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Wstęp
Niniejszy tom opracowany został w ramach serii wydawniczej Instytutu Rozwoju Miast, zatytułowanej Rewitalizacja miast polskich. Seria przygotowana 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, które umożliwiałyby 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.
Równocześnie założono, że „rewitalizacja miast jest sposobem ochrony dziedzictwa narodowego oraz stwarza możliwość rozwoju miast w sposób zrównoważony”.
Zadaniem działań rewitalizacyjnych powinno być zwiększenie szans rozwojowych
miast i poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez kompleksowe przekształcenia
fragmentów przestrzeni miejskiej przy zachowaniu dziedzictwa materialnego i duchowego oraz zasad 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 przeciwdziałania 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.
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Rewitalizacja jest procesem społecznym, w którym powinni aktywnie uczestniczyć
wszyscy zainteresowani.
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 jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów
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 („przestrzeń
bezpieczna”)
• 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, prof. UJ.
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 na poszczególne typy obszarów
kryzysowych (tom czwarty) oraz ocenę problemów społecznych i demograficznych (tom
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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

Wprowadzenie
W dyskusji na temat skutecznego zarządzania rozwojem miasta na obszarach kryzysowych: w historycznych dzielnicach mieszkaniowych, na osiedlach-blokowiskach
i na obszarach poprzemysłowych autor opowiada się za francuską szkołą myślenia i działania. Nie zabija ona sił rynkowych, raczej umiejętnie je stymuluje poprzez niezbędny
wkład funduszy publicznych. Wobec „niewidzialnej ręki rynku”, francuski operator rewitalizacji zachowuje stanowisko partnera. Nie zapomina również, że sektor prywatny
lokuje kapitały tylko tam, gdzie ryzyko inwestycyjne jest najmniejsze, a nadzieja na
zysk – największa. Sił rynkowych nie interesuje natomiast sfera obszarów „niechcianych”, które, z różnorodnych przyczyn, popadły w stan kryzysu. Aby kryzys zatrzymać i odwrócić dynamikę przemian, francuska szkoła zarządzania miastem stworzyła
w okresie 60 lat po drugiej wojnie światowej cały arsenał instrumentów zarządzania:
organizacyjnych, finansowych, prawnych. Jest to bogata „skrzynka z narzędziami”.
Instrumenty te pozwalają tworzyć polityki, programy publiczne i programy współpracy z sektorem prywatnym. Pozwalają również na twórcze działania nieformalne
aktorów pozarządowych w ekonomii społecznej. „Można oczywiście być frankofilem
albo frankosceptykiem, ale suma wiedzy kreatywnej, która płynie z Francji jest imponująca. Autor stara się o tym przekonywać. Chyba trafił na dobry czas, gdy ta wiedza
może być wreszcie w Polsce przyswojona i implementowana”... czytamy w recenzji
tej książki. W okresie, kiedy w Polsce wraca pytanie o rolę i współodpowiedzialność
Państwa wobec miast jako biegunów rozwoju gospodarczego, wobec polityki mieszkaniowej, a szczególnie mieszkań wymagających modernizacji, autor dowodzi, że analiza
doświadczeń francuskich umożliwia antycypację zjawisk i procesów urbanistycznych,
które dopiero pojawią się w Polsce. Pozwala również na wzbogacenie polskiego systemu instytucji, aby był w stanie udźwignąć złożoną materię społeczną i ekonomiczną
rewitalizacji wspierając Regionalne Programy Operacyjne.

Rozdział 1
Rewitalizacja – odnowa miast – polityki miejskie
1.1. Odnowa i rewitalizacja odpowiedzią na zagrożenia rozwoju miast
Od kilku lat w Polsce, a od czterdziestu pięciu we Francji, w kręgach profesjonalnych dominuje przekonanie, że ripostą na wiele miejskich niepowodzeń i patologii
rozwoju jest trafna polityka odnowy miast i rewitalizacja obszarów zagrożonych kryzysem.
O walorach rewitalizacji mówią i piszą zarówno eksperci europejscy, jak i amerykańscy. We wszystkich krajach dawnej Europy programy takie były podejmowane i prowadzone – niekiedy pod różnymi nazwami, niekiedy te same nazwy odpowiadały innym
działaniom. Również w Polsce od kilkunastu lat istnieją próby podejmowane w tym
kierunku, a także pierwsze efekty działań. Początkowo, w latach 90., były one nieliczne,
wynikające z entuzjazmu samorządów i jednostek. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej są to już programy uwarunkowane dyrektywami europejskimi i Regionalnymi
Programami Operacyjnymi oraz oparte na podstawach finansowych funduszy strukturalnych połączonych ze środkami pieniężnymi krajowymi.
Francja odegrała w przygotowaniu i wdrożeniu rozmaitych polityk miejskich
rolę istotną zarówno na własny użytek, jak i Unii Europejskiej. Począwszy od pierwszych lat powojennych, rząd francuski w powiązaniu z samorządami interweniował
poprzez kosztowne programy, mając na celu odbudowę podstawowych zniszczeń,
a następnie poprzez wyburzenia i odbudowę na tych miejscach budynków spełniających podobne funkcje. Był to okres tzw. renowacji urbanistycznej – rénovation
urbaine. Były to zarazem pierwsze skomasowane programy odnowy miejskiej – renouvellement urbain. Następnie, w latach 60., rozpoczęto rewaloryzację dzielnic
zabytkowych w miastach historycznych. Dość wcześnie, bo już w połowie lat 70.
skierowano te kierunki działań na społeczny i ekonomiczny rozwój śródmiejskich
dzielnic zdegradowanych. Tak więc, w określonym czasie, priorytet dotyczył dzielnic zabytkowych, następnie dzielnic śródmiejskich, osiedli peryferyjnych, by następnie powrócić do zasobów mieszkaniowych, gospodarki, infrastruktury technicznej
i społecznej w dawnych częściach miast. W niektórych programach europejskich,
wypróbowanych na swym terytorium, Francja odegrała następnie rolę lidera (Urban
I, Urban II, Urbact I, Urbact II). Nawet, jeśli w obecnym okresie programowania
europejskiego, w latach 2007-2013, dominują bardziej liberalne poglądy w programach i dyrektywach Unii Europejskiej, to inicjatywa programów związanych z polityką miejską najczęściej znajduje się we Francji.
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W sposób najbardziej ogólny – dla wprowadzenia do tych zagadnień – powiedzieć
można, że Francja jest przekonana i przekonuje innych o koniecznych publicznych i prywatnych działaniach korekcyjnych w stosunku do wolnego rynku i jego patologii.
Inne kraje Unii Europejskiej stawiają niekiedy na pierwszym miejscu swobodę
działań rynkowych i liberalizację przepływów finansowych. Wyraża się to również
w aktualnym instrumentarium wsparcia publicznego, które nie powinno zakłócać swobodnej konkurencji rynkowej pomiędzy partnerami gry o przestrzeń miejską. Są np.
kontestowane fundusze celowe, jeśli Trybunał Europejski stwierdzi, że zakłóciły one
grę rynkową, ograniczane są subwencje, mogące zaburzyć konkurencję na szczeblu międzynarodowym, jak np. specjalne strefy ekonomiczne. Sytuacja ta prowokuje w gronie
Komisji Europejskiej ciekawą dyskusję. Jest ona dla polskiej gospodarki przestrzennej
istotna i przydatna.
Przez okres kilkudziesięciu lat Polska była praktycznie odcięta od tej debaty europejskiej. Mimo starań jednostek za świata urbanistyki, mimo gestów ze strony zagranicznych instytucji, zapraszających do udziału w europejskich gremiach czy seminariach, wiedza o zachodnich programach i polityce miejskiej, o strategiach wdrażania
rewitalizacji, o jej instrumentach była nikła. Pozostawała praktycznie w zasięgu osób,
które pracowały za granicą lub bezpośrednio uczestniczyły w seminariach i konferencjach międzynarodowych. W bardzo niewielkim stopniu miała wpływ na politykę i decyzje urbanistyczne, praktycznie nie istniało żadne przełożenie na decyzje inwestycyjne
w miastach, a jeszcze mniej na budowę instrumentów zarządzania przekształceniami
miast. Tym bardziej – w perspektywie badawczej – interesujące są teraz spostrzeżenia
dotyczące podobieństw i różnic, jakie wynikają z „obiektywnych” tendencji i trendów
w ewolucji miast europejskich oraz z dorobku urbanistycznego ostatnich kilkudziesięciu
lat, który te trendy próbował ukierunkować i zarządzać rozwojem. Mogą one stać się
przyczynkiem dla oceny skuteczności zarządzania miastami zarówno po jednej, jak i po
drugiej stronie dawnej żelaznej kurtyny. Wskazują bowiem, jaka część przekształceń
miast w odmiennych systemach gospodarki i polityki podlegała realnie woli i kontroli
urbanistów, a jaka była i pozostaje wynikiem innych mechanizmów ewolucji globalizującego się świata, niezależnej od systemów politycznych i gospodarczych oraz od
polityki afirmowanej przez rządy. Perspektywa przyjęta w tej pracy nie omija tego zagadnienia, jest jednak bardziej operacyjna.
W okresie programowania 2007-2013, wysiłek polskiej administracji oraz organizacji
pozarządowych polega – jak wiadomo – na skutecznym wprowadzeniu w obieg funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w tym – ich niewielkiej części przeznaczonej na rozwój
i rewitalizację miast w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych w celu wzmożenia
konkurencyjności ośrodków miejskich przy wzroście spójności społecznej i konwergencji ośrodków słabszych. Z kolei Unia Europejska oddziałuje na te programy poprzez
dyrektywy, które określają zasady wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Pośrednio tylko, w niewielkim stopniu – partycypuje w przygotowaniu merytorycznym i w przekazie doświadczeń innych
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krajów europejskich1 poprzez specyficzne programy, jak Urbact II, programy Interreg
i programy rozwoju ekonomii społecznej w miastach.
Kierunki polityki miejskiej w Polsce i powiązanie jej z przygotowaniem i wdrożeniem konkretnych instrumentów legislacyjnych, finansowych, organizacyjnych pozostają poza kręgiem zainteresowań Unii Europejskiej. Za te zadania odpowiedzialne są rządy
i samorządy krajów członkowskich. Nie należy więc z tamtej strony oczekiwać szczegółowych wytycznych ani znaczniejszego wsparcia finansowego. Specyficzne i precyzyjne
„dostrojenie” potrzebnych instrumentów pozostaje sprawą do zdefiniowania i wdrożenia na szczeblu krajowym. Tymczasem – jak na to wskazuje kilkanaście ostatnich lat
– zapełnianie pustych pól na krajowej szachownicy urbanistycznych reguł, programów,
instrumentów operacyjnych w nowej sytuacji gospodarczo-politycznej następuje bardzo
powoli, w złej atmosferze zmagań politycznych i w powikłaniach polskiej transformacji
systemowej. Stąd w dużym projekcie zamawianym, którego tytuł cytowany jest poniżej,
powstało zainteresowanie dorobkiem wcześniej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej: Anglii, Niemiec, Francji. Tom ten poświęcony jest możliwościom wykorzystania
w Polsce doświadczeń francuskich.
Podejmując pracę na temat „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania
dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”, Komitet Naukowy projektu zamawianego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przyjął następującą definicję:
Rewitalizacja jest to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę
samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałania 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 rozwoju2.
Z kolei, w analizie systemowej3 odnowy miast, Olivier Piron, Sekretarz Planu
Urbanistyki Budownictwa i Architektury w Ministerstwie Infrastruktury w Paryżu, definiuje wstępnie odnowę miast w sposób następujący:
Za odnowę miast przyjmuje się zjawisko mutacji urbanistycznych (w materii nieruchomości), które implikuje zastaną strukturę urbanistyczną. Wymaga decyzji politycznych ze strony władz publicznych oraz wdrożenia specyficznych działań.
W stosunku do definicji polskiej brak tu, na pierwszy rzut oka, aspektu społecznego, który odnosi się do partycypacji i partnerstwa. Tymczasem w całej francuskiej
1

2
3

Zaliczenie mieszkalnictwa w latach 2004-2006 wyłącznie do sfery rynkowej, pozostającej poza
zasięgiem wsparcia unijnego, jest tego przykładem. Jednak korekty stanowiska unijnego są możliwe. Dowodzi tego skuteczna akcja deputowanych do parlamentu europejskiego, która doprowadziła do niewielkich i pozytywnych zmian w zakresie wspierania mieszkalnictwa w programach
rewitalizacji w nowych krajach członkowskich.
Definicja przyjęta przez Komitet Naukowy Projektu w dniu 15.02.2008.
Piron O., Renouvellement Urbain, Analyse Systémique, Ministère de l’Équipement des Transports
du Logement du Tourisme et de la Mer, Plan Urbanisme Construction Architecture, Paris 2001.
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analizie systemowej w odniesieniu do odnowy miast obecny jest wymiar społeczny, co
w konkluzji znajduje następujący wyraz:
Każde miasto to jednocześnie miasto murów i miasto ludzi i każda odnowa miasta to odnowa ludzi. Jednak polityki: urbanistyczna, mieszkaniowa, zagospodarowania
przestrzeni starają się modernizować i zapewnić ewolucję zabudowy. Dotyczą terenów,
budynków. Przekładają się na możliwości budowy i zagospodarowania, poprzez wsparcie finansowe udzielane uczestnikom przemian i poprzez otwarcie nowych możliwości
i nową ofertę dla beneficjentów. Polityki te – z wyjątkiem specyficznych polityk „utrzymania mieszkańców na miejscu” lub „programu przeprowadzek”– nie dotyczą nigdy
bezpośrednio osób. I jest to normalne, gdyż w społeczeństwie demokratycznym jednostki
powinny posiadać wolny wybór i najwyżej należy im pomagać, gdy zachodzi potrzeba,
by miały możliwości dokonywać wyboru. Jak więc prowadzić odnowę miast, korzystną
dla wszystkich? (Piron, O., 2001).
Na to pytanie odpowiedź administracji francuskiej idzie w jasno zdefiniowanych
kierunkach:
− po pierwsze „zachować przytomność” w diagnozie: za programem odnowy
miasta kryją się zawsze ludzkie dramaty, bardziej lub mniej głębokie, dramaty
osób, które były zmuszone do opuszczenia miejsca, tych, którzy stracili swój
jedyny kapitał lub byli świadkami, jak traci on w dużej mierze na wartości4,
− po drugie, wyjaśnić i zinterpretować przyjęte cele w kategoriach solidarności
i przemieszania społecznego,
− umieć prowadzić debatę publiczną, by informować, a następnie umożliwić dyskusję i udostępnić udział w wyborze zarówno w generalnych kierunkach, jak
i w decyzjach bardziej konkretnych, bliższych życia codziennego,
− ocenić konsekwencje przyjętych pozycji dla osób, których one dotyczą w dziedzinie ich własności majątkowej, warunków zamieszkania i zatrudnienia oraz
zaproponować rozwiązania odpowiednie dla przypadków indywidualnych,
− myśleć równocześnie o reperkusjach dla pozostałych części miasta, zarówno
o tym, co te mutacje miejskie mogą wnieść, jak i o tym, czego pozbawiają,
− starać się, by wciąż poszerzać partnerstwo i przestrzeń dyskusji, w szczególności pozwolić na rozwój idei i sił wychodzących poza koncepcje i względy
racjonalne, wyrażone przez początkowych uczestników.
Tym sposobem klasyczne zasady działań publicznych w dziedzinie przekształcania
miast są we Francji głęboko modyfikowane:
− sfera koncepcji i decyzji politycznych otwiera się na inne koncepcje,
− eksperci muszą zaakceptować utratę przywileju, jakim jest „jedyna prawda”,
− klasyczna teleologia działań urbanistycznych definiowana przez „decydentów”
poszerza się na sferę praktyki otwartą dla wszystkich,

4

Chodzi o kapitał, jaki reprezentują posiadane nieruchomości w trakcie restrukturyzacji obszarów
kryzysowych.
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− granice i niespójność pomiędzy interesem publicznym, procedurami, prawem
i liniami finansowania publicznego słabną, by umożliwić partnerstwo strategiczne w definiowaniu celów i we wdrażaniu działań.
Taka wizja odpowiada zasadom „zarządzania przez cele”. Mechanizm ten, wywodzący się z „miękkich” metod zarządzania, polega na ograniczeniu zakresu współpracy
między różnymi podmiotami do wiarygodnego uzgodnienia obszaru wspólnoty interesów na początku zamierzenia. Kolejne obszary współpracy mogą być już definiowane
na bardzo szczegółowym poziomie, o ile to konieczne, ale w zasadzie każdy z partnerów
wykonuje swoje zadania we wspólnie ustalonym kierunku, z kontaktami wzajemnymi
ograniczonymi do niezbędnego minimum. Taka zasada zarządzania jest niezwykle spójna z zasadą pomocniczości, gdzie interwencja podmiotów publicznych kolejnych szczebli rozpoczyna się w momencie wyczerpania możliwości wszystkich szczebli niższego
rzędu5.
W swym korpusie ideowym „odnowa miast we Francji prowadzi więc społeczeństwo do wypowiedzi odnośnie wyborów celów i metod. Wybór ten jest w dużym stopniu
wolny, umożliwia przyjęcie wielu kierunków, w jedną lub w drugą stronę. Poprzez odnowę miast społeczeństwo francuskie ma wypowiedzieć się na temat tego, czego chce,
tym samym określając, czym jest i czym chce być. Jest to wielkie wyzwanie”6.
Odnowa miast jest jedną z form przekształceń miasta, rzec by można – jest mutacją tkanki miejskiej. Jest to kategoria specyficzna, gdyż implikuje decyzje wynikające
z różnych polityk stosowanych w zarządzaniu miastem. Zawiera tym samym komponent
interwencjonizmu w „naturalne” przekształcenia tkanki miejskiej. Natomiast inne formy
przekształceń są pierwotną cechą każdej ukonstytuowanej tkanki miejskiej. Nie są one
ani jednolite w swej istocie, ani w swej substancji, ani w efektach. Mutacje tkanki miejskiej wynikają z różnych przyczyn, a mogą to być:
− techniczne starzenie się zabudowy, które wynika z coraz nowszych wymogów użytkowników, stałej poprawy jakości, nowych propozycji technicznych
i możliwości finansowych odbiorców. Zjawisku starzenia się technicznego
towarzyszy często zmiana norm technicznych w dziedzinie jakości, komfortu
i bezpieczeństwa. Konsekwencje, jakie postęp techniczny wprowadza do tkanki urbanistycznej, są na ogół słabo zdefiniowane, choć w dużej mierze determinują przekształcenia w miastach;
− pewne typy urbanizacji, zarówno związane z mieszkalnictwem, jak i z miejscami pracy, stają się z czasem nie do zaakceptowania ze względu na higienę
i zdrowie czy bezpieczeństwo publiczne. Stąd już w XIX, a następnie w XX
wieku polityki miejskie we Francji podjęły się wyburzenia i renowacji tkan5

6

Jak ocenia to E. Kipta, z tej metody zarządzania korzystały już w Polsce programy rewitalizacji
Szczecina, Lublina i Sopotu – zakładające dominujący udział podmiotów prywatnych, por. Kipta
E., Ekspertyza na temat procedur decyzyjnych w miastach prowadzących programy rewitalizacji,
Forum Rewitalizacji 2008, dokument dla projektu zamawianego IRM.
Olivier Piron, op.cit., s. 128.
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ki urbanistycznej pod hasłem higieny i nasłonecznienia. „Resorbowanie” (resorbtion d’habitat insalubre) mieszkań substandardowych stało się po wojnie
priorytetem narodowym, opierając się na wskaźniku śmiertelności w wyniku
gruźlicy w dawnych dzielnicach miejskich;
− niektóre formy zabudowy przestają odpowiadać nowym programom funkcjonalnym w konkretnym czasie. Rozwój mobilności na trasie praca-dom, rozproszenie miejsc pracy, nowe powiązania między miejscem pracy, zamieszkania,
handlu i rekreacji mogą prowadzić do odrzucenia całych obszarów czy dzielnic
miejskich – ich wykluczenia z życia miasta;
− rozwój aglomeracji tak od strony struktury, jak i wielkości, sprawia, że niektóre
strefy zurbanizowane tracą pierwotny sens. Dotyczy to na przykład obszarów
przemysłowych o funkcji składowej, które są zlokalizowane początkowo poza
miastem. Urbanizacja „dogania je” po pewnym czasie, co przyczyna się do
ich złego funkcjonowania i degradacji. Niektóre takie obszary stają się niebezpieczne dla miasta, jak ma to miejsce choćby w odniesieniu do sektora zakładów chemicznych;
− inne obszary miejskie w sposób bardziej subtelny poszukują nowej równowagi
– dzielnice, które utraciły potencjał handlowy lub ich pozycja konkurencyjna
zubożała wobec innych obszarów. Ma to miejsce, gdy istniejąca siatka urbanistyczna nie jest zdolna przyjąć nowych elementów programu funkcjonalnego
ze względu na swą morfologię, jak np. nowych form usług, drobnej wytwórczości;
− pojawiają się lepsze możliwości wykorzystania terenu: niektóre sektory przemysłowe o rozproszonej zabudowie znalazły się w miarę postępu urbanizacji
otoczone napierającą, nową tkanką urbanistyczną. Związana z tym oferta zakupu i uzyskania dużych korzyści finansowych ze sprzedaży na inne cele, w tym
cele publiczne (tereny poprzemysłowe w Paryżu zamienione na park miejski).
W wyniku tych uwarunkowań przekształcenia obszarów miejskich objawiają się
w różnych formach: niektóre obszary ewoluują zgodnie z globalnym rytmem rozwoju miasta, dzięki równomiernemu inwestowaniu w budynki; odpowiada temu ewolucja
mieszkańców, a działalność publiczna akompaniuje tym przemianom. Dotyczy to budynków użyteczności publicznej, niekiedy sposobu zarządzania mieniem komunalnym.
Te przemiany mogą dokonywać się budynek po budynku lub obejmować zgrupowane
parcele, kwartały uliczne. Respektują jednak zazwyczaj sieć ulic i dróg wyznaczoną
przez pierwotną urbanizację, a nawet stare podziały rolne, jakie można odnaleźć jeszcze
w niektórych dzielnicach historycznych.
Inwestycje modernizujące zasób nieruchomości mają jednak i swą stronę odwrotną: akcentując wkład nowoczesnych technologii, akceptują równocześnie degradację
starej zabudowy, zlokalizowanej w najbliższym sąsiedztwie. Skazują niejako na śmierć
te budynki, których modernizacja nie jest ani możliwa technicznie, ani opłacalna ekonomicznie. Przyspiesza to zjawisko entropii urbanistycznej, dotykającej zasób nierucho-
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mości w mieście w miarę, jak pojawia się konkurencyjna i nowoczesna oferta (np. biura
klasy A).
W konsekwencji istnieją dwie drogi:
− jeśli mamy do czynienia z nieruchomościami rozproszonymi w tkance urbanistycznej, która potrafi przyjąć i zaakceptować przemiany, to degradacja i modernizacja punktowa organizuje na nowo układ równowagi i generalnie przyczynia się do ochrony obszaru;
− jeśli jednak z różnych przyczyn niektóre dzielnice nie są w stanie przyciągnąć
nowych funkcji, rozpoczyna się upadek całego obszaru, wymagającego następnie odnowy urbanistycznej. Często przyczyna, dla której cała dzielnica wypada
z rytmu ewolucji miasta, leży w nierównomiernym inwestowaniu w utrzymanie i modernizację. Wynika stąd chronicznie niedoinwestowanie budynków.
Skazuje to – niekiedy w sposób nieodwracalny – całą dzielnicę czy zespół zabudowy, który mógłby, pod innym zarządem, mieć zagwarantowane dłuższe
przetrwanie. Zły kierunek ewolucji kończy się globalną dewaloryzacją dzielnicy zarówno w odniesieniu do funkcji poszczególnych budynków, jak i do
funkcjonowania całości.
W konsekwencji, nawet jeśli po dokonaniu niezbędnych i kosztownych zabiegów
inwestycyjnych odnawiany sektor posiada globalnie, jak i w poszczególnych obiektach,
dużą wartość urbanistyczną, dokonuje się ta przemiana na podłożu dewaloryzacji oraz
bardziej lub mniej trudnych problemów dla użytkowników i właścicieli istniejących
w poprzednim cyklu.
Tak więc, mimo potencjału ekonomicznego, urbanistycznego, politycznego, intelektualnego czy finansowego, jaki niesie odnowa urbanistyczna, jest ona przede wszystkim okresem trudnym dla wszystkich, którzy jej doświadczają. Zarówno podczas okresu
degradacji, jak i w okresie wysiłku – zawsze nierównomiernie rozłożonego – w okresie
rewitalizacji.
Ta prosta konstatacja stanowi we Francji – w kraju mocno uwrażliwionym na problematykę równości szans i sprawiedliwości społecznej – duże wyzwanie dla wszystkich polityk powstających, by mu sprostać.
Cytowane wyżej formy dewaloryzacji tkanki urbanistycznej implikują różne sposoby podejścia do odnowy miasta:
− diagnozę, opisanie zjawiska dewaloryzacji obszarów, np. niezdolność do ewolucji liniowej, w perspektywie społecznej lub ekonomicznej,
− wybory o charakterze politycznym,
− interwencje publiczne,
− podejście instrumentalne, czyli specyfikację warunków i wdrożenia powziętych decyzji.
Zestawienie polityki miejskiej z programami rewitalizacji oraz posługiwanie się
pojęciem odnowa miasta, zobowiązuje na wstępie do jasnego określenia istniejących tu
relacji.
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Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie pojęć rewitalizacja – odnowa miast – odnowa urbanistyczna, jakie wiąże się ze skalą interwencji (w odniesieniu
do obszaru i kompleksowości programu) w Polsce i we Francji. W tej materii należy
podkreślić podobieństwa skali obszarów, jak i paralele merytoryczne pomiędzy treścią
Lokalnych Programów Rewitalizacji dla dzielnic o dominancie mieszkaniowej, które
rozpoczynają się w Polsce, i francuskimi Programowanymi Operacjami Poprawy Mieszkalnictwa i Odnowy Miast OPAH-RU, które w latach 1975-1990 stanowiły priorytet
w polityce miejskiej rządu i samorządów. „Mieszkalnictwo” zawarte w tej nazwie nie
powinno mylić czytelnika: programy te zawierają również komponenty gospodarcze,
a przede wszystkim społeczne, odnosząc się w sposób indywidualny do wszystkich jednostkowych problemów mieszańców i ich rodzin w dzielnicy objętej programem. Natomiast, wychodzą one niewątpliwie od problematyki remontów i modernizacji mieszkań i budynków mieszkalnych jako klucza do problemów rewitalizacji w skali dawnej
dzielnicy miejskiej. W tej pracy są więc przedstawione szerzej, z nadzieją, że ta analiza
przyczyni się do koniecznego i szerszego włączenia mieszkalnictwa, jak dotychczas pozostawionego na uboczu, do polskich programów rewitalizacji.
Dla takich operacji dobrym polskim odpowiednikiem jest funkcjonujące aktualnie pojęcie rewitalizacji obszaru kryzysowego. Wielkość obszaru objętego rewitalizacją
wynika niejako z wytycznych zawartych w przygotowanych w latach 2006-2007 Regionalnych Programach Operacyjnych. W szesnastu wersjach regionalnych znajdujemy
bowiem wytyczne dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji LPR. Polskie
LPR-y operują właśnie podobną skalą zamierzeń, jak te, które przyświecały Operacjom
Programowanym OPAH i obejmowały z zasady dawne dzielnice staromiejskie.
W Małopolskim Programie Regionalnym jest np. w sposób jasny określona skala obszaru rewitalizacji: dla miast poniżej 20 tys. mieszkańców może obejmować całe
miasto, powyżej tej liczby – odnosić się może jedynie do wybranych obszarów. W RPO
dla województwa pomorskiego obszary rewitalizacji są przedmiotem programów
subwencjonowanych na wybranych obszarach miejskich jedynie w miastach powyżej
40 tys. ludności, które stanowią wyraźne centra subregionalne.
Podobne w skali obszaru, choć odmienne w treści są programy podejmowane:
− na obszarach poprzemysłowych – przestrzenie od kilku do kilkudziesięciu
hektarów i na znacznych obszarach powojskowych w miastach, co do których
używa się we Francji pojęcia renouvellement urbain. W Polsce mówi się również o restrukturyzacji obszarów poprzemysłowych (w: Odnowa Miast, IGPiK,
2000);
− w dawnych historycznych dzielnicach miejskich lub w wybranych fragmentach tych dzielnic, jak np. zabytkowe centrum historyczne o powierzchni kilku do kilkunastu hektarów, gdzie prace prowadzone są początkowo na małym
„obszarze operacyjnym”, który skupia kilka istotnych projektów. Tradycyjnie
charakter tych programów odpowiada pojęciu rewaloryzacji zabytków, gdyż
z rzadka obejmował – w latach 60. we Francji – problematykę społeczną i ekonomiczną;
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− na osiedlach-blokowiskach – mówiono raczej o rehabilitacji zasobów mieszkaniowych (Odnowa Miast, IGPiK, 2000). Podobnie określano te zadania we
Francji, gdzie programy dotyczyły najpierw zasobu mieszkaniowego – réhabilitation de l’habitat – w dzielnicy-osiedlu. Po poszerzeniu zakresu interwencji
do skali urbanistycznej, obejmującej wyburzenia, wprowadzenie nowej zabudowy, miejsc pracy i infrastruktury, mówi się o renouvellement urbain – odnowie miejskiej. Pojęcie rewitalizacja – we francuskim odpowiedniku révitalisation – znajduje zastosowanie raczej dla specyficznych programów rozwoju
ekonomicznego (révitalisation économiqiue).
Dla wszystkich tych typów i form programów znajdujemy w wytycznych Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007–2013 w Polsce jednolite pojęcie – „rewitalizacja”.
Zbieżność trzech typów odnowy miejskiej: w wielkich osiedlach-dzielnicach
mieszkaniowych, na obszarach poprzemysłowych i znaczna redukcja terytorialna instalacji wojskowych w strefach zurbanizowannych – wprowadziły Francję w okres odnowy
miast o ogromnej, bezprecedensowej intensywności. Skala i przedmiot podejmowanych
programów w miastach francuskich jest więc znacznie zróżnicowana. Nazewnictwo odpowiada tej różnorodności.
Pojęcie renouvellement urbain – odnowa urbanistyczna (odnowa miasta) jest jednak zarezerwowane dla operacji, które nie mogą zadowolić się wyłącznie modernizacją
budynków mieszkalnych bez realnego zaangażowania się w projekty modyfikujące monofunkcyjny charakter użytkowania, czy dla operacji, które nie wymagają zmian w układzie parceli czy sieci drogowej. Działania modernizacyjne są wystarczające, gdy pierwotny schemat urbanistyczny i rozwiązania architektoniczne są, globalnie rzecz biorąc,
zdolne do adaptacji do współczesnego kontekstu miejskiego (społecznego i urbanistycznego), lecz to nie zawsze wystarczy. Odnowa urbanistyczna polega na powiększeniu
„współczynnika intensywności miejskiej” opartego na większej różnorodności, większej aktywności, większej frekwencji, wyższym wskaźniku „miejskości” dla obszaru
i dla całej aglomeracji.
W tym opracowaniu będzie więc mowa zarówno o wspomnianych już Operacjach
Programowanych Poprawy Mieszkalnictwa – Odnowy Miast, OPAH, Projektach dla
Dzielnic (Projet de Quartier), jak i o tzw. Wielkich Projektach Miejskich GPV i Wielkich Projektach Odnowy Urbanistycznej GPU (Grand Projet Urbain), które obejmują
po kilka dzielnic, a w przypadkach miast poprzemysłowych w stanie upadku właściwie
całe miasto (np. Roubaix). Z kolei Lokalne Polityki Mieszkalnictwa (Programme Local
de l’Habitat) odnoszą się do aglomeracji i związków międzygminnych, składających
się niekiedy z miasta--centrum stanowiącego ośrodek subregionalny i otaczających je
gmin – mówimy wówczas o „krainie” – np. Lokalny program mieszkalnictwa, PLH
dla „krainy miasta Vannes”. Wreszcie – dwa Narodowe Programy: Narodowy Program
Odnowy Miast PNRU i Narodowy Program Spójności Społecznej PNCS z całym oprzyrządowaniem instytucjonalnym i metodyką wdrożeń wiążą poprzez umowy partnerów:
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rząd – region – samorząd – stowarzyszenia – współuczestników społecznych i ekonomicznych. Dopełniają one obraz francuskiej polityki odnowy miast.
Pojęcie „odnowa miast” nie jest oczywiście równoważne z pojęciem polityka miejska, choć w pewnym okresie można położyć znak równości co do zakresu tych pojęć. Ma to
miejsce w odniesieniu do polityki realizowanej w ramach PNRU przez Narodową Agencję
Odnowy Miast. Od roku 2003 polityka miejsca we Francji dotyczy bowiem priorytetowo
kilkuset dzielnic-osiedli mieszkaniowych zbudowanych w latach 50.-70., a ich odnowa
urbanistyczna jest synonimem polityki miejskiej we Francji, do momentu wyposażenia
ANRU w odpowiednie zaplecze finansowe dla odnowy urbanistycznej w tych dzielnicach
-osiedlach (montaż finansowy dający do dyspozycji Agencji około 5 miliardów euro rocznie przez 7 lat). Tym niemniej, o polityce miejskiej należy we Francji mówić w szerszym
rozumieniu tego pojęcia i w kontekście przestrzennym, nie ograniczającym się do dzielnic-blokowisk, nawet jeśli w początku XXI wieku wypełniły one politykę miejską we Francji. Na długo przez powstaniem Ministerstwa Miast (lub Ministerstwa do Spraw Miasta)
w roku 1990 polityki miejskie odnosiły się już do dawnych, zdegradowanych dzielnic
śródmiejskich, historycznych i zabytkowych oraz do obszarów poprzemysłowych.
W roku 2008 obserwuje się również powrót do dawnych dzielnic poprzez nowy
program narodowy tworzony na mocy ustawy dla „pozostałych jeszcze” w skali kraju 150-200 dawnych, zdegradowanych dzielnic miejskich w miastach historycznych.
Od czasu powstania Ministerstwa Miasta widać również wyraźnie zabiegi mające na
celu przyciągnięcie w zasięg polityki miejskiej zadań wybranych z innych resortów, jak
polityka edukacyjna, zdrowia czy bezpieczeństwa publicznego. Mówimy tu o międzyresortowej współpracy na rzecz polityki miejskiej, która znajduje w kolejnych, corocznych ustawach budżetowych swój wymiar finansowy jako szczególna miejska „polityka
horyzontalna”.
Wszystkie te działania wynikają z określonych decyzji ustawowych i posługują się
specyficznym instrumentarium operacyjnym i specyficznym finansowaniem. Dla prezentacji i analizy tych programów w perspektywie polskiej kwestia skali obszaru i zakresu tematycznego programów i projektów jest determinująca.
Zauważmy również, że rewitalizacja i odnowa miast w Polsce, w innych krajach
europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych znalazły się w ogniu raportów, dyskusji,
debat. Jest to zjawisko globalne. Różne niuanse wstępują jednak w znaczeniu pojęć,
takich jak: amerykańskie Urban reneval czy Urban Renaissance w Wielkiej Brytanii,
Stadterneuerung w Niemczech czy Redeveloppement Urban w aglomeracji Montrealu.
Odpowiadają tam one najczęściej zmasowanym działaniom publicznym, podejmowanym przez władze w odpowiedzi na konkretne dysfunkcje i niezadowolenie społeczne
na poziomie lokalnym lub na poziomie krajowym. Rzadko jednak stanowią podłoże dla
generalnej analizy struktury i miejsca poszczególnych działań w tej strukturze, jaką stał
się system odnowy miast we Francji.
Analizy podjęte w tej pracy rozwijają różne sposoby podejścia do odnowy miast.
Prezentują również ewolucję instrumentów, jakie we Francji są używane dla realizacji
projektów oraz perspektywy ich rozwoju i przydatność w warunkach polskich.
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1.2. Transfer doświadczeń zagranicznych do Polski, uwarunkowania
instytucjonalne, kulturowe i inne dylematy
Debata na temat możliwości wykorzystania doświadczeń wypracowanych w krajach wcześniej rozwiniętych prowadzona była w środowiskach zawodowych w początku lat 90., w kręgu przekonań o możliwości uniknięcia błędów, jakie popełniły te kraje
w nieprzerwanej ewolucji powojennych polityk miejskich. Hasło: „Uczmy się na błędach – ale cudzych” dobrze reasumuje ambitne cele wystąpień naukowych i niektórych propozycji reform. Mimo że te pierwsze nadzieje okazały się raczej płonne, jednak
i teraz debata ta jest niemniej istotna. Po 17 latach demokracji lokalnej, doświadczeń
samorządności i gospodarki rynkowej eksperci zagraniczni, którzy bacznie obserwują
zmiany w Polsce, konstatują na ogół niemoc w zarządzaniu kompleksowymi programami i projektami przekształceń obszarów miejskich oraz dalsze zaniechania w polityce
mieszkaniowej kraju. A niekiedy również stwierdzają pogorszenie się kondycji ekonomicznej i społecznej dzielnic, a w konsekwencji jakości przestrzeni miejskiej. Zauważać to zaczynają nawet zwolennicy poglądu, że „niewidzialna ręka rynku” jest w stanie
zapewnić zarówno rozwój gospodarczy, jak i ład przestrzenny.
W pierwszym okresie transformacji, w początku lat 90., można było przyjmować,
że wiedza o rewitalizacji i zarządzaniu rozwojem miasta jest nikła, a wystąpienia ekspertów zachodnich, pracujących w polskich ministerstwach przy programach przedakcesyjnych i twinningowych są niezrozumiałe czy nieadekwatne. Ich rady i propozycje
były przez zmieniające się stale ekipy interlokutorów polskich na ogół tolerowane bez
entuzjazmu i wiary w skuteczność, niekiedy lekceważone. Czy jednak potrzebne instrumenty prawne i organizacyjne są nadal nieznane po siedemnastu latach pracy? Czy
są nadal nieznane w powstałych przy uczelniach wyższych ośrodkach transferu metod
i technologii? Organizują one przecież konferencje i wydają publikacje na ten temat.
Oczywiście więc wiedza taka istnieje – kilka istotnych mechanizmów i instrumentów
inspirowanych przez rozwiązania zagraniczne, w tym rozwiązania francuskie, zostało
przystosowanych i wprowadzonych już na początku lat 90. Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawa o nieruchomościach, ustawa
o wspólnotach mieszkaniowych, o czynszach i ochronie lokatorów, czy wreszcie ustawa – bardziej kontrowersyjna – zezwalająca na szeroką sprzedaż mienia komunalnego i spółdzielczego nie weszły jednak w głębsze warstwy zarządzania w gospodarce
rynkowej. Wiedza co do dalszych działań istnieje – jednak tylko w wąskich kręgach
naukowców i instytutów badawczych. I nadal, jak w okresie PRL-u – nie ma wielkiego
przełożenia na decyzje polityczne i wdrożeniowe. Należy więc zapytać tutaj, jakie bariery przeszkadzają w jej wykorzystaniu? Z takich dylematów wynika potrzeba ponownego
i bardziej wnikliwego przedstawienia – już po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
– polityk miejskich, programów, instrumentów, metod zarządzania, które stworzone zostały i wdrożone w krajach wcześniej rozwiniętych. Po to, by ponownie zapytać o ich
przydatność „tu i teraz”. Jest to celem tego opracowania w odniesieniu do doświadczeń
francuskich.

30

Rewitalizacja – odnowa miast – polityki miejskie

Podobne pytania o „doganianie” krajów wcześniej rozwiniętych stawiali również
ministrowie odpowiedzialni za politykę miejską krajów Europy południowej w latach
80. O państwach tych (Portugalii, Hiszpanii, Italii, Grecji, Turcji) mówiono wówczas
jako o krajach „o opóźnionym rozwoju”. Chodziło o wskazanie, że wprawdzie kroczą
one w kierunku współczesnego rozwoju ekonomicznego, lecz następuje to w różnym
czasie i później, niż miało to miejsce w krajach, które są usytuowane w Europie Północnej i które tworzyły zręby Unii Europejskiej7. Rozróżnienie powinno zatem brać pod
uwagę nie tylko różne punkty startu na osi czasu, lecz również fakt, że drogi rozwoju
krajów „opóźnionych” są, być może z konieczności, inne niż te, charakteryzujące kraje
wcześniej rozwinięte. Do tego zagadnienia wracamy w rozdziale 4.
W perspektywie wdrożenia tych badań należy szerzej zdefiniować i powiązać specyficzne przesłanki kulturowe i ich wpływ na funkcjonowanie instytucji kierujących
rozwojem miast. Chodzi szczególnie o tzw. kulturę instytucji czy kulturę organizacji.
Pozwoliłoby to spojrzeć na bariery hamujące transfer doświadczeń zagranicznych w sposób bardziej zróżnicowany, niż jedynie w oparciu o nieco mechaniczną wizję „nadrabiania opóźnień”, co oczywiście pozostaje istotnym przedmiotem analizy.
W tak zarysowanej perspektywie, znaczna część pracy poświęcona jest prezentacji
dorobku francuskiego, zaś problem drugi to analiza kierunków i barier transferu doświadczeń oraz konkretne propozycje. Rozdziały 2. i 3. to chronologiczny przegląd, a następnie ocena priorytetów, polityk, programów i instrumentów, jakie wprowadzano we
Francji od roku 1948 do 2008 w dziedzinie rewitalizacji i na tle polityki miejskiej.
Rozdziały następne zajmują się bardziej szczegółowo specyficznymi obszarami
rewitalizacji. Są to małe i średnie miasta, obszary poprzemysłowe, wielkie dzielnice
zlokalizowane poza obszarem śródmiejskim. Te ostatnie stanowią we Francji lat 2000
zasadniczy przedmiot polityki miejskiej i odnowy dzielnic kryzysowych.
Aplikacja metod rewitalizacji jest pokazana również na reprezentatywnych przykładach miast. Rozdział 6. poświęcony jest rewitalizacji w Vannes. To miasto średniej
wielkości leży poza zasięgiem wielkich przemian przemysłowych. Żyło przed, jak
i po II wojnie światowej, sennym rytmem prefektury departamentu, w kręgu notabli
i burżuazji lokalnej, kultywując w nowej formie tradycje drobnej szlachty bretońskiej,
związanej z rolnictwem i przetwórstwem spożywczym. Od połowy lat 70., dzięki kilku
wybitnym merom i ekipom komunalnym, urząd miasta podjął szereg propozycji rządowych, które oferowały wówczas szansę na wyjście miasta z letargu. Kolejne programy,
w ciągu 40 lat, wyprowadziły miasto ze stanu zapomnienia do rangi kwitnącego ośrodka
gospodarczego oraz do rozwoju turystyki i wypoczynku. W rozdziale poświęconym rewitalizacji Vannes rozwinięty jest szczególnie opis jednego z prowadzonych programów
rewitalizacji w latach 80. – Programowana Operacja Poprawy Mieszkalnictwa OPAH.
Operacja ta – jako jeden z kolejnych programów rewitalizacji – pozwoliła przekroczyć
7

Konferencja Les politiques publiques dans le domaine de logement urbain, konferencja ministrów
odpowiedzialnych za mieszkalnictwo Szwecji, Anglii, Belgii, Holandii, Włoch, Austrii, Grecji,
RFN, Hiszpanii w Paryżu, ANAH, Paris 1985.
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pewną „masę krytyczną” pozytywnych działań publicznych i stała się punktem zwrotnym, od którego datuje się dalszy, już bardziej rynkowy rozwój i sukces miasta.
W rozdziale 7. omówiony jest przykład Roubaix – miasta poprzemysłowego. Jego
rozwój załamał się wraz z głęboką mutacją przemysłu tekstylnego w skali europejskiej.
W ostatnich trzydziestu latach miasto wchłonięte zostało w obszar metropolitalny Lille.
Lata konsekwentnej polityki miejskiej pozwoliły całej metropolii – w tym miastu Roubaix – na odnowę tożsamości ekonomicznej, społecznej i jednoczesne potwierdzenie
swego oblicza w architekturze i w przestrzeni miejskiej. Nie odbywało się to jednak bez
konfliktów i sprzeczności.
Rozdział 10. analizuje finansowanie mieszkalnictwa we Francji na tle finansowania
polityki miejskiej. Wsparcie finansowe mieszkalnictwa – powiedzmy to już na wstępie
– jest we Francji przedmiotem szczególnej troski polityków na szczeblu rządowym i na
szczeblach regionalnym i lokalnym. Mieszkalnictwo jest bowiem w tym kraju uznawane niezmiennie od 60 lat za klucz do odnowy miast i do rozwiązywania narastających
problemów społecznych we wszystkich okresach przekształceń miejskich po II wojnie
światowej.
W podsumowaniach rozdziałów monograficznych znajdzie czytelnik wnioski cząstkowe i przesłanki do odpowiedzi na podstawowe pytanie: Jeśli w Polsce po roku 1990
nie udało się lepiej skorzystać z doświadczeń zagranicznych, to jak obecnie, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a więc w lepszych warunkach, wykorzystać pełniej
doświadczenia wypracowane w krajach wcześniej rozwiniętych – szczególnie we Francji? Którym nadać priorytet? Czy w ogóle jest to możliwe w skomplikowanej strukturze
przekształceń instytucjonalnych i przewartościowań ideologicznych? Poświęcony jest
temu rozdział zamykający pracę. Zawiera propozycje dotyczące konkretnych polityk,
programów, instytucji oraz instrumentów, które – zdaniem autora – będą szczególnie
przydatne dla zarządzania programami rewitalizacji w okresie najbliższych trzydziestu
lat w Polsce.
Autor pracy znalazł się w pozycji dogodnej do tych badań. Przez kilkanaście lat
uczestniczył w studiach dla programów rewitalizacji we Francji i w debatach na szczeblu lokalnym i centralnym. W latach 90. brał udział w pracach nad pierwszym publicznym programem rewitalizacji w Krakowie – Jurydyka Lubicz – wdrażanym przy pomocy rządu francuskiego i Rady Europy. Wszyscy partnerzy tego projektu byli świadomi,
że potrzebna jest zarówno organizacja na szczeblu lokalnym, jak przygotowanie zasad
finansowania oraz instrumentów operacyjnych na szczeblu centralnym. Prace prowadzone były równocześnie na tych wielu polach. Ta pierwsza w Polsce próba przeprowadzenia projektu ustawy o rewitalizacji przez ścieżkę legislacyjną nie ukończyła się
powodzeniem. Ani ta, ani kilka następnych. Jednak uzyskane wówczas doświadczenia,
jak i praca w ogólnopolskim stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji, niekiedy w powiązaniu z partnerami francuskimi, są wykorzystane w tym opracowaniu.

Rozdział 2
Chronologia odnowy miast na tle polityki miejskiej
1945-2000
Rozdział ten traktuje o chronologii i rozwoju polityki miejskiej we Francji w latach
1945-2000. W szczególności zaś zwraca uwagę na:
− kierunki polityki, które znacznie ewoluowały w tym okresie – można tu mówić
nie o jednej, lecz o kilku politykach miejskich, tak znaczne są zmiany priorytetów,
− instrumenty, jakie tworzono i wdrażano dla realizacji tych polityk,
− analizowanie zgodności celów z opracowaniem instrumentów dla uzyskania
rezultatów.
To właśnie skuteczność powiązań pomiędzy celami – instrumentami – rezultatami
stanowi o wartości polityki miejskiej, w tym polityki rewitalizacji.
1914-1944: Początki sektora publicznego w mieszkalnictwie8
W początkach XX w. rozwój miast staje się we Francji domeną działania władz
miejskich. Podejmowane są pierwsze kroki w kierunku poprawy warunków mieszkaniowych. Pomoc finansowa stanowi zachętę do zagospodarowywania nieruchomości i wykupu mieszkań przez klasę robotniczą. Powstaje ruch na rzecz taniego budownictwa
lokatorskiego HBM – „Tanie Mieszkania”.
Publiczne służby urbanistyczne powołano ostatecznie do życia dopiero 16 listopada 1944 r. Natomiast projektowane były już w latach 1940-1941 przez Komisję Odbudowy, a następnie Generalną Delegaturę Infrastruktury. Wraz z utworzeniem Ministerstwa Odbudowy i Urbanistyki (MRU) urbanistyka staje się specjalistyczną dziedziną
interwencji.
•

1945-1949: Odbudowa kraju i kryzys mieszkaniowy
W następstwie zniszczeń wojennych (452 tys. zburzonych budynków mieszkalnych, 1 450 000 budynków uszkodzonych) podjęto natychmiastowe działania, zaplanowane na lata 1945-1948:
− odbudowę miliona zniszczonych budynków,
− rekwizycję niezamieszkałych lokali,
− opodatkowanie lokali niedostatecznie zajętych,
− zakaz zamiany przydziału mieszkania.
Odbudowa kraju stanowiła okazję do ponownego rozpatrzenia kwestii urbanistycznych z uwzględnieniem reglamentacji szeroko inspirowanej „ustawą” z 1943 r. opubli8

Opracowanie autora na podstawie: Chronologie de la politique Urbanie 1945-2000; studium zrealizowane przez Mathilde Arondel, Dyrekcja Techniczna ANAH, 2001.
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kowaną za rządu Vichy. Pierwszeństwo dano odbudowie infrastruktury przemysłowej.
Począwszy od roku 1948, wysiłki kierowane są na nowe budownictwo: realizację mieszkań o umiarkowanym czynszu (HLM), które zastąpić miały tanie mieszkania (HBM),
czy też udział pracodawców w finansowaniu budownictwa w postaci obowiązkowej
składki. Politykę mieszkaniową, przez pewien czas związaną z powojenną odbudową,
dostosowano do szczególnej sytuacji gospodarczej, jaka panowała w owym czasie.
W istocie to kryzys mieszkaniowy dał rządowi impuls do propagowania głównych
zasad polityki mieszkaniowej: obniżenia kosztów mieszkaniowych dla wszystkich, także grup ludności o niskich dochodach, zwiększenia środków przeznaczonych na poprawę i odnowę zasobów mieszkaniowych, poszerzenia rynku finansowego, z którego
usług korzystają operatorzy.
Zarządzany przez Crédit Foncier de France, Krajowy Fundusz Poprawy Mieszkalnictwa (FNAH) – ustanowiony został 24 października 1945 r. Był on zamierzony
jako mechanizm kompensacyjny dla regulacji czynszów, wprowadzonej na mocy ustawy z 1 września 1948 r. Fundusz ten był zasilany 5% podatkiem, jakim były obłożone
czynsze za lokale objęte ustawą z 1948 r. – ustawą, która miała popierać odblokowanie czynszów i faworyzować powrót do warunków rynkowych prywatnego parku lokali czynszowych. W efekcie surowa reglamentacja rynku doprowadziła do zamrożenia
inwestycji w tym sektorze. Tzw. Ustawa 1948 r. wciąż stanowi punkt odniesienia dla
dawnego parku mieszkaniowego.
W miarę upływu lat zasoby i pole działania FNAH znacznie się skurczyły: liczba
objętych nim mieszkań zmniejszyła się z 6 milionów w 1948 r. do 1,9 miliona w roku
1970. Są to mieszkania zlokalizowane głównie w dużych aglomeracjach, często o obniżonym standardzie i niskim czynszu. Ponadto, coraz częściej poddawano krytyce złożoność systemu i jego względne niedostosowanie do wymogów modernizacji.
W 1971 r. FNAH zastąpiono Państwową Agencją ds. Poprawy Mieszkalnictwa
(ANAH), wprowadzając tym samym w życie faktyczną politykę polepszania warunków
mieszkalnictwa w starych zasobach mieszkaniowych.
•

1950-1954: Rozwój budownictwa: polityka miejska a polityka mieszkaniowa
Rok 1950 wyznacza początek szeroko zakrojonej polityki w uspołecznionym sektorze mieszkalnictwa9. Dostęp ludności do nowoczesnego standardu jest głównym celem interwencjonizmu państwowego w dziedzinie zasobów mieszkaniowych.
9

Francuskie określenie „logement social” jest nietrafnie tłumaczone na język polski jako „mieszkania socjalne”. Chodzi tu bowiem o sektor mieszkalnictwa przeznaczony dla klasy średniej: dochody na rodzinę nie mogą przekraczać określonych limitów. Od strony finansowania budownictwa, sektor ten korzysta z zasilenia przez budżet państwa oraz Kasę Depozytowo-Konsygnacyjną
CDC. Wsparcie dotyczy pożyczek inwestycyjnych, jak i spłaty kredytów poprzez czynsze oraz
indywidualne dodatki mieszkaniowe. Wraz z czynszem – realnie obciążającym lokatora – indywidualnie przyznawane dodatki mieszkaniowe pozwalają spłacić koszty inwestycji. Polskie TBS-y
są wzorowane w sposób niedoskonały na tym mechanizmie. Niedoskonały, gdyż system dodatków
mieszkaniowych jest w Polsce ułomny. Dla zdefiniowanego powyżej sektora we Francji będziemy
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Co do finansowania banki nie mają środków, by przyznawać inwestorom niezbędne kredyty długoterminowe. Dlatego też na początku lat 50. państwo ostatecznie
musi zaangażować się w budownictwo w sposób zdecydowanie bezpośredni.
Z dniem 3 września 1947 r. sektor tanich mieszkań ulega reorganizacji. Dotychczas pod opieką Ministerstwa Zdrowia, przechodzi teraz pod nadzór Ministerstwa
Odbudowy i Urbanistyki: odtąd mieszkanie socjalne (HBM) nie kojarzy się już
z higieną i zdrowiem publicznym, lecz urbanistyką i odbudową. Nie mówi się
już o wsparciu i ochronie, lecz o pomocy państwa. Sama zmiana nazwy, zawarta
w tekście ustawy z 21 lipca 1950 r. odzwierciedla to przejście: mieszkania nie są
już „tanie”, lecz o „umiarkowanym czynszu” (HLM). Poza tym wydłużono termin
spłaty kredytów i podniesiono normy odnoszące się do standardu mieszkaniowego.
Maksymalna wartość czynszu dzierżawnego HLM jest trzykrotnie większa od wartości czynszu HBM (która to wzrosła o ok. 30% w porównaniu do 1937 r.). Udział
lokatorów w finansowaniu mieszkań w HLM stopniowo rośnie. Odwrotną stronę
tych regulacji, w zamierzeniu wspierających budowę mieszkań socjalnych, stanowi
wykluczenie z dostępu do tych lokali najbiedniejszych grup społecznych.

•

1955-1962: Wielkie osiedla i rewitalizacja miast
Lata 1955-1965 są okresem intensywnej budowy wielkich osiedli mieszkaniowych –
blokowisk. W latach 1955-1960 władze zaczynają przyznawać, że „normalnym” rozwiązaniem kwestii osób mieszkających w złych warunkach byłoby utworzenie dla nich osiedli
mieszkaniowych, mniej lub bardziej odizolowanych i usytuowanych na peryferiach, które w miarę społeczno-gospodarczego rozwoju miasta byłyby coraz bardziej oddalone od
centrum. Na samym początku lat 60. powstaje Dystrykt Paryski, który, wspomagany
badaniami utworzonego w 1960 r. Instytutu Zagospodarowania i Urbanistyki Regionu
Paryskiego, opracowuje główny schemat zagospodarowania regionu, mający na celu
organizowanie jego wzrostu gospodarczego. W ten sposób zapoczątkowano politykę restrukturyzacji przedmieść powiązaną z tworzeniem nowych miast.
Równocześnie, począwszy od 1958 r., poprawa stanu istniejącego parku mieszkaniowego zaczyna być postrzegana jako konieczność i staje się elementem polityki
mieszkaniowej, która – zwłaszcza dla właścicieli lokali – oznaczać będzie znaczne ograniczenia w ich utrzymaniu. W związku z degradacją znacznej ilości dawnych dzielnic,
jak również reglamentacją prawną z 1958 r. ustawa Malraux, dotycząca tzw. Sektorów
Chronionych w miastach Historii i Sztuki, ma na celu zapewnić alternatywę dla renowacji miast i radykalnej urbanistyki osiedlowo-blokowej. Poprzez zapewnienie ochrony
dziedzictwa urbanistycznego w sektorach zwanych chronionymi i określenie środków
finansowych na jego rehabilitację, ustawa zmierza zatem do wspierania działań rewitalizacyjnych, dokonywanych również przez prywatnych właścicieli. Najważniejszą zmia-

używać najczęściej określeń takich, jak „mieszkania w sektorze uspołecznionym”, „mieszkania
o umiarkowanym czynszu”.
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ną wprowadzoną tym aktem prawnym było nowe podejście – biorące pod uwagę zespół
urbanistyczny, a nie pojedynczy zabytek czy zespół zabytkowy.
•

1963-1975: Polityka eksperymentalna w dawnych centrach miejskich
Okres ten to rozwój polityki poprawy starych zasobów mieszkaniowych bez szczególnego udziału finansowego państwa, jak również stworzenia głównych narzędzi działań na rzecz dawnych centrów miast historycznych. Jednakże akcja ta naznaczona jest
wprowadzeniem przymusowych procedur, w obszarach zdefiniowanych przez Ministerstwo Kultury i korpus Konserwatorów Państwowych (Architectes en Chef des Monuments Historiques). Działania w Sektorach Chronionych są w pierwszej kolejności
realizowane w tzw. kwartałach operacyjnych – Ilot op-rationnel. To zazwyczaj obszar
nie przekraczający 2-3 kwartałów dawnej zabudowy. Pozwala to skoncentrować roboty
i uzyskać efekty dostrzegalne w krótkim czasie.
Jedynie trzydzieści siedem kwartałów operacyjnych zostaje wyznaczonych w objętych ochroną i rewaloryzacją prawie stu Sektorach Chronionych. W ramach odbudowy
nieruchomości zapisano siedem programów eksperymentalnych i osiemnaście przedsięwziętych przez Krajową Agencję ds. Poprawy Mieszkalnictwa (ANAH).
W istocie okres 1958-1973 to czas odnowy urbanistycznej, budowy HLM na obrzeżach miast, aktywizowania rozwoju urbanistycznego (ZUP, ZAC, ZAD) dzięki przepisom kodeksu urbanistycznego. Pozwoliło to zaspokoić – w sensie ilościowym – istotne
zapotrzebowanie na mieszkania, spowodowane bardzo dużym napływem ludności do
dużych miast z innych regionów Francji i spoza jej granic. Wraz z początkiem lat 70.
rząd – w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne – nacisk kładzie raczej na niską zabudowę jednorodzinną, pozwalającą uciec od „wież i słupów” (polityka ministra Albina
Chalandona).
1963-1967: Ten okres charakteryzuje częściowe usunięcie z budżetu państwa finansowania budownictwa mieszkaniowego na rzecz restrukturyzacji urbanistycznej miast oraz realizacja. Władze państwowe wprowadzają w tym czasie procedury
przymusu lub środki zachowawcze i w niewielkiej mierze biorą finansowy udział
w działaniach na rzecz poprawy starych zasobów mieszkaniowych. Jedynie dziedzictwo historyczne i jego wartość kulturowa przykuwa uwagę państwa poprzez
Sektory Chronione w miastach historycznych. Sektor prywatny – co do finansowania inwestycji – zdany jest sam na siebie.
1971: Powołana w miejsce FNAH Krajowa Agencja ds. Poprawy Mieszkalnictwa (ANAH) ma na celu współpracę rządu, samorządów lokalnych oraz prywatnych właścicieli, podjętą dla „umożliwienia poprawy warunków mieszkaniowych w budynkach objętych podatkiem dodanym do czynszu, wprowadzonym
ustawą o finansach”. Jest to tzw. TADB – dodatkowy podatek do czynszu, który
służy dla ześrodkowania funduszy na krajowym Funduszu Remontowym. Ten
publiczny zarząd składa się z organów ustawodawczych i organów wykonawczych. Na szczeblu krajowym ANAH określa priorytety, rozdziela subwencje
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między poszczególne departamentalne komisje poprawy mieszkalnictwa oraz
wyznacza sposób ich wykorzystania. Na szczeblu departamentalnym i między
departamentami instytucja ta ustanawia program działań, zapoczątkowuje operacje i przyznaje dofinansowanie. Działalność ANAH przebiega sprawnie i staje się
niezastąpionym źródłem subwencji remontowych dla sektora prywatnych mieszkań czynszowych w ramach Operacji Programowanych Poprawy Mieszkalnictwa
OPAH.
1967-1976: Okres ten charakteryzuje się rozkwitem usług deweloperskich oraz
względną prywatyzacją zagospodarowania przestrzennego. Ma wówczas miejsce
utworzenie Stref Uzgodnionego Zagospodarowania (ZAC), powstałych w miejsce ZUP (Priorytetowych Stref do Urbanizacji). Z końcem lat 60. władzom rządowym udaje się ograniczyć swą rolę w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego.
Dopiero wówczas rozwija się wolny rynek inwestycyjny. Jest to zgodne z zasadą,
że w biednym kraju odbudowującym się po okresie upadku (wojna, stalinizm) finanse publiczne są szczególnie potrzebne dla sektora mieszkaniowego, a państwo
ma wzmożoną odpowiedzialność za ten sektor. Segment subwencjonowanego budownictwa mieszkaniowego czerpie odtąd zasoby finansowe poprzez mobilizację oszczędności indywidualnych. Następuje to poprzez indywidualne (rodzinne)
programy oszczędnościowe uzupełnione wsparciem finansów publicznych. Dwadzieścia lat dofinansowywania budownictwa przez państwo, zwiększona orientacja
społeczna oraz hierarchizacja finansowania ukształtowały złożony obraz mieszkalnictwa we Francji.

•

1976-1982: Upowszechnienie polityki rewitalizacji dawnych centrów miejskich
Pod koniec tzw. Trzydziestu Wspaniałych Lat gospodarki powojennej (1950-1970),
okresu znacznych zmian w gospodarce przestrzennej, wybudowano lub przebudowano
blisko połowę parku mieszkaniowego. Oznacza to odejście od „urbanistyki operacyjnej
ograniczonej do specjalnych obszarów urbanizacji”.
W drugiej połowie lat 70., wraz z kryzysem ekonomicznym, wycofaniem się państwa zarówno z finansowania, jak i z organizowania operacji w sektorze nieruchomości
oraz z reformą dodatków mieszkaniowych, następuje okres polityki jednocześnie złagodzonej i konserwatywnej. Oprócz procedur ochrony obszarów zabytkowych i renowacji
miejskiej – rozumianej jako „wyburzenia – odnowa”, podejmowane są starania mające
na celu utrzymanie zastanych struktur społecznych. Pod koniec 1982 r. stan istniejącej
zabudowy na ogół jest dobry, lecz przetrwały też kwartały mieszkań substandardowych
i obszary ubóstwa. Połączone wysiłki kilku ministerstw zastosują nowe sposoby ożywienia polityk miejskich we współpracy z samorządami lokalnymi. Pod koniec lat 70.
holistyczne postrzeganie miasta w powiązaniu z jego otoczeniem, jak również ochrona
zabytków oraz krajobrazu stanowią jedne z najważniejszych zmian w polityce publicznej w zakresie urbanistyki.
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Postulaty głośnego Raportu Nora-Eveno, zamówionego przez rząd francuski
u tych ekspertów, dotyczyły w szczególności nadania dawnym zasobom mieszkaniowym właściwej pozycji w polityce mieszkaniowej kraju. Nastąpiło to dzięki finansowej równowadze osiągniętej między wkładem finansów publicznych i prywatnych
w nowe i dawne zasoby nieruchomości mieszkaniowych (co jest również zgodne
z wydźwiękiem raportu Barre’a). Raport zachęcał też do podejmowania nowych działań operacyjnych, które miały stać się „Programowanymi Operacjami Poprawy Mieszkalnictwa” (OPAH).
Wymienione raporty rządowe wyróżniają trzy główne cele:
− zachowanie dziedzictwa,
− uratowanie centrów miast,
− pomoc grupom społecznym najbardziej zagrożonym wykluczeniem.
Raporty starają się pogodzić dwa rodzaje podejścia do dawnych dzielnic miejskich,
łącząc działania woluntarystyczne z zachowaniem dziedzictwa urbanistycznego
i – szerzej – kulturowego.
Programowane Operacje Poprawy Mieszkalnictwa (OPAH) zastąpiły w latach 80.
tzw. Zgrupowane Operacje Odbudowy Nieruchomości (OGRI). Te drugie przetrwały
jednak jako procedury, głównie dzięki związanym z nimi korzyściom fiskalnym: deficyt
inwestycji w nieruchomości, wynikający z prowadzonych w ramach tych operacji robót,
podlega bowiem odjęciu od dochodu globalnego podatnika, a nie tylko od dochodów od
nieruchomości. OPAH nie stanowi operacji zagospodarowania, lecz działanie w zakresie
zagospodarowania, w odróżnieniu od PRI. Z tego tytułu OPAH nie figuruje w kodeksie
urbanistycznym, lecz w kodeksie budowlanym.
1983-1988: Decentralizacja i nowe ukierunkowanie interwencji państwa
Objęcie władzy przez lewicę w roku 1981 (i wybór François Mitteranda na prezydenta państwa francuskiego) przejawia się m.in. szeregiem reform mających na celu
decentralizację władzy. Reformy te, bez wątpienia jedne z najważniejszych, jakie zaszły
w administracji państwa, miały znaczący wpływ na urbanistykę.
W dziedzinie mieszkalnictwa kształtu nabiera polityka umów zawieranych między
państwem a władzami regionalnymi, departamentalnymi oraz gminnymi. Jest to okres
tzw. polityki kontraktowej (la politique contractuelle). Ludność zagrożona wykluczeniem społecznym staje się kategorią społeczną i obiektem szczególnych działań.
Nowa procedura prawna tworzy Strefy Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego i Urbanistycznego (ZPPAU). Poszerzona w 1993 r. o ochronę krajobrazu odnosi się
do podziału kompetencji między gminami, departamentami, regionami oraz rządem.
Uzupełniając pozostającą w gestii państwa procedurę ochrony dziedzictwa i obiektów
wpisanych do rejestru zabytków, ZPPAU umożliwia ochronę zespołów zaliczanych do
dziedzictwa kulturowego. Po zdefiniowaniu i wydzieleniu strefy oraz ustanowieniu obowiązujących dla niej przepisów ZPPAU wyznacza obszar ochronny wokół zabytków
i zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru.
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Strefa stanowi służebność publiczną o większym znaczeniu niż Miejscowy Plan
Zagospodarowania terenów tzw. POS (Plan d’Occupation du Sol).

•

1989-2000: Planowanie i zarządzanie „kontekstem”
Okres ten określa nowe podejście do polityki miejskiej ze strony władz centralnych. Administracja centralna stara się przyjąć nieco zmienioną rolę: chodzi jej bardziej
o aktywizowanie, wspieranie, koordynowanie lub kreowanie, nadzorowanie lub informowanie niż o bezpośrednie kierowanie i finansowanie programów. Ważniejsze staje
się, by planować i zarządzać „kontekstem”, zamiast usiłować bezpośrednio kierować
uczestnikami procesu oraz inwestorami.
Tego właśnie przekształcenia w kierunku oddziaływania na kontekst i uwarunkowania polityki miejskiej państwo francuskie pragnie dokonać w owym czasie,
zastępując, między innymi, subwencje i odgórne działania „umowami regionalnymi”. Jednak autorytarne planowanie i instrumenty planistyczne, jakim są Miejscowe Plany Zagospodarowania POS, oraz tzw. urbanistyka regulaminowa za założeniami tymi nie nadążają.
•

1989: Zatwierdzenie Dziesiątego Planu rządowego (1989-1992)
Zdecentralizowana polityka państwa: wprowadzenie umów „miasto –
– mieszkalnictwo” (okólnik z 4 lutego). „Zamierzone operacje powinny być co do zasady określane i przeprowadzane w ramach umów, których zróżnicowane brzmienie
uwzględniałoby lokalne uwarunkowania i które byłyby negocjowane na poziomie lokalnym”.
Okólnik z 8 lutego, wydany po okólniku z 11 lipca 1988 r., dotyczący Miejskiego
Funduszu Społecznego (FSU). FSU finansuje, w ramach przeprowadzania bieżących
operacji, prace związane z ponownym zagospodarowaniem przestrzeni oraz działania
rewitalizacyjne w dzielnicach. W ramach nowych projektów finansuje przygotowanie
programu (diagnozę, zarząd urbanistyczny) oraz ewaluację projektów i tzw. Lokalnych
Polityk Mieszkaniowych.
Okólnik z 7 kwietnia w sprawie OPAH. Programowane Operacje Poprawy Mieszkalnictwa (obejmujące problemy społeczne i przestrzenie publiczne) pozostają działaniami „fizycznej poprawy parku mieszkaniowego i jego standardu, przy jednoczesnym
poparciu dla utrzymania w tych lokalach dotychczasowych mieszkańców, w szczególności najuboższych”.
Okólnik z 22 maja w sprawie Polityki miejskiej: program działań Międzyministerialnej Komisji ds. Miast (CIV) oraz Rozwoju Społecznego Miast (DSU).
Dokument ten nadaje prefektom centralne miejsce w polityce miejskiej.
Karta Międzybranżowej Krajowej Unii Mieszkalnictwa (UNIL): przeznaczenie
„podatku 1%” od pracodawców na mieszkania dla grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem.
Pierwsze obrady UNAH w Vannes: Mieszkalnictwo – spójność społeczna, integracja, rozwój. Wystąpienie Louisa Bessona, Ministra ds. Mieszkalnictwa, zapowia-
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dającego, iż „jest gotów, by dopracować z UNAH umowę o rozwoju oraz kwalifikacji,
dotyczącą mieszkań dla osób starszych, polityk lokalnych, mieszkań dla osób najuboższych”.
Walne Zebranie Ruchu na rzecz Mieszkalnictwa PACT-ARIM poświęcone
tzw. Projektom Miasta w miejskich dzielnicach zdegradowanych.
Projekt Budownictwa i Architektury (PCA) jest rozszerzony na inne obszary,
na zasadzie programów finalizowanych wedle formuły socjalnej, a nie jak dotychczas –
tylko technicznej lub jakościowej.
•

Rok 1990
Rozporządzenie z 16 lutego w sprawie pożyczek subwencjonowanych przez państwo, przeznaczonych na dostęp do własności mieszkania (dochodzenie do własności).
Rozporządzenie z 16 lutego w sprawie rodzaju prac kwalifikowanych do finansowania przez PAH (subwencja na poprawę standardu i modernizację mieszkań dla właścicieli zamieszkujących we własnym mieszkaniu. Dotyczy w dużym stopniu mieszkań
substandardowych na obszarach wiejskich).
Zawarte zostają pierwsze umowy miejskie (kontrakty miejskie). Umowy miejskie zdefiniowane w okólniku z 22 maja 1989 r. są zawierane przez międzyministerialne komisje ds. miast i społecznego rozwoju miast w aglomeracjach wyznaczonych na
szczeblu centralnym. W istocie wydaje się, że niezbędne jest opracowanie ambitniejszych i bardziej złożonych projektów urbanistycznych dla wielkich aglomeracji miejskich dotkniętych problemami natury ekonomicznej, społecznej i urbanistycznej. Etap
ten umożliwi rozwój szerokiej „polityki kontraktów miejskich”.
Ustawa z 31 maja, tzw. Ustawa Bessona10, ma na celu wprowadzenie prawa do
mieszkania. Oscyluje ona wokół trzech głównych założeń:
− rozszerzenia podaży mieszkań przeznaczonych dla ludności w trudnej sytuacji,
− umożliwienia trwałej integracji tych grup społecznych,
− mobilizacji – w ramach umowy – partnerów społecznych i instytucji, których
dotyczy kwestia mieszkaniowa lub socjalna.
Dokument ten definiuje osoby objęte działaniem ustawy jako „osoby odczuwające
trudność w uzyskaniu dostępu do godnego, niezależnego mieszkania lub w pozostaniu
w nim z powodu nieadekwatnych warunków egzystencji”. Ustawa wprowadza obowiązek utworzenia Departamentalnego Planu Działań na Rzecz Mieszkań dla Osób Defaworyzowanych (PDALPD). Plan ustanawia Fundusz Solidarności na rzecz Mieszkalnictwa
(FSL), którego przeznaczeniem ma być z jednej strony pomoc finansowa umożliwiająca
dostęp i utrzymanie prawa do mieszkania, z drugiej zaś – zastosowanie środków pomocy
socjalnej w zakresie mieszkalnictwa dla ludności objętej departamentalnym programem
polityki mieszkaniowej.

10

Od nazwiska twórcy, ministra ds. mieszkalnictwa w tym okresie.
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Po zamieszkach, jakie wybuchły w Vaulx-en Velin oraz Val-Fourré w związku z obradami ruchu Banlieues 89 („Przedmieścia 89”) w Bron, prezydent François
Mitterrand określa założenia polityki miasta na kolejne pięciolecie. Zapowiada cztery
podstawowe cele:
− koncentrację działań państwa na 400 dzielnicach,
− zróżnicowanie urbanistyczno-socjalne każdej dzielnicy,
− mobilizację mieszkańców do uczestnictwa w życiu dzielnicy,
− tworzenie miejsc pracy.
Omawiany jest pomysł utworzenia Ministerstwa ds. Miast, Ministerstwo Miasta,
działającego jako jednostka dowodzenia. Miało być reprezentowane przez specjalistów
– podprefektów działających przy prefektach. Przewidziano też dodatkowe kroki, takie
jak podniesienie kompetencji służb publicznych, zastosowanie ustawy Bessona w stosunku do osób najuboższych, uzupełnionej ustawą o nadzorze nad zarządzaniem gruntami.
Okólnik z 4 grudnia odnoszący się do pułapu dochodów osób objętych przepisami
o HLM i nowych subwencji państwa w sektorze mieszkań lokatorskich.
TADB rozszerzono na wszystkie prywatne mieszkania na wynajem, mające ponad 15 lat, w stałej stawce 2,5%.
W ramach przepisów ustawy z 31 maja 1990 r. wprowadzono operacje oparte
na umowach, tj. Tematyczne Programy Socjalne (PST). Charakteryzuje je podejście społeczne: ułatwienie dostępu osób defaworyzowanych do mieszkań o ulepszonym standardzie lub pozostania w nich. Programy te umożliwiają otrzymanie pomocy finansowej
zatwierdzonej przez ANAH, mającej na celu wzmocnienie roli społecznej prywatnego
parku mieszkań na wynajem. W zamian właściciele zobowiązują się do udostępnienia
grupom defaworyzowanym mieszkań, w których umiarkowane czynsze są ustalone
umową z zasadami regulowanymi przez państwo (logement conventionné).
PST powinny w miarę możliwości towarzyszyć inne działania terytorialne i na poziomie socjalnym. PST może być połączony z jedną lub kilkoma operacjami OPAH.
To właśnie dzięki PST operacje poprawy mieszkalnictwa nabierają bardziej socjalnego
charakteru11.
Wprowadzony z inicjatywy samorządów lokalnych lub działających z ramienia
prefekta organów Tematyczny Program Socjalny (PST) ma przede wszystkim na celu
integrację lub zapewnienie mieszkań dla defaworyzowanych grup społecznych. Stanowi
przedmiot umowy zawartej między rządem, w imieniu którego występuje ministerstwo
11

W tym okresie obserwujemy równolegle utworzenie Grupy ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
w UE w Brukseli w związku z obradami europejskimi dotyczącymi zagospodarowania wsi. Zaproponowano stworzenie Karty Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Urząd ds. Statystyki donosi równocześnie, że w początku lat 90.: 54,4% ogółu francuskich gospodarstw domowych posiada na własność mieszkania, 39,6% zajmuje mieszkania lokatorskie, 6%
mieszka bezpłatnie. W środowisku wiejskim proporcje te wynoszą kolejno: 74,8%, 17,9% i 7,3%.
21,6% ogółu mieszkań w miastach pozbawionych jest jeszcze centralnego ogrzewania, 6,6% –
łazienki, podczas gdy tych pierwszych jest na wsi 37,5%, tych drugich – 10,8%.
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infrastruktury, mieszkalnictwa i transportu reprezentowane przez prefekta, a ANAH oraz
samorządem lokalnym czy upoważnionym organem. Umowa ta precyzuje zasady, jakie
należy stosować w danym obszarze geograficznym, stanowiące uzupełnienie dla przepisów PST. Określa obszar operacji, cele z punktu widzenia grup społecznych, dla których
przewidziane są mieszkania, warunki przyznania dofinansowania ze strony ANAH itd.
Każda ze stron umowy ma obowiązki i musi się z nich wywiązać. Po zakończeniu umowy jeden lub kilka organów sprawuje nadzór nad PST.
Rok 1991
Ustawa z 31 maja o Subwencji na rzecz Solidarności Miast (DSU), ustanawiająca
solidarność finansową między gminami.
Ustawa z 13 lipca: Ustawa o Ukierunkowaniu Rozwoju Miast (LOV). Dokument
ten przyczynia się do wprowadzenia obszernego systemu prawnego przeznaczonego
do walki z jakąkolwiek formą segregacji w miastach. Za cel stawia sobie zapewnienie
mieszkańcom miast równości szans w dostępie do mieszkań oraz współwystępowania
różnych typów mieszkalnictwa, infrastruktury i usług w każdej aglomeracji, gminie czy
dzielnicy. Aby umożliwić zastosowanie tych założeń, w miastach przewidziano różne
kroki, w tym niektóre dotyczące dawnego mieszkalnictwa:
− utrzymanie mieszkalnictwa o przeznaczeniu socjalnym w dzielnicach położonych w centrum miasta,
− kontynuowanie polityki rewitalizacji,
− lepszą integrację wielkich osiedli.
Instrumentem programowania tej polityki jest Lokalny Program Mieszkalnictwa
(PLH, ustanowiony w 1985 r.), łączący zagospodarowanie przestrzeni miejskiej i politykę mieszkalnictwa z bezpośrednimi działaniami o charakterze operacyjnym.
Program ten:
− wyznacza cele polityki lokalnej mieszkalnictwa, jak również jej instrumenty,
w szczególności z zakresu zarządzania gruntami, umożliwiające ich osiągnięcie (maksymalnie w ciągu 5 lat),
− preferencyjnie jest opracowany przez Publiczny Zarząd Współpracy Międzygminnej (EPCI), jako że pierwszeństwo ma współpraca międzykomunalna,
− może być opracowany tylko przez gminę, w przypadku braku wystarczających
mechanizmów międzygminnych,
− po uchwaleniu pozwala na zawarcie porozumienia między państwem a EPCI,
która to określa zobowiązania finansowe na kolejne trzy lata,
− jest wyznaczony na podstawie dekretu,
− daje prawo do ustanowienia Udziału w Zróżnicowaniu Mieszkalnictwa
(PDH),
− jest obowiązkowy dla gmin w aglomeracjach liczących powyżej 200 tys. mieszkańców, mających mniej niż 20% socjalnych lokali mieszkalnych i mniej niż
18% uprawnionych do APL (indywidualny zasiłek mieszkaniowy).
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Pożyczki mieszkaniowe są uruchamiane dla każdej transakcji indywidualnej dotyczącej wykupu istniejącego mieszkania.
Zamieszki w Sartrouville i w Mantes-la-Jolie. Raport zatytułowany „Trudne
dzielnice” zawiera analizę mechanizmów pogarszania się sytuacji przedmieść. Mając na
celu „odnowę metod i zakresu rozwoju społecznego miasta”, opracowanie to wyjaśnia
procesy segregacji i wykluczenia, ujawnia, w jakiej mierze władze ponoszą za nie odpowiedzialność, jak również uwypukla konieczność promowania aktywności mieszkańców w życiu publicznym jako jeden ze sposobów walki z marginalizacją.
Trzynastu podprefektów ds. miasta12 zostaje nominowanych w najbardziej zurbanizowanych departamentach francuskich.
•

Rok 1992
Przygotowanie XI Planu (1993-1997)
Okólnik z 22 maja w sprawie rozwoju lokalnych programów mieszkalnictwa
z LOV.
Okólnik z 27 sierpnia dotyczący rozwoju OPAH z LOV. Ten ostatni dokument
wprowadza OPAH do legislacji i tworzy nowe „narzędzie” – program odniesień, który
ma stanowić ramy dla działań lub operacji zagospodarowania.
W związku z OPAH podkreśla się trzy niezbędne aspekty:
− uprzedniej, kompleksowej refleksji nad dzielnicą,
− mobilizacji mieszkańców do współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji
o rozwoju i zmianach ich warunków życia,
− wzmocnienia socjalnego wymiaru OPAH w całościowych działaniach.
28 grudnia: międzyministerialne obrady poświęcone „ponownemu czytaniu projektu ustawy dotyczącej ochrony lokatorów oraz operacji, jakie należy przeprowadzić
w budynkach o przeznaczeniu mieszkalnym lub użytkowo-mieszkalnym”.
Ustawa z 30 grudnia (ustawa budżetowa na 1992 r.) rozszerzająca kompetencje
ANAH na ogół prywatnych mieszkań na wynajem w budynkach ukończonych od ponad
piętnastu lat (części nieruchomości prywatne i wspólne), ustalająca TADB w ujednoliconej stawce 2,5%. W jej konsekwencji ANAH zmienia kryteria przyznawania subwencji
z jej ramienia. Odtąd wszystkie prywatne mieszkania lokatorskie znajdujące się w budynkach ukończonych od ponad piętnastu lat mogą korzystać z dotacji na remont.
Utworzenie Funduszu Gwarancyjnego dostępu do własności mieszkań socjalnych.
1% kredytów przyznawanych w ramach Subwencji na rzecz Solidarności
Miast (DSU), tj. 13 milionów franków, powinien wrócić do ubogich dzielnic w postaci dofinansowania projektów mieszkań socjalnych inicjowanych przez mieszkańców.
Ustanowiona zostaje Pożyczka Remontowa dla Mieszkań na Wynajem (PLS), przeznaczona na finansowanie mieszkań dla klas średnich.

12

Odpowiednikiem polskim byłoby stanowisko wicewojewody ds. polityki miejskiej.
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•

Rok 1992: w kwietniu powołane zostaje Ministerstwo ds. Miast
Pierwsze wyburzenia zabudowy osiedlowej: cztery wysokie bloki mieszkalne
w Val-Fourré w Mantes-la-Jolie.
Park mieszkań starszych niż piętnaście lat liczy 4 100 000 lokali. 440 mieszkań wciąż podlega ustawie z 1948 r. Szacuje się, że w latach 1988-1992 podniesiono
standard powyżej 300 000 mieszkań. Jednakże w zasobach ANAH pozostaje 1 300 000
mieszkań o obniżonym standardzie. Liczba pustostanów sięga 2 milionów mieszkań,
stanowiąc znaczną część zasobu prywatnych mieszkań na wynajem.
Pomoc ANAH w działaniach poprawiających standard jest uogólniona do
mieszkań ponad piętnastoletnich oraz niezajętych. Uwzględnia szczególnie prace termoizolacyjne i izolację akustyczną. Oprócz kryterium podstawowego standardu i lokalizacji, mieszkania powinny odpowiadać nowym oczekiwaniom gospodarstw domowych.
W istocie pojęcie komfortu ewoluuje w ciągu całego tego okresu – od podstawowego
standardu sanitarnego do standardu coraz to bardziej wyrafinowanego (jakość korzystania z nieruchomości, jakość techniczna i estetyczna).
•

Rok 1993
Ustawa z 8 stycznia poszerzająca procedurę ZPPAU o krajobraz; strefy te przekształcają się w ZPPAUP. Tendencją staje się odejście od ścisłej ochrony ku uzgodnionemu zarządzaniu dziedzictwem architektonicznym, miejskim i krajobrazowym.
Ministerstwo ds. społecznych i miast zapowiada natychmiastowy plan przeznaczenia 5 miliardów franków na rzecz przedmieść. 1320 dzielnic objętych jest umowami miejskimi; do nich dodać należy jedenaście Wielkich Projektów Urbanistycznych
(GPU).
Dekretem z 17 marca wprowadzono Preferencyjną Pożyczkę na Cele Mieszkaniowe (PAS). Jest to pożyczka mieszkaniowa przyznawana w preferencyjnej stawce nabywcom lokali o dochodach niższych niż określony limit; chodzi o lokale w nowym lub
dawnym budownictwie, wymagające remontu lub nie.
Ustawa z 22 czerwca zezwala na odjęcie – bez ograniczania kwot – deficytów
spowodowanych działaniami w ramach „ustawy Malraux”.
Okólnik z 12 października w sprawie kontraktualizacji subwencji mieszkaniowych w umowach miast.
•

Rok 1994
W ramach XI planu krajowego wyznacza się, spośród 1320 dzielnic objętych
umowami miast, 546 dzielnic w strefach kryzysowych. Każdemu etapowi odpowiadają
premie, kredyty i ulgi podatkowe.
Ustawa z 21 stycznia dotyczy wykupu mieszkań HLM przez najemców, adaptacji przepisów dotyczących przychodów z czynszów, mieszkań dla osób o niskich dochodach, zakwaterowania w trybie pilnym osób bezdomnych, przekształcenia na cele
mieszkalne lokali o innym przeznaczeniu oraz poprawy funkcjonowania wspólnot
mieszkaniowych.
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Poprawiona ustawa budżetowa z 29 grudnia zmienia wymogi dotyczące korzystania ze specjalnych przywilejów w ramach operacji zwanych „ustawą Malraux”.
W poprzednich uregulowaniach prawnych budynek powinien być usytuowany w sektorze objętym ochroną lub w strefie rewitalizacji nieruchomości, właściciele zaś winni być
zrzeszeni w Wolnym Miejskim Stowarzyszeniu Zarządzania Nieruchomościami (AFUL).
Od tej chwili:
− pojęcie „operacji zgrupowanej” zastąpione jest pojęciem całkowitej odnowy
budynku; oznacza to, że jedyny właściciel przeprowadzający remont na jednej
nieruchomości może korzystać z ulg podatkowych (pod warunkiem całkowitej
odnowy budynku),
− nieruchomość musi znajdować się w sektorze chronionym lub w ZPPAUP,
− prace powinny mieć charakter użyteczności publicznej.
Brane pod uwagę wydatki odjęte są od przychodów z nieruchomości. Ewentualny
deficyt, z wyjątkiem kosztów pożyczki, może być wliczony bez ograniczeń do całkowitego dochodu podatnika.
•

Rok 1995
Na mocy Ustawy o Ukierunkowaniu Zagospodarowania Terenów z 4 lutego
powstają Strefy Ponownej Aktywizacji Miasta (ZRU), dające prawo przedsiębiorcom
w nich usytuowanym do zwolnienia od podatku przemysłowego, podatku od przedsiębiorstw oraz obciążeń społecznych.
Dekret z 11 kwietnia w sprawie warunków, jakie powinny spełniać organy podejmujące inicjatywę działań odnowy nieruchomości w sektorach chronionych lub
w ZPPAUP w celu zastosowania specjalnego systemu wyliczania deficytu z dochodów
z nieruchomości.
Okólnik z 25 lipca w sprawie zastosowania przepisów prawa wspierających zróżnicowanie mieszkalnictwa w aglomeracjach liczących ponad 200 000 mieszkańców.
Poważne zamieszki wybuchają w miastach uważanych dotąd za spokojne, takich
jak Strasburg czy Laval.
W listopadzie powstaje Ministerstwo Zagospodarowania Przestrzennego, Miast
oraz Integracji.
Okólnik z 20 listopada w sprawie wprowadzenia i oceny umów miasta.
W grudniu reforma dostępu do własności mieszkań wprowadza pożyczkę nieoprocentowaną. Ten nowy instrument zastępuje narzędzie z 1977 r., jak również PAP.
Przewiduje on pożyczkę na 0% w kwocie średnio 120 tysięcy franków, zmiennej w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Górny pułap dochodów wyznacza się
w kwocie będącej 4,5 razy wielokrotnością SMIC (28 tysięcy franków).
Okólnik z 29 grudnia odnoszący się do wprowadzenia polityki mieszkaniowej
oraz programowania dofinansowania ze strony państwa w roku 1996.
W parku mieszkań czynszowych objętych ustawą z 1948 r. odsetek 42% stanowią wciąż lokale bez pełnego standardu sanitarnego, 64% pozbawione są centralnego
ogrzewania.
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•

Rok 1996
W styczniu premier Alain Juppé przedstawia w Marsylii tzw. Pakt Ponownej Aktywizacji Miast, wprowadzający w szczególności pojęcie stref ekonomicznych oraz aktywizacji zawodowej. Te drugie strefy przeznaczono dla osób młodych, w wieku 18-25 lat,
którym zaproponowano umowy o pracę (na okres pięciu lat, przy trzydziestogodzinnym
tygodniu pracy i dziesięcioma godzinami szkolenia w tygodniu) zawierane z lokalnymi
wspólnotami, instytucjami mieszkalnictwa lub przedsiębiorstwami publicznymi.
W kwietniu miano strefy ekonomicznej nadano 35 dzielnicom. Dzięki tej operacji działalność gospodarcza w pewnych obszarach miast wolna jest od podatku od przedsiębiorstw, podatku przemysłowego i gruntowego, jak również od obciążeń społecznych
leżących po stronie pracodawcy – kompensatę zapewniło państwo.
W lecie nastąpiła reforma PLA13, powierzchnia mieszkalna zastąpiła tzw. powierzchnię skorygowaną, wprowadzono również zmiany w dofinansowaniu PLA.
Państwo narzuciło zamrożenie kredytów na 25% z powodu ograniczeń budżetowych: spodziewano się oszczędności rzędu 12-13 miliardów, co powinno mieć wpływ
na rolę ANAH oraz dofinansowanie przez państwo budownictwa mieszkaniowego.
Dekret z 2 października zmienia warunki przyznawania PLA.
Ustawa budżetowa z 30 grudnia przewiduje w szczególności zniesienie zmniejszenia podatku od odsetek od pożyczki, jak również obniża VAT do stawki 5,5% za
wykonanie we własnym mieszkaniu remontu, przebudowy lub zagospodarowania socjalnych mieszkań lokatorskich objętych umową14.
•

Rok 1997
1 sierpnia: koniec trzyletniego okresu wyznaczania wysokości czynszów w odniesieniu do czynszów w sąsiedztwie dla mieszkań niezajętych, innych niż nowe lub odnowione; przepis ten, odnowiony w 1994 r., po 1 sierpnia 1997 r. z powodu nieprzedłużenia
stał się bezskuteczny; dało to początek swobodnemu ustalaniu czynszów od momentu
objęcia nieruchomości.
Dekret z 12 września: dokument ten rozszerza na sufity podwieszane obowiązek
kontroli użycia azbestu, wprowadzony dekretem z 7 lutego 1996 r.
Okólnik z 15 października: Sekretarz Państwa ds. Mieszkalnictwa – Louis Besson – wskazuje, że zapobieganie wydaleniom z lokalu stanowi oś priorytetową polityki
mieszkaniowej, zgodnie z ustawą z 31 maja 1990 r. o wprowadzeniu prawa do mieszkania.

13

14

PLA: pret locatif aidé – pożyczka dla inwestora w uspołecznionym sektorze budownictwa mieszkaniowego.
Stawka francuskiego podatku od wartości dodanej VAT-em w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego była i pozostaje przedmiotem sporów i negocjacji w UE; dotychczas utrzymano 5,5%
VAT w dziedzinie remontów i modernizacji.
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Rok 1998
Ustawa z 19 lutego (zwana ustawą Meyera, od nazwiska posła, który ją zaproponował) umożliwia organizmom HLM objęcie w dzierżawę wolnych mieszkań wchodzących w skład prywatnego parku mieszkaniowego, a następnie oddawanie ich w wynajem osobom trzecim.
6 marca: utworzona zostaje Generalna Dyrekcja Urbanistyki, Mieszkalnictwa
i Budownictwa (DGUHC). Organ ten powstaje w wyniku połączenia Dyrekcji Mieszkalnictwa i Budownictwa (DHC) z Dyrekcją Architektury i Urbanistyki (DAU) – Ministerstwa Infrastruktury.
W 1998 r. „Raport Sueura” (od nazwiska jego autora) przedstawia 50 propozycji
wznowienia polityki miasta i potwierdza zainteresowanie władz publicznych tematyką
rewitalizacji miast.
Ustawa z 29 lipca o ukierunkowaniu walki z wykluczeniem społecznym zawiera
liczne propozycje środków, jakie należy zastosować. Akt ten wprowadza w szczególności podatek od wolnych mieszkań, wzmacnia system rekwizycji mieszkań (pustostanów)
i reformuje procedurę odstąpienia od wynajmu nieruchomości.
Ponadto ulepszono system podatkowy dzierżawy nieruchomości w celu rewitalizacji.
Podjęto pilne kroki w celu zwalczania zatrucia ołowiem, który występuje jeszcze
w starych zasobach mieszkaniowych. W niektórych departamentach sprzedaż mieszkań
powstałych przed 1948 r. może być dokonana tylko po stwierdzeniu stopnia występowania ołowiu w materiałach budowlanych w nich wykorzystanych.
Dekret z 30 października odnoszący się do wykonania decyzji o wykwaterowaniu
jest aktem wykonawczym do ustawy z 29 lipca 1998 r.
Listopad: Raport Nancy Bouché, generalnego inspektora Infrastruktury, dotyczący budowli zagrożonych ruiną i kwartałów mieszkań substandardowych przedłożony
zostaje w Ministerstwie Infrastruktury, Mieszkalnictwa i Transportu.
Dekret z 29 grudnia wskazuje osiem aglomeracji, w których obowiązuje podatek
od niezajętych mieszkań.
Ustawa budżetowa z 30 grudnia wprowadza „konwencję Bessona”, która zastępuje „odpis amortyzacyjny Périssola”. Instrument ten ma zastosowanie zarówno do
budynków nowych jak i dawnych, i powinien ułatwić rozwój prywatnego parku mieszkaniowego.
•

Rok 1999
Okólnik z 9 lutego: nowy dokument w sprawie zapobiegania eksmisjom.
Ustawa z 8 czerwca zakłada wykrywanie termitów i przewiduje obowiązek informowania nabywcy na okoliczność sprzedaży. Ten drugi element jest podporządkowany
wyznaczeniem za pomocą dekretu prefekta danych stref geograficznych. Rozporządzenie z dnia 5 lipca 2000 r. zawiera przepisy uszczegóławiające ustawę.
Ustawa z 25 czerwca o ukierunkowaniu zagospodarowania i trwałego rozwoju
terytorium, zwana „ustawą Voynet”, zmienia przepisy ustawy z 4 lutego 1995 r.: przy-
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znaje w części inicjatywę regionom i przejawia dążenie do przejrzystości, na przykład
poprzez publiczne udostępnienie na okres dwóch miesięcy projektu terytorialnej dyrektywy zagospodarowania. Dokument przywraca także agencjom urbanistycznym ich
prawne usankcjonowanie, które utraciły w związku z ustawą z 7 stycznia 1983 r. Agencje mają „w szczególności za zadanie kontrolę rozwoju pod względem urbanistycznym”.
Utworzone zostały „karty regionów”.
Ustawą z 12 lipca („Ustawa Chevènement”15), odnoszącą się do współpracy międzygminnej, utworzone zostają wspólnoty aglomeracji.
Rozporządzenie z 14 września: na mocy tego aktu Pożyczki dla Finansowania
Mieszkań Socjalnych (PLA) zastąpione zostają, począwszy od 1 stycznia 2000 r., Pożyczkami Remontowymi dla Mieszkań na Wynajem (PLS). Jako jedyna przetrwa Pożyczka dla Finansowania Mieszkań Socjalnych-Integracja (PLA-Intégration).
Instrukcja z 15 września: dokument ten przewiduje zmniejszenie stawki VAT
z 20,6% na 5,5% dla prac renowacyjnych wykonywanych w istniejących mieszkaniach.
Instrument ten jest ważny przez okres 3 lat (do końca 2000 r.) i dotyczy mieszkań co
najmniej dwuletnich. Zatwierdzony został ustawą budżetową na rok 2000.
•

Innowacje wprowadzone w 2000 r.
Ustawa z 13 grudnia 2000 r.: ten ważny akt prawny – Ustawa Solidarność i Rewitalizacja Miast (SRU) – gruntownie zmienia prawo urbanistyczne, wprowadza zmiany
do prawa współwłasności oraz prawa do sprzedaży, jak również, w mniejszym stopniu,
do przychodów z czynszów lokatorskich.
POS zastąpiony zostaje Lokalnym Planem Urbanistycznym (PLU), główny plan
kierunkowy (rodzaj Studium Kierunków Rozwoju Przestrzennego) – Schematem Spójności Terytorialnej (SCT); zreformowana zostaje procedura pozwolenia na budowę
oraz zgłoszenia robót budowlanych; co do pierwokupu, to okres prawa retrocesji został
skrócony z dziesięciu do pięciu lat. Poczynione zostały zarządzenia odnoszące się do
nabywców budynków stanowiących własność wspólnoty mieszkaniowej oraz do zasad
zarządzania nieruchomością wspólnoty, jak również kroki zmierzające do poprawy instrumentów działań tych wspólnot.
Zmieniono u podstaw akty prawne odnoszące się do substandardowego mieszkalnictwa i budynków stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Oprócz tego
przewidziano także wydanie dekretu o prawie do godnego mieszkania.

15

Nazwa Ustawy pochodzi od nazwiska ministra spraw wewnętrznych Chevènement. Jej celem jest
promowanie działań samorządowych na rzecz tworzenia różnych form związków międzygminnych:
aglomeracji gmin wiejskich, miasteczek, miast i metropolii. Środkiem jest nadanie nowych
i większych kompetencji związkom gmin w porównaniu z pojedynczymi gminami. Celem ustawy
jest tym samym redukcja ilości gmin, powstałych jeszcze w czasach Napoleona w liczbie około 36
000. Ustawa jest ceniona za pragmatyczne i nieobligatoryjne podejście do działań samorządowych
oparte na negocjacjach w relacji państwo – region – gmina (przyp. autora).

48

Chronologia odnowy miast na tle polityki miejskiej 1945-2000

Wprowadzono przepis zobowiązujący każdą gminę wchodzącą w skład aglomeracji liczącej powyżej 50 tys. mieszkańców (w przypadku Ile-de France – co najmniej
1,5 tys. mieszkańców, w innych regionach – co najmniej 3,5 tys. mieszkańców) do tego,
by w jej zasobach 20% stanowiły mieszkania socjalne (w tym: lokale prywatne objęte
umową z ANAH).
Prawo przewiduje ponadto, że „każda osoba lub rodzina znajdująca się w trudnej
sytuacji [...] ma prawo do pomocy ze strony społeczności lokalnej w uzyskaniu
dostępu do godnego, niezależnego mieszkania lub w pozostaniu w nim”. Sam właściciel jest w obowiązku udostępnić lokatorowi mieszkanie w należytym stanie.
Artykuł 185 rozszerza (z zastrzeżeniem zasobów Agencji) zakres kompetencji Krajowej Agencji ds. Poprawy Mieszkalnictwa na ogół prywatnych właścicieli nieruchomości czy to wynajmujących mieszkania, czy też zajmujących te mieszkania.

Rozdział 3
Rewitalizacja a polityka miejska w latach
osiemdziesiątych do 2008 roku
3.1. Tło społeczne dla nowych kierunków rewitalizacji miast
Zamieszki w miastach w latach 80., zwłaszcza w Brixton w Londynie (w kwietniu
1980 r.) oraz w dzielnicy Minguettes w Vénissieux (latem 1981 r.) we Francji, ujawniły
kryzys społeczny i zarazem kryzys miejski. Przyczyniły się do uświadomienia i zaktywizowania opinii publicznej. Przyspieszyły tym samym wprowadzenie we Francji rządowej polityki publicznej dotyczącej rewitalizacji dzielnic zagrożonych wykluczeniem
społecznym – polityki miasta.
Ustawa nr 2003-710 z 1 sierpnia 2003 r. o Ukierunkowaniu i Programach na Rzecz
Miast i Odnowy Miast przewiduje szeroko zakrojone działania prowadzone w istniejącej
zabudowie, m.in. w celu poszerzenia oferty mieszkaniowej i osiągnięcia różnorodności
społecznej. Ustawa konsoliduje nowe podejście do odnowy miast: silny interwencjonizm państwowy i wybór mieszkalnictwa jako podstawowej dźwigni reintegracji dzielnic zaniedbanych.
W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej tym dzielnicom oraz polityce miejskiej
pierwszych lat XXI wieku. Poprzez porównanie z doświadczeniami innych krajów europejskich pozwoli to dostrzec specyfikę metodyki francuskiej.
Jak wspomniano powyżej, to sytuacja w niektórych ubogich dzielnicach16 spowodowała konieczność wprowadzenia specyficznych działań. Zamieszki, jakie ogarnęły kilka
większych miast francuskich, począwszy od lat 80., uzmysłowiły skalę nawarstwiających się konfliktów społecznych. Jakkolwiek zjawisko to nie jest nowe, jego przyczyny
oraz efekt wykluczenia, jaki ze sobą przyniosły, są obecnie lepiej znane. Badania socjologiczne ujawniły mechanizmy segregacji i wykluczenia społecznego. Dotykają one nie
tylko wielkich dzielnic mieszkaniowych wybudowanych w ramach sektora publicznego,
lecz również niektóre dawne centra miejskie.
Badania socjologów miasta wykazały również wpływ efektu sąsiedztwa na zachowania jednostki oraz zjawisko wykluczenia mieszkańców tych dzielnic: trudności
w integracji imigrantów, problemy edukacyjne, dyskryminację i ograniczony dostęp do
zatrudnienia.
W wielkich dzielnicach mieszkaniowych, budowanych w ramach sektora publicznego, sytuację tę tłumaczy poniekąd polityka budowlana prowadzona przez państwo
francuskie, począwszy od lat 50. Te wielkie dzielnice mieszkaniowe mogły być w prze16

Dzielnice te są w swej morfologii bliskie znanym w Polsce osiedlom mieszkaniowym usytuowanym na peryferiach miast.
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szłości miejscem prawdziwej różnorodności społecznej, gdyż przyciągały w okresie
powojennym osoby zadowolone z dostępu do nowoczesnych i wygodnych mieszkań.
Jednak trudny kontekst ekonomiczny, jaki narastał już od lat 70., zmienił ścieżki realizacji potrzeb mieszkaniowych przez typowe gospodarstwa domowe klasy średniej.
Ewolucja dotychczasowych zachowań przeciętnej rodziny francuskiej wobec wyboru
mieszkania została zakłócona. Do lat 70. była to często kwestia właśnie ewolucji i wyboru: wpierw mieszkanie czynszowe HLM, następnie mieszkanie o lepszym standardzie
w sektorze prywatnym, w końcu – zakup mieszkania w mieście lub domu jednorodzinnego. Począwszy od lat 70., wielkie osiedla są zamieszkane przez coraz większą część
społeczeństwa. Statystyki dotyczące rozwoju tzw. dzielnic priorytetowych (ZUP) dla
polityki miejskiej odzwierciedlają to załamanie ścieżki dostępu do własnego mieszkania
lub domu jednorodzinnego. Zubożenie tych dzielnic – wielkich blokowisk – również
wzrasta: 26,5% gospodarstw zamieszkujących „trudne strefy” w miastach to rodziny
ubogie w rozumieniu statystyki INSEE17. Tak na przykład w okresie lat 70.-80. i w porównaniu ze średnią 10% bezrobocia w całej aglomeracji, stopa bezrobocia w tych dzielnicach wynosi prawie 20% wśród aktywnej populacji. Stanowi tym samym dwukrotność
średniej krajowej.
Przestrzenne i architektoniczne cechy tych monofunkcyjnych dzielnic mieszkaniowych ukazują się dziś jako dodatkowa przeszkoda w ich ponownej integracji w tkance
miejskiej. Zbudowane często na peryferiach, w technologii wielkiej płyty, słabo wyposażone w infrastrukturę społeczną, są to – w przeważającej części – mieszkania lokatorskie budowane w sektorze publicznym.
Według opinii dominującej aktualnie we francuskim środowisku profesjonalnym,
wybory urbanistyczne dokonywane przez kilka dziesiątków lat powojennych poszły
w złym kierunku i przyczyniły się do powstania negatywnego wizerunku tych dzielnic:
brak ciągłej tkanki miejskiej istniejącej w tradycyjnym systemie ulic i kwartałów zabudowy, rozdzielenie podstawowych funkcji miejskich w przestrzeni (praca-mieszkanie)
czy zasada „miasta bez samochodów”, prowadząca do systematycznego odseparowania
ciągów pieszych od jezdni samochodowej.
W odniesieniu do miast historycznych i dawnych centrów miejskich degradacja
niektórych z nich jest mniej widoczna. Tym niemniej pozostaje niepokojąca dla opinii
publicznej i władz samorządowych. Choć w stopniu ograniczonym, zjawisko wykluczenia społecznego i zubożenia jest tam również zauważalne. Różnorodność społeczna jest
w tych dzielnicach wspierana poprzez tradycyjne zróżnicowanie funkcji miejskich (handel, administracja publiczna, szkoły, aktywność kulturalna). Niemniej grupy społeczne
zamieszkujące te dzielnice noszą znamiona, właściwe dla stref peryferyjnych: wyższa
stopa bezrobocia ponad średnią krajową, duży procent imigrantów. W dzielnicach tych
mogą również występować biedne wspólnoty mieszkaniowe i całe kwartały budynków
zdegradowanych. W rezultacie tworzy to niekiedy rynek mieszkań substandardowych,
wynajmowanych przez nieuczciwych właścicieli za duże sumy osobom ubogim. Są to
17

Francuski Instytut Badań Statystycznych.
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tzw. handlarze snem marchands de sommeil. Zauważono, że gdy w ramach programów
rewitalizacji zmienia się standard tej zabudowy mieszkaniowej, biedni mieszkańcy muszą
przenieść się tam, gdzie istnieje jeszcze oferta mieszkaniowa na ich możliwości. Jest to
istotne stwierdzenie dla dalszego rozwoju polityki mieszkaniowej w skali aglomeracji.
Podczas gdy polityka publiczna wobec dawnych dzielnic – szczególnie historycznych i zabytkowych – bardzo wcześnie, tj. już w latach 60. XX wieku, skoncentrowała
się na poprawie istniejącej zabudowy i ewentualnie rewaloryzacji substancji zabytkowej,
to polityka miejska w początku XXI wieku rozwinęła działania ukierunkowane zarówno na mieszkalnictwo, jak i kontekst ekonomiczny oraz społeczny. Powstaniu polityki
miejskiej towarzyszyło skupienie działań publicznych na istotnych przekształceniach
istniejącej zabudowy dzielnic oraz na dążeniu do zapewnienia większej różnorodności
społecznej na poziomie całej aglomeracji.
Kolejne fazy polityki publicznej w dawnych centrach miejskich stawiają za priorytet
odnowę istniejącej zabudowy i walkę z substandardowym18 zasobem mieszkaniowym.
Ta polityka oparta była w stadium początkowym na administracyjnych instrumentach
przymusu (nakazy, zarządzenia), by następnie stopniowo uwzględniać zachęty finansowe, w szczególności instrumenty fiskalne i subwencje. We wczesnym okresie polityka
ta wynika z ustawy uchwalonej jeszcze w 1902 r., inspirowanej przez teorie dotyczące higieny warunków życia. Nadawała ona merowi uprawnienia w zakresie organizacji
zdrowia publicznego19. Wraz z dekretem wydanym 31 grudnia 1958 r. procedury odnowy miast rozwijają prostą zasadę operacyjną dotyczącą wywłaszczeń na cel publiczny,
wyburzeń, przebudowy i odsprzedaży. Trzysta operacji przeprowadzonych od 1958 r.
w ramach odnowy miast doprowadziło do zniknięcia 120 tys. mieszkań substandardowych. Ilość tę należy przeciwstawić 450 tys. ruder zidentyfikowanych w 1954 r. i 6,67
miliona mieszkań niekomfortowych wciąż istniejących w roku 1973. Precedens, jaki
stworzyła polityka „renowacji miejskiej”20 (renovation urbaine w latach 60.), wykazał
po raz pierwszy społeczne skutki relegowania społeczności lokalnych spowodowane
gwałtownymi działaniami na istniejącej zabudowie.
Ustawa nr 62-903 z 4 sierpnia 1962 r. (ustawa Malraux) powoduje więc po raz
pierwszy wstrzymanie wyburzeń i próbę rewaloryzacji dzielnic historycznych. Utworzono w tym celu pojęcie Obszarów Odnowy Nieruchomości (PRI). Tendencji tej towarzyszy powołanie w 1971 r. Krajowej Agencji ds. Poprawy Mieszkalnictwa (ANAH).
Poprzez system zachęt, subwencji i pożyczek motorami tej odnowy stali się prywatni
18

We Francji za mieszkanie substandardowe – do remontu w ramach programów publicznych – zalicza się mieszkania, które nie posiadają jednocześnie trzech elementów komfortu: WC wewnątrz
mieszkania, c.o. oraz prysznica lub wanny kąpielowej.

19

Nie bez znaczenia była tu powszechnie uznawana i przyjęta teoria lekarzy-higienistów
z początku XX wieku, która przypisywała zagrożenie gruźlicą złemu przewietrzaniu i słabemu
nasłonecznieniu mieszkań w starej zabudowie (przyp.aut.).

20

Polityka renowacji miejskiej (renovation urbaine) polegała w latach 60. na znacznych wyburzeniach.
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właściciele kamienic przeznaczonych na wynajem – szczególnie budynków o wartościach zabytkowych w tzw. Miastach Sztuki i Historii.
W roku 1975 r. ANAH sporządza bilans tych działań. Jest to bilans krytyczny, który
kładzie nacisk na konieczność lepszego identyfikowania potencjalnych beneficjentów
pomocy mieszkaniowej. Ponadto raport zamówiony przez władze rządowe (Nora i Eveno
z 1976 r). o poprawie dawnej zabudowy mieszkaniowej, stawia pod znakiem zapytania
pierwszeństwo dawane nowemu budownictwu i podkreśla ryzyko polityki specjalnych
stref urbanistycznych (ZAC, ZAD, ZUP), oderwanej od lokalnej specyfiki i tożsamości
dzielnic. Nadanie nowego kierunku polityce państwa przybiera więc od połowy lat 70.
nową i konkretną postać Programowych Operacji Poprawy Mieszkalnictwa (OPAH). Są
one oparte na kontraktach (umowach) pomiędzy administracją państwową na szczeblu
ministerstwa infrastruktury (Equipement) i samorządem lokalnym. Umowa dotyczy realizacji konkretnego programu remontów mieszkań w różnych segmentach lokalnego
rynku mieszkaniowego, poprawy przestrzeni publicznych, rozwoju ekonomicznego, regulacji indywidualnych problemów społecznych w dzielnicy. Administracja publiczna
finansuje dużą część robót poprzez subwencje i pożyczki. Druga umowa zawierana jest
przez samorząd z operatorem zewnętrznym. Operator odpowiedzialny jest za przygotowanie i wdrożenie programu rewitalizacji. W 80% lokalnych Operacji Programowanych
OPAH rolę operatora spełniają w latach 1970-1990 wyspecjalizowane agencje lokalne
Ruchu PACT ARIM. Zdarzają się również przypadki, gdy gminy prowadzą programy
samodzielnie lub powierzają ich realizacją lokalnym biurom architektonicznym.
Programowane Operacje Poprawy Mieszkalnictwa są początkowo finansowane
z utworzonego w 1976 r. Funduszu Zagospodarowania Przestrzeni Miejskiej (FAU), zlikwidowanego w trakcie decentralizacji w latach 80. i włączonego w subwencje globalne
dla samorządów. W wyniku reformy powstaje nowa generacja operacji programowanych – OPAH-Odnowa Miast (OPAH-RU). Ich celem jest zwalczanie substandardowych
warunków mieszkaniowych. Reforma ta zapoczątkowuje politykę dawnych centrów,
bardziej zintegrowaną i publiczno-prywatną, w której uczestniczą rząd, ANAH i wspólnoty lokalne. Utworzenie OPAH-RU poprzedzają badania przedoperacyjne, umożliwiające ocenę wykonalności projektów dokonaną na podstawie uprzedniej globalnej
diagnozy21. Badania przedoperacyjne obejmują stan zabudowy, społeczną analizę sytuacji mieszkańców, analizę potrzeb pod względem infrastruktury handlowo-usługowej,
przykładowe studia wykonalności typowych remontów oraz preliminarz budżetowy dla
całości programu rewitalizacji. To opracowanie przedoperacyjne22 jest w części subwencjonowane przez budżet państwa – w zależności od wielkości i zamożności gminy.
21

22

Jest to tzw. Nota Intencyjna, która poprzedza badania przedoperacyjne trwające na ogół 12-16
miesięcy. Ich rezultatem jest tzw. Dossier operacyjne zawierające wszystkie elementy niezbędne
do wdrożenia programu. Następnym krokiem jest zawarcie Konwencji Programu między Rządem,
Urzędem Miasta i Narodową Agencją Poprawy Starych Zasobów ANAH oraz innej umowy
samorządu z operatorem programu.
Lokalne Programy Rewitalizacji w latach 2007–2013 w Polsce powinny zbliżyć się w przygotowaniu i w formie do cytowanych tu dokumentacji OPAH.
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OPAH-RU, utworzone na okres 5 lat pozwoliły dofinansowywać z budżetu państwa także remonty prowadzone przez właścicieli zajmujących własne lokale23. Z kolei ANAH
dostarcza subwencji dla remontów podejmowanych przez właścicieli wynajmujących
lokale mieszkalne osobom trzecim.
Samorządy (Les collectivités contractantes) podpisują tzw. umowę operacyjną
z Ministerstwem Infrastruktury. Zobowiązują się do przeprowadzenia niezbędnych
działań dotyczących gruntów lub nieruchomości. OPAH wyposażona jest w szereg instrumentów prawnych – tak lokalnych, utworzonych przez operatora w porozumieniu
z samorządem, jak i ogólnie dostępnych instrumentów urbanistyki operacyjnej. OPAH
napotyka jednakże niekiedy na przeszkody w postaci małej zdolności kredytowej mieszkańców, morfologii dzielnic (rozdrobnienie własności gruntów) oraz wielkości pomocy
(dodatek mieszkaniowy a przyznane dofinansowanie remontu i modernizacji nieruchomości). Do roku 1999 liczba dofinansowań do remontów znacząco rosła, by następnie
zmaleć z 111 800 subwencji na remont mieszkania, udzielonych przez ANAH w roku
1999, do jedynie 86 888 w roku 2003. Tym niemniej Operacje Programowane pozwoliły na remont prawie 4 mln mieszkań w okresie piętnastu lat. Należy ocenić je bardzo
pozytywnie jako podstawowe narządzie poprawy jakości życia w dawnych dzielnicach
śródmiejskich.
Głównym operatorem działań w ramach OPAH jest wspomniany Ruch na Rzecz
Poprawy Mieszkalnictwa PACT ARIM. Skupiał on w latach 80. około 2000 osób na
etatach pracowniczych i około 5000 wolontariuszy działających w radach nadzorczych
i komitetach pilotażowych. Rekrutują się oni wśród lokalnych radnych samorządowych
i działaczy społecznych. Ruch PACT ARIM działa poprzez Terenowe Agencje Lokalne
– zrzeszone w Uniach Regionalnych, a całość Ruchu jest zrzeszona w Narodowej Federacji PACT ARIM z siedzibą w Paryżu24. Od strony statutu jest to działalność niedochodowa, oparta na Ustawie o Stowarzyszeniach. Sieć Agencji – operatorów rewitalizacji,
jest określana w tej pracy i w innych publikacjach jako „biedny operator”. W praktyce
nie potrzebuje ani nie przewiduje on przejmowania własności budynków, lecz prowadzi
bogatą działalność organizacyjną w dziedzinie finansowania i budów, starania o subwencje, wykonywanie biznesplanów i inne usługi dla wszystkich partnerów operacji programowanych. Może też prowadzić działalność powierniczą. Zlokalizowany najczęściej
w biurze na obszarze rewitalizacji „biedny operator” działa za pomocą instrumentów
motywacyjnych i unika instrumentów przymusu administracyjnego, które jednak istnieją w tle legislacyjnym. Jest to podejście odmienne w stosunku do praktyki stosowanej
w niemieckich obszarach rewitalizacji. Tam bowiem, właściciel, który nie przystępuje
dobrowolnie do programu rewitalizacji, może być pozbawiony czasowo prawa własno-

23
24

Prime à l’Amélioration de l’habitat PAH – premia remontowa.
Autor uczestniczył przez kilkanaście lat w działalności Ruchu PACT ARIM i ocenia, że operacje
OPAH mogą być w Polsce inspiracją dla organizacji LPR w okresie rozruchu programów rewitalizacji 2007-2013.
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ści, remont wykonany jest przez operatora, a następnie następuje bardzie lub mniej akceptowane rozliczenie kosztów i zysków takiej operacji25.

3.2. Ześrodkowanie odnowy miast na wielkich dzielnicach
mieszkaniowych w publicznym sektorze mieszkalnictwa –
blokowiska
Według niektórych ekspertów francuskich, krytykujących politykę miejską
w swym kraju, brakuje w okresie 2003-2008 zdecydowanego stanowiska co do pozycji
mieszkalnictwa pośród celów realizowanych przez politykę miejską. Autorowi nie łatwo
przychodzi zgodzić się w pełni z taką opinią, szczególnie z pozycji obserwacyjnej, jaką
stanowi start LPR w Polsce, gdzie w latach 2007-2008 trudno jest jeszcze mówić o jakiejkolwiek polityce miejskiej, wychodzącej od strony administracji centralnej.
Prawdą jest natomiast, że w związku z postępującą blokadą ewolucji w realizacji
potrzeb mieszkaniowych przez typowe rodziny francuskie klasy średniej (tzw. trajectoires résidentielles), w związku z degradacją wielkich osiedli oraz wzrostem masowego
bezrobocia władze publiczne próbowały w różny sposób, zależnie od okresu, znaleźć
rozwiązanie tych problemów. Cele polityki publicznej prowadzonej w dzielnicach zdegradowanych społecznie i fizycznie wahały się między chęcią poprawy warunków życia
(wzmocnienie obecności służb publicznych, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej
i infrastruktura społeczna) a uwagą przykładaną do indywidualnej sytuacji mieszkańców (próby walki z bezrobociem, integracja, edukacja, dokształcanie). Pomiędzy tymi
celami część polityki rozwoju miasta przejawia się licznymi działaniami mającymi na
celu poprawę stanu zasobów mieszkaniowych, działaniami finansowanymi dzięki specjalnemu instrumentowi finansowemu – premii za poprawę warunków mieszkalnictwa
czynszowego i społecznego (tzw. pożyczki PALULOS). W jednym tylko roku 1994 roku
przebudowano gruntownie (poprzez remonty generalne) 136 414 mieszkań, zaś 36 282
poddano pracom remontowym w mniejszym zakresie, co kosztowało ogółem ponad 315
mln euro.
Przemienność obydwu tych celów jest obecna w polityce miejskiej od samego początku, dzięki czemu mogła ona szczególnie akcentować kwestie poprawy mieszkalnictwa czy pomocy socjalnej dla mieszkańców. Uruchomiony już w 1977 r. program
pod nazwą „Mieszkalnictwo i Życie Społeczne” (HVS) miał odpowiedzieć na stopniową
degradację wielkich dzielnic mieszkaniowych w sektorze publicznym i ześrodkowaniem wysiłków na istniejącej zabudowie. Wprowadzony w latach 80. program Rozwoju
Społecznego Dzielnic (DSQ) przyjął podejście bardziej społeczne, akcentując przede
wszystkim potencjał mieszkańców, zgodnie z zaleceniami raportu zamówionego przez
25

W takim kierunku szły też propozycje w jednym z projektów ustawy polskiej. Uwarunkowania
socjologiczne i psychologiczne są jednak w Polsce bliższe francuskiemu sposobowi pozyskiwania
beneficjentów, a przymus administracyjny zawsze działa raczej hamująco i mniej skutecznie niż
zachęta i negocjacje.
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władze centralne (raport Dubedouta), który stał się inspiracją dla powołania następnie
nowego programu rządowego.
Pomiędzy 1992 a 2002 rokiem polityka miejska instytucjonalizuje się wokół Międzyresortowej Delegatury ds. Miast (DIV) oraz nominowania w roku 1990 Ministra Stanu, Ministra ds. Miast lub krócej – Ministra Miasta (Ministère de la Ville).
Do zadań ministerstwa należy wspieranie zintegrowanych działań dotyczących zabudowy, kwestii ekonomicznych i socjalnych.
Ponadto okres ten charakteryzuje się poszerzeniem polityki kontraktów pomiędzy
administracją państwową (politique contractuelle) a jednostkami samorządu terytorialnego, opartą na tzw. Umowach Miejskich (contrat de ville). To administracja centralna
determinuje ich geograficzne rozmieszczenie. Na te wybrane obszary nakładają się pozostałe instrumenty: strefy rewitalizacji miast i strefy ekonomiczne. Trudno jest ocenić politykę miejską z braku monitoringu odnoszącego się do stopnia realizacji potrzeb
i aspiracji mieszkaniowych przez samych mieszkańców (trajectoires résidentielles des
habitants) i w warunkach utrzymywania się znacznego rozdźwięku między dzielnicami
uprzywilejowanymi a ich aglomeracjami, a przede wszystkim wobec braku zwięzłego
harmonogramu umożliwiającego sprostanie rozlicznym i nakładającym się na siebie wyzwaniom26. I tak, krytyczne opinie zgłaszane pod adresem tej polityki (zwłaszcza przez
Trybunał Audytorski w szczegółowym raporcie na temat polityki miejskiej) dotyczą
bardziej metod niż odnotowanych wyników. Z pewnością jednak działania prowadzone
w tych ramach nie pozwoliły na tak duży rozwój tych dzielnic, jak się tego spodziewano.
Trybunał orzeka, że „w miejscach audytu stwierdzono pozytywne rezultaty w zakresie
odnowy miasta, lecz większość wyników audytu odnotowuje utrzymywanie się czy nawet pogorszenie problemów społecznych”. Przeprowadzone działania rewitalizacyjne
często nie pozwalały na zrównoważenie mechanizmów wykluczenia miejskiego, społecznego i ekonomicznego. Jednak ze względu na fakt, że działania publiczne w skali
lokalnej nabrały wymiaru rządowego, potwierdzonego nominacjami tzw. wiceprefektów
miasta (sous-préfets ville), umożliwiły one rozwój prawdziwego partnerstwa pomiędzy
rządem a wspólnotami lokalnymi. Na tym to partnerstwie bazuje odtąd cała krajowa
polityka odnowy miast.

3.3. Organizacja polityki miejskiej we Francji w początku XXI wieku
Polityka miejska we Francji w końcu pierwszego dziesięciolecia XXI wieku to
zespół działań systemowych, inicjowanych przez rząd w celu rewitalizacji wybranych
dzielnic miejskich lub przekształcania całych obszarów śródmiejskich i zmniejszenia
nierówności społecznych pomiędzy obszarami w miastach. Zawiera instrumenty legislacyjne i uregulowania zarówno w dziedzinie polityki społecznej, jak i urbanistyki.
26

Taki kilkuletni harmonogram robót istnieje już w latach 2005-2008. Patrz materiały stażu dla polskich operatorów rewitalizacji zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Forum Rewitalizacji na zaproszenie programu twinningowego, odbytego w Burgundii w roku 2005.
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Jest realizowana w partnerstwie z samorządami, opierając się głównie na podpisanych
umowach, tzw. kontraktach miejskich.
Możliwość prowadzenia takiej polityki w skali kraju wynika z faktu, że w okresie
decentralizacji rząd zachował kompetencje w dziedzinie polityki mieszkaniowej i zasadniczych instrumentów jej finansowania. Wytworzył i zagwarantował sobie tym samym
pole manewru dla dialogu z samorządami w celu określenia kierunków i priorytetów
polityki miejskiej i wdrażania ich w skali państwa.
Jak pamiętamy, już w latach 70. i 80. stwierdzono we Francji konieczność globalnego podejścia do różnorodnych problemów współczesnego miasta. Jak powiedziano wyżej, to nowe postrzeganie problematyki miejskiej doprowadziło do stworzenia
w 1991 roku Ministerstwa Miasta. Jednak polityka miejska ma charakter specyficzny,
gdyż poza zadaniami resortowymi Ministerstwa Miasta obejmuje również działania prowadzone przez inne Ministerstwa w ramach ich własnych zadań resortowych: działania
na rzecz budownictwa mieszkaniowego, polityki zatrudnienia, rozwoju ekonomicznego,
bezpieczeństwa i prewencji w stosunku do przestępczości nieletnich, edukacji szkolnej
i promocji „równości szans”. Jest to więc tzw. polityka horyzontalna. W budżecie państwa na rok 2007 wiele misji i działań rządowych jest zidentyfikowanych w ramach tej
„polityki horyzontalnej” na rzecz rewitalizacji obszarów kryzysowych w miastach27.
Jako program działań oraz instrumenty jego realizacji polityka miejska została
więc stworzona dla realizacji zasad spójności społecznej w miastach. Pojęcie spójności
społecznej pojawiło się w odpowiedzi na zarzuty opinii publicznej dotyczące „społecznych pęknięć” (rupture sociale) w społeczeństwie francuskim. Zwalczanie ich było jednym w ważniejszych tematów kampanii prezydenckiej Jacques’a Chiraca. Nierówności
i „pęknięcia społeczne” oraz poszukiwanie nowych form działania na rzecz spójności
społecznej stały się następnie wyzwaniem dla prezydentury i rządu w końcu lat 90. i początku XXI wieku. Mobilizując uczestników na poziomie krajowym i lokalnym, polityka miejska ma zredukować nierówności terytorialne występujące w aglomeracjach.
Z jednej strony włącza ona różne ministerstwa do współpracy, z drugiej zaś strony implikuje również partnerstwo między rządem i zainteresowanymi jednostkami samorządu. Rząd działa poprzez kontrakty podpisywane z samorządami i innymi partnerami
lokalnymi: kontrakty miejskie, kontrakty spójności społecznej. Te działania oparte są na
mapie zidentyfikowanych wcześniej obszarów i dzielnic, które są odbiorcami wsparcia.
Są to głównie „wrażliwe” strefy miejskie (ZUS) pozostające w stadium kryzysu.
Niektóre monofunkcyjne dzielnice mieszkaniowe, powstałe w latach 1960-1980
w sektorze budownictwa uspołecznionego są określane aktualnie jako podmiejskie obszary kryzysowe. Te dzielnice – źle zintegrowane w tkance miejskiej, te „miasta poza
miastami”, te „miasta które cierpią”, grupują jeszcze we Francji około 5 mln obywateli. Powstająca stopniowo polityka miejska odnosi się więc przede wszystkim do tych
obszarów. Ma pomóc im w odnalezieniu właściwego miejsca w rozwoju aglomeracji.

27

Patrz rozdział 10. nt. finansowania polityki miejskiej i rewitalizacji.
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Jej stawką jest trwała równowaga miasta, zadowalająca dla wszystkich mieszkańców
aglomeracji.
Dla znalezienia właściwej odpowiedzi na skumulowane problemy, które dotyczą
tych obszarów, polityka miejska obejmuje różnorodne interwencje. Kompletuje tym samym inne polityki publiczne (edukację, mieszkalnictwo, akcję socjalną). Wymaga równoczesnego wsparcia wszystkich zainteresowanych partnerów, by równocześnie podjąć
wiele działań w kierunkach takich, jak rozwój społeczny i kulturalny, rewitalizacja ekonomiczna, rozwój zatrudnienia, odnowa przestrzeni publicznych, poprawa jakości życia,
bezpieczeństwo, działania prewencyjne wobec rozwoju przestępczości, zdrowie.
Jak powiedziano już wyżej, jest to polityka międzyresortowa. Zasadnicze jej kierunki są określane od 1988 roku w pracach Międzyresortowego Komitetu Miast (CIV)
Ten organ rządowy, któremu przewodniczy premier, decyduje o programach i rozdziela
fundusze. Polityka miejska jest natomiast wdrażana przez jednostki samorządu terytorialnego. Opiera się również szerzej na organach publicznych, zarządach spółdzielni mieszkaniowych HLM, Kasach Wsparcia Rodziny (Caisse d’Allocation Familiale),
stowarzyszeniach, aktorach rynkowych i na partycypacji mieszkańców tych dzielnic.
Polityka miejska jest realizowana w systemie kontraktów. Rząd kieruje propozycje do
jednostek samorządu terytorialnego. Kontrakty są podpisywane przez prefekta jako
przedstawiciela rządu na poziomie departamentu i przez mera lub prezydenta zarządu
współpracy międzykomunalnej (EPIC). Kontrakty dotyczą działań na obszarach priorytetowych, zdefiniowanych wspólnie.
W roku 2007 ostatnia generacja kontraktów miejskich została zastąpiona przez tzw.
Kontrakty Miejskie Spójności Społecznej (CUCS). Zawierają one specyfikację projektów rozwojowych dla każdej dzielnicy i programowanie konkretnych działań
na pięciu polach priorytetowych: mieszkalnictwo i środowisko życia, zatrudnienie
i rozwój ekonomiczny, edukacja, postawy obywatelskie (citoyenneté), prewencja
przestępczości, zdrowie.
Działania są podejmowane na obszarach wyznaczonych listą utworzoną już w roku
1996. Obejmuje ona 751 tzw. Miejskich Stref Wrażliwych (ZUS). Strefy te zostały wyłonione na podstawie wskaźników ekonomicznych i społecznych. Do tej listy dołączono
następne dzielnice w ramach Narodowego Programu Odnowy Miast PNRU oraz nowych kontraktów miejskich i kontraktów spójności społecznej (CUCS).
Już od 1980 roku stopniowo organizowane były instytucje i instrumenty realizacji
francuskiej polityki miejskiej. Wspomniane wyżej Ministerstwo Miasta, uzyskało własny budżet począwszy od 1994 r. Powstała również Narodowa Rada Miast (CNV). Jest
to platforma kooperacji i propozycji. Jej przewodniczącym jest premier lub Minister ds.
Miasta. Dysponuje on Międzyresortową Delegacją dla Miast, która podlega mu bezpośrednio. Przygotowuje ona i wdraża decyzje Międzyresortowego Komitetu ds. Miast.
Ten system przedstawiony jest tu szerszej, ze względu na inspirujący charakter dla organizacji systemu polityki miejskiej w Polsce.

58

Rewitalizacja a polityka miejska w latach osiemdziesiątych do 2008 roku
3.3.1. Międzyresortowa Delegacja dla Miast (DIV – Délégation Interministérielle
à la Ville)

Stworzona w 1988 roku DIV realizuje następujące misje: tworzenie, animowanie
i ewaluacja polityki miejskiej, określenie i kontrola budżetu oraz instrumentów polityki
miejskiej, inicjacja nowych pomysłów i poszukiwanie koncepcji innowacyjnych. Dla
realizacji tych zadań DIV opiera swe działanie na ekipach interdyscyplinarnych: socjologach, ekonomistach, architektach, specjalistach z dziedziny statystyki. Na zlecenie
Ministra ds. Miasta DIV nadzoruje administrację i zapewnia synergię dwóch ważnych
instytucji: Narodowej Agencji dla Odnowy Miast (ANRU) i Narodowej Agencji Spójności społecznej i równości szans (ACSE, Agence Nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances).
Główne kierunki pracy DIV:
Praca koncepcyjna: DIV współpracuje z Ministrem ds. Miasta w przygotowaniu
legislacji. Opracowuje również materiały dla Międzyresortowego Komitetu Miast
(CIV) oraz Kontrakty Miejskie dla Spójności Społecznej (CUCS), określa i administruje budżetem tych kontraktów. DIV współpracuje również przy określeniu
europejskich polityk miejskich.
Praca koordynacyjna: DIV ułatwia komplementarność działań różnych ministerstw.
Dotyczy to w szczególności problematyki dzielnic miejskich w stanie kryzysowym.
Zapewnia synergię pomiędzy działaniami ANRU i programami rozwoju społecznego, realizowanymi przez Narodową Agencją Spójności Społecznej.
Eksperymentacja: DIV wyszukuje i wspiera eksperymentację i innowację w projektach proponowanych przez stowarzyszenia lokalne. Waloryzuje i rozpowszechnia
dobre praktyki i generalizuje w większej skali rozwiązania najbardziej skuteczne.
Ekspertyzy: DIV ocenia wpływ polityk wdrażanych w terenie. Służy do tego Narodowe Obserwatorium Stref Wrażliwych (ONZUS). Obserwatorium, stworzone
w 2003 roku publikuje doroczny raport dotyczący ewolucji obszarów kryzysowych
na podstawie specyficznych wskaźników: zatrudnienie, rozwój ekonomiczny,
kształcenie, wykorzystywanie systemu opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo. Rozwija również system informacji geograficznej GIS dla statystyki dotyczącej Stref
Wrażliwych (ZUS).
Rola animatora: DIV przygotowuje do studiów i analizy na użytek polityk publicznych. Prowadzi kształcenie ustawiczne i organizuje dyskusje profesjonalne dla wymiany doświadczeń zawodowych, również na poziomie europejskim.
3.3.2. Narodowy Pogram Odnowy Miast (PNRU) i Narodowa Agencja Odnowy
Miast (ANRU): zamierzenia na wielką skalę
Ustawa o ukierunkowaniu i programowaniu z 1 sierpnia 2003 r. wprowadziła zmianę szczebla polityki odnowy miast. Poprzez przewidziane finansowanie i zakładane cele
ilościowe odnowa miast stała się dominującą treścią polityki mieszkalnictwa – w tym
samym momencie, w którym polityka ta poddana została głębokim przemianom. Wspo-

Organizacja polityki miejskiej we Francji w początku XXI wieku

59

mniana wyżej ustawa określa samodzielne podejście do odnowy miast, skoncentrowane
na szeroko zakrojonych działaniach w dziedzinie mieszkalnictwa w dzielnicach zdegradowanych, stosowane przez specjalną Agencję – Narodową Agencję Odnowy Miast
(ANRU).
Narodowa Agencja Odnowy Miast stworzona w 2003 r. ma za zadanie realizować
Narodowy Program Odnowy Miasta (PNRU). Polega on na rewitalizacji 530 dzielnic do
roku 2013. Dla realizacji tych zadań inwestycyjny budżet ANRU określony jest w granicach 30 mld euro w całym okresie przewidywanej działalności.
ANRU, przedsiębiorstwo publiczne, podjęła starania, by uprościć istniejącą strukturę instytucjonalną dla rozwoju miast. W kompetencjach ANRU leży więc zgromadzenie ogółu uczestników – poza dotychczasowymi dwoma podstawowymi instrumentami
dla działań państwowych: Ministerstwem Infrastruktury z Dyrekcją Generalną Urbanistyki Mieszkalnictwa i Budownictwa DGUHC oraz Międzyresortową Delegacją ds.
Miast, DIV. Tym samym ANRU stanowi instrument upraszczania procedur w służbie
bardziej zdecentralizowanej i samodzielnej polityki odnowy miast. Świadczą o tym instancje, jakie wchodzą w jej skład. Agencja skupia wszystkich uczestników biorących
udział w polityce odnowy miast: rząd, wspólnoty lokalne, Unię Społeczną Mieszkalnictwa (USH), Kasę Depozytowo-Konsygnacyjną (CDC), Unię Ekonomii Społecznej na
Rzecz Mieszkalnictwa (UESL), Narodową Agencję Poprawy Starych Zasobów Mieszkaniowych (ANAH) i inne wykwalifikowane podmioty. Jej funkcjonowanie terytorialne
ma na celu bezpośrednie zaangażowanie mera w powodzenie programu odnowy miasta.
Dlatego też to partnerzy lokalni są nośnikami projektów i bronią ich przed komisją ds.
zobowiązań agencji. Ich interlokutorem na szczeblu lokalnym jest Prefekt ds. Miast,
który – w wyniku ustawy z 13 sierpnia 2004 r. – stał się terytorialnym delegatem ANRU.
Pracom Agencji przewodniczy zaś radny samorządowy. Wreszcie, ANRU stanowi instytucję oferującą kompleksową obsługę, koncentrując znaczne środki publiczne i prywatne. Udział finansowy państwa ustalono (Ustawa z 1 sierpnia 2003 r.) w wysokości do 4
mld euro rocznie w okresie 2004-2011. Dolny limit dofinansowania rocznego ustalono
na minimum 465 mln euro. Do tej kwoty dodać należy coroczny wkład funduszu pochodzącego od pracodawców, tzw. 1% podatku mieszkaniowego pracodawców w wysokości 550 mln euro rocznie, oraz finansowanie ze strony wspomnianych wyżej CDC
i USH. W ciągu pięciu pierwszych lat trwania programu możliwości dofinansowania ze
strony Agencji wzrastają do 5,25 mld euro rocznie.
3.3.3. Instrumenty i mechanizmy innowacyjne w polityce miejskiej
Warto wymienić tutaj kilka instrumentów innowacyjnych, które wykazały swą skuteczność w realizacji polityki miejskiej28.

Dotacja Solidarności Miejskiej

28

Por. Delegation Interministerielle à la Ville; www.ville.gouv.fr.

60

Rewitalizacja a polityka miejska w latach osiemdziesiątych do 2008 roku

Aby poszerzyć możliwości działania najbiedniejszych gmin, przyznawane są tzw.
dotacje solidarności miejskiej. Ich budżet został dwukrotnie powiększony między rokiem 2005 i 200829 (czyli o dodatkowe 600 mln euro),
Mediatorzy społeczni
Wskutek powierzenia misji mediacyjnych w dziedzinie socjalnej i kulturalnej bezrobotnym mieszkańcom dzielnicy, poprawiono relacje sąsiedzkie między mieszkańcami
i ułatwiono ich dostęp do infrastruktury społecznej. Budżet 2007: 91 mln euro.
Miasto – Życie – Wakacje (VVV)
Jest to program adresowany do młodzieży w wieku 11 do 18 lat, pochodzącej
z „dzielnic wrażliwych”, która z reguły nie wyjeżdża na wakacje. Program pozwolił na
zorganizowanie dla 800 000 młodych ludzi całoroczne zajęcia sportowe. W organizacji
uczestniczy ponad 2200 stowarzyszeń pozarządowych. Budżet w 2007: 10 mln euro.
Narodowy Program odnowy miast PNRU
Realizowany począwszy od 2003 r., przewiduje rewitalizację 530 dzielnic do roku
2013 poprzez wyburzenia – rekonstrukcję – modernizację mieszkań i infrastruktury
dzielnicowej. Program dotyczy około 5 mln mieszkańców.
Specjalne Ekonomiczne Strefy Miejskie (ZFU Zones franches urbaines)
W dzielnicach „kryzysowych” zostało utworzonych 100 ZFU po to, by przyciągnąć przedsiębiorstwa, rozwijać tam życie ekonomiczne i rynek pracy. W tych strefach
przedsiębiorcy korzystają ze zwolnienia z podatków dochodowych i ze składek, które
obciążają normalnie pracodawców. W zamian za to przedsiębiorstwa są zobowiązane
zarezerwować 33% tworzonych miejsc pracy dla mieszkańców strefy ZUS.
Warsztaty – „Zdrowe Miasto”
Te warsztaty uaktywniają sieć instytucji związanych ze zdrowiem (miejską służbę
zdrowia, przychodnie zdrowia, przychodnie dla matki z dzieckiem itd.). Celem warsztatów jest opieka i projekty zdrowotne tworzone na poziomie najbliższym mieszkańców
znajdujących się w sytuacji wykluczenia społecznego i którzy borykają się ze specyficznymi problemami zdrowotnymi, jak otyłość, ból fizyczny, brak dostępu do leczenia
i leków. Budżet 2007: 11 mln euro.
Wyniki Edukacji Publicznej
Program ten, wprowadzony w 2005 r., przewiduje stworzenie 750 interdyscyplinarnych ekip edukacyjnych w celu poprawy wyników nauczania i poprawy wskaźnika
sukcesu w tym zakresie. W skład ekip wchodzą nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, psychiatrzy, pracownicy socjalni. Zajmują się oni – poza czasem szkolnym – dziećmi i młodocianymi, najbardziej zagrożonymi marginalizacją. Budżet w 2007: 109 mln
euro.
29

W dniu 7 października 2008 r. odbyła się w parlamencie gorąca debata w związku z planem
rządu zmniejszenia dotacji solidarności miejskiej. Argumentem wysuwanym przez rząd jest
niebezpieczeństwo wynikające z rozproszenia środków. Nie zgadzają się z tym stanowiskiem merowie-deputowani, którzy przewidzieli realne zastosowania tej subwencji w swych miastach na
kilka lat.
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3.3.4. Chronologia polityki miejskiej we Francji
1977 – Pierwsze programy „Mieszkalnictwo i życie społeczne” (Habitat et Vie sociale);
1981 – Utworzenie Narodowej Komisji dla Społecznego Rozwoju Dzielnic;
– Strefy Edukacji Priorytetowej (ZEP), stworzone przez Ministra Edukacji
Narodowej Alaina Savary;
– pierwsze programy „Rozwoju Społecznego Dzielnic” (D.S.Q.), wprowadzone w konsekwencji zamieszek społecznych na przedmieściach Lyonu
w Vénissieux;
1983 – Utworzenie Narodowego Komitetu dla Prewencji Drobnej Przestępczości;
– Pierwszy program na rzecz rewitalizacji przedmieść „Banlieux 89”, zainicjowany przez architektów Rolanda Castro i Michela Cantal Dupart;
1988 – Utworzenie Międzyresortowego Komitetu ds. Miast i Międzyresortowej Delegacji ds. Miasta (DIV);
1990 – Utworzenie Ministerstwa Miasta;
1992 – Pierwsze Wielkie Projekty Miejskie GPU;
1994 – Utworzenie międzyresortowego Funduszu Interwencji Miejskich;
1996 – Utworzenie Wolnych Stref Miejskich ZFU i Miejskich Stref Wrażliwych ZUS;
1997 – Lokalne Umowy Bezpieczeństwa;
1998 – Kontrakty Miejskie 2000-2006;
1999 – Wielkie Projekty Miejskie;
2003 – Utworzenie Narodowej Agencji Odnowy Miast ANRU, Narodowego Programu
Odnowy PNRU i Narodowego Obserwatorium Stref Wrażliwych ZUS;
2004 – Ustawa o kierunkach i programowaniu miast i odnowie miejskiej, 1 sierpnia
2004 r., zwana ustawą Borloo, od nazwiska ministra odpowiedzialnego za ten
resort;
2006 – Ustawa: Zobowiązania Narodowe dla Mieszkalnictwa z 13 lipca 2006 r.;
2007 – Utworzenie Narodowej Agencji ds. Spójności Społecznej i Równości Szans
i Nowych Kontraktów Miejskich na Rzecz Spójności Społecznej (CUCS).
Począwszy od 2003 r., Narodowe Obserwatorium Stref Wrażliwych (ONZUS)
bada odstępstwa wskaźników rozwoju pomiędzy dzielnicami kryzysowymi w porównaniu z aglomeracją miejską, w której są usytuowane, lub z przeciętną krajową (751 stref,
4,7 mln mieszkańców w 1996 r.).
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Ryc. 3.1. Odnowa Miast: Wielkie Projekty Miejskie GPV (punkty czerwone)
i Programy rewitalizacji ORU (punkty niebieskie), źródło: Międzyresortowa
Komisja ds. Miast DIV, czerwiec 2000.
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3.4. Priorytet: zróżnicowanie społeczne w programach rewitalizacji
(mixité sociale)
Pogłębianie się problemów występujących w niektórych wielkich dzielnicach
zrealizowanych przed kilkoma dziesiątkami lat w sektorze publicznym (ujawnionych
zwłaszcza poprzez zamieszki w Vaulx-en-Velin w październiku 1990 r. oraz Mantes la
Jolie w maju 1991 r.) doprowadziło władze publiczne do podjęcia programów gruntownego przekształcenia dzielnic zdegradowanych. Szereg programów podejmowanych od
połowy lat 90. dąży zatem do osiągnięcia podwójnego celu:
− uzyskania różnorodności społecznej w dzielnicach,
− rewaloryzacji fizycznej tych obszarów.
Jest to polityka znacznych inwestycji, mająca na celu finansowanie programów
rewitalizacji: wyburzeń, przebudowy i zmiany użytkowania. Wyburzanie budynków zostało tym samym uznane za warunek konieczny do zmiany wizerunku dzielnicy, jak
również do odwrócenia procesu dewaloryzacji. Rząd, dotychczas powściągliwie podchodzący do kwestii wyburzeń budynków mieszkalnych w sektorze publicznym, uruchomił w 1994 r. dwanaście wielkich projektów urbanistycznych (GPU). Ukierunkowane były one na restrukturyzację wielkich dzielnic mieszkaniowych sektora publicznego,
a nie tylko – jak poprzednio – na ich zagospodarowanie (réaménagement). Równolegle
do GPU wydano szereg okólników programowych, które doprowadziły do wzmożenia
ilości projektów typu: „wyburzenie – przebudowa”. Dotyczy to dzielnic szczególnie
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instrument ten rozwinięto w Narodowym Programie Odnowy Miast, ustanowionym 14 grudnia 1999 r. przez międzyresortową komisję ds. miast (CIV). Uruchomiono tym samym nowe programy: 54 wielkie projekty
miejskie (GPV) oraz, dla działań o mniejszej skali, 30 programów rewitalizacji miast
(ORU).
Tabela 3.1. Wzrost liczby wyburzeń na terenie osiedli we Francji (1998-2002)
Lata

Ilość mieszkań
wyburzonych

1998
1999
2000
2001
2002

3155 (1)
6419 (1)
6500 (2)
7584 (2)
8086 (2)

Ilość
dofinansowanych
mieszkań do
wyburzenia
3518
5502
6134
6258
10 862

Wielkość
dofinansowania (w
tys. euro)
8689
8994
14 787
20 733
49 605

Średnia kwota
dofinansowania na
mieszkanie
(w euro)
2453
1635
2411
3313
4567

(1): Źródło: DAEI. Badania zasobu mieszkań w sektorze publicznym.
(2): Źródło: DGUHC. Badania w DDE.

Zróżnicowanie oferty mieszkaniowej w dzielnicach jest również umożliwione
dzięki wykorzystaniu 1% podatku mieszkaniowego uzyskiwanego od pracodawców.
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Na mocy dwóch porozumień podpisanych w październiku i grudniu 2001 r. Unia Gospodarcza i Społeczna na Rzecz Mieszkalnictwa (UESL) zobowiązała się dostarczyć
blisko 460 milionów euro rocznie na projekty realizowane w tych dzielnicach. Ponadto
powołano nowego operatora – Miejskie Stowarzyszenie Zarządzania Nieruchomościami, celem długookresowego tworzenia majątku nieruchomego, w szczególności w dzielnicach zdegradowanych.
Założone cele rewitalizacji, integracja dzielnic zdegradowanych na rynku mieszkaniowym oraz ich rozwój gospodarczy, znajdują swój wyraz w utworzeniu programu
finansowania odnowy miast. Uruchomiony został przez Kasę Konsygnacyjno-Depozytową CDC w roku 1998. Program ten ma na celu nie tylko pomóc właścicielom mieszkań w sektorze publicznym w operacjach odnowy miasta, lecz także wspiera działania
prywatnych operatorów w dzielnicach. Obydwie te drogi – specjalne pożyczki z kasy
oszczędnościowej oraz inwestowanie własnych środków – mogą w ten sposób stanowić
dźwignię dla akcji na rzecz odnowy dzielnic.
Próbom transformacji dzielnic poprzez szeroko zakrojone działania na istniejącej
zabudowie mieszkaniowej towarzyszą także akcje wsparcia socjalnego; ma to na celu
komplementarność działań30 w dzielnicach zdegradowanych. Dla zmniejszenia ryzyka,
jakie wiąże się – w ramach GPU (Grand Projet Urbain) – z niebezpieczeństwem odseparowania projektu urbanistycznego od projektu socjalnego, w ramach GPV (Grand
Projet de Ville), zakłada się zarówno operacje przekwalifikowania obszarów miejskich
(80% kredytów), jak też operacje pomocy społecznej (20% kredytów). To zintegrowane
podejście łączy się z wpisaniem GPV w kontrakty miejskie w okresie 2000-2006 (contrats de ville 2000-2006).

3.5. Poszukiwanie globalnego podejścia do mieszkalnictwa
w aglomeracjach
Polityce rewitalizacji i przestrzennej restrukturyzacji dzielnic zdegradowanych towarzyszy coraz bardziej globalne podejście do kwestii mieszkalnictwa w aglomeracjach
miejskich.
Po pierwsze, doświadczenia praktyczne wskazują na konieczność objęcia działaniami terytorium większego niż dzielnica bezpośrednio zagrożona wykluczeniem społecznym. Jest to jednym z powodów stopniowego rozwoju Lokalnej Polityki Mieszkalnictwa, która ma zapewnić spójność działań w mieszkalnictwie na poziomie całej
aglomeracji. Raport rządowy (Raport Sueura z 1999 r.) wydobył na światło dzienne
konieczność wzmożenia różnorodności społecznej na szczeblu aglomeracji oraz śledzenia efektów odnowy dzielnicy w stosunku do całego lokalnego rynku mieszkaniowego,
by ponownie zintegrować obszary społecznego wykluczenia i kontrolować rozwój prze30

Komplementarne łączenie projektów „twardych”– budowlanych i „miękkich” – społecznych, jest
pożądane w realizacji polskich Regionalnych Programów Operacyjnych poprzez łączne finansowanie projektów rewitalizacyjnych z Funduszu Rozwoju Regionalnego i POKL – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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strzeni miejskiej na peryferiach. Wnioski raportu zawierają stwierdzenie, że centralnie
sterowana polityka mieszkalnictwa okazała się nieprzystosowana do uwzględnienia lokalnych mechanizmów segregacji przestrzennej. Jest natomiast bardzo przydatna dla
tworzenia partnerskich umów pomiędzy rządem i samorządami lokalnymi w celu skuteczniejszego traktowania tych zjawisk.
Dzięki nowym kompetencjom, pośrednim i bezpośrednim, w zakresie mieszkalnictwa, samorządy kompensują brak elastyczności instrumentów rządowych. Czynią to poprzez różnorodne formy kontraktowania wzajemnych zobowiązań: fundusz solidarności
na rzecz mieszkalnictwa, lokalne programy mieszkalnictwa (PLH), umowy miejskie
(contrats de ville), departamentalne układy zbiorowe, departamentalne plany działań na
rzecz mieszkań dla specyficznych grup ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym
(PDALPD).
Wola polityczna globalnego ujęcia zjawisk urbanistycznych stanowiła, między innymi, bazę merytoryczną dla rewitalizacji miasta i aglomeracji Lille31, pionierskiej dla
rewitalizacji miast we Francji w ramach omawianej polityki miejskiej.
3.5.1. Mieszkania socjalne w sektorze prywatnym
Mówiąc o zróżnicowaniu oferty mieszkaniowej jako sposobie na przemieszanie różnych grup społecznych w ramach programów rewitalizacji nie wolno zapominać o segmencie mieszkaniowym, jaki stanowią mieszkania lokatorskie w budynkach prywatnych.
Część tego zasobu odgrywa we Francji rolę mieszkań socjalnych. Zabiegi na rzecz prywatnego zasobu mieszkań socjalnych oparte są na założeniu, że dla większości gospodarstw
o niskich dochodach mieszkanie w zasobach prywatnych jest koniecznością. Rodziny te
zajmują lokale w charakterze najemców, niekiedy też jako właściciele32.
Prywatny zasób mieszkań socjalnych jest mało znany i wciąż niedoceniany przez
politykę publiczną w wielu krajach. Poprawa mieszkalnictwa daje bilans pełen kontrastów,
o czym świadczy utrzymywanie się mieszkalnictwa substandardowego. Rosnąca część
wydatków na mieszkanie w gospodarstwach domowych o niskich dochodach sprawia,
że we Francji warunki mieszkania w prywatnych zasobach są coraz trudniejsze, a relacje
między wynajmującymi właścicielami a lokatorami są naznaczone brakiem zaufania.
Zapotrzebowanie na takie mieszkania, dostępne z ekonomicznego punktu widzenia, w kolejnych latach powinno się zwiększyć. Jest to, między innymi, spowodowane
dodatnim przyrostem demograficznym we Francji. Prywatne zasoby powinny również
sprostać tym potrzebom, zarówno jeśli chodzi o mieszkania na wynajem, jak i wykup
lokali. Jednocześnie jakość prywatnego parku mieszkaniowego winna być zachowana.
Wreszcie, operacje na prywatnym zasobie mieszkań socjalnych powinny być zharmonizowane z pozostałymi politykami publicznymi.
31

32

W niniejszym opracowaniu – rozdział 7 – rozwinięty jest przykład rewitalizacji miasta Roubaix,
które stanowi ważny element aglomeracji Lille.
Paragraf opracowany przez autora na podstawie prac absolwentów Wyższej Szkoły Administracji
Publicznej ENA w Paryżu (seminarium „Simone Weil”, 2004-2006).
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Reforma dotycząca tego segmentu rynku mieszkaniowego, proponowana przez absolwentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej ENA, znajdzie zastosowanie wobec
całego prywatnego zasobu mieszkań socjalnych poprzez nowy rodzaj tzw. konwencji lokatorskich. Konwencje te mają na celu dostarczenie na rynek oferty około 300 tys. mieszkań o umiarkowanym czynszu w ciągu pięciu lat. Mają równocześnie zastąpić wiele istniejących instrumentów, które funkcjonują dotychczas w tym segmencie mieszkalnictwa.
Atrakcyjne, z fiskalnego punktu widzenia dla właścicieli wynajmujących, konwencje te
mają być oparte na prawie powszechnym dotyczącym przychodów z najmu, stanowiąc
równocześnie zabezpieczenie dochodów właścicieli nieruchomości. Proponują również uruchomione innych instrumentów finansowych, po to by skierować indywidualne
oszczędności na cele mieszkaniowe ku prywatnemu zasobowi mieszkań socjalnych. Ogół
tych instrumentów winien przyczynić się do zmniejszenia ilości pustostanów i tym samym
umożliwić zniesienie w odpowiednim momencie podatku od niezajętego mieszkania.
Aby poprawić warunki mieszkaniowe w prywatnym zasobie mieszkań socjalnych,
sugeruje się modernizację dotychczasowych instrumentów fiskalnych i finansowych,
w szczególności na rzecz zajmujących swoje mieszkania właścicieli. Łącząc przymus
i zachętę, narzędzia te mają na celu zaktywizowanie działań w celu zresorbowania niekomfortowych zasobów mieszkaniowych. W szczególności, uproszczono i poddano
programowaniu działania w segmencie mieszkań substandardowych. Tak np. ryzyko
zatrucia ołowiem (poprzez ołowiane przewody dystrybucji wody), jakie istnieje jeszcze
często w tych mieszkaniach, jest lepiej wykrywalne i traktowane długofalowo. Ulepszono również zapobieganie i wykrywanie problemów w funkcjonowaniu zbiedniałych
wspólnot mieszkaniowych (copropriétés dégradés).
Po to, by wspomniane reformy mogły być wprowadzone w życie, operatorzy prywatnego zasobu mieszkań socjalnych powinni jednak skoordynować swoje działania.
Programowanie akcji na rzecz mieszkań socjalnych w sektorze prywatnym będzie coraz
bardziej leżało po stronie społeczności terytorialnych i ich instytucji. ANAH dostosowuje już swe struktury i zadania do tego nowego kontekstu. Stowarzyszenia – np. Ruch
PACT ARIM na rzecz mieszkalnictwa – dostarczają swojego know-how w zakresie
wsparcia socjalnego. Specjaliści z branży nieruchomości uczestniczą w „konwencjonowaniu mieszkań”, tj. w przygotowaniu umów pomiędzy właścicielami prywatnymi
a instytucjami wspierającymi remonty i modernizację mieszkań i budynków na rzecz
ochrony lokatorów.
Polityka publiczna w zakresie prywatnego zasobu mieszkań socjalnych powinna być
systematycznie poddawana ocenie i dostosowywana do ustalonych uprzednio celów. Na
podobnej zasadzie jak polityka wobec zasobu mieszkań sektora uspołecznionego HLM.
3.5.2. Lokalna polityka mieszkaniowa (PLH) w strukturach ponadlokalnych
Definicja i wprowadzenie tej polityki następuje na szczeblu związków międzygminnych. Dla realizacji działań prowadzonych w mieszkalnictwie, dokumentem stanowiącym punkt odniesienia jest Lokalny Program Mieszkaniowy PLH. Utworzony na
mocy artykułu 78 ustawy nr 83-8 z 7 stycznia 1983 r. o podziale kompetencji pomiędzy
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państwo i wspólnoty terytorialne, PLH był następnie wielokrotnie modyfikowany. Jego
celem jest umożliwienie diagnozy stanu mieszkalnictwa i zapewnienie spójności działań
podejmowanych na tym obszarze. Ustawa z 13 grudnia 2000 r. „Solidarność i odnowa miast” potwierdziła centralną rolę PLH, nakładając na lokalne plany urbanistyczne
(PLU) oraz komunalne założenia w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego wsi
(cartes communales) obowiązek zgodności z PLH. Ścisły związek z polityką miejską
uczynił z PLH obowiązkową część umowy miejskiej (contrat de ville)33.
Lokalna polityka mieszkalnictwa wzmocniła się także dzięki stopniowemu przejściu jej opracowania ze szczebla gminnego na międzygminny. Jest on bardziej właściwy
dla spójnych, zintegrowanych działań prowadzonych w zakresie mieszkalnictwa34. Wyraźne preferencje dla PLH międzygminnych doprowadziło legislatora do ustalenia dla
nich zwiększonej pomocy oraz powierzenia komisjom międzygminnym ds. mieszkalnictwa koordynacji PLH w ramach tzw. obszaru mieszkalnictwa (bassin d’habitat). Od
czasu uchwalenia ustawy nr 99-586 z 12 lipca 1999 r. w sprawie wzmocnienia i uproszczenia współpracy między gminami rola różnych instytucji publicznych, powołanych do
współpracy międzygminnej w zakresie mieszkalnictwa wyraźnie się umocniła: wspólnoty miejskie i aglomeracje mają, poza kompetencjami w zakresie lokalnego programu
mieszkalnictwa, obowiązkowe uprawnienia w dziedzinie mieszkalnictwa w sektorze
publicznym w interesie wspólnotowym (d’intérêt communautaire). To również miejsce
rozwoju polityki miejskiej: wspólnoty miejskie i wspólnoty aglomeracji posiadają od
momentu wprowadzenia ustawy z 1999 r. kompetencje „wykorzystania polityki rozwoju
miasta”.
Ten podział ról między państwem a lokalnymi wspólnotami w dziedzinie mieszkalnictwa pokazuje, że dynamiczne działania w zakresie rewitalizacji miast muszą być
poparte polityczną wolą samorządów lokalnych oraz jakością dialogu między zdecentralizowanymi służbami rządowymi (prefektem) a samorządami lokalnymi.

3.6. Lata 2000-2009 w polityce odnowy miast we Francji
3.6.1. Różnorodność społeczna a działania na istniejącej zabudowie
Ustawa z 1 sierpnia 2003 r. zmieniła narodowe ramy polityki rozwoju miast. Jej
główną innowacją jest wprowadzenie narodowego programu odnowy miast PNRU. Program odsuwa na nieco dalszy plan dotychczasowe działania zintegrowane w miastach
i przejmuje rolę wiodącą w autonomicznym podejściu do istniejącej zabudowy i mieszkalnictwa w dzielnicach zlokalizowanych poza śródmieściem. Powody uchwalenia ustawy tłumaczą tę intencję ustawodawcy – stworzenia programu z własnymi celami, własnymi środkami interwencji, w oddzieleniu od dotychczas prowadzonej zintegrowanej
polityki.
33
34

Okólnik z 31 grudnia 1998 r. w sprawie umów miejskich na lata 2000-2006.
Nie należy zapominać, że Francja liczy około 36 000 gmin i to rozdrobnienie powoduje utrudnienia w sprawnym zarządzaniu programami, których zakres jest ponadlokalny.
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Artykuł 6. tej ustawy przypisuje programowi narodowemu PNRU podwójny cel:
zapewnienie różnorodności społecznej i trwałego rozwoju, lecz nie definiuje jasno obydwu tych pojęć. Natomiast sformułowane zostały ambitne cele ilościowe, które stanowią
o wysokim szczeblu przyznanym dla polityki odnowy miast w priorytetach rozwoju
kraju. Po dalszej modyfikacji i uściśleniu tych celów, dzięki ustawie z 18 stycznia 2005 r.
o programach spójności społecznej, PNRU zakłada w okresie ośmiu lat (2004-2011)
wyburzenie ponad 250 tys. mieszkań, budowę 250 tys. mieszkań na wynajem w sektorze
publicznym oraz renowację 400 tys. mieszkań tego typu35.
Ustawodawca dokonał w ten sposób wyboru mieszkalnictwa jako dźwigni do osiągnięcia różnorodności społecznej i trwałego rozwoju: zmasowane działania na urbanistycznych formach zdegradowanych dzielnic poprzez wyburzenia, odbudowę, a przede
wszystkim – działanie Foncière Logement36. Konwencja wiążąca Unię Ekonomii Społecznej na Rzecz Mieszkalnictwa UESL z rządem, w istocie przewiduje przyznanie
Foncière od 15% do 35% terenów pod budowę, w zamian za udział 1% podatku mieszkaniowego ściąganego od pracodawców w finansowaniu ANRU, co może przyczynić
się w istocie do dywersyfikacji zaludnienia tych obszarów.
Podobnie ważne są reformy wniesione do polityki rozwoju miast: utworzenie nowych miejskich stref ekonomicznych ZUF, rozwój monitoringu i ewaluacji (utworzenie
obserwatorium, którego zadaniem jest ocenić prowadzone polityki, zapowiadane wprowadzenie planów działań oraz sformułowanie celów i wskaźników). Jednakże perspektywy tej polityki są wciąż niepewne.
3.6.2. Wpływ nowych regulacji prawnych z zakresu mieszkalnictwa na odnowę
miast
Uruchomienie ambitnego programu odnowy miast poprzez PNRU utrudniają konkurencyjne programy i cele – plan spójności społecznej oraz decentralizacja instrumentów państwa na rzecz lokalnych wspólnot w zakresie mieszkalnictwa.
Ograniczenia Programu Spójności Społecznej
35

36

Jak zobaczymy to na przykładzie osiedla Les Gresilles (rozdział 9) – sposobem dla osiągnięcia
tych celów jest wzbogacenie oferty mieszkaniowej poprzez wybudowanie na monokulturowych
osiedlach nowych budynków, które przeznaczone są dla rozmaitych potrzeb mieszkaniowych i dla
zróżnicowanych grup mieszkańców.
FONCIERE LOGEMENT jest stowarzyszeniem non-profit uregulowanym ustawą z 1901 r., utworzonym w ramach konwencji Państwo – UESL (Unia Ekonomii Społecznej na rzecz Mieszkalnictwa, reprezentująca organy zarządzające funduszami z 1% podatku mieszkaniowego), podpisanej
11 grudnia 2001 r. między partnerami społecznymi a państwem.
Organizm ten, skutecznie
działający od marca 2002 r. jest nowym uczestnikiem w sektorze mieszkań na wynajem. Nie będąc
ani deweloperem, ani wykonawcą FONCIERE LOGEMENT ogrywa rolę zupełnie nowatorską,
gdyż na stowarzyszenie to przypada przede wszystkim opracowanie i wprowadzenie polityki dywersyfikacji oraz odnowy oferty mieszkań na wynajem, z wyraźną wolą docelowego uczestniczenia w finansowaniu emerytur pracowników sektora prywatnego.
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Program spójności społecznej PCS (Programme de la Cohesion Sociale) opiera się
na trzech filarach: zatrudnieniu, mieszkalnictwie oraz równości szans. Jako instrument
równoległy do PNRU, część programu spójności społecznej, poświęcona mieszkalnictwu, przewiduje dofinansowanie 500 tys. mieszkań na wynajem w sektorze publicznym
w okresie 5 lat, z czego 90 tys. w roku 2005. W porównaniu z 53 tys. mieszkań budowanych dorocznie w ciągu pierwszych sześciu lat XXI wieku we Francji, realizacja
programu oznacza radykalne przyspieszenie tempa udostępniania tych mieszkań. Aby
to umożliwić, w działania na rzecz realizacji celów wytyczonych przez Program PCS
zaangażowali się wszyscy partnerzy rynku mieszkań przeznaczonych na wynajem. 27
października 2004 r. podpisane zostało porozumienie w związku z 1% podatkiem mieszkaniowym ściąganym od pracodawców, umożliwiające uruchomienie 40% dodatkowych
środków (210 mln euro rocznie w ciągu pięciu lat). Ponadto PCS przewiduje odnowę
przez ANAH 200 tys. mieszkań o umiarkowanym czynszu w sektorze prywatnym.
Zarówno w przypadku PCS, jak PNRU chodzi o zmobilizowanie różnych uczestników wokół wytyczonych przez rząd, ambitnych celów ilościowych. Wyznaczono szereg wskaźników, wprowadzono monitorowanie przebiegu obydwu programów. Podobieństwo to nasuwa wiele pytań. Zapewne w sensie metody pozwoli ono uczestnikom
swobodniej koordynować swoje działania. Jednakże poddaje ono także w wątpliwość
techniczną i finansową zdolność uczestników do przeprowadzania równolegle obydwu
programów. Ryzyka konkurencyjności nie da się oddalić, podczas gdy rząd nie ustalił wyraźnie hierarchii zadań. Poza tym, decydujące będą warunki realizacji programu:
PCS nie powinien przyczynić się do ponownego stworzenia wielkich dzielnic mieszkaniowych w sektorze publicznym, oderwanych od reszty przestrzeni miejskiej.
Decentralizacja instrumentów rządowych na rzecz wspólnot terytorialnych
Zapewniona37 ustawą możliwość delegowania kompetencji (délégation de compétences) w rozdzieleniu dotacji dla inwestycji budownictwa mieszkaniowego na samorządy uzupełniła proces rozwoju lokalnej polityki mieszkalnictwa PLH. Związki międzygminne zyskały tym sposobem status uczestników lokalnej polityki mieszkalnictwa.
Jako delegowane wyznaczono jedynie te związki międzygminne, które dysponowały już
PLH oraz, pomocniczo, władze departamentów. PLH staje się dokumentem centralnym
dla przejęcia przekazanych przez rząd kompetencji. Awansowanie związków międzygminnych do rangi głównych partnerów lokalnej polityki mieszkalnictwa narzuca także,
dla powodzenia programu odnowy miast, konieczność odpowiedzi na pytanie: jakie jest
oddziaływanie projektów odnowy miast w ramach lokalnej polityki mieszkalnictwa.
PNRU jako istotna składowa polityki odnowy miast stanowi jedynie część odpowiedzi na cel, jakim jest ponowna integracja dzielnic. Ta częściowa odpowiedź zależy
przede wszystkim od sposobu realizacji PNRU w terenie: sprzężenie śmiałych celów
ilościowych oraz szybkiej i masowej interwencji w dzielnicach, prowadzonej w oparciu
37

Przepisami Artykułu 61 ustawy z 13 sierpnia 2004 r. o swobodach i odpowiedzialności władz
lokalnych.
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o sztywne niekiedy instrumenty, może powodować, że pomoc społeczna oraz rzeczywiste możliwości uczestników w prowadzeniu projektów nie będą wystarczająco brane
pod uwagę.

3.7. Wewnętrzna analiza i krytyka francuskiej polityki miejskiej
Wg zdania analityków38 istnieje ryzyko, że mimo niezaprzeczalnych postępów Narodowy Program Odnowy Miast nie spełni swoich celów urbanistycznych i społecznych.
Wg tychże ekspertów „(…) cele państwa w zakresie odnowy miast nie mają wystarczającego przełożenia na skuteczne działania. Ustawa o ukierunkowaniu i programowaniu
z 1 sierpnia 2003 r. formułuje ambitne cele ilościowe w zakresie operacji wyburzeń,
przebudowy i odnowy na rzecz PNRU, lecz nie wyjaśnia nieścisłości co do celów jakościowych wyznaczonych dla państwa: podwójny cel trwałego rozwoju i różnorodności
społecznej, odbudowa oferty mieszkań lokatorskich w sektorze publicznym. Bardziej
precyzyjne i operacyjne sformułowanie tych celów umożliwiłoby kontrolę rezultatów
masowych działań w dzielnicach zagrożonych i wyznaczenie ram do negocjacji innym
uczestnikom procesu odnowy miast (…)”.
Wnikliwe i wyczerpujące określenie sprawności sytemu francuskiego, jakim stała
się narodowa polityka odnowy miast, wymaga skoordynowania różnych danych o elementach systemu: domyślnych celów sugerowanych wskaźnikami wyszczególnionymi
w załączniku do ustawy z 2003 r., kryteriów oceny projektów ujętych w wewnętrznym
regulaminie ANRU, modelu umowy agencji, okólników dyrekcji generalnej ANRU kierowanych do delegatów terytorialnych. Cele narodowe wyrażane są w postaci doktryny,
która podlega rozwojowi, odsłaniając początkowe wahania co do celów wyznaczonych
PNRU przez rząd. Partnerska struktura ANRU oddala ją od tradycyjnego modelu agencji, na której spoczywa obowiązek, nie tyle koncepcji, co wprowadzenia polityk narodowych. Stawia też pytanie co do skuteczności opieki administracyjnej rządu.
Dalsza krytyka, jaką formułują młodzi eksperci w ramach centralnej Administracji
Publicznej we Francji, idzie w kilku kierunkach.
3.7.1. Oczekiwanie na stanowisko administracji państwowej wobec przekwaterowań
Cała aktualna polityka miejska w jej wymiarze społecznym sprowadza się do podstawowego przekonania o konieczności zapewnienia różnorodności społecznej, to jest
do przemieszania różnych grup społecznych w dzielnicach miejskich. Istnieje równocześnie przekonanie, że trudno osiągnąć to poprzez wprowadzenie ludności ubogiej do
bogatych i eleganckich dzielnic mieszkaniowych w dużych miastach, natomiast jest to
38

Dyplomanci Państwowej Szkoły Administracji Publicznej ENA, Rocznik 2006. Jest to grupa wysoko kwalifikowanych funkcjonariuszy państwowych, których kolejne roczniki obejmują zarządzanie na szczeblu administracji centralnej, wielkich przedsiębiorstw i korporacji. Przedstawione
tutaj ich poglądy znajdują już w następnych latach przełożenie na instrumenty zarządzania polityką miejską.
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możliwe poprzez stworzenie warunków do zasiedlania przez „lepsze” grupy społeczne
dzielnic społecznie zdegradowanych.
Cel różnorodności społecznej (mixité sociale) nakłada konieczność skierowania
szczególnej uwagi na warunki przekwaterowań mieszkańców lokali przeznaczonych do
wyburzenia na blokowiskach. Doświadczenia z poprzednich wyburzeń pokazują jak trudne dla instytucji wynajmujących (HLM) są przekwaterowania w sektorze publicznym oraz
jak groźna jest ewentualność marginalizacji społecznej, jaką mogą nieść ze sobą te operacje. Zależne od poziomu środków posiadanych na cele mieszkaniowe, najniższe kategorie
mieszkańców tych dzielnic mogą być przekwaterowywane jedynie do mieszkań o jakości
bliskiej standardowi wyburzanych mieszkań, niekiedy w dzielnicach peryferyjnych.
Precedens „odnowy – renowacji” prowadzonej w latach 60. w dawnych dzielnicach
wykazuje, że ryzyko, jakie pociąga silny interwencjonizm w stosunku do istniejącej zabudowy, nie jest wyłącznie teorią. Przekwaterowanie dotyczy także populacji nadliczbowych. Relokacja danych mieszkańców winna umożliwić im integrację w ustabilizowane
otoczenie i uniknięcie kilku, kolejnych przekwaterowań tymczasowych39.
Dla decydentów francuskich wynika w tego, że niezbędne jest utrzymanie zasobu mieszkań o niskich czynszach w całej aglomeracji. Podjęte w ostatnich latach
zmasowane działania w dzielnicach o przeważającej ilości mieszkań lokatorskich o niskim czynszu niosą bowiem ryzyko znacznego ograniczenia oferty tego typu mieszkań
w całej aglomeracji miejskiej. Obsługa lokalnych projektów rewitalizacji nie powinna
przyczynić się do utraty z pola widzenia globalnego oddziaływania wyburzeń i przebudowy 250 tys. mieszkań oraz odnowy 400 tys. pozostałych w ZUS (tj. „wrażliwych”
strefach miejskich), które liczą 1,8 mln mieszkań, w tym około 1 mln mieszkań lokatorskich w sektorze publicznym. Bez specjalnej pomocy, jaką stanowi dopłata do czynszów, czynsze w mieszkaniach w sektorze publicznym (w nowo wybudowanych lub
odnowionych budynkach) będą w rzeczywistości dla większości mieszkańców wyższe
w stosunku do tych w mieszkaniach wyburzonych, obecnie znacznie zamortyzowanych
(z wyjątkiem mieszkań niedawno odnowionych w ramach operacji PALULOS) i stanowiących część zróżnicowanej oferty mieszkaniowej w wielu aglomeracjach. Cel różnorodności społecznej nakazuje, by proces odnowy był geograficznie rozłożony na całą
aglomerację. Oprócz napotykanych miejscowo trudności w zmobilizowaniu wszystkich
lokalnych uczestników, przekształcenia poza obszarem rewitalizacji (reconstructions
hors site) wymagają znacznych środków finansowych. Chodzi bowiem o to, by nadal
kontrolować i utrzymać czynsze na odpowiednio niskim poziomie (loyers de sortie)
na obszarach, gdzie ceny gruntów są wysokie. O ile ANRU przykłada dużą wagę do
lokalizacji odnawianych mieszkań podczas podpisywania porozumień, to jednak wy39

W Clichy-Montfermeil (operacje w latach 1994, 2001 i 2005) niektórzy z mieszkańców byli
przekwaterowywani trzykrotnie. Tak więc rozwiązania na szczeblu narodowym w zakresie
przekwaterowań wydają się być niekiedy niedostosowane do stałego rytmu zakładanego przez
PNRU. O ile nałożony niedawno przez ANRU obowiązek dokonania 50% przekwaterowań do
nowo wybudowanych lokali świadczy, że Agencja wykazuje troskę o warunki relokacji, to wciąż
pozostaje kwestia kontroli ich warunków.
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móg poszerzenia oferty mieszkań czynszowych w sektorze publicznym nie sięga aż po
kontrolę czynszów wyjściowych w tych operacjach odnowy miast. W konsekwencji grupy najuboższe, w szczególności nowo przybyłe, mogą znaleźć mieszkanie wyłącznie
w dzielnicach jeszcze bardziej odległych od centrum miasta.
3.7.2. Niedostateczne zróżnicowanie oferty mieszkaniowej w wielkich osiedlach
mieszkaniowych
Jak już wiadomo, jednym ze sposobów dla osiągnięcia pożądanej różnorodności
społecznej w defaworyzowanych dzielnicach jest dywersyfikacja podaży mieszkań.
Ponad 60% mieszkań w ZUS stanowią bowiem HLM, podczas gdy w aglomeracjach
miejskich obejmujących ZUS, mieszkania HLM stanowią jedynie 22%. Oddalenie tych
wskaźników jest jeszcze znaczniejsze w niektórych wielkich dzielnicach mieszkań
na wynajem w sektorze publicznym40. Codzienną rzeczywistość tych dzielnic tworzą
wszechobecne mieszkania czynszowe w sektorze publicznym, często administrowane
przez właścicieli – Publiczne Zarządy HLM, stanowiące znakomitą większość właścicieli na szczeblu dzielnicy. Podobieństwo mieszkań, architektoniczna monotonia, jednorodna administracja zapewniona przez wynajmującego, odróżniająca się od zarządu
i administracji komunalnej, znacznie przyczyniają się do stygmatyzacji tych dzielnic
– osiedli. Cel w postaci dywersyfikacji oferty w zakresie mieszkalnictwa jest więc wpisany w samo serce strategii PNRU. Dla osiągnięcia tego celu należy więc zwrócić się do
developerów sektora prywatnego.
Jednakże samo ogłoszenie celu nie wydaje się wystarczać wobec typowo francuskiej
rezerwy dla przeznaczania funduszy publicznych na cel prywatny. W tym kontekście, to
do developerów prywatnych należy przekonanie – zwłaszcza władz samorządowych –
do idei ingerowania interesów prywatnych w zarządzaniu sektorem publicznym. Idea
partnerstwa publiczno-prywatnego PPP ma tu swe pełne i nowe pole zastosowania.
3.7.3. W dalszej perspektywie: brak jasnej wizji politycznej (ocena z 2006 roku)
Pomimo niepodważalnych postępów metody, uprzednio wykazanych, również
funkcjonowanie ANRU może być jeszcze ulepszone. Niezależnie od uproszczenia procedur, przygotowanie projektów dla ANRU wymaga zbyt długich przygotowań, a szczególnej uwagi wymaga faza realizacji porozumień. Inna krytyka podnosi, że horyzont
czasowy ANRU nie odpowiada czasowi projektów. I to pomimo wydłużenia z 5 do
8 lat (na mocy ustawy z 18 stycznia 2005 r. o spójności społecznej) okresu realizacji
programów. W powszechnej opinii projekt odnowy miasta wpisuje się w minimalny
okres od 15 do 20 lat (złożoność koncepcji, czas realizacji). Doświadczenia w Mantois
wykazały na przykład, że rytm projektów w większej części zależał od możliwości służb
miejskich. To ograniczenie czasowe należy zestawić z kadencyjnością rad miejskich
i rytmem okresów wyborczych.

40

Tak na przykład ZUS Val Fourré w Mantes liczy 79% mieszkań czynszowych w sektorze publicznym.
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Canteleu, Evreux, Havre,
Pont-Audemer, Rouen,
Saint-Étienne-du-Rouvray,
Vernon
Fort-de France
Pointe-a-Pitre,
Saint-Benoît,
departamenty
zamorskie (DOM)
Saint-Pierre,
Saint-Benoît

Arras, Angres, Avion, Avion/Lens,
Beuvrages, Bolougne, Douchy-les-Mines,
Fourmies, Grande-Synthe, Hautmont,
Amiens-Metropolie,
Hem/Roubaix, Jeumont, Le Portel,
Beauvais, Creil,
Compiègne, Nogent-sur-Oise, Maubeuge, Pecquencourt, Wattrelos,
Valenciennes, Valenciennes Metropolie
Noyon, Saint-Quentin,
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Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézieres,
Épernay, aglomeracja Troyenn,
Fumay, Reims, Romilly-sur-Seine,
Saint Dizier, Sedan, Vitry-le-François
Bastia

Argentan, Alençon, aglomeracja. Caen,
Cherbourg/Octeville, Colombes,
Hérouville-Saint-Clair, Flers, Lisieux
Brest, Lorient, Quimper,
Rennes, Saint-Brieuc,
Saint-Malo

Fameck, Metz/Woippy,
Saint-Dié-des-Vosges,
Maxéville/Laxou/Nancy/
/Vandouvre-lés-Nancy,
Jarville/Tomblaine

Colmar, zw. miejski Strasbourg,
Lingolsheim, Miluza, Strasbourg
Belfort, Besançon, Dole,
aglomeracja de Montbéliard,
Offemont/Belfort,
Auxerre, Bourgogne,
aglomeracja Chalon-Val-de Mâcon,
zw. miast du Creusot-Montceau-Les-Mines, aglomeracja Dijone,
Neveres, Sens

Allonnes, Angers, Le Mans,
Saint-Nazaire,Nantes,
Nantes/Saint-Herblain, Trélazé
Blois, Bourges, Châlette-sur-Loing,
Chartres, Châteauroux, Châteaudun,
aglomeracja Dreux/
/Saint-Gemme-Moronval/
/Vernouillet, Montargis, Orlean,
aglomeracja Tours/Joué-les-Tours,

Clermont-Ferrand/Gerzat,
Domérat/Montluçon,
Moulins/Yzeure, Thiers

Brives
Angoulême, Châtellerault,
La Rochele (VERIFIER TF),
Niort, Rochefort, Saintes,
Soyaux, Poitiers,

liczba umów
podpisanych
w ka¿dym regionie
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Bourg-en-Bresse,
Chambery, Fontaine,
Fontaines-sur-Saône,
Givors, Grenoble,
Grenoble/Saint Martin,
Le Chambon-Feugerolles,
zw. miast Lyon, Lyon,
Lyon dz. 8, Pierrelatte,
Saint-Etienne, Saint-Martin-d'Heres,
Saint-PriestRoanne, St-Fons,
Romans, Rillieux-la-Pape,
Vaulx-en-Velin, Vénissieux,
Villeurbanne

15-30
10-15
5-10
2-5
1-2

Bassens, Bayonne, Bergerac,
Montauban, Béziers, Carcassonne,
Tarbes,
Montpelier,
Boulazac, Bordeaux,
Bordeaux/Cenon/Floriac, Cenon, Tuluza
aglomeracja Nîmes,
Lormont, Mont-de-Marsan, Pau,
Perpignan, Narbonne
Périgueux, Sainte-Livrade

Avignon, Nicea, Marsylia,
Marsylia dz. 13,15,16,
Nicea/Saint-André, Tulon,
La Seyne-sur-Mer,Vitrolles,

Ryc. 3.2. Stan zaawansowania Narodowego Programu Rewitalizacji PNRU na dzień
1 września 2008 r.
Lokalizacja 379 programów odnowy w 21 regionach francuskich.
Cyfry oznaczają liczbę umów podpisanych w każdym regionie, DOM oznacza
departamenty zamorskie
Źródło: www.anru.fr

Rytm ten, zarówno na szczeblu krajowym, jak lokalnym, może utrudnić dochodzenie do porozumienia w sprawie projektu, bądź przeciwnie – przyczynić się do szybkiej realizacji projektu kosztem jakości. W każdym razie ANRU – administrator zadania
– została stworzona w perspektywie wprowadzenia w krótkim okresie polityki, która
powinna bez wątpienia być kontynuowana zarówno przez samorządy terytorialne, jak
i zarządców nieruchomościami w sektorze publicznym. Na tym etapie – tj. do roku 2008
– nie zostało jednak wydane jeszcze żadne orzeczenie arbitrażowe w sprawie polityki
miejskiej, która mogłaby zastąpić jej obecne formy. Pewną wskazówką na przyszłość
jest jednak przygotowywana na jesień 2008 r. ustawa wracająca do rewitalizacji obszarów zdegradowanych w starych dzielnicach śródmiejskich, która implikuje dalsze działania ANRU również w tym zakresie. Omówiono to szerzej w paragrafie 3.9.
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Tabela 3.2. Realizacja programów rewitalizacji dzielnic – „blokowisk” z udziałem
ANRU na przykładzie regionu Bretania. Umowy podpisane i umowy
przedłożone do zatwierdzenia (stan ze stycznia 2009)
Departament
Cotes d’Armor (22)
Saint-Brieuc – Croix Saint-Lambert,
Balzac, Europe
Guingamp-Roudourou

Status

Koszt projektu
(miliony Euro)

Wkład Narodowej
Agencji Odnowy Miast
ANRU
w milionach euro

podpisany

134

44

podpisany

39

10

podpisany
podpisany

86
57

28
17

podpisany
podpisany

138
57

35
14

podpisany
przedłożony
Komisji

89

26

17

3

Departament Finistère (29)
Brest-Europe (Pontanézen)
Quimper – Kermoysan
Departament Ille-et-Vilaine (35)
Rennes
Saint-Malo, La Découverte
Departament Morbihan (56)
Lorient
Lanester – Kessler – Devillers

Tabela 3.3. Realizacja Narodowego Programu Odnowy Miast na 1 września 2008 r.
1. Stan zaawansowania projektów
Umowy podpisane
Projekty zaakceptowane przez
Komitet zatwierdzający

Liczba projektów
279
336

Koszt całkowity*)
30 845 mln euro
36 892 mln euro

Subwencja ANRU
8 995 mln euro
10 660 mln euro

Dzielnice priorytetowe i dodatkowe
Dzielnice priorytetowe (a)
Dzielnice dodatkowe (b)
Suma (a) + (b)
liczba
ludność
liczba
ludność
liczba
ludność
dzielnic
zamieszkała
dzielnic
zamieszkała
dzielnic
zamieszkała
Umowy
180
2.01 M
229
0.87 M
409
2.88 M
podpisane
Projekty
zaakceptowane
193
2.12 M
260
0.98 M
453
3.10 M
przez Komitet
zatwierdzający
(a) 189 dzielnic priorytetowych składa się z 215 Dzielnic Wrażliwych ZUS, posiadających status
specjalny
(b) Lista 342 dzielnic dodatkowych została ustalona przez Radę Administracyjną Narodowej Agencji
Odnowy Miast ANRU 12 lipca 2006 r. na podstawie spisu potrzeb lokalnych ustalonego przez Prefekta
(Marszałka) Regionu.
*) Koszt obejmuje zaliczki. Zaliczki są obliczane zgodnie z postępem realizacji robót
(przyjętych przez Komitet zatwierdzający lub umów podpisanych).
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2. Działania związane z mieszkalnictwem

Budowa mieszkań w sektorze uspołecznionym
Remont i modernizacja
Wyburzenia
Rezydencjalizacja (humanizacja blokowisk)

Ilość mieszkań
(projekty przedstawione Komitetowi
zatwierdzającemu wydatki
122 819
277 409
129 409
304 572

Źródło:www.anru.fr

3.7.4. Braki w kwalifikacjach technicznych dla realizacji projektów ANRU
Istnieje ciągłe zapotrzebowanie na kompetentne kadry pracowników w inżynierii programów. Wspólną troską uczestników odpowiedzialnych za przebieg projektów
w terenie – wspólnot lokalnych i właścicieli mieszkań na wynajem, w tym organizmów
HLM – są bowiem limity w możliwościach technicznych przygotowania i wdrożenia.
Zapewne największym wspólnotom terytorialnym (miasta powyżej 100 000 mieszkańców) łatwiej jest wykorzystać know-how agencji urbanistycznych, specjalnych przedsiębiorstw publicznych czy też najważniejszych operatorów gruntowych, takich jak Agencja Zagospodarowania Nieruchomości Gruntowych dla regionu paryskiego (l’Agence
Foncière et Technique). Również kwestia finansowania inżynierii projektu jest coraz
bardziej uwzględniana w ramach ANRU. Z inicjatywy Kasy Depozytowo-Konsygnacyjnej CDC Komitet Pilotażu i Ewaluacji ANRU rozważa np. wprowadzenie tzw. inwestorstwa społecznego (maîtrise d’ouvrage sociale). Zmierza ono do zwiększenia możliwości
odwołania się do organów umocowanych ad hoc przez władzę publiczną w ramach specyfikacji zamówienia, która uszczegóławia warunki oraz precyzuje nakłady finansowe.
Natomiast dość skomplikowana inżynieria administracyjna nasuwa trudne pytania dotyczące zasobów ludzkich. Złożoność operacji publicznych na istniejącej tkance
miejskiej wymaga bowiem specjalnych kompetencji, bardziej zróżnicowanych niż te
niezbędne dla prowadzenia ekspansywnej urbanizacji. Obok wiedzy urbanistów, operatorów nieruchomości, architektów i budowniczych potrzebny jest nowy know-how
– w dziedzinie technicznej (prowadzenie i koordynacja projektów, ponowna definicja
parcelacji gruntów, lokalizacja sieci), ekonomicznej (lokalny rynek mieszkalnictwa)
i socjalnej (udział mieszkańców, przekwaterowania). O ile udało się dostosować do tych
potrzeb legislację francuską dotyczącą kompetencji terytorialnej służby publicznej, to
główną kwestię stanowi dzisiaj zmobilizowanie istniejących kompetencji oraz, w dalszym okresie, poprawa procesu kształcenia operatorów41.
41

Podobny problem – w zachowaniem proporcji, tj. przy uwzględnieniu początkowego stadium polityki rewitalizacji – odnosi się do sytuacji polskiej. Brak operatorów dla przygotowania i wdrożenia
LPR w latach 2007-2013 jest tu poważną przeszkodą dla wykorzystania funduszy strukturalnych
na poprawę kondycji zdegradowanych obszarów w miastach.
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Tak np. społeczna asysta niezbędna jest przy przeprowadzkach mieszkańców, których mieszkania zostały wyburzone. Sposób traktowania populacji „ponadliczbowej”
(nieoficjalne przeludnienie, konkubinat) w czasie operacji przekwaterowania wymaga
szczególnego wysiłku, by relokacja poza dzielnicę przeprowadzana była sprawiedliwie,
a nie obejmowała wyłącznie rodzin najmniej tego potrzebujących, ani jedynie najsprytniejszych w rewindykacji swych potrzeb. Zważywszy na kryzys mieszkalnictwa w sektorze publicznym, stopniowy zanik wolnych mieszkań (w tym również w ramach ZUS)
może dodatkowo utrudnić przeprowadzanie lokatorów42.

3.8. Ewaluacja Narodowego Programu Rewitalizacji i wdrażanie ocen
eksperckich
W związku z wymienionymi tu ograniczeniami oraz wobec wielkich zobowiązań
określonych w ustawie z 2003 r. o ukierunkowaniu i programowaniu polityki miejskiej,
ustawodawca francuski podkreślił wolę dokonywania systematycznej ewaluacji, przy
wprowadzeniu nowych wymogów monitoringu. Oznacza to, iż wzięto pod uwagę krytyczne uwagi wyrażone w raporcie Trybunału Obrachunkowego z 2002 r. w sprawie
polityki rozwoju miast. Na tym etapie jednak nasuwa się wiele innych kwestii: podział
ról między szczebel lokalny i centralny, budowa wiarygodnego i pełnego systemu informacyjnego, określenie wskaźników istotnych dla oceny powodzenia PNRU, operacyjne wykorzystanie rezultatów ewaluacji. Eksperci francuscy monitorują wdrażanie
ambitnych planów Programu Narodowego Rewitalizacji Miast. W ocenach przeważa
umiarkowany optymizm niepozbawiony jednak obaw i wyrazów krytyki. Zauważając
np. znaczny postęp instytucjonalny w ostatnich latach, nie szczędzą słów krytyki w odniesieniu do systemu informacji, który wciąż jeszcze uznają za niedoskonały.
Poważnym krokiem w realizacji Narodowego Programu Rewitalizacji było powołanie dwóch uzupełniających się organów oceniających. Zadaniem Krajowego Obserwatorium Miejskich Stref Zagrożonych Kryzysem43 jest monitorowanie rozwoju dzielnic objętych programem Miejskich Stref Wrażliwych (ZUS). Nie należy zapominać,
że Międzyresortowa Delegacja ds. Miast (DIV) od wielu lat opracowywała raporty
socjalne i demograficzne dotyczące ZUS, jednak utworzenie Obserwatorium powinno
nadać tym pracom większą przejrzystość i dostępność. Drugim organem jest Komitet
Pilotażu i Ewaluacji44, utworzony w ramach ANRU w związku z dekretem z 9 lutego
42

Tytułem przykładu: OPAC w Lyonie ujawnił, że przekwaterowanie stu osób wymaga zatrudnienia na cały etat trzech urzędników na okres jednego roku. Przypadek relokacji w Tarterêts również jest wymowny. Podobny wniosek można zgłosić w odniesieniu do problematyki
polskiej: brak kompetentnych kadr zarządzających na poziomie urzędów miejskich, które de
facto odgrywają w latach 2007-2013 rolę operatorów.

43

Utworzonego na mocy dekretu z 22 października 2004 r. i podlegającego ministerstwu
odpowiadającemu za rozwój miast.
Komitet ten jest głównym liderem zmian w tymże przedsiębiorstwie publicznym. Do jego zadań
należy ocena oddziaływania każdej operacji ANRU na rozwój dzielnic i ich mieszkańców.

44

Ewaluacja Narodowego Programu Rewitalizacji i wdrażanie ocen eksperckich

77

2004 r., regulującym działalność Agencji. W pierwszym raporcie Komitetu, z listopada
2004 r., przedstawiono dane statystyczne dotyczące miejskich obszarów kryzysowych
i zagrożonych wykluczeniem, zgromadzone dzięki współpracy z organami administracji
oraz centralnymi instytucjami gromadzącymi dane statystyczne (ANPE, INSEE, CNAF,
ministerstwo infrastruktury, spraw wewnętrznych, obrony, edukacji narodowej). Wg
niektórych ocen krytycznych, raport ten wciąż nie nadąża za ambicjami ustawodawcy.
Pomimo starań DIV, podjętych w celu wprowadzenia systemu informacji geograficznej GIS, narzędzie gromadzenia danych przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy z 1
sierpnia 2003 r. jest wciąż niedopracowane. Tak więc dane statystyczne dotyczące ZUS
niekoniecznie są dostępne we wszystkich dziedzinach badań przewidzianych przez ustawodawcę. Na szczeblu lokalnym dokładna wiedza na temat cech populacji zamieszkujących priorytetowe dzielnice jest przecież elementem bardzo istotnym dla zdefiniowania
działań, jakie należy przeprowadzić, a następnie dla zmierzenia ich rezultatów. Pod tym
względem drogę wytyczają niektóre wspólnoty terytorialne, dysponujące bardziej złożonymi systemami informacji. Tak na przykład wspólnota miejska Grand Lyon wprowadziła system badania satysfakcji a posteriori, po operacjach wyburzenia i przekwaterowaniu mieszkańców. Aby promować te dobre praktyki oraz stworzyć lokalnym uczestnikom zharmonizowane ramy dla przeprowadzania analizy, DIV powierzył Krajowej Unii
Agencji Urbanistycznych oraz INSEE przygotowanie poradnika z zakresu prowadzenia
obserwacji lokalnych. Wydanie tego poradnika zapowiedziano na początek 2005 r., aktualnie nie jest on dostępny. Ogólnie rzecz biorąc, krzyżowanie danych jest skomplikowane z wielu względów. Z jednej strony obszar, którego dotyczy odnowa miast (ZUS,
zdegradowane wspólnoty mieszkaniowe, dawne centra) jest rozległy. Z drugiej strony
– źródła informacji są liczne i niejednolite, zważywszy na mnogość instytucji gromadzących dane (INSEE, ANPE, CAF, ASSEDIC, DDASS, DDE). Wreszcie, ograniczenia
nałożone przez Krajowy Komitet ds. Informatyki i Wolności limitują krzyżowanie dokumentów i udostępnianie – a więc rozpowszechnianie i wykorzystanie danych.
Na szczeblu lokalnym, doroczna ewaluacja podlega prefektowi. Od czasu wejścia w życie ustawy z 13 sierpnia 2004 r. jest on zarazem przedstawicielem rządu, jak
i delegatem terytorialnym ANRU. Zgodnie z artykułem 1 ustęp 2 ustawy z 1 sierpnia
2003 r. „Agencja wywiera nacisk na prefektów lub ich przedstawicieli w celu dokonania
ewaluacji i lokalnego monitoringu społecznego porozumień”. W ten sposób prefekt jest
jednocześnie uczestnikiem operacji odnowy miast, jak i podmiotem odpowiedzialnym
za ewaluację w terenie. Ta podwójna rola może nieść ze sobą sprzeczne wymagania. Ponadto, nierzadko, w braku szczegółowej diagnozy stanu dzielnic, lokalna ewaluacja ex
post dokonana przez zdecentralizowane służby państwowe może okazać się trudniejsza.
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3.8.1. Potrzeba nowych wskaźników

Monitoring Narodowego Programu Odnowy Miast (PNRU) stosuje dwie grupy
wskaźników współistniejących:
− z jednej strony – wskaźniki wypływające z aneksu nr 1 do ustawy z 1 sierpnia
2003 r.,
− z drugiej – wskaźniki określone w rocznym, wstępnym projekcie wyników programu odnowy miast, przedstawionym w ramach projektu ustawy budżetowej
na 2005 r.
Wspomniany wyżej aneks nr 1 precyzuje – dla każdej polityki publicznej zbieżnej
z polityką rozwoju miasta – cele i wskaźniki wyznaczone na kolejne 5 lat. Zawiera on m.in.
punkt 3: „Poprawa mieszkalnictwa i środowiska miejskiego” poświęcony mierzeniu stopnia realizacji PNRU. Wszystkie wybrane wskaźniki mają charakter ilościowy. Odnoszą
się do warunków działania ANRU – zmasowanych na istniejącej zabudowie, mierzonych
szczególnie liczbą mieszkań odnowionych, wybudowanych lub wyburzonych na obszarze
ZUS. Przypominają w ten sposób tabelę postępów ilościowych programu.
Ostateczny cel głoszony przez ustawę – różnorodność społeczna – podlega ocenie jedynie poprzez dwa wskaźniki: wskaźnik przyjęty uprzednio ustawą SRU (liczba
mieszkań na wynajem w sektorze publicznym wybudowanych w gminach, w których
liczba mieszkań tego typu nie przekracza 20%) i nowy, bardziej specyficzny wskaźnik,
odnoszący się do interwencji sektora prywatnego w miejskich strefach kryzysowych
ZUS (liczba mieszkań jednorodzinnych stanowiących główne miejsce zamieszkania
(habitation principale), wybudowanych lub zakupionych przez właścicieli i położonych
na obszarze ZUS).
Odnośnie programu odnowy miast określonego w ramach wprowadzenia LOLF
(ustawa reformująca dogłębnie sposób tworzenia budżetu państwa i administrowania
finansami publicznymi z 1.08.2001), to wyróżnia się w nim trzy cele i wskaźniki.
Tabela 3.4. Cele i wskaźniki wstępnego projektu odnowy miast
Cel
Wzmocnienie atrakcyjności mieszkań
w ZUS
Odnowa otoczenia miejskiego w ZUS
Kontrola kosztów PNRU

Wskaźnik
Zmiany wskaźnika pustostanów na wynajem w sektorze
publicznym w ZUS
Zmiana opinii mieszkańców ZUS o otoczeniu ich mieszkań
Średni koszt m2 w wybudowanych mieszkaniach

Dokument „Skuteczne działanie: strategia, cele, wskaźniki. Przewodnik metodyczny dla zastosowania LOLF z 1 sierpnia 2001 r.” (czerwiec 2004) precyzuje, jakie warunki powinien spełniać dobry wskaźnik: dostępny, spójny z celem, odnoszący się do
merytorycznego aspektu oczekiwanego rezultatu oraz umożliwiający podjęcie decyzji.
W świetle tej metody trzy przyjęte wskaźniki mają tę zaletę, że są nieliczne i odpowiadają dwóm obszarom ewaluacji:
− usługom wyświadczonym mieszkańcom dzielnic,
− skuteczności zarządzania.
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Krytyka przyjętych wskaźników przebiega jednak w następujących kierunkach:
1. Spójność wskaźnika „ewolucja stopnia zajętości mieszkań” (inaczej % pustostanów) z założonym celem „wzmocnienia atrakcyjności mieszkań na obszarze
ZUS” nie jest oczywista. W istocie, obecny kryzys mieszkaniowy z natury rzeczy powoduje zmniejszenie ilości pustostanów, co nie oznacza jednocześnie, że
wzrosła atrakcyjność tych obszarów.
2. Wskaźnik „ewolucja opinii mieszkańców”, choć posiada fundamentalne znaczenie dla zmierzenia powodzenia programu, pozostaje hipotetyczny w obecnym stanie systemu informacji.
3. Zdaniem niektórych pracowników Obserwatorium, dysponowanie wynikami
ankiet realizowanych w rytmie rocznym wydaje się trudne, w przeciwieństwie
do wymogów jednoroczności budżetowej. W każdym razie wyniki nie były
dostępne przed rokiem 2008, czyli pierwotnie przewidywanym terminem zakończeni PNRU.
4. Wreszcie, znaczenie trzeciego wskaźnika, odnoszącego się do średniego kosztu metra kwadratowego jest dyskusyjne, jako że koszt ten może znacznie się
zmieniać w zależności od specyficznych warunków napotykanych w każdej
strefie ZUS i to ze względów niezależnych od samej kontroli kosztów operacji
odnowy miast.
3.8.2. Niepewność co do wdrożenia wyników ewaluacji
Ewaluacja jest użyteczna tylko wtedy, gdy jej uwzględnienie przez uczestników
odnowy miast przybiera ramy formalne, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.
Pod tym względem przewidziano włączenie parlamentu do oceny krajowej polityki odnowy miast dwoma sposobami:
– Artykuł 5 ustawy z 1 sierpnia 2003 r. stanowi, iż rząd jest zobowiązany przedstawić parlamentowi roczny, szczegółowy raport o postępach prac na zdegradowanych
obszarach miejskich oraz miejskich strefach ekonomicznych ZFU, przyczyniając się
w ten sposób do „debaty o ukierunkowaniu polityki miejskiej przed każdym z dwóch
zgromadzeń narodowych – parlamentem i senatem”.
Przekazywanie informacji parlamentowi będzie dokonywane również w oparciu
o ustawę budżetową, w drodze badania rocznego raportu nt. wyników programu odnowy
miast. Na szczeblu lokalnym, artykuł 4 ustawy z 1 sierpnia 2003 r. przewiduje przedstawienie raportu zgromadzeniom obradującym w czasie dorocznej debaty o ogólnym
ukierunkowaniu budżetu. Raport ten zawiera dane pochodzące z samorządów lokalnych
i EPCI objętych działaniem prowadzonym w ZUS w celu zmierzenia „ewolucji wskaźników odnoszących się do nierówności społecznej”.
Żaden z przepisów nie precyzuje, czy operacje ANRU podlegają lub nie tej debacie, podczas gdy odnowa miast jest siłą rzeczy przejawem lokalnej woli politycznej.
Dodać należy, że wg orzecznictwa CNIL, organizm ten jest przeciwny publikowaniu
jakichkolwiek danych dotyczących obszaru, dzielnicy lub gminy, liczących poniżej 6
tys. mieszkańców.

80

Rewitalizacja a polityka miejska w latach osiemdziesiątych do 2008 roku
3.8.3. Koordynacja Lokalnej Polityki Mieszkalnictwa PLH z Narodowym Programem Odnowy Miast PNRU

Pomimo wysiłków zmierzających do rozwoju lokalnej polityki mieszkalnictwa,
pozostaje ona w większości przypadków niewystarczająca do prowadzenia aktywnej odnowy miast na szczeblu aglomeracji. Wprowadzenie PNRU niezaprzeczalnie pozwoliło
na wszczęcie lokalnych działań w strefach „wrażliwych” ZUS, mogło jednak być lepiej
skoordynowane z politykami mieszkalnictwa zastosowanymi w innych dzielnicach.
Tymczasem wiele przeszkód ogranicza rozwój lokalnej polityki mieszkalnictwa
w zakresie odnowy miast. Pierwszą z nich są ograniczenia instytucjonalne. Ciążą one
działaniach i roli międzykomunalnych organów zarządzania, które są de facto głównymi
aktorami lokalnej polityki mieszkalnictwa, zdolnej zespolić ogół operacji publicznych
w tym zakresie, podejmowanych w danej aglomeracji. Ciągłe umacnianie kompetencji
organów międzygminnych w zakresie mieszkalnictwa podejmuje kwestię o wiele szerszą. Chodzi o wybór prezesa takiego związku międzygminnego w drodze powszechnego głosowania. Ma to na celu ustanowienia jego władzy przy wprowadzaniu polityki
trudnej dla lokalnego wyborcy. Podział kompetencji pomiędzy gminy i struktury międzygminne również jest złożony. Polityka zarządzania nieruchomościami należącymi
do takiego związku także jest słabo rozwinięta: większość gmin nie posiada aktywnej
polityki zarządzania nieruchomościami, co działa na korzyść budowy mieszkań na wynajem w sektorze publicznym.
Po drugie, rozproszenie inwestorów budownictwa mieszkaniowego w sektorze
publicznym i znikomy postęp współpracy między nimi stanowi także przeszkodę dla
rozwoju lokalnej polityki mieszkalnictwa. Francuskie instytucje z Federacji HLM,
wynajmujące mieszkania w sektorze publicznym, w szczególności komunalne biura
HLM (offices municipaux), poprzestają często na zarządzaniu swymi zasobami przede
wszystkim z punktu widzenia majątkowego. Trudno jest w tych warunkach doprowadzić
do zrównoważonego rozłożenia najuboższych grup społecznych w danych zasobach.
Oprócz doraźnie podejmowanej – na niektórych obszarach – współpracy uruchomiono
niedawno akcję prawną mającą na celu wspieranie kontroli samorządów i społeczności
lokalnych nad organami wynajmującymi mieszkania czynszowe w sektorze publicznym.
Chodzi bowiem o to, by stosowały one strategię mieszkaniową wobec lokalnych potrzeb
społecznych bardziej terytorialną niż majątkową. Idąc w tym kierunku, spółki HLM
o statucie instytucji publicznych (Offices publics) otrzymały niedawno zmodyfikowany
statut. Z jego treści wynika, że działacze samorządowi, radni, stanowią teraz większość
w radach administracyjnych.
Przebieg niektórych programów odnowy miast wskazuje, iż należy przyłożyć
większą wagę do możliwości uczestników projektu oraz ich koordynacji. Należy także
poprawić pod kilkoma względami funkcjonowanie Agencji, rozpisać projekty na okres
dłuższy niż porozumienie oraz usprawnić procedury ewaluacji. Ponadto, zważywszy na
oddziaływanie programów rewitalizacji na ofertę mieszkań o niskim czynszu, należy
dopilnować, by zostały one uwzględnione w lokalnej polityce mieszkalnictwa. Wresz-
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cie, lokalny program rewitalizacji mógłby stać się okazją do wewnętrznej waloryzacji
dzielnic, do której przyczynia się wprowadzenie różnorodności społecznej, dokonane
dzięki prywatnym inwestorom i odwołaniu się do inicjatywy mieszkańców.
Kolejne fazy polityki odnowy miast we Francji oscylowały między celami urbanistycznymi – przestrzennymi i społecznymi. Ta powtarzająca się wymienność celów
doprowadziła do spiętrzenia instrumentów, niekiedy do rozproszenia środków. W tej
sytuacji, uruchomienie Narodowego Programu Odnowy Miast oraz ustanowienie
ANRU stanowią zarazem szansę, jak i wyzwanie. W istocie ANRU oznacza bardzo
pozytywne posunięcia: uproszczenia procedur dzięki możliwościom kompleksowej
obsługi przez jedną instytucję, tzw. guichet unique, uczestnictwo samorządów lokalnych w projektach odnowy miast, zwiększenie i zabezpieczenie uruchomionych subwencji rządowych.
Na podstawie przedstawionych w niniejszej pracy analiz oraz opinii funkcjonariuszy francuskich, absolwentów Szkoły Administracji Państwowej ENA45, istnieje kilka
istotnych warunków powodzenia Narodowego Programu Odnowy Miast.
Należy ze szczególną uwagą uwzględnić aspekt społecznej i ekonomicznej waloryzacji dzielnic. Podejmowane coraz częściej wyburzenia na blokowiskach przynoszą kwestię utrzymania zasobu mieszkań o niskim czynszu, jak również przekwaterowań.
Lokalni aktorzy procesu rewitalizacji (samorządy i instytucje wynajmujące) nie
zawsze mają możliwości, by jednocześnie realizować cele Narodowego Programu Odnowy Miast oraz Planu Spójności Społecznej. Przy uruchamianiu projektów
ANRU działania powinny więc przede wszystkim zmierzać ku wzmocnieniu zdolności operacyjnych wśród uczestników lokalnych.
Wobec wzrastających kompetencji Publicznych Zarządów Współpracy Międzygminnej (EPCI) w zakresie lokalnej polityki mieszkalnictwa, wydaje się istotne, by
dokumenty urbanistyczne oraz lokalna polityka mieszkalnictwa integrowały i wyprzedzały oddziaływanie tych projektów, w szczególności na rynek mieszkaniowy
oraz na mieszkańców.
Realizacja celu różnorodności społecznej wymaga coraz większego zaangażowania
inwestorów prywatnych. Warto ich zachęcać do inwestowania w tych dzielnicach,
w szczególności poprzez partnerstwo publiczno-prywatne.
Uczestnictwo mieszkańców mogłoby być w większym stopniu wykorzystane jako
dźwignia dla zaangażowania tej grupy społecznej.
Francuską politykę odnowy miast charakteryzuje interwencjonizm państwowy
oraz wybór mieszkalnictwa jako podstawowej dźwigni finansowej dla reintegracji
dzielnic zdegradowanych.
Odnowa miast, obecnie skoncentrowana na PNRU, nie integruje w wystarczający sposób lokalnej polityki mieszkalnictwa oraz innych polityk działań w dzielnicach.
45

Op.cit.
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Pomimo postępów procedury, przygotowanie w krótkim czasie wartościowych
projektów ANRU nie jest łatwe.

3.9. Powrót do krajowej polityki rewitalizacji starych dzielnic
mieszkaniowych w latach 2009-2016
W połowie 2008 r., pojawił się raport Rady Ekonomicznej i Społecznej (CES)
w sprawie nowego Narodowego Programu Rewitalizacji Dawnych Dzielnic Miejskich
(PNRQAD). Liczbę takich dzielnic ocenia się na 150-200 w skali kraju. Mówi o tym
artykuł 12. projektowanej ustawy, zatytułowanej „Ustawa o mobilizacji na rzecz mieszkalnictwa i walki z wykluczeniem społecznym (Loi de mobilisation pour le logement et
la lutte contre l’exclusion). Oczekuje się jej uchwalenia w jesieni 2008 r. Interesujące
wydaje się być przeanalizowanie celów i środków zapisanych w tej ustawie, gdyż jej
projekt świadczy o konieczności powrotu do działań, które wielokrotnie stanowiły już
przedmiot zdecydowanych prac rządu francuskiego w przedstawionym tu okresie po II
wojnie światowej.
Ta nowa inicjatywa społeczna wynika z zaleceń i propozycji Rady Ekonomicznej
i Społecznej, założonych w styczniu 2008 r. w nocie zatytułowanej „Reunifikacja i ugoda
miejska” (Réunifier et réconcilier la ville). Zostały one uznane przez rząd i w ciągu kilku
miesięcy stały się już programem komplementarnym w stosunku do istniejących polityk
miejskich. Program dotyczy dzielnic sprzed 1945 roku, obejmuje pozostałe jeszcze do
remontu mieszkania substandardowe i mieszkania socjalne wybudowane przed 1949 r.
i wykazujące wysoki wskaźnik pustostanów. Rada Ekonomiczna i Społeczna sugeruje
tu powrót do metodyki Operacji Programowanych Poprawy Mieszkalnictwa i Odnowy Miast OPAH RU. Jednak w projekcie ustawy rolę zarządzającego funduszami rząd
przyznaje Narodowej Agencji Odnowy Miast ANRU. Propozycja ta jest uzasadniona
stworzoną już dynamiką przekształceń w miejscach działania tej Agencji. W projekcie
jest nawet mowa o wsparciu przez ANRU drugiego partnera programu, jakim jest Narodowa Agencja Poprawy Mieszkalnictwa ANAH. Odpowiada to przyjętym we Francji
zasadom ześrodkowania funduszy „w jednym okienku” (guichet unique46). Nowy Program jest przewidziany na okres 2009-2016, co tym samym przedłużyłoby działalność
ANRU, zaplanowaną wstępnie do roku 2013.
Jeśli chodzi o operatorów wdrażających program w terenie, to przewiduje się współpracę pomiędzy partnerami zasobów mieszkaniowych sektora uspołecznionego i sektora
prywatnego – zarówno tymi, którzy mają status publiczny (ANAH), jak i tymi, którzy
mają statut stowarzyszeń – PACT ARIM, i prywatny UNPI (Narodowa Unia Właścicieli
Nieruchomości)47. Jeśli spojrzymy na zgodność celów i środków, stwierdzić należy, że
46

47

Jest to przesłanka dla wniosków polskich w organizacji finansowania kompleksowych projektów
miejskich: sposób na ograniczenie formalności poprzez utworzenie jednego stanowiska obsługi
dla beneficjentów różnych funduszy w ramach tzw. projektów zintegrowanych.
Jest to przesłanka dla polskiej polityki mieszkaniowej: program rządowy ma być wdrażany ze
wszystkimi partnerami w terenie. Wymienić należy również polski odpowiednik francuskiej
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generalne ramy wykonawcze przyszłego programu dotyczą również znaczącej poprawy
wskaźników energooszczędności budynków.
W odniesieniu do środków finansowania programu są one wymienione jedynie
w tekście uzasadnienia do ustawy i oszacowane na 2,5 mld euro. Ponieważ mogą być
one udzielane gminom i związkom międzykomunalnym tylko wówczas, jeśli te zapreliminują w umowie równowartość przyznanych dotacji – dałoby to budżet całkowity
w granicach 5 mld euro. Na sfinansowanie programu składać się mają dodatkowe źródła,
np. 1% od pracodawców (1% od wszystkich pensji wypłacanych przez przedsiębiorstwa
– podatek odciągany na mieszkalnictwo od pracodawców).
Przyjęte zasady są podobne do tych, które determinują działania w Narodowym
Programie Odnowy Miasta PNRU: dotacje celowe, masywne ześrodkowane na 100-150
obszarach w skali kraju. Obszary mają być uprzednio zidentyfikowane. Ocena ilościowa mieszkań i środki finansowe będą przyznane operatorom. Implikuje to określenie
nowych stref interwencji i wymaga wysiłków pedagogicznych dla zagwarantowania
czytelności i spójności tych dyspozycji w relacji z istniejącymi programami. Oczekiwane rezultaty mają być dodatkowo wzmocnione przez „efekt dźwigni” (lewarowanie)
wynikający z implikacji ANRU, obecnej w terenie z innymi programami. Przewiduje
się, że ustawa będzie zawierać dyspozycje antyspekulacyjne dotyczące w szczególności
gruntów budowlanych poprzez regulacje cen aplikowaną dla różnych uczestników publicznych i prywatnych oraz adaptacje Publicznych Agencji Gospodarki Gruntami EPF
do realizacji tego programu.
Inne cele wdrożenia ustawy obejmują akcje na rzecz:
− przekwalifikowania dzielnic dla uzyskania znaczniejszych wskaźników przemieszania społecznego, współistnienia różnych grup ludności,
− przemieszania funkcji miejskich.
W opinii48 na temat zapisów ustawowych Rada Ekonomiczna i Społeczna podkreśla celowość zwrócenia większej uwagę na:
− zdynamizowanie ekonomiczne i komercjalne tych dzielnic,
− restrukturyzację infrastruktury społecznej w skali sąsiedzkiej, niezbędne działania komplementarne dla dynamiki komercyjnej,
− działania komplementarne w dziedzinie społecznej, które mogą być powierzone stowarzyszeniom takim jak PACT ARIM, zapewniającym profesjonalną obsługę operatorską w dziedzinie urbanistycznej i społecznej rewitalizacji dzielnic zdegradowanych (maitrise d’œuvre urbaine et sociale).

48

UNPI – Polską Unię Właścicieli Nieruchomości, która przez ostatnie 17 lat nigdy nie uzyskała
właściwego odzewu w pracach rządowych. Polacy zajmują stanowiska w Międzynarodowej Unii
Właścicieli Nieruchomości (przyp. aut.).
Więcej informacji na temat nowego programu rewitalizacji dawnych dzielnic zdegradowanych
patrz: www.ces.fr. Jest to opracowanie Rady Ekonomicznej i Społecznej dotyczące przesłanek
i oceny projektowanej ustawy.
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Ambitny program narodowy na rzecz przekwalifikowania dawnych dzielnic zdegradowanych oceniany jest jako część polityki miejskiej. Bierze ona pod uwagę kompleksowość tej problematyki i podejście holistyczne jako jedyną drogę dla „reunifikacji
społecznej i ugody miejskiej”.

3.10. Ocena francuskiej polityki miejskiej i rewitalizacji
Przedstawiane w tej pracy fakty wymagają ocen i wartościowania. Jest to oczywiste, jeśli mają one posłużyć uzasadnieniu wniosków na temat wykorzystania doświadczeń w Polsce. Jest to zadanie trudne i odpowiedzialne. Tym niemniej, już na tym etapie
należy pokusić się o spojrzenie na przedstawiony dorobek w perspektywie oceny jego
przydatności.
3.10.1. Perspektywa polityczna
Doświadczenia francuskie – kraju o gospodarce rynkowej – zebrane na przestrzeni
60 lat ujawniły wielokrotne zmiany priorytetów polityki miejskiej i rewitalizacji. Zwraca uwagę jednak pewien element stały, który pozostaje tu niezmiennie nicią przewodnią. Jest to zaangażowanie administracji centralnej, interwencjonizm kolejnych rządów
Francji w sferę polityki miejskiej, w tym – w sferę mieszkalnictwa. Stopień zaangażowania i kierunki działań kolejnych rządów francuskich były, są i będą krytykowane
przez opozycję parlamentarną i samorządową, przez podmioty społeczno-gospodarcze,
jak np. związki zawodowe. Ale prawie zawsze są to oskarżenia o to, że rząd nie wypełnia
swych zadań, że „zdymisjonował ze swej roli” w konkretnej dziedzinie gospodarowania przestrzenią, miastem, ofertą mieszkań dla obywatela. Niekiedy oskarża się rząd
o nieadekwatne formy interwencjonizmu. Te dyskusje, polemiki, odbywają się jednak
tylko wewnątrz niepodważanej prawdy, że rząd ma ogromne obowiązki w dziedzinie
miast. I że obowiązków tych żadna decentralizacja (zapoczątkowana w latach 80.) nie
umniejszyła. Przeciwnie – nadała im tylko bardziej dynamiczny i wzbogacony charakter, tworząc warunki partnerskiego dialogu i negocjacji pomiędzy rządem a partnerami
lokalnymi.
Można rzeczywiście być frankofilem lub frankosceptykiem, ale nie można zaprzeczyć oczywistym faktom, jak:
Istnienie rozwiniętego systemu pomocy budżetowej dla rozwoju infrastruktury
społecznej w miastach. Rewitalizacja jawi się na tym tle jako scena, na której rozgrywa się negocjacja partnerów o różnorodność funkcji i programów. W tej negocjacji rząd jest obecny ze swymi dezyderatami i za swą obecność płaci. Nie tylko
opracowuje ustawy wyrażające wspólne stanowisko partnerów co do kierunków
działań, lecz uczestniczy finansowo w montażach wielkich operacji odnowy urbanistycznej.
Modernizacja w latach 1980-1990 ponad 1 500 000 mieszkań zlokalizowanych
w dawnych dzielnicach miejskich w ramach programów rewitalizacji. Również
ośmiomilionowy zasób mieszkań wybudowanych w segmencie uspołecznionym
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podlega w początkach XXI wieku wielkim programom rewitalizacji urbanistycznej, humanizacji i rezydencjalizacji osiedli – blokowisk.
Istnienie systemu wsparcia dla rozmaitych grup społecznych, które uzyskały ustawowe „prawo do mieszkania”. Sprawia to, że rząd i samorząd przyjął rolę strony
w dialogu, a nawet w procesie sądowym, i jest zobowiązany to mieszkanie zapewnić. Ten system wsparcia budżetowego ma nie tylko sens socjalny, ale również
głęboko ekonomiczny i rozwojowy. Pobudza bowiem rynek remontowo-budowlany. Istnieje francuskie popularne przysłowie, które charakteryzuje tę świadomość
w szerokich warstwach społecznych: „gdy budownictwo funkcjonuje, to cały kraj
funkcjonuje”!
Wniosek z tych konstatacji pozostaje do przeniesienia do dalszych rozważań:
W Polsce zaistniało prawie 20-letnie zaniechanie kolejnych rządów w zakresie polityki
miejskiej, a wiara w „niewidzialną rękę rynku” okazała się prawdziwa tylko na tyle,
na ile ta niewidzialna ręka rynku skutecznie zaciemniła ocenę sytuacji i zablokowała
konieczne reformy.
3.10.2. Perspektywa ideologiczna i kulturowa
Drugi typ oceny dotyczy perspektywy ideologicznej i kulturowej procesów rewitalizacji. W socjologii miasta zapytujemy często o wpływ i rolę miasta – w sensie
jego morfologii – w zachowaniach i kulturze mieszkańców, zapytujemy o kulturowe
efekty przyjętych form organizacji miejskiej. Ale sensowne i potrzebne jest również
pytanie odwrotne: Jak przedstawia się sposób reprezentacji problemów miejskich przez
decydentów i opinię publiczną oraz jaki to ma wpływ na decyzje dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich? Jest to więc pytanie o sposób w jaki decydenci „wyobrażają
sobie” najwłaściwsze decyzje dotyczące przekształcenia miast. Co naprawdę legitymizuje zmiany w priorytetach dokonywane co kilka lat? Zmiany, które są przedstawiane
jako oczywiste i często tak przyjmowane przez opinię publiczną, bardziej lub mniej
pasywną? Zagadnienie to stało się to już w badaniach zachodnich przedmiotem analizy
historycznej i socjologicznej49. Pytania takie są tym bardziej potrzebne, że przyjęty system wartości determinuje pośrednio zaangażowanie znacznych funduszy publicznych,
a w Polsce – obecnie – Fundusze Strukturalne i wkłady budżetowe. Czy system wartości,
który leży u podłoża dokonywanych wyborów jest wyrazem konsensusu społecznego,
umowy, przedmiotem kontrowersyjnej debaty publicznej, czy też przedmiotem napięć,
protestów społecznych i źródłem blokady programów?
W krajach Europy Zachodniej te zmieniające się, różnorodne „oczywistości” występują jeszcze wyraźniej. Wprowadzane tam były z większym rozmachem i kosztowały
49

Socjolog miasta, Henri Coing, zaproponował tu pojęcie legitimité, uprawomocnienie – dla
określenia podstaw władz, na których opiera się decyzja o wydaniu znacznych funduszy publicznych na polityki miejskie w dziedzinie rewitalizacji, a które wielokrotnie zmieniały priorytety
w ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia [w:] Les enjeux de culture du renouvellement Urbain 2007-2008, PUCA, Paris, Arche de la Défense.
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o wiele drożej. Zanim, „nowa oczywistość” ich nie krytykuje i nie wypiera, ich koszty
społeczne i budżetowe są rozliczane jedynie księgowo. Natomiast nikt nikomu nie wystawia rachunku za kierunek polityki, która po latach okazuje się znowu co najmniej
niepełna.
Wyrażając tę opinię, mam na myśli kilka kolejnych okresów rewitalizacji, we Francji i w Anglii, które znacznie się różniły, a nawet wzajemnie sobie zaprzeczały. Tak np.
renowacja miejska, jako priorytet polityki miejskiej we Francji w latach 60., polegała
na wyburzaniu starych budynków w pierzejach ulic i arterii miejskich w dużych miastach, by zastąpić je nowoczesną zabudową w pełni komfortową, jasną, przestronną…
Istniała powszechna zgoda i społeczne przyzwolenie, że tędy właśnie przebiega szlak
nowoczesności i realizacji standardów XX wieku. Nikt nie pytał w początkowym okresie o los przesiedlanych na przedmieścia dawnych mieszkańców tych dzielnic, którzy
w procesie „gentryfikacji” nie mieli szans na odzyskanie swych dawnych mieszkań. Natomiast, kiedy socjologia miasta, pokazując paradoksalne paralele tej polityki z wojenną
„deportacją”, uświadomiła władzom, że przygotowuje tym sposobem bombę społeczną
o opóźnionym wybuchu, priorytety dość szybko zmieniono.
Już w połowie lat 70. nowy priorytet polityki miejskiej przeniósł się – za zgodą
elit i ku zadowoleniu właścicieli i lokatorów – na remonty generalne starych budynków mieszkalnych. Przyznać trzeba, że dawnym mieszkańcom stworzono równocześnie warunki, by, choć w części, mogli pozostać tam, gdzie mieszkali od dziesięcioleci.
Tak powstała nowa „oczywistość”, która zapoczątkowała okres (nawet w sferze mody
i upodobań) rewitalizacji starych dzielnic śródmiejskich odzyskiwanych przez nowe pokolenie burżuazji.
Jak wygląda nowa „oczywistość rewitalizacji” miast w początkach XXI wieku?
Jak pokazano w tym rozdziale, jest to wyburzanie i rewitalizacja w skali urbanistycznej
zabudowy osiedlowej – blokowisk z lat 50.-70. Celem jest przemieszanie i spójność
społeczna (mixité sociale), na tych osiedlach. Cel ma być osiągnięty poprzez wzbogacenie infrastruktury społecznej i technicznej, poprzez ofertę mieszkań adresowanych do
grup mieszkańców o wyższym statusie społecznym. Ideą przewodnią programów rządowych jest rozbicie monolitycznej enklawy społecznej, niezintegrowanej z tradycyjnym miastem. A więc: wprowadzanie nowych funkcji: np. biurowych, oferta mieszkań
przeznaczonych dla zamożniejszych rodzin, wyburzenie wielkich wieżowców i długich
budynków prefabrykowanych. Zastępowanie ich przez zabudowę „o ludzkiej skali”,
bogatszej formie, umożliwiając „indywidualne” użytkowanie przestrzeni pół-publicznej. Czy ta nowa „oczywistość”, uprawomocniona akceptacją społeczną dla programu,
okaże się skuteczna? Jedno jest pewne: pomiędzy kulturą a użytkowaniem przestrzeni
i miejsca zamieszkania istnieje stała więź – struna, bardziej lub mniej napięta, ale nie
zanikająca. Jeśli decydentom uda się wejść głęboko w uwarunkowania kulturowe grup
mieszkańców, to istnieje szansa, że działania operacyjne w ramach programu rewitalizacji nie spowodują zakłóceń ani frustracji. Rewitalizacja musi więc być przyjazna
dla jej uczestników, musi respektować ich modele kulturowe w odniesieniu do funkcji
zamieszkiwania, handlu, sposobu korzystania z przestrzeni publicznych. Przestrzenie
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publiczne, szczególnie targowiska, są jak dotychczas, jedynym miejscem, gdzie integracja grup o różnych kulturach jest – poprzez akceptowany rytuał wymiany handlowej
– realizowana przez wszystkich uczestników.
Odnosząc te przykłady do sytuacji polskiej warto postawić dwa pytania, które
pozwoliłyby sprawdzić co naprawdę jest dla samorządowców i dla opinii publicznej
priorytetowe, co łatwe, a co nie do przyjęcia w sferze zdeterminowanej kulturą lub
szerzej – ideologią – w odniesieniu do priorytetów rewitalizacji. Pytania te brzmią następująco:
− Czy jesteś za wsparciem z funduszy publicznych remontów prywatnych budynków czynszowych, których wiek i wartość architektoniczna uzasadniają
ich remont i modernizację w ramach szerszego programu rewitalizacji? Jest
to pytanie o społeczną akceptację wsparcia z funduszy publicznych dla tzw.
kamieniczników, w imię uzyskania określonego ilościowo zasobu mieszkań lokatorskich w sektorze prywatnym.
− Czy jesteś za utrzymaniem na dawnym miejscu zamieszkania dotychczasowych mieszkańców po przeprowadzeniu remontów generalnych w centrum
miasta i w konkretnej starej dzielnicy historycznej? Wiadomo, że mieszkają
tam, na ogół, ludzie biedni lub zagrożeni wykluczeniem, niekiedy z marginesu
społecznego?
Procentowy rozkład odpowiedzi na tak postawione pytania nie jest dokładnie znany. Badania takie powinny być przeprowadzone, nawet jeśli ich wyniki ewoluują. Można tylko – bazując na analizach, jakie prowadzone były w ramach działalności stowarzyszenia Forum Rewitalizacji – wnioskować, że spektrum odpowiedzi na pierwsze z tych
pytań przynosi odpowiedź globalnie negatywną: nie ma jeszcze w Polsce wyartykułowanego żądania ani pełnego przyzwolenia społecznego na wsparcie dla „kamieniczników”. Tymczasem doświadczenia krajów wcześniej rozwiniętych, tu doświadczenia
francuskie dowodzą, że – przeciwnie – prywatny zasób starych mieszkań lokatorskich
jest ważnym filarem polityki mieszkaniowej państwa, a „kamienicznik” powinien być
uznany za istotnego partnera tej polityki, i jako taki – wspomagany na rzecz poszerzenia
oferty na rynku mieszkaniowym. Bez tego wsparcia nie ma szans na remont znacznej
części prywatnych budynków mieszkaniowych w skali kraju: ponad pół miliona prywatnych mieszkań na wynajem w Polsce.
− W przypadku drugiego zapytania radni udzielają odpowiedzi jeszcze bardziej
zróżnicowanych: od skrajnych opinii typu: „należy przenosić ludzi biednych
na przedmieścia, bo odnowione mieszkania tylko zniszczą lub zdegradują”, aż
do odpowiedzi opartych na szerszym zrozumieniu życia miejskiego: „trzeba
tych ludzi zatrzymać w centrum miast, gdyż przesuwając ich na przedmieścia
– samorząd nie pozbędzie się problemu i zagrożenia wykluczeniem, a nawet go
skoncentruje na przedmieściach (zjawisko getta).
− Równocześnie jednak wszyscy są zgodni wobec idei, że poprzez dogłębną
transformację tkanki miejskiej i zabudowy, jaka następuje często w ramach
programu rewitalizacji, obejmując transformację przestrzeni publicznych, in-
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frastruktury społecznej i technicznej oraz ewolucję techniczną, wytwarzają się
nowe normy kulturalne, narzucają się nowe sposoby użytkowania przestrzeni
i zachowania indywidualne w mieście.
Są to pytania o istotne kierunki polityki rewitalizacji w Polsce, dlatego warto wiedzieć, jak odpowiedziano na nie we Francji.
3.10.3. Perspektywa Unii Europejskiej
Warto w końcu ocenić dorobek Francji z perspektywy Unii Europejskiej. Działania
Unii Europejskiej wspierają podejście zintegrowane i silne partnerstwo lokalne. Poprzez
politykę regionalną Unia Europejska stopniowo rozwija zintegrowane podejście do rewitalizacji miast, nacisk kładąc na przesunięcie odpowiedzialności na szczebel lokalny.
Unia rozwinęła dwa instrumenty, które umożliwiały – do 2006 r. – finansowanie projektów na rzecz miejskich obszarów zdegradowanych: z jednej strony FEDER i FSE
(głównie tytułem celu 2, tytułem celu 3 – pomocniczo), z drugiej – program inicjatywy
wspólnotowej URBAN50.
Działania na rzecz mieszkalnictwa (np. wyburzenia, budowa, odnowa) nie są kwalifikowane do finansowania wspólnotowego. Z tego powodu działania UE doprowadziły
do promowania zintegrowanej polityki odnowy miast, współfinansując przede wszystkim infrastrukturę i projekty ukierunkowane na rewitalizację ekonomiczną i społeczną
dzielnic. Ponadto, jako że zarządzanie funduszami URBAN leżało w gestii zainteresowanych wspólnot, UE kładła nacisk na przeniesienie odpowiedzialności na szczebel
lokalny, co stanowiło jeden z czynników powodzenia projektów.
Programy wspólnotowe charakteryzują się skwantyfikowanymi celami, zakładają
procedurę monitoringu i ewaluacji oraz wyznaczają określone terminy płatności i spłaty
zobowiązań. Z tych przyczyn odgrywają one niekiedy rolę wzorca, wywierając pozytywny wpływ na opracowanie programów czy polityk narodowych. I tak na przykład
francuska ANRU przejęła zasadę zmniejszenia kredytów z urzędu wtedy, gdy dwuletnie
opóźnienie zostaje stwierdzone w planie finansowania (reguła n+2).
Reforma polityki regionalnej na lata 2007-2013 zmienia instrumenty UE w zakresie miast. Program URBAN znika, a działania na rzecz zdegradowanych dzielnic
miejskich są zgrupowane w ramach nowego celu 2 – „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”.
Pomimo presji nowych państw członkowskich, programy na rzecz mieszkalnictwa wciąż nie spełniają kryteriów dla wspólnotowego finansowania polityki regionalnej51. I tak, Unia Europejska kontynuuje wspieranie zintegrowanego podejścia do od50

51

Kontynuatorem programu URBAN w latach 2007-2013 jest program URBACT I URBACT II,
który niestety nie wspiera już wydatków inwestycyjnych. Wspiera natomiast partnerstwo miast
europejskich w programach badań i wymiany doświadczeń.
Z niewielkim wyjątkiem, który umożliwia w Polsce wykorzystanie 3% alokacji regionalnej dla
RPO na remonty budynków mieszkalnych, po spełnieniu wielu kryteriów określonych dyrektywą
europejską.
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nowy miast, finansując głównie działania, które mają na celu ”utworzenie zdolnych do
prowadzenia działalności wspólnot lokalnych w ten sposób, by kwestie ekonomiczne,
społeczne i środowiskowe były uregulowane poprzez strategie zmierzające do odnowy,
rewitalizacji i rozwoju obszarów miejskich”. W tym kontekście i z punktu widzenia doświadczeń europejskich trzy aspekty charakteryzują francuską politykę odnowy miast:
silne zaangażowanie państwa,
pierwszeństwo dla istniejącej zabudowy przeznaczonej do wyburzenia, uzupełnienia i reintegracji społecznej,
wybór mieszkalnictwa jako podstawowej dźwigni dla reintegracji dzielnic zdegradowanych w tkankę urbanistyczną i społeczną miasta.
Tabela 3.5. Europejskie fundusze strukturalne a francuska polityka miejska
EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE A FRANCUSKA POLITYKA
MIEJSKA
Okres

Programy europejskie

Francuska polityka miast

1977-1981

program: Mieszkalnictwo i Życie Społeczne
HVS – 60 dzielnic – Umowa 3-letnia, pilotowana
przez Państwo – Cel: Osiedla; program: Operacje
Programowane Rewitalizacji Dawnych Dzielnic
OPAH – programy 5-letnie.

1981-1988

Społeczny Rozwój Dzielnic DSQDS. – 148
dzielnic – Umowa 5-letnia z państwem, pilotaż
Mera – Cel: dzielnice; OPAH – programy 5-letnie,
150 rocznie;
1988: Utworzenie Krajowej Rady ds. Miast oraz
Międzyresortowej Komisji ds. Miast.

1989-1993

1989: Program „Dzielnice
w Stanie Kryzysu”, wspierany
przez Komisję;
1990: pierwszy przetarg dla
projektów: Pilotażowy Projekt
Miejski (PPU) – 60 obszarów.

OPAH – 150 rocznie, programy 5-letnie,
Społeczny Rozwój Miast – 370 dzielnic – Umowa
5-letnia z państwem, Mer – pilotuje, Państwo
aktywizuje; Cel: Dzielnice i miasto;
1990: nominacja Ministra ds. Miast;
1991: nominacja 13 podprefektów ds. miasta
+ utworzenie Dotacji na Rzecz Solidarności Miast.

1994-1998

1994: Uruchomienie PIC Urban
na 118 obszarach (13 we Francji);
1997: Komunikat Komisji
Europejskiej w sprawie polityki
miejskiej i zapoczątkowanie
w tej dziedzinie współpracy
międzyrządowej;
1998: Miejskie Forum w Wiedniu
– Określenie ram działania dla
trwałego rozwoju miast.

Umowa miejska – 900 dzielnic – Umowa 5-letnia
z państwem, wspólny monitoring – Cel: dzielnice
miasta;
1994: Pierwsze Wielkie Projekty Miejskie;
1996: Ustawa wprowadzająca Miejskie Strefy
Ekonomiczne.
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Uwzględnienie, po raz
pierwszy, obszarów miejskich
o szczególnych problemach
społeczno-ekonomicznych
w ramach priorytetów Celu 2 +
Kontynuacja programu URBAN.

Umowa miejska – 1310 dzielnic – 215 umów
5-letnich z Państwempaństwem, wspólny
monitoring – Cel: dzielnice miasta ii aglomeracje,
Uruchomienie Wielkich Projektów Miejskich
GPV (50 obszarów) oraz Operacji Odnowy Miast
GPU (80 obszarów).

Nowe programy polityki
europejskiej

Powołanie Narodowej Agencji Odnowy Miast,
ANRU dla ześrodkowania kredytów publicznych
i monitorowania krajowej polityki odnowy miast.
Działania zwrócone początkowo na 180 dzielnic,
w celu skoncentrowania w nich nakładów
finansowych. Jakość projektu miejskiego jest
weryfikowana przed akceptacją dokumentacji.

Rozdział 4
Transfer doświadczeń zagranicznych: uwarunkowania
i kierunki
4.1. Możliwości antycypacji kryzysu – nadzieje wiązane z transferem
doświadczeń
Istotna korzyść z analizy doświadczeń zagranicznych polega na możliwości prognozowania i antycypowania w odniesieniu do patologii lub zagrożeń w ewolucji miast,
jakie wystąpiły wcześniej w krajach wysoko rozwiniętych. Czy tak jest w istocie i na
jakich warunkach jest to możliwe? Nie wszystkie tendencje występujące w miastach
krajów europejskich wcześniej rozwiniętych pojawią się następnie z takim samym nasileniem w innych krajach Unii Europejskiej, rozwijających się z opóźnieniem. Niektóre
z nich mogą Polskę w ogóle ominąć, jak np. dla Francji czy Anglii konsekwencje demograficzne i społeczne kolonizacji Afryki czy Indii.
Podobne pytania o możliwości transferu doświadczeń stawiali sobie ministrowie
krajów „o opóźnionym rozwoju” już w połowie lat 80.52. Doszli oni wówczas do wniosku, że różnice zauważone pomiędzy dwiema grupami krajów europejskich – północnych
– wcześniej rozwiniętych, i południowych – również członków Unii Europejskiej, nie
mogą być interpretowane wyłącznie w kategoriach „opóźnienia”, lecz również przypisane różnorodności struktur ekonomicznych i społecznych, które nie znikną bynajmniej
wraz z rozwojem ekonomicznym. Sformułowanie to można rozwinąć dalej: niektóre
cechy charakterystyczne krajów o opóźnionym rozwoju są podobne lub identyczne jak
te, które posiadają kraje wcześniej rozwinięte w okresach początkowych tego rozwoju.
Lecz inne cechy swoiste wydają się być typowe i specyficzne dla krajów o opóźnionym
rozwoju53 (Bernardo Secchi 1984). Autor wymienia w pierwszej grupie cech podobnych,
które zanikają w procesie dochodzenia do rozwoju:
− wskaźnik przeciętnej wydajności pracy manualnej relatywnie niski,
− niski wskaźnik ilości kapitału na miejsce pracy,
− wysoki procent zatrudnienia w sektorze budownictwa w stosunku do zatrudnienia w sektorze przemysłowym,
− wysoki wskaźnik pracowników indywidualnych,
− duże zróżnicowanie wydajności pracy między rolnictwem, przemysłem i usługami,
52

53

Les politiques publiques dans le domaine du logement urbain, Rambouillet 1985, Les cahiers de
l’ANAH 1985.
Bernardo Secchi: Les pays de l’Europe du Sud, derniers arrivés dans le développement économiaue Politiques publiques dans le domaine du logement urbain, [w:] Le contexte économique et
social européen des politiques du logement, Les Cahiers de l’ANAH, nr 35, Paris 1985.
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− wysoka stopa proporcji konsumpcji w stosunku do dochodu narodowego,
− duże różnice pomiędzy zarobkami indywidualnymi.
Są to cechy podobne, które można było zauważyć w krajach dziś wysoko rozwiniętych na poprzednich etapach rozwoju. Lecz własności, takie jak:
− znaczne różnice między poziomem wydajności pracy w różnych sektorach
i w różnych regionach kraju,
− trudności w regularnym zatrudnieniu całej ludności aktywnej zawodowo,
− silna tendencja do niestabilności cen,
− deficyt finansów publicznych i chwiejna równowaga płatnicza,
są specyficzne dla krajów o „opóźnionym” rozwoju54.
Autorzy wspomnianych opracowań analizują następnie wpływ zjawisk makroekonomicznych na stan mieszkalnictwa i na polityki mieszkaniowe w krajach opóźnionych. Nie
wchodząc tutaj – na wstępie – w analizę wpływu zauważonych zjawisk makroekonomicznych na powstawanie sytuacji kryzysowych w miastach, zauważymy jedynie potrzebę
i wartość takich analiz dla innej grupy krajów Europy Centralnej i Wschodniej, wychodzących w latach 90. i na początku XXI wieku z gospodarki „realnego socjalizmu”.
Wiadomo również, że zasadnicze przemiany gospodarcze, jak upadek przemysłu ciężkiego i wydobywczego w latach 60. i jego ponowne – częściowe i selektywne
przebudzenie w związku z pojawieniem się nowych systemów gospodarki Chin i Indii,
w latach 80., wpływ globalizacji na rozwój niektórych miast w Europie i na świecie,
umykają w znacznym stopniu wysiłkom sterowania rozwojem, zarządzania i kontroli na
poziomie zarządzania publicznego. Tym niemniej niektóre trendy i tendencje w rozwoju
miast w Europie z opóźnieniem kilkudziesięciu lat dostrzegalne są wyraźnie w miastach
polskich.
Mówiąc o dylematach transferu dorobku unijnego (tzw. acquis communautaire),
a francuskiego w szczególności, w dziedzinie polityki miejskiej, należy więc umieścić
w sferze porównań te tendencje i trendy rozwoju miast, które dotyczą problemów społecznych i technicznych zaistniałych w miastach i ich przewidywalnych form w Polsce.
Wynikają one z podobieństw i różnic w poziomie rozwoju gospodarczego (transportu,
infrastruktury technicznej, kosztów pracy) oraz z warunków obiektywnych, takich jak
klimat, demografia, lokalizacja ważnych ośrodków miejskich w sieci powiązań europejskich i wynikających z procesu globalizacji.
Zastanowimy się więc nad tym, jakie trendy w rozwoju miejskim obserwowane
we Francji dotyczą Polski i jak można antycypować i podejmować próbę sterowania ich
ewolucją.
Wiele istotnych zjawisk występujących w okresie powojennym zarówno w ewolucji miast, jak i całej sieci osadniczej w krajach wysoko rozwiniętych występuje następnie, z pewnymi opóźnieniami, i w innych krajach. Są to zjawiska o charakterze społecznym (starzenie się społeczeństwa, ucieczka z miast małych w kierunku metropolii),
54

G.Fuà, Problemi dello sviluppo tardivo In Europa, (Problemy opóźnionego rozwoju w Europie),
OCDE, Paris 1980; Il Mulino, Bologne 1980.
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ekonomicznym (np. mutacje przemysłu wydobywczego) oraz przestrzennym (degradacja centrów miast, degradacja blokowisk). Przekształcenia przestrzenne można uznać
niekiedy za konsekwencje wymienionych poprzednio – mutacji ekonomicznych i ich
społecznych konsekwencji. Tak jest np. z ewolucją zabudowy wielkoblokowej55.
W kraju tak dużym jak Polska, która po II wojnie światowej wkroczyła na drogę gospodarki kapitalistycznej z 50-letnim opóźnieniem, bardziej wnikliwa znajomość
zaistniałych w miastach zachodniej Europy procesów pozwoliłaby może – przy optymalnym wykorzystaniu tej wiedzy – na antycypowanie zagrożeń dopiero budzących się
w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Stwierdzenie powyższe odnosi się do zarówno do zjawisk społecznych i przestrzennych występujących w miastach, uznawanych za
niekorzystne, jak i do polityk regulacyjnych, instrumentów realizacji tych polityk i do
metod sprawdzenia ich skuteczności.
Gdyby więc udało się opierać budowę polskiej polityki miejskiej na tego typu analizie, można przyjąć, że zaistniałaby szansa i na uniknięcie lub zmniejszenie zjawisk
i procesów niekorzystnych, jakie dotknęły europejskie kraje wysoko rozwinięte. A tym
samym oszczędzić budowy i żmudnego wdrażania instrumentów korekcyjnych. I mimo
że analogie pomiędzy rozwojem miast a rozwojem żywych organizmów mają swoje
limity, to przysłowie pochodzące ze świata lekarskiego: „Lepsza profilaktyka niż leczenie”, mogłoby w pewnym stopniu znaleźć swe zastosowanie do rozwiązania problemów
miejskich.
Czy jest to jednak możliwe wobec funkcjonowania demokracji lokalnej, samorządności i respektu dla zasady subsydiarności? Z pewnością nie w pełni. Warto jednak
wypunktować te kierunki, w jakich warto byłoby uprzedzić narastające, a niekorzystne
trendy. Czy jednak gdziekolwiek w Europie mamy przykłady, że takie rozumowanie
zostało przyjęte, a działanie się powiodło? Jest to trudne do stwierdzenia wobec faktu,
że zjawisko niekorzystne, uprzedzone i poprzedzone działaniem korekcyjnym i które się
ostatecznie nie pojawia, nie jest w konsekwencji monitorowane. Można tylko analizować tzw. efekty niechciane (effets pérvers) wprowadzonych decyzji. Istnieje natomiast
wiele dowodów, że poprzez spotkania na szczeblu ministrów odpowiedzialnych za polityki miejskie w krajach dawnej Unii próby takie były wielokrotnie podejmowane, a ich
konkluzje wpłynęły pozytywnie na konkretne działania w tych krajach56 i niekiedy na
uprzedzenie złudnych nadziei.
55
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„Blokowiska” były w okresie początkowym uznawane przez decydentów i przez mieszkańców
jako rozwiązania w pełni racjonalne i postępowe, z czasem zaś – we wszystkich krajach, które
weszły na drogę masowego budownictwa osiedlowego – przechodzą podobną ewolucję socjologiczną i podobną degradację fizyczną.
Np. odwrót polityki krajów UE od masowej sprzedaży mieszkań lokatorskich na wielkich osiedlach mieszkaniowych, co wydawało się – szczególnie w Anglii w okresie rządów Margaret Thatcher – właściwym sposobem na stworzenie szerszej klasy właścicieli i na złagodzenie w ten sposób problemów społecznych i technicznych występujących na tych osiedlach. Widząc fiasko tej
polityki, inne kraje dawnej Unii tylko w małym stopniu weszły na tę drogę. Piszę o tym szerzej
w rozdziale 3.
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4.2. Ścieżki i bariery transferu doświadczeń zagranicznych
Transfer doświadczeń w dziedzinie polityki miejskiej – tak francuskich, jak i innych – to proces, w którym wyróżnić należy kilka etapów:
− obserwację istniejących podobieństw zarówno w problematyce, jak i w konkretnych dylematach miejskich;
− porównanie podobieństw występujących w procesie rewitalizacji oraz analizę
uwarunkowań instytucjonalnych i kulturowych. Do uwarunkowań instytucjonalnych wliczamy tutaj zarówno różnorodne powiązania sieciowe między partnerami programów, jak i przepływy finansowe potrzebne dla realizacji konkretnych projektów w montażach finansowych;
− obserwację sposobów zastosowanych, by rozwiązać problem; rozwiązania na
poziomach polityk, strategii, programów, projektów, instrumentów;
− stwierdzenie, czy wyniki zastosowania środków (instrumentów) były pozytywne czy też przyniosły również efekty niezamierzone, niechciane (fr. effets
pervers);
− adaptację instrumentów i podjęcie długiej drogi ich wprowadzenia do obiegu.
Dopiero analizy problemu pojawiającego się w procesach rewitalizacji i kontekstu, w jakim występuje, oraz zastosowanych (za granicą) instrumentów i osiągniętych
dzięki nim rezultatów pozwalają na uzasadnienie transferu i rozpoczęcie przygotowań
do jego wdrażania. Przez wdrażanie transferu rozumiemy tutaj przede wszystkim proces
adaptacji rozwiązań zastosowanych w innym kraju do sytuacji w Polsce. Jest to proces
twórczy, innowacyjny, gdyż wymaga adaptacji na wielu poziomach, a w rezultacie pozwala usytuować nowe rozwiązanie-instrument w rodzimym kontekście, poprzez zapisy
prawne i instytucje wdrażające.
Może zdarzyć się, że transfer odbywa się na wyższym poziome ogólności i prowadzi do zaadaptowania całej sekwencji obejmującej rozwiązanie prawne – nową strategię,
nowy program działań i odpowiednie instrumenty wdrożeniowe. Tak właśnie przebiegał
transfer programów rewitalizacji do Polski w oparciu o dyrektywy europejskie i zgodnie z określonymi warunkami kwalifikowalności projektów wspieranych z funduszy
publicznych. Dyrektywy europejskie nie załatwiły jednak całego splotu problemów,
jakie pojawiły się w Polsce wobec przygotowania programów i ich wdrożenia, istnieją bowiem luki w wiedzy i praktyce zarządzania programami, niejasne są motywacje
uczestników, inwestorów, sposoby ich mobilizowania do decyzji o uczestnictwie w programie rewitalizacji, niejasne formy partycypacji ludności lokalnej. Dyrektywy unijne
pozostawiły też poza zasięgiem finansowania – zgodnie z zasadami unijnymi – prawie
całą problematykę mieszkaniową, która jest kluczem do sukcesu rewitalizacji, i wiele
innych zagadnień. Inaczej mówiąc, jeśli problematyka remontów mieszkań w obszarach
rewitalizacji nie stanie się w najbliższych latach mocno osadzoną osią innych mechanizmów dla rewitalizacji obszarów wybranych, to efekty będą niewspółmiernie niskie do
włożonego wysiłku. W miarę jak pojawia się świadomość tych braków, pojawia się również zainteresowanie doświadczeniami innych krajów, które – tak jak kraje zachodnie,
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najwcześniej rozwinięte – od 40 lat prowadzą takie programy. Może się też zdarzyć, że
konkretne lokalne rozwiązanie, dostrzeżone w realizacji programu rewitalizacji za granicą może być bezpośrednio zastosowane lokalnie w Polsce i że przynosi już pozytywne
rezultaty (tzw. Program Małych Ulepszeń w Szczecinie w początku lat 90.).
Należy zaznaczyć również, że transfer doświadczeń francuskich podąża wieloma
kanałami, a konkretne rozwiązania znajdują się na różnych etapach tego wielowątkowego procesu. Począwszy od osiągnięć Fundacji Francja-Polska, która w początku lat 90.
zorganizowała pierwsze formy współpracy pomiędzy francuskimi i polskimi samorządami miast, a następnie regionami, poprzez prace Stowarzyszenia Francja-Polska dla
Europy. Wykorzystanie doświadczeń francuskich przebiegało ponadto poprzez szereg
programów przedakcesyjnych, programy współpracy na szczeblu ministerialnym –
tzw. bliźniacze programy twinningowe, działanie doradców przedakcesyjnych. Wiele
zdziałały już programy kooperacji zdecentralizowanej na poziomie miast partnerskich
i bliźniaczych, wymiana stażystów. Należy przypomnieć pierwszy czteroletni program
szkolenia operatorów-menedżerów rewitalizacji, prowadzony przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji przy wsparciu Fundacji Francja-Polska, działalność klubów ACTIM
powstałych w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. W końcu pierwszego dziesięciolecia
XXI w. dalsze, bardziej precyzyjne zagadnienia wymagają niekiedy odnowienia i nowych form współpracy polsko-francuskiej. W roku 2008 współpraca ta stała się przedmiotem nowych impulsów57. Odbywa się również poprzez programy wdrażane przez
sekretariat Unii Europejskiej ds. Miast URBACT II, zlokalizowany w Paryżu. W tym
bogatym i rozwijającym się kontekście specyfika niniejszych rozważań polega na syntetycznej ocenie wybranych metod i instrumentów francuskich, które mogą być wykorzystane.
W tym rozdziale analizujemy:
− podobieństwa problemów miejskich między Francją a Polską i ich występowanie,
− możliwości antycypacji i profilaktyki, jakie oferują wcześniej przebyte doświadczenia francuskie,
− bariery, które trzeba pokonać, by wykorzystać realnie doświadczenia zrodzone
w innym kraju.

57

W latach 90.: seria konferencji polsko-francuskich organizowana przez IGPiK, oddział
w Krakowie, nt. instrumentów urbanistyki operacyjnej; 2000: Badania polsko-francuskie
nad odnową miast prowadzone we współpracy z IGPiK oddział w Krakowie; 3 października
2008: seminarium polsko-francuskie w Warszawie pod egidą ambasady francuskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz stowarzyszenia Eurocities. Jeden z omawianych kierunków
współpracy dotyczy programów rewitalizacji miast; 2005-2006: programy twinningowe polsko-francuskie prowadzone przez MRR przy współpracy z Forum Rewitalizacji nt. kształcenia operatorów rewitalizacji; 2000-2005: program polsko-francuski na rzecz kształcenia
operatorów rewitalizacji prowadzony przez Forum Rewitalizacji przy współpracy z Fundacją
Francja-Polska.
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4.3. Transfer doświadczeń francuskich: konstatacje
Debata na temat możliwości wykorzystania metod i doświadczeń wypracowanych
w innych warunkach prowadzona była w środowiskach zawodowych i uniwersyteckich
na początku lat 90. w kręgu przekonań o możliwości uniknięcia błędów, jakie popełniły
kraje wysoko rozwinięte w ich nieprzerwanej ewolucji powojennych polityk miejskich.
Hasło: „Uczmy się na błędach – ale cudzych” dobrze reasumuje ambitne cele wielu
wystąpień naukowych i niektórych propozycji reform. Te pierwsze nadzieje okazały się
raczej płonne. Mimo tego i obecnie debata ta ma istotne znaczenie. Być może, że w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej łatwiej teraz przyjdzie przygotować
legislację, która musiała już dostosowywać się do dyrektyw europejskich. Czy jednak
dyrektywy europejskie okazały się wystarczającym bodźcem dla poszerzenia instrumentarium urbanistyki operacyjnej i zarządzania programami rewitalizacji? Odpowiedź na
to pytanie jest istotna, gdyż potrzeby w tym zakresie są ogromne.
Nadal – po 17 latach transformacji systemowej – istnieją ewidentne opóźnienia
w organizacji zarządzania przekształceniami miast, a w wielu dziedzinach nic się nie
zmieniło – prócz efektów zaniechania – które z czasem pogłębiły się znacznie. Wytworzyły się nowe obszary kryzysowe w miastach, szczególnie tam, gdzie upadały państwowe zakłady pracy – tworzące do lat 90. zasadniczy rynek pracy.
Podobnie jest ze sferą organizacji remontów w starych zasobach mieszkaniowych,
których nie podjęto na skalę większego programu publicznego. Sprawy te pozostają
nadal w kręgu inicjatyw indywidualnych i niekiedy lokalnych. Z rzadka pojawiają się
w tym zakresie większe inicjatywy i impulsy wychodzące od sektora prywatnego, antycypującego zjawiska rozwoju i spekulującego z wyprzedzeniem (Łódź, Żyrardów).
Pozytywne przykłady inicjatyw publicznych, np. Szczecina, Sopotu i kilku miast nie
wystarczą, by przesłonić fakt, że w tej dziedzinie zabrakło zdolności do antycypacji
i woli politycznej, a przykłady zagraniczne nie przydały się na nic.
Brakuje nadal instrumentów prawnych, organizacyjnych i finansowych dla realizacji strategii mieszkaniowych. Na początku niedostrzegalne, braki w możliwościach
realizacji zamierzeń samorządowych w odniesieniu do głoszonych celów i do nadziei na
ich szybką realizację każą weryfikować początkowe postawy optymistyczne. Gdzie leży
przyczyna, że nadal nie ma instrumentów, które w krajach wysoko rozwiniętych pozwalają na realizację celów takich samych, jakie stawiają sobie samorządy polskie:
− wykup lub legalny dostęp do części działek prywatnych usytuowanych wewnątrz kwartałów. Jak mówią burmistrzowie zainteresowanych miast, jest to
konieczne dla realizacji projektów rewitalizacji w centrach miast i miasteczek,
takich jak ciągi piesze, programy komercyjne, parkingi publiczne;
− wykup i komasacja terenów dla sprawnego zarządzania i powtórnego rozwoju
terenów poprzemysłowych;
− zapobieganie spekulacji gruntami przez przypadkowych „developerów”, którymi okazują się niekiedy radni samorządowi, jako pierwsi wtajemniczeni w decyzje miejskie;
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− zapobieganie „rozsianiu” budownictwa jednorodzinnego na obrzeżach miast
mimo zatwierdzania planów miejscowych i zachęty do rozwoju „miasta zwartego”;
− skuteczna współpraca pomiędzy Urzędem Miasta i wszystkimi uczestnikami
rynku mieszkaniowego (prywatni właściciele, wspólnoty, developerzy).
Instrumenty dla realizacji tych celów funkcjonują skutecznie w krajach Europy
Zachodniej. Dlaczego zatem po 17 latach samorządności, demokracji lokalnej i gospodarki rynkowej eksperci zagraniczni, którzy pracowali w Polsce nieraz po kilka lat, konstatują niemoc we władaniu i zarządzaniu przekształceniami miast, a czasami również
pogorszenie się kondycji ekonomicznej i społecznej dzielnic, a w konsekwencji jakości
przestrzeni miejskiej. W Polsce zauważają to już nawet i zagorzali zwolennicy poglądu,
że „niewidzialna ręka rynku” jest w stanie zapewnić zarówno rozwój, jak i ład przestrzenny.
W pierwszych latach transformacji, w początku lat 90., można było zakładać, że
wiedza o instrumentach kierowania rynkiem nieruchomości w wymienionych dziedzinach jest nikła, że uwagi i wystąpienia ekspertów zachodnich, pracujących w polskich
ministerstwach czy w programach twinningowych są niezrozumiałe czy nieadekwatne.
Ich rady i propozycje były przez zmieniające się stale ekipy interlokutorów polskich na
ogół tolerowane bez entuzjazmu i wiary w skuteczność, niekiedy lekceważone.
Czy jednak potrzebne instrumenty prawne i organizacyjne są nadal nieznane po
17 latach pracy ministerstw, instytutów badawczych, uniwersytetów, które uczestniczą
w programach międzynarodowych? Czy są nadal nieznane ośrodkom transferu metod
i technologii, które organizują konferencje i wydają książki na ten temat? Oczywiście
wiedza taka istnieje – co prawda w wąskich kręgach, ale nadal, podobnie jak za PRL-u,
nie ma wielkiego przełożenia, ani na decyzję polityczną ani tym bardziej wdrożeniową58.
Nadal nie ma też warunków dla samorządu gminy na uzyskanie określonych terenów, działek dla realizacji programu rewitalizacji w skali urbanistycznej. Gmina nie
ma na to innej metody niż wywłaszczenie, które – wobec aktualnych (2008) zapisów
ustawowych – jest praktycznie niemożliwe. Jest również utrudnione uniknięcie nieuzasadnionej spekulacji terenami przez właścicieli dowiadujących się o zamierzeniach
inwestycyjnych i podnoszących ceny gruntów. Wczesną wiedzę o zamierzeniach inwestycyjnych, wykupie terenów wykorzystują nadal osoby wcześniej poinformowane i nie
pozostaje to w sprzeczności z żadną restrykcją prawną. Podczas gdy na zachodzie jest
to typowe przestępstwa wynikające właśnie z mechanizmu „wczesnego poinformowania”, z którego osoba wtajemniczona nie ma prawa skorzystać dla własnych celów. To
tylko kilka przykładów nierozwiązanych problemów hamujących programy przekształceń miejskich w programach rewitalizacji miast i występujących na platformie dobra
publicznego.
58

Wśród kolejnych opracowań Ustawy o Rewitalizacji na przestrzeni 1992-2007, tylko jedna dotarła
do komisji sejmowej i przepadła ze względu na zmianę rządu.
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Aby uporządkować te zagadnienia proponuję przyjąć kilka poziomów analizy,
omawiając:
− uwarunkowania i bariery transferu doświadczeń zagranicznych – szczególnie
francuskich,
− tendencje, trendy i charakterystyczne, obiektywne zjawiska społeczno-gospodarcze, pojawiające się w ewolucji (rozwoju i degradacji) miast po II wojnie
światowej, w perspektywie podobieństw, różnic, antycypacji zjawisk w Polsce,
− strategiczne kierunki działań, jakie powstały i zostały wdrożone we Francji
dla korekty nanoszonej na wyniki tej „obiektywnej” ewolucji, jej niepożądanych efektów, wynikających ze specyficznych zjawisk społecznych, ekonomicznych, gospodarki wolnorynkowej i jej efektów przestrzennych w miastach
francuskich.

4.4. Transfer doświadczeń – rozważania na temat uwarunkowań –
bariery
Należy odpowiedzieć przede wszystkim na podstawowe pytania:
− dlaczego, mimo potocznego przekonania o wyższości rozwiązań zachodnich
w dziedzinie organizacji i zarządzania instytucjami, jak i rozwoju miast, tak
mało skorzystano dotychczas z tych doświadczeń?
− czy chodzi tu tylko o „odrabianie opóźnień” w stosunku do krajów europejskich, które wcześniej się rozwinęły? Czy też droga Polski będzie tylko w części podobna jak w innych krajach wcześniej rozwiniętych, a inne elementy rozwoju miast pozostaną odmienne?
Odpowiedzi na te pytania należałoby szukać z pewnością również na innych polach
niż te, którymi zajmuje się to opracowanie. Takich, jak socjologia, kultura instytucji,
ewolucja mentalności konkretnych grup zawodowych. Innymi słowy, problem dotyczy
zarządzania w zakresie nauk humanistycznych.
Zdefiniujemy jedynie hipotezy i kierunki, w jakich należałoby szukać odpowiedzi
na zadane pytania: hipotezy te są formułowane w debacie samorządowej, na łamach
prasy fachowej, niekiedy w debacie profesjonalnej, a także, bardziej lub mniej explicite,
w środowiskach naukowych.
Po pierwsze, istnieje obiektywna inercja we wprowadzaniu innowacji poprzez
transfer doświadczeń zagranicznych. Droga prowadząca od poznania instrumentów przez
nieliczne jednostki poprzez osadzenie ich w świadomości grupy inicjującej, następnie
utrwalenie jej w szerszej opinii społecznej, wytworzenie klimatu i woli politycznej do
przedstawienia propozycji na forum publicznym (radni, posłowie), przygotowanie odpowiednich zapisów prawnych – niekiedy aż w formie ustawy, przejście przez ścieżkę legislacyjną, skierowanie do prac ustawowych, przyjęcie ustawy, wdrożenie, monitorowanie,
określenie efektów niepożądanych, propozycje poprawek ustawowych, nowe wdrożenia,
dalsze monitorowanie – to droga wieloletnia. Rzec by można – niekończąca się – szcze-
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gólnie w odniesieniu do tematów, które nie stanowią istotnej stawki politycznej do wygrania. A stawką taką nie stała się dotychczas ani rewitalizacja miast, ani stare zasoby
mieszkaniowe, ani nawet mieszkalnictwo jako program społeczny i gospodarczy.
Po drugie, istnieją siły przeciwstawiające się wprowadzeniu rozwiązań skutecznych, nowoczesnych. Nie są one bynajmniej zainteresowane powodzeniem reform, gdyż
spowodowałoby to zagrożenie dla korzyści, jakie czerpią (te siły czy ci partnerzy) z utrzymania status quo ante. Doświadczenia i rozwiązania zachodnie nie są przyjmowane, bo
wielu partnerom i decydentom nie zależy na tym, by zmieniać odziedziczone relacje, bo
wówczas władza sama musiałyby się zmienić. A to, po 50 latach, nie jest to łatwe.
Po trzecie, jest pewnie wiele słuszności w twierdzeniu, że kompleksowe, zintegrowane projekty wymagają skomplikowanych instrumentów zarządzania, że ich
wprowadzenie wiąże się z dobrą współpracą i sprawnymi powiązaniami pomiędzy
instytucjami uczestniczącymi. Może to jednak nastąpić dopiero wraz z dojrzewaniem
organizmów społecznych (mechanizmów samorządności, demokracji i kultury urbanistycznej, państwa obywatelskiego). To podejście, poprzez analogię, widzi w organizmie
społecznym podobne zależności, jakie występują w żywych organizmach w procesie
dojrzewania: nie można wymagać we wczesnym okresie rozwoju osiągnięć normalnych dopiero dla organizmów w pełni dojrzałych i rozwiniętych. Według tych poglądów
ominięcie błędów popełnionych w innych krajach w ramach polityk miejskich jest po
prostu niemożliwe. Przywołuje się tu jako argument filogenezę59 i ontogenezę – rozwój
organizmu, który dotyczy także rozwoju postrzegania i oceny przez młodego człowieka,
inaczej zaś – przez człowieka dojrzałego. Okazało się, że pomimo doświadczeń poprzednich pokoleń, pomimo zgromadzonej i ugruntowanej wiedzy posiadanej i przekazywanej przez dawne pokolenia, osobniki dojrzewające powtarzają wciąż te same
błędy, idąc nie za radą, lecz za głosem własnego mentalnego rozwoju. To w imię takiego
poglądu oceniono nieudane próby zrealizowania operacji pilotażowej z dziedziny rewitalizacji obszaru śródmieścia Krakowa w tzw. Jurydyce Lubicz (prowadzonej w latach
1990-1993 przy pomocy Rady Europy, zaangażowaniu rządu francuskiego i Fundacji
Francja-Polska). Spotkały się ze spokojnym komentarzem ekspertów zagranicznych,
streszczonych w lapidarnym zdaniu: „niedobrze jest mieć rację za wcześnie”60. Inne,
bardziej drastyczne sformułowanie podobnych poglądów to stwierdzenie, że „Zdolność
do realizacji skomplikowanych projektów urbanistycznych jest znakomitym wskaźnikiem poziomu cywilizacyjnego współczesnych społeczeństw miejskich”.
59

Filogeneza – rozwój rodowy poszczególnych grup organizmów, ustalany na podstawie badań
porównawczych form kopalnych i współczesnych; ontogeneza – stopniowy rozwój organizmu
zwierzęcego, obejmujący wszystkie zmiany, jakie w nim zachodzą od chwili powstania zaczątku
nowego osobnika do rozpoczęcia przez niego rozrodu (niekiedy włącza się także okres dojrzałości
i starzenia się, rozwój osobniczy), Słownik Wyrazów Obcych PWN, Warszawa 1971, s. 219 i 528.

60

Autor spotkał się z takim sformułowaniem po zakończeniu prób pilotażowej rewitalizacji
dzielnicy Jurydyka Lubicz w Krakowie (1990-1993), podjętej z udziałem Rady Europy, rządu
francuskiego i zaangażowaniem operatora – francuskiego Ruchu PACT ARIM.
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Powstaje zatem pytanie: „Czy można więc uczyć się na błędach – ale cudzych –
w skali społeczeństwa?”. Rozstrzygnięcie tych dylematów wykracza jednak poza ramy
tego opracowania.
Istnieją wreszcie powody opóźnień, wynikające z polskich uwarunkowań kulturowych, by nie rzec – cech kultury narodowej – które powodują tolerancję i przyzwolenie dla zjawisk paraliżujących skuteczne wprowadzanie innowacji i reform:
− ciągłe zmiany kadrowe w ministerstwach technicznych i w administracji centralnej,
− ucieczka pracowników administracji publicznej do prywatnych biur konsultingowych, trudności w utrzymania młodej, fachowej kadry pracowników w administracji,
− równocześnie – obawa przed podejmowaniem decyzji, ryzykiem i odpowiedzialnością u pracowników administracji wszystkich szczebli, szczególnie młodych,
− brak realnej współpracy międzyresortowej, co utrudnia tworzenie horyzontalnej polityki miejskiej, konieczne kompromisy i przenoszenie propozycji legislacyjnych na forum rady ministrów i na forum parlamentarne,
− na poziomie samorządów i samorządowców wciąż nierozstrzygnięta konfrontacja między innowacyjnością, entuzjazmem, dobrą wolą i poświęceniem dla
interesów publicznych a politykierstwem i mędrkowaniem podbudowanym
przez pułapki kadencyjności, która sprzyja niekompetencji,
− polska kultura instytucji, odziedziczona po okresie PRL-u. Przydatne tu pojęcia, a zarazem interesujące pola badawcze to m.in. „homo sovieticus, mentalność postpeerelowska”, badania nad zdolnością do podejmowania ryzyka w instytucjach rządowych
i pozarządowych, pasywność i aktywizacja społeczności lokalnej, pasywność i innowacyjność w sektorze budżetowym. Pojęcie „kultura instytucji” (fr. culture d’institution) odpowiada również dobrze i mniej agresywnie tej sferze badawczej, w jakiej istnieją odpowiedzi na postawione tu pytanie o bariery w wykorzystaniu doświadczeń
zagranicznych. Polska literatura naukowa mało zajmuje się jednak tą problematyką,
choć wyodrębnić można kilka ważnych pozycji książkowych na ten temat.
Istotnym momentem we wdrożeniu nowych rozwiązań jest chwila przesilenia,
osiągnięcie „masy krytycznej” w procesie mobilizacji uczestników i tworzenie klimatu
do przechodzenia od okresu dyskusji do działań. Jeśli rezultaty są przyjęte przez opinię
publiczną, natychmiast stają się oczywiste i jakby od dawna zaakceptowane. Trudno
jest jednak przewidzieć ten moment przesilenia. Syntetycznie ujmuje to Ryszard Kapuściński, pisząc: „Można przewidywać tendencje, ekstrapolować procesy, lecz nigdy
nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić chwil przesilenia. Zbyt wiele czynników jest
w grze. Zbyt wiele było ich również w świecie dwubiegunowym. Teraz, gdy biegunów
jest więcej i są one mniej wyraźnie, o trafne prognozy jeszcze trudniej61”.
Należałoby więc nieco inaczej sformułować pytanie: Jak doprowadzić do wdrożenia w Polsce kilku istotnych instrumentów urbanistyki operacyjnej – niepodważalnie już
61

Cywilizowanie imperium rozmowa z Ryszardem Kapuścińskim, „Wprost” 1993, nr 13.

Transfer doświadczeń – rozważania na temat uwarunkowań – bariery

101

potrzebnych – w niesprzyjającym temu kontekście instytucjonalnym, kompetencyjnym,
w trwającej walce interesów, które są prawdziwymi przyczynami niepowodzeń? Po piętnastu latach gospodarki rynkowej i w kontekście niezdyscyplinowanej debaty parlamentarnej, niewiele udało się uczynić w dziedzinie transferu takich rozwiązań, poza tymi,
wymaganymi przez instytucje unijne, jako podstawowych warunków koniecznych do
włączeniem Polski w struktury europejskie.
Wnioski z doświadczeń innego kraju wymagają równocześnie relatywizacji na kilku poziomach. Po to, by doświadczenia z praktyki realizacyjnej programów rewitalizacji
mogły być przydatne w warunkach polskich, należy zbadać uwarunkowania zarówno
ekonomiczne, jak i kulturowe: socjologiczne i psychologiczne. Te ostatnie jednak okazują
się w odniesieniu do dynamiki programów rewitalizacji niezwykle podobne w społeczeństwie dzielnic miejskich we Francji i w Polsce: w stosunku do właścicieli nieruchomości,
radnych miejskich, drobnych inwestorów i developerów okazuje się, że operują oni na tych
samych przesłankach racjonalnych i emocjonalnych: chęci zysku, w innych przypadkach –
– przywiązania do odziedziczonych nieruchomości. Niekiedy rolę odgrywają również
przesłanki estetyczne, niekiedy presja środowiska sąsiedzkiego – wstyd lub przeciwnie
– duma wobec sąsiadów wynikające z przekonania, że „elewacja mojej nieruchomości
świadczy o mnie”. Jak potwierdzają to doświadczenia autora, decyzja o przystąpieniu
do dobrze skonstruowanego programu rewitalizacji i jego sukces zależą w znacznym
stopniu od mechanizmów psychologicznych.
W odniesieniu zaś do decyzji komunalnych – opierają się one na przesłankach zrozumiałych dla samorządowców: poprawa kondycji ekonomicznej i konkurencyjności
miasta, poprawa wizerunku miasta czy dzielnicy w oczach mieszkańców i przybyszów,
potrzeba sukcesu w opinii publicznej, cele elektoralne.
Przypomnieć tu warto również argumenty przeciw transferowi doświadczeń zachodnich, jakie wyłoniły się w prowadzonych badaniach ankietowych:
Argument, który często padał i pada, przecinając możliwość powoływania się
w dyskusji na to, jak przestawiają się rozwiązania przyjęte w innym kraju, brzmi: „Tak,
ale u nas jest to niemożliwe!”. Innym argumentem, od lat zatrzymującym dyskusję na
temat transferu dorobku unijnego, instrumentów czy nawet całych fragmentów polityk
miejskich, było zdanie: „nie stać nas na to w Polsce”. W potocznym ujęciu takie stwierdzenia zamykają dyskusję i przesuwają propozycje poza nawias debaty, a proponującego ustawiają w pozycji naiwnego i niekompetentnego marzyciela62.
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Na poziomie na ogół słabo przygotowanych kompetencyjnie urzędników lub samorządowców, którzy operują we własnym kontekście instytucjonalnym i kulturowym, niekiedy, szczególnie w małych miastach, jest to nawet kontekst towarzyski, rodzinno-mafijny, wiążący lokalnych decydentów
swymi daleko idącymi zależnościami. Nie szukając zbyt odległych porównań, istnieje tu coś na
podobieństwo kultury mafijnej miast południowej i środkowej Italii. Podobne zjawiska korupcji
pojawiają się jednak w Polsce w znacznie łagodniejszej, słowiańskiej specyfice. A opowiadania
o tym, jak przedstawiają się na Ukrainie czy w Rosji, służy jako swoiste panaceum na uspokojenie
sumienia. Przełamywanie i ewolucja istniejących w tym zakresie przyzwyczajeń i odpowiadających im struktur jest tu pierwszym warunkiem zdyscyplinowania działań instytucjonalnych.

102

Transfer doświadczeń zagranicznych: uwarunkowania i kierunki

Jednak totalne zaprzeczenie co do możliwości transferu doświadczeń i wynikających zeń instrumentów jest oczywiście niesłuszne. Jest to tylko łatwe stwierdzenie populistyczne, za którym ukrywa się najczęściej interes w utrzymaniu istniejącego stanu,
brak kompetencji lub lenistwo umysłowe.
Tymczasem wiele wskaźników ekonomicznych porównujących sytuację w Polsce i krajach wcześniej rozwiniętych (np. dotyczących kosztów utrzymania) wskazuje
na daleko posunięte podobieństwa pomiędzy strukturą wydatków i cenami w Polsce
i w miastach Europy Zachodniej; benzyna, materiały budowlane, niektóre produkty codziennego użytku, cena metra kwadratowego mieszkania doszły już do tego samego
poziomu lub nadal się zbliżają. Również ceny materiałów budowlanych zbliżyły się
co cen zachodnich i są porównywalne. Rynek nieruchomości gruntowych ewoluował
bardzo szybko w ostatnich latach w kierunku integracji z rynkami europejskimi. Toteż
porównania, do jakich skłania analiza doświadczeń francuskiej polityki mieszkaniowej
na tle polityki miejskiej, stają się coraz łatwiejsze i coraz bardziej uzasadnione, dotyczą
zaś w tym opracowaniu trzech sfer:
ogólnej oceny porównawczej polityki mieszkaniowej, w tym jej stanu w starych
zasobach, w obu krajach w relacji z polityką miejską, a w szczególności z polityką
rewitalizacji obszarów wybranych,
szczegółowej analizy nakładów z funduszy publicznych na mieszkalnictwo we
Francji w okresie lat 1970-1990 wraz ze sposobem użycia tych nakładów,
oprzyrządowania operacyjnego programów rewitalizacji we Francji i w Polsce.
Tabela 4.1. Francuski Produkt Wewnętrzny Brutto (PWB)63 w roku 2006 w euro
i w mln euro

Francja
Polska

Rok 2006 (1)
w milionach euro
w euro
Produkt Wewnętrzny Brutto PWB PWB na mieszkańca (2)
1 791 956
28 356
10 846 (w 2002)

w euro
PWB na stanowisko pracy (3)
71 120

(1) dane prowizoryczne
(2) PWB jest oszacowany na mieszkańca wg danych demograficznych z roku 2003
(3) pracownicy etatowi i nieetatowi
Źródło: INSEE – Comptes régionaux – na podstawie danych z roku 2006
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Produkt krajowy brutto – PKB jest to miernik produkcji wytworzonej na obszarze danego
kraju. To suma wydatków gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych,
wydatków sektora prywatnego na zakup dóbr i usług inwestycyjnych, wydatków państwa
na zakup dóbr i usług oraz salda bilansu handlu zagranicznego. PKB może być wyrażony
w cenach rynkowych, zawierających podatki pośrednie lub – po ich potrąceniu – w cenach
czynników wytwórczych, czyli cenach netto. Warto wiedzieć, że PKB różni się od produktu
narodowego brutto (PNB) tym, że nie uwzględnia dochodu z lokat zagranicznych. Tak więc
PKB + dochody z lokat zagranicznych to PNB.
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Produkt wewnętrzny brutto na mieszkańca jest w Polsce 2,8 razy mniejszy. To już
nie pięciokrotna różnica, jaka obserwowana była jeszcze przed kilku laty. Najlepiej sytuację opisują dane zawarte w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z 16 października 2006 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na
jednego mieszkańca w latach 2002-2004. Powyżej średniej krajowej znajdują się cztery
województwa. Na czele jest województwo mazowieckie, które deklasuje nawet kolejne
w rankingu województwo śląskie. Swoje poczesne miejsce zawdzięcza województwo
mazowieckie przede wszystkim miastu stołecznemu Warszawie, w której każdy mieszkaniec generuje PKB na poziomie 65 tys. zł – blisko trzy razy wyższy niż średnia krajowa. Na znacznie niższym poziomie kształtuje się PKB per capita w kolejnych aglomeracjach: Poznań (44,8 tys. PLN), Kraków (34,3 tys. PLN), Wrocław (33 tys. PLN),
Trójmiasto (32 tys. PLN). Tak więc np. mazowieckie prezentuje dochód w euro, przy
przeliczeniu 3,4 PLN na 1 euro, 19 117 euro, co daje już prawie 70% przeciętnego dochodu francuskiego na mieszkańca.
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Mazowieckie
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Ryc. 4.1. PKB na mieszkańca w województwach – lata 2002-2004 (zł)
Źródło: GUS 2006
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Przy uwzględnieniu poziomu dochodu narodowego Francji i Polski i zastosowaniu wskaźnika korekcyjnego, budżet narodowy Francji przeznaczał na
mieszkalnictwo zawsze kilkakrotnie więcej niż Polska. Nie chodzi tu oczywiście o porównywanie sum, lecz części (procentu) w PIB francuskim i PNB
polskim.

4.5. Udane i nieudane transfery doświadczeń francuskich
Mówiąc o dostosowaniu doświadczeń do warunków polskich należy po pierwsze odrzucić „kompleks papugi” zakorzeniony w kulturze polskiej i ugruntowany
w przysłowiu „Pawiem narodów byłaś i papugą”. Wszędzie i zawsze bowiem reformy i ewolucja związana była z twórczym, kreatywnym wykorzystaniem innych
doświadczeń. Jest tak także w sferze polityk, programów, instrumentów zarządzania
urbanistycznego.
Również z perspektywy dokonań transfer wygląda korzystniej. Polska na początku
lat 90. przejęła i zaadaptowała twórczo kilka narzędzi organizacyjnych z dorobku krajów zachodnich, szczególnie Francji. Były to m.in.:
− Zasady budownictwa mieszkaniowego w sektorze TBS – opierają się
w swych założeniach na metodyce francuskich HLM-ów. Jak pokazała praktyka, przejęte i dopracowane w codziennym trudzie przez BGK sprawdziły się
w Polsce całkiem dobrze, stanowiąc od połowy lat 90. jedyny właściwie stabilny instrument polityki mieszkaniowej państwa, realizowanej w kilku formułach prawnych powstałych instytucji TBS;
− Reforma administracyjna kraju z podziałem na samorządowe regiony, powiaty i gminy z ich kompetencyjnym podziałem jest wzorowana na francuskim
podziale administracyjnym: regionach, departamentach i gminach francuskich
– choć tradycje są tu inne: Francja utrzymuje wciąż około 36 000 gmin, niekiedy bardzo małych ludnościowo;
− Kontrakty wojewódzkie – inna próba transferu na poziomie powiązań instytucjonalnych – wprowadzana w Polsce na podobieństwo umów pomiędzy rządem centralnym i regionem francuskim, tzw. Plan Etat-Region. Nie
jest ona oceniana pozytywnie w Polsce. Co zawiniło w tym przypadku? Odpowiedź jest prosta: brak jasnej, poszerzonej, „horyzontalnej” oferty, którą
rząd mógłby zaproponować województwom czy regionom do negocjacji
„coś za coś”. W opinii ekspertów polskich instrument, który w polskiej
polityce regionalnej został nazwany „kontraktem wojewódzkim” – prócz
nazwy nie ma nic wspólnego z kontraktem francuskim. Jest to jedynie pozycja w budżecie państwa w celu przekazywania środków wsparcia do samorządów województw. Nie zawiera procedury negocjacje strategii i polityki regionalnej państwa (bo nie ma takiego dokumentu) ze strategiami
województw. Nie zawiera negocjacji poszczególnych pozycji kontraktu,
w tym ze źródeł branżowych (np. inwestycje transportowe), nie zawiera

Udane i nieudane transfery doświadczeń francuskich

105

partnerstwa publiczno-prywatnego itp. Tak więc zawinił system partnerstwa rząd-samorząd i brak regulacji prawnych64;
− Próby wykorzystania metodyki programów „Developement social de quartiers”
(Wałbrzych);
− Operacja Programowana Rewitalizacji Jurydyka Lubicz w Krakowie;
− W Żyrardowie współpraca z gminami Creusot – Monceau des Mines, dla przekształceń rynku pracy po upadku wielkich zakładów przemysłowych.
Skonstatować należy również, że zarówno problematyka odnowy miast, jej cele,
jak i zadania zbliżają się do siebie, a od 20 lat integrują. Porównania, do jakich skłaniają na przykład programy Interreg II, prowadzą do wniosku, że konteksty te są coraz
bardziej podobne. Jednak z wymienionymi problemami jedne kraje radzą sobie lepiej,
a inne gorzej.
W odniesieniu do sfery instytucjonalnej, legislacji, organizacji programów i zarządzania ograniczymy się do stwierdzenia podobieństw instytucjonalnych, które istnieją
we wszystkich krajach europejskich. Jeszcze wyraźniej występują one po spełnieniu
przez Polskę zasadniczych warunków akcesji do Unii Europejskiej i przygotowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych.
W pracy tej proponujemy następującą tezę: rozwiązania na poziomie instytucji
zarządzających w dziedzinie rewitalizacji obszarów kryzysowych w miastach zasadniczo nie są przekładalne bezpośrednio na inny kraj, gdyż wymagałoby to istnienia
podobnych lub identycznych instytucji i powiązań między nimi: hierarchii, zależności,
mechanizmów organizacyjnych i przepływów finansowych. Należy jednak dążyć do
przeniesienia do warunków polskich takich powiązań instytucjonalnych (np. pomiędzy rządem a samorządem regionalnym), które okazały się być szczególnie rozwojowe
i skuteczne w krajach wcześniej rozwiniętych i gdzie udowodniły, że stanowią właściwą odpowiedź na podobne trendy i tendencje w przekształceniach obszarów miejskich.
Dotyczy to na przykład porównania niemieckich i francuskich instytucji i metod dla
restrukturyzacji terenów poprzemysłowych, które dla warunków polskich bez wątpienia
są bardziej interesujące i tańsze we Francji65.

64

65

Tomasz Parteka w recenzji wydawniczej niniejszego opracowania. Recenzent dodaje również, że
obecny rząd (w roku 2009), prowadzi prace nad nową ustawą o rozwoju regionalnym, w tym racjonalizacji instrumentu kontraktu wojewódzkiego, z którego nie zamierza rezygnować zarówno
rząd jak i województwa.
Porównanie między metodyką stosowaną przez francuski E.P.F. i niemieckie agencje w zarządach
Landów. Program Interreg II z udziałem Śląska ujawnił istniejące tu różnice i przewagę – w warunkach polskich –procedury stosowanej przez E.P.F. [K. Skalski: Materiały z podróży studialnej do zagłębia Ruhry i Północnej Westfalii Nadrenii przedstawicieli regionu Nord Pas-de-Calais
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, październik 2007. Patrz rozdział 8].
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4.6. Kierunki transferu: uprzedzić zjawiska dezurbanizacji
i powstawanie obszarów kryzysowych
W tym miejscu wypunktowane są obiektywne zjawiska wpływające na procesy
dezurbanizacji w miastach i na obszarach kryzysowych w wielu krajach europejskich.
Są więc one pośrednio u źródeł rewitalizacji. Prewencyjne działania w odniesieniu do
wymieniowych zjawisk urbanistycznych i społecznych mogłyby ograniczyć zasięg
i koszt procesów rewitalizacji w przyszłości.
W następnych rozdziałach zastanowimy się natomiast, jak przedstawiają się programy podjęte dla odwrócenia tych niekorzystnych tendencji we Francji, gdzie zaistniały i nasiliły się wcześniej.
4.6.1. Antycypować skutki trendów demograficznych dla miast małych i średnich
W tej dziedzinie dominują dwa stwierdzenia:
− po pierwsze, jak dotychczas, Polska uniknęła jeszcze znacznego wyludnienia miast małych i średnich. Tymczasem w wielu krajach europejskich,
a we Francji szczególnie, odpływ mieszkańców spowodował wiele szkód
i konieczność prowadzenia specjalnych polityk dla przeciwstawienia się
degradacji miast małych i średnich oraz określonych obszarów w miastach
dużych. Czy te same zjawiska zagrażają i ewentualnie kiedy mogą wystąpić
w Polsce? W opinii autora, podobne procesy zagrażają aktualnie małym
i średnim miastom polskim: niekorzystne trendy demograficzne, odpływ
młodej siły roboczej do dużych miast oraz emigracja zarobkowa (nawet występująca jako nowe zjawisko „emigracji wahadłowej”, gdzie młodzi emigranci w pierwszych latach odwiedzają kraj i rodzinę po kilka razy do roku)
wskazują na to zagrożenie. Rewitalizacja jest tylko jednym z mechanizmów
przeciwdziałania powiększającemu się niezrównoważeniu w ewolucji sieci
osadniczej;
− po drugie, wiele dokonać mogą sprawne działania w miastach małych i średniej
wielkości, jeśli umiejętnie odnajdą te specyficzne cechy ich tożsamości, które
mogą być nośnikami rozwoju – jeśli potrafią antycypować nowe uwarunkowania. Wiele z nich ma bowiem do zaoferowania duży potencjał rozwojowy.
Między innymi w postaci usług dla powiększającej się grupy ludzi trzeciego
wieku. Już dzisiaj widać, choć nie ujmują tego statystyki, że powiększa się
udział zagranicznych emerytów w wykorzystaniu infrastruktury lecznictwa
i wodolecznictwa w polskich uzdrowiskach. Przywrócony w Czechach sukces
uzdrowiska Karlowe Vary, prawdziwie „obleganego” przez kuracjuszy z całej Europy, świadczy o zdolności Czechów do podkreślanej tu umiejętności
przewidywania zmian na rynku usług miejskich i wiązanie ich z programem
rozwoju miast.
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4.6.2. Odwrócić upadek miast historycznych, małych i średnich, antycypować skutki segregacji społecznej w rewitalizowanych dzielnicach miejskich
Polityka Sektorów Chronionych i zespół programów, jakie z niej wynikają we Francji, począwszy od lat 60. ubiegłego stulecia, zaoferowała tam całą gamę instrumentów
prawnych i finansowych, potrzebnych francuskim konserwatorom zabytków. Pozostają
oni bezpośrednio powiązani z administracją rządową na szczeblu Ministerstwa Kultury
w Paryżu. Środowisko profesjonalne stopniowo rozszerzało zakres swej działalności: od
pojedynczego monumentu sklasyfikowanego i wpisanego do odpowiednich rejestrów,
poprzez zespół zabytkowy, aż do obszarów zabytkowych i zabytkowych centrów miast
historycznych. Polityka Sektorów Chronionych zapoczątkowana w 1963 r. miała i ma
nadal swe implikacje prawne, fiskalne oraz konsekwencje operacyjne poprzez uprawnienia i instrumenty oddane w ręce publicznej służby konserwatorskiej66.Wyróżniono np.
pojęcie obszaru operacyjnego (ilôt opérationnel), który jako pierwszy poddawany był
kompleksowym pracom remontowym i konserwatorskim. Jest oczywiste, że poszerzenie zakresu prac pociągnęło za sobą rozszerzenie problematyki, która wyszła poza zadania czysto konserwatorskie i objęła również zagadnienia społeczne, a następnie również
zagadnienia ekonomiczno-gospodarcze. Wynikało to z reakcji mieszkańców, nie zawsze
zainteresowanych działaniami konserwatorów. Niekiedy ich zamiary nie były zrozumiane, wielokrotnie przeciwstawiano się działaniom na rzecz „kamieni”, w małym tylko
stopniu biorącym pod uwagę problemy mieszkańców, których te prace dotyczyły.
W kontekście lat 70., w krajach dawnej Unii Europejskiej, rodziła się polityka odnowy centrów miastach historycznych z inicjatywy publicznej, najczęściej państwowej,
z całym oprzyrządowaniem: ulgi fiskalne, zachęty organizacyjne i finansowe dla właścicieli. Sławna ustawa z roku 1963, zwana ustawą André Malraux, jest tego dobitnym
przykładem. Pomoc społeczna i monitorowanie zjawisk społecznych w dzielnicach historycznych jest sprawą późniejszą.
W Polsce rewaloryzacja Zamościa rozpoczęta w latach 70. „ominęła” problemy
społeczne. Udało się to z prostej przyczyny: przeniesienie mieszkańców ze zdegradowanych kamienic zlokalizowanych w centrum miasta do prefabrykowanych bloków na
jego obrzeżu było postrzegane przez tych lokatorów jako awans społeczny, a nie – jak
często na zachodzie Europy – w kategoriach pozbawienia ich atrakcyjnej lokalizacji.
Inaczej było już w Krakowie, gdzie rewaloryzację centrum rozpoczęto w kontekście
ideologii wciąż jeszcze „zwycięskiej dyktatury proletariatu”. Prowadzona w dość szerokim, jak na tamte czasy zakresie – nie brała prawie w ogóle pod uwagę woli właścicieli
ani mieszkańców, którzy jej nie chcieli, obawiali się, nie rozumieli. Pracowano „dla
ludu”, ale poza ludźmi, lokatorami i właścicielami.

66

Architectes de Bâtiments de France, w skrócie ABF, to grupa konserwatorów kierujących biurami
publicznymi w każdym departamencie francuskim. Istnieje więc sieć 95 służb konserwatorskich
na terenie metropolii, 6 w departamentach zamorskich (D.O.M.) i 3 w terytoriach zamorskich
(T.O.M.).

108

Transfer doświadczeń zagranicznych: uwarunkowania i kierunki

Tymczasem organizująca Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego Francja
w połowie lat 70. poszerzała problematykę rewaloryzacji centów historycznych miast,
włączając w nią zagadnienia społeczne i gospodarcze. W latach 80. następuje znaczny
wzrost tej problematyki i jej „rozwój przez podział”. W krajach dawnej Europy powstają
autonomiczne programy odnowy miast. Uwagę skupiają one nie tylko na obszarach zabytkowych, ile na zdegradowanych technicznie i społecznie dzielnicach miejskich (najczęściej staromiejskich) i na obszarach poprzemysłowych. Troska o ich równoczesny
i zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny wynika m.in. z konieczności wytworzenia mechanizmów zwrotu włożonych funduszy publicznych i prywatnych.
Jeśli aktualnie, w 40 lat później, pada ze strony środowiska konserwatorów zabytków w Polsce uzasadnione pytanie: dlaczego miasta historyczne nie są jedyną ani
nawet główną troską programów rewitalizacji, to źródeł odpowiedzi na to pytanie należy zapewne szukać w czasach tu przywołanych. „Poślizg” 50 ostatnich lat oddalił Polskę w zakresie rewitalizacji centrów miast historycznych od bogatych krajów Europy
Zachodniej, a aktualne dyrektywy europejskie na okres programowania 2007-2013 nie
zauważyły i nie uwzględniły tych opóźnień. Dlatego w momencie, kiedy tzw. dawna
Europa ukończyła zasadniczo odnowę swych miast zabytkowych i wprowadza je na
nowo w obieg społeczny i gospodarczy, w Polsce są one marginalizowane i pozostają
w znacznej mierze poza grą ekonomiczną, a ich konkurencyjność jest słaba.
W ośrodkach konserwatorskich w Polsce trwa próba odpowiedzi na pytanie: Jak
wrócić do źródeł i włączyć do tej gry konkurencyjnej małe i średnie miasta historyczne,
nośniki tożsamości kulturowej i specyfiki regionalnej – tak przecież cytowanej w założeniach i celach Unii Europejskiej? Szczególnie w niepowtarzalnym już następnie
okresie 2007-2013, gdy Polska dysponuje po raz pierwszy i ostatni nieco znaczniejszą
pomocą finansową Unii? Budzi się w Polsce ruch samorządowy i regionalny na rzecz
rewitalizacji „historycznych obszarów kryzysowych”.
Jak więc powrócić do rewitalizacji centów historycznych miast polskich, które nie
zostały odnowione w okresie lat 1960-1990? I to nie z braku wiedzy czy woli profesjonalistów, lecz wobec powolnego upadku systemu scentralizowanej władzy i finansów
publicznych. Choć sieć ponad 600 miast polskich na ogół małych i średnich, nienaruszona praktyczne od czasów ich lokacji w XIII i XIV wieku stanowi dla Europy wartość
samą w sobie, nie jest ona bynajmniej postrzegana w ten sposób przez biurokrację Unii
Europejskiej. Potrzebny jest tu silny impuls polityczny.
W roku 2008 prezydencję Unii Europejskiej objęła Francja, w dalszej kolejności
przyjdzie czas na Polskę. Sekretariat URBACT pozostał na ten okres programowania
w rękach Francuzów, a jego adres jest w Paryżu. Francja proponuje Polsce nowe partnerstwa67. Trzeba więc również skutecznie tworzyć „przełożenia” instytucjonalne i lobbing
polityczny, poprzez eurodeputowanych polskich, którzy potrafią te sprawy wyartykułować i wynegocjować. Lub przyjąć, że wszystko jest już załatwione i że zapisy w 16 RPO
67

W październiku 2008 r. zorganizowano w tej sprawie seminarium przez MRR i ambasadę francuską. Jeden z tematów odnosi się właśnie do odnowy miast i rewitalizacji obszarów kryzysowych.
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gwarantują dostatecznie przyszłość historycznej zabudowy miast i miasteczek w Polsce.
4.6.3. Uprzedzić kryzys wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce
Zadanie to sprowadza się do przygotowania polityki rewitalizacji (rehabilitacji)
wielkich spółdzielczych osiedli mieszkaniowych. W tej materii doświadczenia francuskie są zarazem budujące, jak i niepokojące. Wielkość wyburzeń dokonywanych
i zaprogramowanych i programy podjęte w ostatnich latach przez ANRU, finansowane
poprzez montaże finansowe z udziałem budżetu państwa, przyprawiają o zdumienie.
Francuzi szukają tym sposobem odpowiedzi na problemy społeczne, które zarysowały się ostro na przedmieściach wielkich metropolii z ludnością francuską pochodzącą
z basenu Morza Śródziemnego. Ten problem nie występuje na razie w Polsce, a przynajmniej nie w tej postaci. Przyjęte programy i metody francuskie pozwalają jednak
inspirować działania, które w Polsce wymagają wprowadzenia w zasobach spółdzielczych pod groźbą powiększania się sfery niewypłacalności czynszów, degradacji części
wspólnych przez tzw. blokersów i kompletnej utraty atrakcyjności mieszkań na niektórych osiedlach mieszkaniowych. Przykład osiedla les Gresilles w Dijon był przedmiotem dokładnej analizy wykonanej przez grupę polskich przedstawicieli samorządów
i Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji w czasie podróży studialnej68. Koszt rehabilitacji blokowiska zawierającego 9000 mieszkań obejmuje 70 projektów i wynosi około
20 000 euro na mieszkanie, zamykając się w całkowitej kwocie 180 milionów euro. Od
strony społecznej zasadniczy postulat brzmi: antycypować złe skutki segregacji społecznej w dzielnicach miejskich. Ideą przewodnią przekształceń jest uzyskanie „przemieszania społecznego” (mixité urbaine). Co do zastosowania się do obowiązku budowy
20% mieszkań w sektorze uspołecznionym w gminach, narzuconego gminom na mocy
artykułu 55 Ustawy o Solidarności i Odnowie Miast SRU, bilans jest bardziej zróżnicowany.
4.6.4. Wzmacniać konkurencyjność średnich i małych miast polskich poprzez oryginalną ofertę ekonomiczno-gospodarczą oraz wysoką jakość życia
W tej materii wielu doświadczeń dostarcza francuska polityka Sektorów Chronionych oraz tzw. Polityka Miast Średnich (Politique des villes moyennes) podjęte we Francji w latach 1960-1980. Udowodniły one, że możliwe jest wyjście z kryzysu i osiągnięcie sukcesu przez miasta, którym zagrażał kryzys ekonomiczny i wyludnienie. Polityki
te wskazują na sposoby myślenia, jakie trzeba uruchomić, by znaleźć właściwą indywidualną odpowiedź na podstawowe pytanie dla kilkuset miast polskich, które podejmują
programy rewitalizacji: czym może być to miasto za lat 15-20 wobec przesłanek swej
historii, rozwoju regionu, rynku krajowego i rynku globalnego?
68

W ramach realizacji jednego z punktów „Programu Twinningowego” zorganizowanego w latach
2005-2006 przez DATAR, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Forum Rewitalizacji. (patrz
również rozdział 9)
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Wymaga to stworzenia krajowej polityki na rzecz wsparcia miast małych i średnich,
przy wykorzystaniu również dorobku francuskich programów, cytowanych w rozdziałach poprzednich. Nie może ona jednak być powieleniem metod, instrumentów i projektów zapoczątkowanych we Francji przed 30-40 laty, lecz – w pierwszej fazie – dogłębną
analizą tamtych poczynań. Na ich podstawie lokalne samorządy podejmą nowe tematy
odpowiednie dla specyficznych wyzwań XXI wieku. Ogłoszenie konkursu krajowego
i wsparcie dla projektów, które zostaną wyłonione, w postaci wsparcia logistycznego
i finansowego byłoby tu formułą dobrze zaadaptowaną (na przykładzie programu Caisse
de Dépôts – DATAR dla małych miast francuskich w latach 2006-2007).
4.6.5. Ograniczyć utratę gruntów rolnych pod zabudowę wobec prognoz rozproszenia zabudowy podmiejskiej
Zmniejszenie powierzchni terenów naturalnych – rolnych i leśnych oraz obszarów
zieleni miejskiej i rozproszenie budownictwa jednorodzinnego na przedmieściach dużych miast, jest stałą tendencją rozwojową wielkich aglomeracji francuskich, począwszy od lat 50. XX wieku. Istnieje na ten temat obfita literatura techniczna i naukowa69.
Istnieje też wiele doświadczeń dotyczących efektów restrykcji związanych z urbanizacją
w pierwszej i następnych „koronach” aglomeracji paryskiej.
Ziemia rolna, tereny upraw stają się w świadomości społeczeństw europejskich
surowcem ograniczonym i wielkością skończoną, podobnie jak węgiel czy ropa naftowa: ziemi rolnej nie będzie już nigdy więcej. A każdy hektar terenu naturalnego – raz
zabetonowany jest nieodwracalnie stracony. Świadomość tego procesu jest nowa dla
opinii publicznej w Europie. Dochodzi do głosu we względu na odkryty w pierwszych
latach XXI wieku deficyt ziemi uprawnej, która staje się potrzebna dla uprawy biomasy
energetycznej.
We Francji rozproszenie urbanistyczne zabudowy na przedmieściach dużych miast
(étalement urbain) oraz niedokończony bilans polityki mającej na celu różnorodność
społeczną i przemieszanie grup socjokulturowych na szczeblu aglomeracji odzwierciedlają w rzeczywistości ograniczenia instytucjonalne, na jakie napotykają samorządy pragnące prowadzić lub wspierać oddolną politykę mieszkalnictwa w obszarach
miejskich. Postęp w rozproszeniu urbanistycznym jest szczególnie wyrazisty: w latach
1999-2004 ilość wybudowanych domów jednorodzinnych w osiedlach (kolonia domów
jednorodzinnych), tzw. Lotissement, lub na obszarze uzgodnionego zagospodarowania
ZAC zmniejszyła się z 50 do 35% na korzyść domów budowanych na terenach odosobnionych, w zabudowie rozproszonej. Świadczy to o trudności z ograniczeniem tego
zjawiska poprzez przepisy i miejscowe plany zagospodarowania. Zjawisko rozproszenia powraca przy każdej rewizji Planu miejscowego, przy każdych wyborach samorządowych. Metody kontroli i ograniczenia niekorzystnych konsekwencji rozproszenia
stoją w sprzeczności z poczuciem indywidualnej swobody i prywaty. Tym niemniej
69

Głównym źródłem publikacji francuskich są wydawnictwa Stowarzyszenia Studia terenowe Association des études foncières ADEF oraz Zeszyty: Etudes Foncières Paris, 2000-2009.
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warto spojrzeć w Polsce na stosunkowo duże osiągnięcia w kreowaniu zgrupowanych
programów zabudowy jednorodzinnej jako bardziej racjonalnej metody urbanizacji
podmiejskiej.
4.6.6. Zharmonizować działania różnych instytucji i polityk rewitalizacji na stykach między poziomami administracji
We Francji spójność PLH z PNRU jest problematyczna i mocno krytykowana przez
ekspertów70. Po wysiłku włożonym we wprowadzenie lokalnej polityki mieszkalnictwa,
w szczególności polityki dotyczącej PLH – obszaru zharmonizowanych komunalnych
strategii mieszkaniowych prowadzonych w jednej strefie – należy dołożyć starań, by nie
dopuścić do sytuacji, w której PNRU miałby podzielić działania zgodnie z tym, czy są
prowadzone w ramach procedury tzw. Stref Miejskich, Stref Wrażliwych ZUS czy poza
nimi. W Polsce z kolei istnieje zagrożenie, że pomiędzy programami wdrażanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego a tymi, które wdrażane są z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, zabraknie spójności i komplementarności.
4.6.7. Dążyć do komplementarnych działań w zakresie mieszkalnictwa na różnych
obszarach aglomeracji
We Francji PNRU w wielu przypadkach przyczynił się do uświadomienia lokalnej
społeczności wyzwań, jakie niesie ze sobą odnowa miast. Ponowna centralizacja przepisów dokonana przez ten program, jak również przyjęcie porozumień do roku 2011 wymagają odtąd uzupełniającego się wzajemnie działania na stykach szczebla krajowego
i lokalnego.
Oddelegowanie pomocy dla inwestorów w sektorze publicznym, przewidziane
ustawą o decentralizacji, potwierdza strefowanie w polityce mieszkalnictwa: oddelegowane kredyty (crédits délégués) mogą działać wyłącznie poza obszarem ZUS, podczas
gdy kredyty ANRU służą do finansowania mieszkalnictwa w ramach ZUS oraz operacji
odbudowy poza obszarem rewitalizacji. Do tej skomplikowanej „geografii pomocy” dołączają się możliwości zdefiniowania parametrów pomocy dla inwestorów, pozostawione oddelegowanym władzom (autorités délégataires) oraz Agencji. Związki międzygminne zostały stopniowo wprowadzone do systemu ANRU. Na początku był on raczej
ukierunkowany na realizację projektów zdefiniowanych przez radę miejską czy mera
jednej gminy. Ta możliwa fragmentacja działań w zakresie mieszkalnictwa może prowadzić do rozwiązań, które w niewystarczający sposób uwzględniają zjawisko mobilności
w aglomeracji oraz system naczyń połączonych między różnymi zubożałymi dzielnicami71. Pojęcie „basenu zatrudnienia” jako obszaru właściwego dla prowadzenia lokalnej
polityki mieszkaniowej powinno zastąpić tu inne wskaźniki wyznaczania stref działań.
70

71

Analiza prowadzona przez absolwentów Szkoły Administracji Państwowej ENA na seminarium
nt. mieszkalnictwa i polityki miejskiej, rocznik 2006.
Zjawisko takie zaobserwowano na przykładzie Lille i Roubaix, gdzie najuboższe grupy mieszkańców bogacącego się wcześniej Lille przenosiły się do Roubaix, które posiadało jeszcze tanie
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Doświadczenie francuskie uczy, jak niedoskonała jest realizacja słusznych skądinąd polityk miejskich jedynie na wybranych w tym celu specjalnych obszarach czy
strefach. Stąd tak ważne jest prowadzenie przez gminy lokalnej polityki, np. w dziedzinie mieszkalnictwa, która uwzględnia obszary szersze niż tylko wybrane, niewielkie obszary objęte LPR-ami. Aktywna, lokalna polityka mieszkalnictwa obejmująca np.
międzykomunalny „basen zatrudnienia” stanowi często warunek niezbędny do udanego przeprowadzenia rewitalizacji na wybranych obszarach miast. W ramach tworzenia
oferty mieszkaniowej polityka ta zabezpiecza działania prowadzone poza obszarem rewitalizacji, na terenach położonych poza gminą objętą operacją odnowy. Przebudowy
dokonywane poza obszarem rewitalizacji obszarów kryzysowych zakładają istnienie
lokalnej woli politycznej, polityki zarządzania nieruchomościami w aglomeracji oraz
współpracy instytucji wynajmujących (Organizmy HLM) w celu przygotowania mieszkań zastępczych i przeprowadzek do innych dzielnic (jak np. TBS w Szczecinie).
We Francji lokalna polityka mieszkalnictwa pozwala także złagodzić skutki podziału na strefy, wynikającego z procedur PNRU. Umożliwiając uwzględnienie ogółu rezultatów prowadzonych w aglomeracji, operacji o szerokim zakresie działania,
zwłaszcza w dzielnicach sąsiednich lub obdarzonych podobnymi cechami, połączenie
PNRU i lokalnej polityki mieszkalnictwa jest odpowiedzią na tradycyjną już dysputę
co do efektów „strefowania” w polityce rozwoju miast. W wyniku tych doświadczeń
wniosek na potrzeby krajowe brzmi następująco: koncentrując działania rewitalizacyjne
na niewielkich obszarach czasowo uprzywilejowanych przez koncentrację projektów,
należałoby równocześnie prowadzić lokalną politykę mieszkaniową na całym obszarze aglomeracji, niezależnie od wybranych obszarów rewitalizacji.

zasoby zdegradowane, jedyne, mogące stanowić miejsce dla przyjęcia tych rodzin. Utrudniło to
następnie rewitalizację w Roubaix.

Rozdział 5
Polityka rewitalizacji miast małych i średnich we
Francji
5.1. „Miasta małe i średnie” we francuskiej polityce miejskiej
Rozwój polityki miejskiej we Francji postępuje nieprzerwanie od czasów po II
wojnie światowej. Odnowa miast małych i średnich pojawia się na tym tle w połowie
lat 70. jako specyficzny, wyodrębniony zespół programów łączących impulsy rządowe
ze strategiami regionów oraz samorządów lokalnych. Wychodząc od doświadczeń rewaloryzacji zespołów zabytkowych i historycznych, poprzez tzw. Sektory Chronione
w latach 60., polityki i programy dla miast małych i średnich przeżywają różne fazy,
traktowane są bardziej lub mniej priorytetowo. Wraz z ewolucją kontekstu społecznego i gospodarczego trwa we Francji stały proces uzgadniania i dopasowania nowych
instrumentów pomiędzy wszystkimi poziomami zarządzania programami rewitalizacji.
Podkreśla się, że cele występujące na trzech poziomach administracji kraju nie zawsze
są zgodne. Również instrumenty w rękach decydentów nie zawsze po wdrożeniu okazują się najskuteczniejsze dla realizacji założonych celów. Jednak polityki publiczne
charakteryzują się dużą dynamiką, ambitną skalą, szeregiem innowacyjnych metod dla
organizacji współpracy i partnerstwa oraz wsparciem ze strony państwa. Dotyczy to
szczególnie mieszkalnictwa, które nie jest traktowane jedynie rynkowo, co wyróżnia
strategię miejską we Francji.
Polityka miast średnich (Politique des Villes Moyennes) jest we Francji wynikiem
przemyśleń i działań administracji centralnej. Podjęte zostały wobec zjawiska wyludnienia obszarów wiejskich, upadku małych miast i ośrodków gminnych oraz braku równowagi w rozwoju miast w latach powojennych. Wówczas prawie cały rozwój gospodarczy skierował się na Paryż i region paryski. Korekta tych przemian – czysto rynkowych
– jest w dużej mierze przypisywana opracowaniu pt. Paryż i pustynia francuska72. Książka pod tym tytułem stała się w latach 60. początkiem polityki miejskiej skierowanej na
równoważenie rozwoju innych miast dużych na całym terytorium Państwa (Metropoles
d’équilibre), a następnie na zwrot ku rozwojowi miast średnich i małych. W tym celu,
decyzją rządu generała de Gaulle’a, utworzona została instytucja międzyresortowa ds.
spraw zagospodarowania przestrzeni kraju i rozwoju regionalnego DATAR (Délégation
à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionalne). Jednostka ta, działając bezpośrednio przy premierze, grupuje przedstawicieli resortów zainteresowanych konkretnymi decyzjami dotyczącymi polityki miejskiej. DATAR odegrała w okresie 50 lat ważną
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J-F. Gravier: Paris et le désert français, Paris 1947. Jest to ostry pamflet przeciw wielkim miastom,
szczególnie przeciw Paryżowi, który wg autora „od 100 lat wysysa żywotne siły społeczeństwa
francuskiego, zamiast dbać o równomierny rozwój terytorium kraju…”.
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rolę w rozwiązaniach rządowych, dotyczących zagospodarowania przestrzennego kraju,
szczególnie rozwoju regionalnego i infrastruktury.
Miasta średniej wielkości reprezentują aktualnie 26% ludności Francji, czyli 16,35
miliona mieszkańców. W latach 70. przyjęto, że miasto średnie posiada od 20 000 do
100 000 mieszkańców. Istnieje więc około 200 miast średnich i 160 związków międzygminnych, wchodzących do tej kategorii. Pojęcie miasta średniego funkcjonuje we Francji szczególnie od czasu wprowadzenia tzw. Kontraktów Miast Średnich przez ministra
infrastruktury Oliviera Guicharda w 1973 r.
Politykę rozwoju miast małych i średnich poprzedza lub uzupełnia we Francji:
rewaloryzacja tzw. Sektorów Chronionych – zajmująca się od roku 1962 najcenniejszymi i wyodrębnionymi w skali kraju obszarami dziedzictwa kulturowego
w miastach historycznych – także miastach małych i średniej wielkości. Jest to
polityka rządowa;
różnorodne programy rządowe, jak np. Mieszkalnictwo i Życie Społeczne (Habitat
et Vie Sociale), Rozwój Społeczny Dzielnic (Développement Social des Quartiers)73
czy „Program 100 wsi” wylansowany w latach 70. Są to polityki inicjowane przez
rząd, realizowane przez regiony, departamenty i samorządy;
organizacja sieci „Małych miasteczek z charakterem” w regionie Bretanii i Alzacji.
Są to inicjatywy samorządowe wspierane przez departamenty i regiony.

5.2. Sektory Chronione w Miastach Historii i Sztuki
Określenie i wybór obszarów szczególnie cennych kulturowo w miastach historycznych oraz zdefiniowanie programu działań powierzone zostały w latach 60. wąskiej grupie zawodowej: Architektom Monumentów Historycznych (Architectes en
Chef des Monuments Historiques). Utworzyli oni jednorodną koncepcję tzw. Stałego
Planu Ochrony i Rewaloryzacji Dziedzictwa Kulturowego (PSVM). Stały Plan Sektora
Chronionego zastępuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (POS, lub
późniejszy PLU). Sektor tworzony jest na podstawie ustawy z 4 sierpnia 1962, zwanej
Ustawą Malraux z późniejszymi zmianami74. Plan sektora jest tworzony na szczeblu
państwowym, podczas gdy plany miejscowe POS i PLU są ustanawiane na szczeblu
samorządowym. Status Sektora zapewnia wiele przywilejów fiskalnych dla właścicieli,
którzy podejmują prace remontowe i rewaloryzację obiektów.
W roku 2006 Lista Sektorów Chronionych obejmowała 97 obszarów. Ich łączna
powierzchnia wynosiła ponad 6 000 hektarów. Zgodnie z ustawą, Sektor chroniony
jest tworzony w dzielnicy miejskiej w przypadku, gdy „dzielnica posiada charakter
historyczny lub architektoniczny, który uzasadnia podjęcie działań konserwatorskich,
restaurację i rewaloryzację”. (Code de l’urbanisme, art. L. 313-1). Sektory takie
obejmują głównie centra historyczne. Wiele z nich jest zlokalizowanych w miastach
73
74

Próbę adaptacji metodyki DSQ do warunków polskich prowadzono w Wałbrzychu w początku lat 90.
Od nazwiska jej twórcy – ówczesnego ministra kultury w rządzie generała De Gaulle’a.
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małych i średnich, już mocno podupadłych i zdegradowanych przestrzennie w momencie, kiedy pojawiła się wspomniana ustawa. Zaryzykować można stwierdzenie, że
lata 1963-1975 to pierwszy okres polityki eksperymentalnej w dawnych centrach
miejskich.
Okres ten charakteryzuje również poprawa starych zasobów mieszkaniowych, bez
szczególnego udziału finansowego państwa, oraz stworzenie głównych instrumentów
prawnych i fiskalnych na rzecz dawnych centrów miast. Jednakże akcja ta naznaczona
jest początkowo wprowadzeniem przymusowych procedur na obszarach zdefiniowanych przez Ministerstwo Kultury i wspomniany wyżej korpus Architektów Monumentów Historycznych. Działania w sektorach chronionych są w pierwszej kolejności realizowane w tzw. kwartałach operacyjnych (Ilôt opérationnel). Jest to zazwyczaj obszar
kilku kwartałów dawnej zabudowy. Ich wybór pozwala skoncentrować roboty i uzyskać
efekty dostrzegalne w krótkim czasie.
Procedury związane z realizacją Stałego Planu Sektora Chronionego – m.in. ujednolicona dla wszystkich sektorów Legenda Planu – były w miarę upływu lat i zebranych
doświadczeń uzupełniane o inne działania lokalnej polityki miejskiej, jak np.75:
„• Aktualizacja programu Sektora od strony praktycznej: kampanie na rzecz estetyzacji
witryn handlowych, uporządkowania przestrzeni we wnętrzu kwartałów urbanistycznych, remonty budynków z początku XX wieku. Działania te wymagają niekiedy nowej inwentaryzacji zabudowy;
Przestrzeń publiczna: wymaganie wysokiej jakości prowadzi do stworzenia zbioru
warunków i specyfikacji dotyczącej np. jakości nawierzchni, małej architektury,
oświetlenia, oznakowania;
Lokalna polityka mieszkaniowa dotyczy w znacznym stopniu właśnie starych zasobów, zlokalizowanych w sektorach chronionych. Stosowane są tu więc dodatkowe programy i procedury, a przede wszystkim:
1) programowane Operacje Poprawy Mieszkalnictwa (OPAH),
2) pomoc publiczna – w różnych formach – w tym również dla prywatnych właścicieli budynków przeznaczonych na wynajem mieszkań,
3) budowanie partnerstwa z różnorodnymi inwestorami,
4) poszukiwanie różnorodności społecznej w dzielnicy, przemieszanie funkcji
miejskich jako istotne przesłanki rozwoju społecznego, kulturalnego i ekonomicznego.
Działania na rzecz rozwoju handlu w centrum historycznym;
Program transportu publicznego i tzw. «Plan Ruchu w Mieście», jako szansa na
waloryzację centrum i jego rewitalizację;
Rozwój turystyki w ramach działań samorządowych. Ich cel jest formułowany jako
umiejętność opowiedzenia o mieście, pokazania go od strony ducha miejsca, tożsamości miejsca, by nadać treść i sens turystyce miejskiej”;
75

Cytat z wypowiedzi mera Nancy nt. Sektora Chronionego w Nancy.
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Rewaloryzacja zabytków wpisanych do Inwentarza Głównego i Inwentarza Dodatkowego.
Na temat zastosowanych metod, instrumentów, procedur oraz rezultatów ukazała
się bardzo obfita literatura francuska i zagraniczna76.

Fot. 5.1. Vannes, region Bretania, 54 000 mieszkańców.
Mury obronne i ogrody komunalne odsłonięte w ramach Sektora Chronionego
Powstanie i rozwój polityki sektorów chronionych wiąże się z budową rozwiniętego instrumentarium zachęt ekonomicznych zwróconych w kierunku właścicieli nieruchomości zabytkowych. Przymus administracyjny, stosowany na początku, przekształca
się powoli w dialog z właścicielami na zasadzie „coś za coś”. Ma to szczególnie miejsce
w zastosowaniu ulg fiskalnych od dochodów przeznaczanych na rewaloryzację obiektów – w tym budynków mieszkalnych zlokalizowanych w sektorach.
Na przestrzeni 40 lat Sektory Chronione we Francji stały się zbiorem najcenniejszych obszarów historycznych – zrewaloryzowanych i przekazanych do wykorzystania
gospodarczego. Stały się „lokomotywą” rozwoju turystyki, a co za tym idzie – rozwoju
76

W języku polskim ukazało się m.in. opracowanie dotyczące Sektorów Chronionych; K. Skalski,
Ochrona i przebudowa miejskich zespołów zabytkowych – Francja, Centrum Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1985.
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ekonomicznego w skali lokalnej. Z wyjątkiem Paryża, Strasburga, Rouen, Lille, Lyonu,
Metzu i kilku innych, Sektory Chronione usytuowane są w miastach średniej wielkości
i w miastach małych.

5.3. Rozwój i trudności miast średnich i małych we Francji
lat siedemdziesiątych
W pierwszym trzydziestoleciu powojennym zaobserwowano w małych i średnich
miastach francuskich znaczny, dodatni bilans demograficzny. W literaturze wyjaśnia się
to „ucieczką ze wsi” oraz znacznym przyrostem naturalnym w tym okresie. Nie potwierdziły go już jednak spisy ludności w latach 1975 i 1982. Ta dynamika demograficzna
przyczyniła się do pogłębienia różnic pomiędzy miastem i otoczeniem rolniczym, które
pozbawione zostało ważnej części swej tradycyjnej ludności. Zjawiska te zaowocowały
m.in.:
− znaczną reorganizacją przestrzeni miejskiej i specjalizacją funkcjonalną dzielnic w tych miastach,
− pojawieniem się trudności w dziedzinie zagospodarowania infrastruktury technicznej i rynku terenów budowlanych.
Rozszerzając politykę wielkich „Metropolii równowagi”77, w latach 1973-1979
rząd francuski podejmuje politykę tzw. miast średnich (Politique des villes moyennes). Terminem tym, wg instrukcji ministerialnej z 1973 r., określano „każdą
aglomerację o znacznej populacji w skali regionu, sprawującą różnorodne funkcje
na rzecz usług dla okolicy i posiadającą cechy miejskości, zapewniające uznane
powszechnie oddziaływanie”. W dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju
V i VI Plan Francuski przypisał więc miastom średnim szczególnie ważną rolę w dziele
zrównoważenia rozwoju w stosunku do Paryża i regionu paryskiego.

77

„Metropolie równowagi” – termin na określenie polityki równoważenia gwałtownego rozwoju Paryża i kilku wielkich miast francuskich w okresie powojennym poprzez działania na rzecz rozwoju
alternatywnych ośrodków miejskich.
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Ryc. 5.2. Lokalizacja „Kontraktów miast średnich” we Francji w latach 1973-1979
W latach 70. działania w tych miastach oparte zostały na wartościach, takich jak:
wyższa jakość życia niż w wielkich aglomeracjach miejskich, czy na pojęciu „miasta na
skalę ludzką”. „Ludzka skala” miast i miasteczek miała przeciwstawić się zatłoczeniu
i segregacji społecznej krytykowanych jako niekorzystny fenomen wielkich miast. Prowadziło to administrację państwową do organizacji pomocy finansowej dla miast średnich poprzez rozwój kontraktów z samorządami. Kontrakty miast średnich przyniosły
samorządom 30% dotacji państwowej dla realizacji projektów rozwoju, modernizacji
i rewitalizacji określonych przez każde z miast uczestniczących w kontrakcie.
Podmiotem społecznym tej polityki jest klasa średnia, znajdująca się w pełnym
rozwoju w latach 70. Natomiast jej celem było udostępnienie i zaproponowanie tej
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grupie ludności wysokiej jakości życia miejskiego, szczególnie w dziedzinie kultury
zarezerwowanej dotychczas dla mieszkańców dużych aglomeracji78. 73 miasta uczestniczące w projektach zostały w ten sposób zachęcone do przemyślenia swej przyszłości
w kategoriach gospodarowania przestrzenią.
Ponad 70 miast średnich odpowiedziało pozytywnie na propozycję umów-kontraktów poczynioną przez rząd centralny. Najsłabiej odpowiedziały miasta średnie w regionie paryskim. [Zródło: Reclus, Th. Saint-Julien (Dir), Atlas de France, Territoire et
aménagement, Vol. 14, La Documentation française, 2001, p. 64]
Wnioski, jakie wynikają z tej polityki, mogłyby stać się przydatne w warunkach
polskich na początku XXI wieku. Dotyczą one umiejętności przygotowania i wdrażania
programów urbanistycznych przez samorządy oraz realizacji umów-kontraktów pomiędzy władzami państwa i samorządami. Polityka taka mogłaby więc i w Polsce przyczynić się do podniesienia poziomu kultury urbanistycznej w samorządach lokalnych.

5.4. Ograniczenie polityki miast średnich na rzecz starych zasobów
mieszkaniowych – nowego priorytetu polityki miejskiej – lata
osiemdziesiąte
W latach 80. polityka kontraktów dla miast średnich przeżywała ograniczenie interwencjonizmu państwa i relatywny regres, zastępował ją bowiem nowy priorytet polityki miejskiej. Była nim poprawa starych zasobów mieszkaniowych w skali kraju79.
Obejmowała zarówno miasta duże, jak średnie i małe, a również obszary wiejskie. Prowadzona była intensywnie do połowy lat 90., głównie poprzez Programowane Operacje
Poprawy Starych Zasobów Mieszkaniowych (OPAH). Patrząc na znaczny sukces tych
operacji z perspektywy początku XXI wieku, powiedzieć należy, że najwięcej pozytywnych rezultatów przyniosły one właśnie w miastach średniej wielkości. Sukces ten
tłumaczy zarówno „ludzka skala” miasta, jak i socjologiczna specyfika dzielnicy w miastach niewielkich. Pozwalają one bowiem stworzyć skuteczne relacje pomiędzy samorządem, operatorem rewitalizacji i zainteresowanymi właścicielami budynków i mieszkań. Odgrywają tu rolę motywacje nie tylko finansowe, lecz również międzyludzkie
relacje psychologiczne. Łatwiejsze niż w wielkich miastach są tu także relacje operatora
z developerami działającymi w różnych segmentach rynku mieszkaniowego.
Polityka miejska we Francji odeszła powoli od specyficznego traktowania miast
małych i średnich, włączając je raczej do tzw. miejskich polityk tematycznych, prowadzonych w skali kraju (np. dynamizacja drobnego handlu w centrum – programy
OPARCA, korekty ruchu kołowego, budowy obwodnic miejskich, estetyzacja wjazdów
do miast czy wreszcie programy mieszkalnictwa dla specyficznych grup ludności, jak
78

79

Reclus, Th. Saint-Julien (Dir), Atlas de France, Territoire et aménagement, Vol. 14, La Documentation Française, 2001, 143 p.
W ramach Programowanych Operacji Poprawy Starych zasobów Mieszkaniowych (OPAH) wyremontowano na przestrzeni 1976-1995 około 1,5 miliona mieszkań niekomfortowych, na ogólną
liczbę około 5 milionów takich mieszkań w początku lat 70.
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osoby niepełnosprawne czy młodzi pracownicy). Specyfika miast małych i średnich nie
została jednak zapomniana. Istnieją np. specjalne przedmioty nauczania tej problematyki na wydziałach geografii i gospodarki przestrzennej.
27

29

28

10
19
20

8

23

11
13 12
34

3

1

16
9

2

15

14

18
10

32
7

33

4

6

11
26

5

35

24
25

30
31

22

17

Ryc. 5.3. Samorządy – laureaci krajowego konkursu na projekty rozwoju miast małych
i Związków Międzygminnych, 2005
Legenda:
Numerami oznaczone są nazwy miast; ZM – Związek międzygminny
1.
2.

Związek gmin du Val d’Argent: Studium wykonalności Centrum Pracy dla osób upośledzonych
(w dziedzinie turystyki),
Région Saverne: Studium włączenia miasta do sieci szybkiej kolei TGV i opracowanie planu
ruchu kołowego,
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Związek gmin obszaru Wissembourg: Przekształcenie nieruchomości poprzemysłowych na
inkubator przedsiębiorczości i hotel dla przedsiębiorców,
Związek międzygminny «krainy Nontroonais»: Eksperymentalny klaster rzemiosła
artystycznego,
Związek gmin Piémont Oloronais: Oloron Nowe centrum 2010,
Związek gmin Val de Garonne: Projekty „Ekopod” – przedsiębiorstwa ekonomii społecznej
w Marmande,
Organizacja Stowarzyszenia radnych dla rozwoju lokalnego w obszarze krainy Thiers,
Związek międzygminny okolic Suisse Normande: Rewitalizacji doliny l’Orne,
ZM Tonnerrois: Wparcie kompetencji lokalnych dla stworzenia, realizacji i komercjalizacji Strefy
Inwestowania Uzgodnionego (ZAC) Actipôle,
Bourbon-Lancy: Projekt stworzenia centrum inicjatyw społecznych i przedsiębiorczości,
Montlouis-sur-Loire: przygotowanie 7 terenów pod inwestycje lokalne,
Ste Maure la Touraine: Wsparcie dla opracowania programu rewitalizacji centrum
historycznego,
ZM rzeki Chinon St Benoît la Forêt: Ekonomiczny rozwój dziedzictwa kulturowego,
ZM Sologne des Rivières: Wsparcie logistyczne gmin w celu restrukturyzacji obszaru Salbris,
Vierzon, Romorantin-Lanthenay na klaster ponadlokalny,
ZM Krainy de Chalindrey: Inwestycje związane z potrzebami ludzi starszych: „Złota Jesień”,
ZM Régionu Bar-sur-Aube: Projekt Cristallia,
ZM Sartenais-Valinco: Zrównoważony rozwój turystyki: struktura, oceny jakości i profesjonalizacja
partnerów,
Ornans: Rozwój klastra rzemiosła artystycznego,
ZM Pont Audemer: Przygotowanie projektu globalnego na obszarze związku gmin: zróżnicowanie
i zrównoważenie ekonomiczne, zarządzanie ewolucją demograficzną, zharmonizowanie sfery
usług, poprawa dostępu do infrastruktury społecznej, zwiększenie oferty kulturalnej i waloryzacja
przestrzeni,
Bernay: Projekt rewitalizacji obszaru dla zwiększenia efektów otwarcia autostrady A28,
ZM Fécamp: Przygotowanie i wdrożenie nowej strategii rozwoju,
Castelnaudary: Przekształcenie dworca w Castelnaudary na platformę multimodalną,
ZM Lunévillois: Rewitalizacja handlu w centrum miasta,
ZM Millau Grands Causses: Wsparcie dla rozwoju garbarstwa skór i futer,
ZM Réalmontais: Wdrożenie programu rozwoju zrównoważonego,
ZM du Bas-Armagnac: Rozwój klastra Bas Armagnac,
ZM regionu d’Ardres i Doliny Hem: Rewitalizacja obszaru dawnej cukrowni w Pont d’Ardres,
ZM „krainy” Quercitain: Opracowanie umowy dla krainy Sambres Avesnois,
ZM Artois Flandrie et Artois Lys: projekt rozwoju lokalnego,
ZM Moyenne Durance: Projekt rozwoju lokalnego Drance Provence,
ZM „krainy” Forcalquier i de la Montagne de Lure: restrukturyzacja terytorium związku poprzez
rozwój klastra „Zapachy i Smaki”,
ZM Parthenay: Targowisko bydła i trzody hodowlanej w Parthenay,
ZM krainy Royannais: „Nutriparc”,
ZM Thouarsais: Opracowanie Lokalnego Programu Mieszkalnictwa,
Syndykat międzygminny dla Doliny rzeki Ondaine: Aktualizacja programu społecznego dla
obszaru.

W roku 2005 Kasa Depozytowo-Konsygnacyjna wylansowała konkurs i przetarg
na projekty rewitalizacji w miastach małych, średnich i ośrodkach międzygminnych,
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który pozwolił 35 laureatom na wsparcie w przygotowaniu wykonawstwa, finansowaniu i w realizacji projektów. Konkurs ujawnił również inną dominującą potrzebę. Jest
nią wspieranie tych miast kompetentną kadrą techniczną, konieczną do przygotowania i zarządzania projektami. Zdarza się bowiem nadal, że samorządy nie są w stanie
sprostać skomplikowanym wymogom organizacji projektów, zarządzaniu nimi w relacjach z różnymi partnerami. W wynikach konkursu wyrażono dalszą potrzebę działań
w zakresie wspomagania lokalnej „inżynierii instytucjonalnej”. Tematy projektów, jakie
wyłonione zostały we wspomnianym konkursie krajowym w 2005 r., są bardzo zróżnicowane. Odpowiadają lokalnym wizjom rozwoju miast, które pragną znaleźć sposoby
dla wzmocnienia swej konkurencyjności. Wykorzystują równocześnie swe historyczne
uwarunkowania. Konkurs wykazał dalszą potrzebę, ale już i rodzącą się tendencję do
tworzenia związków międzygminnych dla realizacji projektów. Ich sukces zależy właśnie od ponadlokalnej skali80. Ilustracja obrazuje lokalizację miast-laureatów na terenie
kraju. Legenda wyjaśnia tematykę projektów konkursowych.

5.5. Kierunki przekształceń miast małych i średnich we Francji
w początkach XXI wieku
Na początku XXI wieku samo pojęcie miasta średniego stało się trudniejsze do
zdefiniowania:
− w perspektywie demograficznej są to nadal miasta pomiędzy 20 i 100 tysięcy
mieszkańców usytuowane poza bezpośrednim wpływem wielkich przestrzeni
zurbanizowanych wokół metropolii. Z tego powodu spełniają funkcje ogólne
i stanowią rodzaj przekaźnika pomiędzy wsią a wielką metropolią. Na terytorium Francji sieć miast małych i średnich rozrzucona jest nieregularnie;
− w perspektywie ekonomicznej miasta te charakteryzował tradycyjnie przemysł
lokalny, dający zatrudnienie wykonawstwu;
− w perspektywie socjologicznej miasta te odziedziczyły tradycyjny wizerunek
przeciętności (tworzony również w literaturze francuskiej), jak również słabe
zainteresowanie historyków i klasy politycznej. Poza regionem paryskim, 52
departamenty pozbawione są miast 100-tysięcznych. Odpowiada to regionom
„Pustyni Francuskiej”. O tym zagrożeniu ostrzegał J-F Gravier już w latach
4081. Są to departamenty otaczające centrum kraju od północnego wschodu do
południowego zachodu. Należy dodać tu południe Alp i centrum Bretanii.
W ponad dziesięciu departamentach, najtrudniej dostępnych, największe miasta
nie osiągają nawet liczby 30 000 mieszkańców. Są to: Mende i Florac w departamencie
Lozère, Cahors i Figeac w dep. Lot, Tulle w Corrèze, Auch w Gers, Guéret w Creuse,
80
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Francja liczy około 36 000 gmin, co jest powszechnie uznawane za niekorzystne dla rozwoju
lokalnego. Popieranie projektów tworzonych przez związki międzygminne i inne zgrupowania terytorialne jest we Francji metodą stosowaną dla poprawy tej sytuacji. Skrót ZM oznacza Związek
Międzygminny (przyp.aut.)
J.-F. Gravier, Paris et le désert français, op.cit.
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Mont-de-Marsan w dep. Landes, Saint-Lô w la Manche, Chaumont ew Haute-Marne,
Vesoul w Haute-Saône, Gap w Hautes-Alpes, Laon w l’Aisne, Bar-le-Duc w la Meuse
et Privas w Ardèche.
5.5.1. Spadek zainteresowania miastami małymi
Wg dominującej opinii urbanistów i ekonomistów francuskich pierwsze lata nowego stulecia charakteryzuje spadek zainteresowania miastami małymi i średnimi. Wyjaśnia to w dużej mierze szok gospodarczy spowodowany gwałtownym wzrostem cen
ropy naftowej w roku 1975 i kryzys ekonomiczny. Dotknął on w szczególny sposób
drobny przemysł tradycyjny, mocno zakorzeniony w miastach małych. W konsekwencji wzrost demograficzny został brutalnie przerwany i nastąpiła długa faza stagnacji,
jak wskazują na to spisy ludności z lat 1982, 1990 i 1999. Tendencja podobna do tej,
jaką obserwuje się w całej Europie: straty populacji młodej i najbardziej wykształconej
na rzecz ludności w wieku dojrzałym i w trzecim wieku. W tym kontekście, również
w oczach deweloperów, zainteresowania tymi miastami przesunęły się na dalszy plan.
5.5.2. Specjalizacja gospodarcza
We Francji miasta małe i średnie to centra lokalne lub subregionalne. Dominuje
tu najczęściej sektor trzeci i znaczna reprezentacja funkcji urzędniczych. Związana jest
ona z siecią instytucji administracyjnych – prefekturami i podprefekturami. Niekiedy
turystyka jest uznawana za katalizator rozwoju ekonomicznego. Sytuacja jest jednak
mocno zróżnicowana, a infrastruktura społeczna i wachlarz usług jest szeroki: uniwersytet, uniwersytecki szpital publiczny, kliniki prywatne, sąd, centrum administracyjne
itd. Infrastruktura szkolnictwa na poziomie uniwersyteckim w tych miastach jest przedmiotem żywej debaty: liczba potencjalnych studentów może dość szybko okazać się
niewystarczająca dla uczelni wyższej, która – by trwać i rozwijać się – potrzebuje rosnącego popytu na wiedzę. Niebezpieczeństwo stanowi również przeciętnie niski poziom
uniwersytetów prowincjonalnych. Tworząc kadrę dyplomantów z wykształceniem wyższym, tworzy się jednocześnie swoistą pułapkę kulturalną i profesjonalną dla studentów
najmniej dynamicznych, których nie stać na wybicie się i migrację.
Znaczna ilość francuskich miast średnich zapewnia jednak dynamikę regionalną,
działając w strefie wpływów stolicy regionu. Niektóre miasta wyszły poza lokalną strefę wpływów, np. Niort jest krajowym centrum instytucji ubezpieczeniowych, Vannes
w Bretanii reprezentuje klaster produkujący jachty wyczynowe na skalę światową. Jest
to równocześnie stacja balneologiczna i centrum turystyczne oraz miejsce wybierane
niekiedy do osiedlenia się starszej generacji emerytów, także zagranicznych. Avignon
– to europejski festiwal teatralny, Cannes – światowy festiwal filmowy, kilkutysięczne
Auray w Bretanii udostępnia swą historyczną dzielnicę Saint Goustan rzeszom turystów
zainteresowanych targami antykwarycznymi. Miasteczko stało się również miejscem
poszukiwanym dla realizacji filmów przygodowych. Przykłady można mnożyć. Jednak
atuty funkcjonalne wydają się, ogólnie rzecz biorąc, dość ograniczone.
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Konieczność wyszukiwania swej specyfiki, specjalizacja na rynku gospodarczym
pozwala z jednej strony na rozwój, ale równocześnie czyni przyszłość niepewną. Tak na
przykład w roku 2008 wiele francuskich miast garnizonowych dotknął program ograniczenia armii francuskiej o 50 tysięcy etatów. Spowodowało to liczne protesty w tych
miastach i z pewnością osłabi ich znaczenie.
Poszukiwania nowej dynamiki ekonomicznej dla takich ośrodków są nadal zadaniem dawnej DATAR, obecnie DIACT, międzyresortowej Delegacji ds. Rozwoju Terytorialnego i Regionalnego, instytucji zlokalizowanej przy biurze premiera rządu. Tak
na przykład program konwersji przemysłowej jest ujęty w planie umów zawieranych
pomiędzy rządem i regionem w kolejnych programach pięcioletnich82.
5.5.3. Dynamika małych miast uzależniona od dynamiki regionu
Rewitalizacja małych miast jest utrudniana również przez zjawisko metropolizacji
widocznej w rozwoju drugiej i trzeciej „korony urbanistycznej” wokół miast-metropolii. Miasta małe znalazły się więc w ostatnich dziesięcioleciach w wirze przekształceń
ekonomicznych, społecznych i przestrzennych kraju83. Wg opinii niektórych ekspertów,
małe miasta w Europie Zachodniej stają dziś przed perspektywą wchłonięcia przez – coraz obszerniejszą – przestrzeń metropolitalną. Odnawia się również oblicze przestrzeni
wiejskiej, co powoduje zmiany strukturalne w zestawieniu z wielkimi metropoliami,
wobec deficytu innowacji i wykwalifikowanej siły roboczej. Podobnie jak i w innych
krajach Europy Zachodniej, średnie miasta we Francji przeżywają obecnie, na początku
XXI wieku, relatywny kryzys. Wyjątkiem są te, pozostające w sferze urbanizacji metropolitalnej lub należą do sieci miast ponadregionalnych ze względu na swą specjalizację.
W tym sensie ich rozwój jest uwarunkowany przez otoczenie socjoekonomiczne i sieci
osiedleńcze, w których uczestniczą.
Autor niniejszego opracowania nie podziela pesymistycznej wizji i fatalistycznego
scenariusza upadku. Przykłady znanych miast francuskich małych i średniej wielkości
dowodzą bowiem, że droga ku schyłkowi nie jest nieunikniona. Miasta, takie jak wspomniane Vannes, Dinard, Dinan w Bretanii, miasta o gospodarce opartej na klastrach, zwanymi we Francji poles d’excelence lub miasta o zdecydowanym i wyspecjalizowanym
profilu gospodarczym, turystycznym, kulturalnym (Avignon), naukowym (Aix, Montpellier) rozwijają się znakomicie. Zawdzięczają to woli politycznej ekip samorządowych,
które potrafiły odnaleźć ponadlokalne zadania w skomplikowanej strukturze globalnej
gospodarki światowej. Pozwoliło to pewnej grupie miast uniknąć włączenia w procesy
metropolizacji i sprzeciwić się tendencji do koncentracji funkcji ekonomicznych.
Odnowa miast małych i średnich zależy również w dużym stopniu od ich zdolności
organizacji o charakterze sieciowym (np. sieci gospodarczo-usługowych), które kom82
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M. Fabriès-Verfaillie et al., La France des villes, Bréal, 2000.
Tak na przykład basen zatrudnienia metropolii paryskiej powiększył się znacznie wraz z dostępem
do kolei szybkiego ruchu TGV – 300 km/godz. Pozwala na nawet na dojazd do pracy z Tours do
Paryża.

Inspiracje dla polityki miast małych i średnich w Polsce

125

pensują słabość endogeniczną, a w szczególności małe rozmiary. Atutem jest tu także
ich komplementarność w stosunku do metropolii. W końcu mogą wykazać innowacyjność poprzez strategię lokalizacji centrów uniwersyteckich i badawczych i tym sposobem poprawić swój wizerunek, podnieść poziom edukacji i odnowić tkankę małych
i średnich przedsiębiorstw.

5.6. Inspiracje dla polityki miast małych i średnich w Polsce
Polska posiada dawną tradycję polityki równoważenia rozwoju sieci osiedleńczej.
Zapoczątkowano ją już w czasach Królestwa Polskiego. Dużą rolę odegrał w tym minister Drucki-Lubecki84 i inni przywódcy. W Polsce istnieje wciąż jeszcze równomierna
sieć osadnicza miast małych i średnich. Jest to niezaprzeczalna wartość w skali europejskiej. Przetrwała ona w swej strukturze praktycznie niezmieniona od czasów lokacji
tych miast w XIII i XIV wieku, poznała wojny, epidemie, pożary, rozbiory.
W okresie PRL-u polityka stosowana przez władzę centralną polegała na lokalizacji wielu zakładów państwowych w miastach małych i średnich. Pozwoliło to na zatrzymanie pewnej części ludności poprzez utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach
państwowych na wsi i w małych ośrodkach miejskich.
Należy mieć na uwadze, że obecnie, w początkach XXI wieku, ani Unia Europejska, ani żadna organizacja międzynarodowa zajmująca się dziedzictwem architektonicznym i urbanistycznym, nie jest a priori zainteresowana wartościami, jakie dla kultury
europejskiej reprezentuje polska sieć osadnicza miast małych i średnich. Z tej strony
trudno jest oczekiwać rozwiązań dla problemów krajowych lub lokalnych. Nie ma też
żadnych powodów ani gwarancji, że sieć ta, jej jakość i zachowane jeszcze wartości kulturowe utrzymają się nadal bez planowych i konsekwentnych działań władz wszystkich
szczebli. To przykład Francji dowodzi, że właśnie w okresie największego rozwoju ekonomicznego trzydziestu lat powojennych te małe i średnie miasta ucierpiały najwięcej –
więcej nawet niż w czasach Rewolucji Francuskiej, która bezlitośnie niszczyła dobytek
i zabytki dawnego reżimu. Dopiero wprowadzenie woluntarystycznej polityki państwa
powiązane z inicjatywą lokalnych liderów samorządowych poprawiło sytuację, hamując
tendencję degradacji tej sieci urbanistycznej. Wynikają z tego następujące wnioski:
Przykład skutecznego działania DATAR (aktualnie DIACT) we Francji dowodzi
potrzeby znalezienia nowych relacji międzyministerialnych na rzecz krajowego
programu rozwoju miast średniej wielkości w Polsce. Szczególnie ważnymi partnerami są tu Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Kultury, Sektor ekonomii
społecznej;
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Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki (ur. 4 stycznia 1778 w Pohoście k. Pińska, zm. 10 maja 1846
w Sankt Petersburgu), polski polityk, minister skarbu Królestwa Polskiego w latach 1821-1830,
założyciel Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (1825) i Banku Polskiego (1828). Okazał się
genialnym finansistą i organizatorem gospodarki.
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Regionalne Programy Operacyjne na okres 2007-2013 są aktualnie jedynym miejscem pozwalającym na definiowanie i wdrażanie działań na rzecz utrzymania miast
małych i średnich. Wiadomo jednak, że fundusze strukturalne UE będą się zmniejszać. Dalsze działania trzeba będzie podejmować w znacznie większym stopniu
z funduszy krajowych. Tutaj doświadczenia francuskie w finansowaniu programów
miejskich mogą być przydatne, gdyż obecnie fundusze strukturalne UE odgrywają
już w polityce miejskiej we Francji rolę nikłą;
Miasta małe i średnie powinny szukać specyficznych rozwiązań dla swej przyszłości ekonomicznej, biorąc pod uwagę uwarunkowania i potencjał historyczny,
istniejący kapitał ludzki (kompetencje pracowników na rynku pracy). W powiązaniu ze strategią rozwoju regionalnego szukać sposobu na waloryzację tego specyficznego potencjału zarówno na rynku regionalnym, jak i na rynku globalnym.
Klastry gospodarcze i policentryczne układy sieciowe mogą być miejscem działań
synergicznych, wzmacniających się wzajemnie. Doświadczenia francuskich poles
d’excellence oraz sieci miasteczek historycznych, takich jak „Małe Miasteczka
z Charakterem”85 funkcjonujących w Bretanii już od trzydziestu lat, mogą stać się
tutaj źródłem inspiracji.
Polityka miast średnich i małych w Polsce pierwszej połowy XXI wieku może
wykorzystać doświadczenia francuskie, opierając własne rozwiązania zarówno na
pozytywnych efektach tamtejszych programów, jak i na analizie niepowodzeń. Wymaga to jednak zupełnie nowego podejścia do doświadczeń krajów zachodnich, od
czego przez lat 50 odcięta była praktycznie cała polska elita intelektualna. Nadrobienie tych zaległości jest trudne. Następuje z wolna poprzez staże i wyjazdy
studialne i samorządowe do krajów Europy Zachodniej oraz działania nielicznej
grupy eurodeputowanych. To jednak tylko początek dochodzenia do poziomu wiedzy zdobywanej przez dziesięciolecia.

5.7. Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie miast małych
i średnich
W aneksie do tych rozważań watro zaprezentować stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie miast małych i średnich. Oto fragment sprawozdania Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego 2004-200986:
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„Małe miasteczka z charakterem”, to sieć dawnych małych miast historycznych, które nie rozwinęły się w okresie po rewolucji przemysłowej, lecz zachowały potencjał dziedzictwa zabytkowego. Po spełnieniu szeregu warunków związanych z rewaloryzacją zabytków, recepcją turystów
i animacją życia kulturalnego, stowarzyszenie tych miasteczek stało się źródłem sukcesu turystycznego i gospodarczego.
Projekt sprawozdania nr 2004/2258(INI) z 31.5.2005 w sprawie wymiaru miejskiego w kontekście
rozszerzenia UE (2004/2258(INI); Komisja Rozwoju Regionalnego, Sprawozdawca: Jean Marie
Beaupuy (wersja robocza).
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Parlament Europejski,
– uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, a w szczególności art. I-3, I-14, II-96, III-220, III-365§3 oraz art. 8 Protokołu w sprawie
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności,
– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, zmienione Jednolitym Aktem Europejskim oraz Traktatami
z Maastricht, Amsterdamu i Nicei, a w szczególności art. 158 i 159,
– uwzględniając projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady
dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Spójności (COM (2004)0492 – 2004/0163(AVC),
– Uwzględniając następnie cały szereg innych rezolucji i aktów prawnych (…),
A. mając na uwadze, że miasta skupiają 78% ogółu ludności i stanowią:
– miejsce, w którym koncentrują się najbardziej złożone trudności (wykluczenie społeczne, segregacja przestrzenna i etniczna, brak bezpieczeństwa,
narkotyki, zanieczyszczenie, skażenie terenów poprzemysłowych, nielegalny handel, bezrobocie, brak konkurencyjności, ubóstwo...),
– miejsce, gdzie tworzy się przyszłość: uniwersytety, ośrodki badawcze...,
B. mając na uwadze, że miasta, w szczególności małe i średnie są kluczowymi
podmiotami rozwoju regionalnego oraz realizacji celów lizbońskich i göteborskich,
C. mając na uwadze znaczne rozbieżności w dziedzinie polityki miejskiej między
25 Państwami Członkowskimi, wynikające zwłaszcza z rozszerzenia o 10 nowych Państw Członkowskich, które często nie prowadzą polityki miejskiej na
poziomie krajowym lub regionalnym,
D. mając na uwadze, że polityka miejska nie podlega bezpośrednio kompetencji
Unii Europejskiej, jednak Unia Europejska jest kompetentna w sprawach dotyczących polityk mających bezpośredni wpływ na trwały rozwój miejski: polityki regionalnej i spójności, transportu, środowiska naturalnego, zatrudnienia
i spraw społecznych, badań naukowych, rynku wewnętrznego, konkurencji...,
E. mając na uwadze, że miasta są częścią przestrzeni regionalnej i że Traktat
ustanawiający Konstytucję dla Europy stawia za cel spójność terytorialną, stanowiąc punkt wyjścia dla trwałego rozwoju miejskiego, który powinien dokonywać się w harmonii z obszarami podmiejskimi i otaczającymi obszarami
wiejskimi,
F. mając na uwadze, że problematyka miast wymaga jednoczesnego zaangażowania decydentów politycznych, społeczeństwa obywatelskiego, podmiotów
gospodarczych i społecznych oraz regionalnych grup interesu,
G. mając na uwadze, że należy położyć kres rozproszeniu środków, poprzez ogólną wizję uwzględniającą całość problematyki,
H. mając na uwadze, że pojęcie trwałego rozwoju miejskiego można zdefiniować
jako wkład stref miejskich we wzrost, innowację i spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, co obejmuje rewitalizację miast,
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1. Jest przekonany, że miasta, zwłaszcza małe i średnie mogą odegrać główną rolę
w realizacji celów lizbońskich i göteborskich;
2. Zwraca się o uznanie polityki miejskiej w ogólności, a także zwraca się do
Konferencji Przewodniczących Parlamentu Europejskiego o zaproponowanie
zmiany Załącznika VI Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego
uprawnień Komisji Rozwoju Regionalnego, która wyraźnie włączy do swoich
celów i uprawnień – poza „polityką regionalną i polityką spójności” – wymiar
miejski, uwzględniając prace innych zainteresowanych Komisji (dotyczące
transportu, środowiska naturalnego, badań naukowych, zatrudnienia i spraw
społecznych, rynku wewnętrznego itp.) w perspektywie horyzontalnej;
(…) zwraca się do Komisji o ogłoszenie dialogu terytorialnego, równolegle
do dialogu społecznego i dialogu obywatelskiego. Ten dialog terytorialny pozwoli różnym władzom, zarówno regionalnym jak i lokalnym, na uczestnictwo
w negocjacjach i podejmowaniu decyzji dotyczących polityki i działań w sprawach miejskich, zwłaszcza w ramach polityki spójności i zarządzania funduszami strukturalnymi; (…)
6. Zwraca się do Komisji o rozwijanie i promowanie narzędzi rozwoju miejskiego dostępnych dla wszystkich miast:
i. wzywa do rozwijania i regularnej aktualizacji danych pozwalających na
lepszą ocenę sytuacji w miastach, a także do znaczącego wsparcia dla programu audytu miejskiego;
ii. podkreśla znaczenie promowania współpracy między miastami przez rozwój wirtualnych i fizycznych partnerskich sieci wymiany dobrych praktyk
i doświadczeń, a także przez wspólne projekty wzmacniające wymiar międzyregionalny i ponadnarodowy;
iii. wzywa do efektywnej i skutecznej komunikacji dzięki działaniom promocyjnym, takim jak konferencje;
7. Przypomina, że po rozszerzeniu należy nadal wzmacniać na poziomie nowych
Państw Członkowskich i regionów osie rozwoju związane z polityką miejską,
takie jak gospodarka mieszkaniowa, infrastruktura, transport, środowisko naturalne, eliminacja odpadów, kultura, kształcenie i zdrowie;
8. Podkreśla znaczenie rozwijania zintegrowanej miejskiej polityki przestrzennej i tematycznej w ludzkim wymiarze, z opracowaniem dokumentu referencyjnego zawierającego wytyczne idealnego miasta europejskiego;
9. Uznaje konieczność wzmocnienia partnerstwa pomiędzy obszarami miejskimi
a wiejskimi, z uwzględnieniem powstających obszarów podmiejskich między
miastem a wsią, w celu osiągnięcia spójności terytorialnej; (…).

Rozdział 6
Vannes: konsekwentna polityka rewitalizacji miasta
średniej wielkości – Operacja Programowania OPAH
6.1. Wstęp, dane demograficzne
Rozdział ten jest poświęcony programom podjętym w mieście średniej wielkości – Vannes w Bretanii francuskiej, w latach 1975-2008. Ze szczególną uwagą śledzić będziemy początek lat 80., gdy rozwinięta rządowa polityka dotycząca poprawy
mieszkalnictwa ześrodkowała się na wdrażaniu Programowanych Operacji Poprawy
Mieszkalnictwa, przestrzeni publicznych i działaniach prospołecznych. Zadania te były
realizowane we wsparciu funduszy publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym,
departamentalnym i lokalnym. Są przykładem konsekwentnie realizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego. Opis ten wymaga prezentacji uwarunkowań przestrzennych, społecznych i gospodarczych oraz przyjętych kierunków rozwoju miasta. Na drodze do sukcesu istotne okazały się również działania promocyjne i programy animacji
kulturalnej miasta prowadzone od kilkunastu lat.
Miasto położone jest w zachodniej Francji, w Bretanii, na południowym wybrzeżu
Półwyspu Bretońskiego, nad zatoką Morbihan (Ocean Atlantycki). Jest to ośrodek administracyjny departamentu Morbihan. Miasto liczyło 45,4 tys. mieszkańców w 1987
roku 87. Położone jest o 100 km od Rennes, stolicy regionu, Nantes i Quimper, 4 godziny
od Paryża autostradą i 3 godziny koleją szybkiego ruchu TGV, 1 godzinę od lotniska
międzynarodowego w Nantes, 30 minut od lotniska w Lorient. Jest to drugie, po Lorient,
pod względem ludności miasto w departamencie i piąte w regionie Bretanii (na 1498
ośrodki gminne).
Statystyka zaludnienia w roku 2005 przedstawia się następująco:
ludność w granicach miasta: 54 773 mieszkańców,
ludność w obszarze miejskim aglomeracji: 60 062 mieszkańców (Vannes i Saint-Avé),
ludność na obszarze zurbanizowanym: 118 029 mieszkańców.
To nieco uśpione miasto, w latach 60. obliczane na około 30 000 mieszkańców,
leży poza zasięgiem wielkich przemian przemysłowych. Po II wojnie światowej żyło
sennym rytmem miasta – prefektury departamentu Morbihan, miasta notabli i starzejącej się burżuazji lokalnej. Kultywowało również tradycje drobnej szlachty bretońskiej,
związanej od wieków z rolnictwem. Od połowy lat 70., dzięki kilku wybitnym merom,
87

W starożytności była stolicą Wenetów, następnie rzymskim Dariorigum, obecna nazwa od III w.
Od V w. siedziba biskupstwa i stolica hrabstwa, które w 990 r. stało się częścią posiadłości książąt
Bretanii, następnie w późnym średniowieczu rezydencją książęcą. Od XIII w. było miejscem zgromadzeń stanowych księstwa, na którym w 1532 r. zadecydowano o jego przyłączeniu do Francji.
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zajmującym równocześnie stanowiska w administracji państwowej, i ich ekipom samorządowym podjęto tu szereg programów rządowych, dających wówczas szansę na
wyjście miasta z letargu. Kolejne programy w ciągu 40 lat wyprowadziły miasto ze
stanu zapomnienia do rangi centrum turystyki i sportów wodnych stacji balneologicznej,
rozwoju klastera stoczniowego (jachty wyczynowe). Przyczyniły się do tego szczególnie prace w ramach Sektora Chronionego, następnie program mieszkaniowy w centrum
historycznym i prowadzona w latach 80. Programowana Operacja poprawy mieszkalnictwa OPAH. Operacja ta – jako kolejny program podjęty przez władze miasta – pozwoliła
przekroczyć pewną masę krytyczną pozytywnych działań i stała się punktem zwrotnym,
od którego datuje się dalszy – już łatwiejszy rozwój miasta.
Dzięki inicjatywom mera, Raymonda Marcelina, będącego deputowanym do
Parlamentu, a w latach 60. ministrem spraw wewnętrznych, miasto uzyskało kontrakt
w ramach polityki miast małych i średnich. Wówczas odnowiony był po raz pierwszy port zlokalizowany w centrum miasta – wybudowana śluza, pozwalająca utrzymać
stan wody w porcie niezależnie od przypływów i odpływów Atlantyku. Od połowy lat
70. Vannes to oferujący swe atrakcje ośrodek turystyczny. Następuje również rozwój
przemysłu metalowego, maszynowego – budowa jachtów wyczynowych, spożywczego.
Zapoczątkowane są prace przy obiektach wpisywanych do rejestru zabytków: katedra
(XIII-XVI w.), Château Gaillard (1425-1554, siedziba parlamentu Bretanii, obecnie muzeum), dawna hala targowa La Cohue (XII-XIV w.), fragmenty murów miejskich (XIIIXVII w.), domy mieszczańskie (XVI-XVIII w.).

6.2. Ekonomia – zatrudnienie w sektorach gospodarki (2006-2008)
Zatrudnienie w obszarze wpływów miasta jest oparte na sektorze usług (79%).
Przemysł to przede wszystkim sieć małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w sektorach: żywnościowym (160 przedsiębiorstw, 1900 miejsc pracy), przemyśle drobnym
(390 przedsiębiorstw, 4000 miejsc pracy), budowie jachtów i szkutnictwie (90 przedsiębiorstw i 500 miejsc pracy). Największe przedsiębiorstwa to:
Evialis (Guyomarch) – przetwórstwo żywności,
CECAB – konserwy warzywne,
Michelin – półprodukty dla produkcji opon,
Multiplast – katamarany wyczynowe (np. Orange I i II),
Bic Sport – deski surfingowe, kajaki.

Programy rewitalizacji w latach 70. Sektor Chroniony w Vannes
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Ryc. 6.1. Zatrudnienie w sektorach gospodarki w latach 2006-2008
Trzeba wymienić również sektor budowlany i produkty rybołówstwa. Sektor Badań i Innowacji zlokalizowany jest głównie przy Uniwersytecie Południowej Bretanii.
Istnieje również kilka ośrodków badawczych w sektorze prywatnym małych i średnich
przedsiębiorstw: w dziedzinie biochemii (Archimex) i w informatyce. Miasto posiada
departamentalną Delegację Izby Handlu i Przemysłu.
Należy też zaznaczyć pozytywny wpływ gospodarczy, jaki był wynikiem lokalizacji historycznego garnizonu sił morskich. W latach 2002-2008 redukcje liczebności
w armii francuskiej spowodowały zadrażnienia i niesnaski pomiędzy miastami, które
w ramach redukcji traciły swe garnizony – źródło animacji i dochodów, a rządem i Ministerstwem Obrony.

6.3. Programy rewitalizacji w latach 70. Sektor Chroniony w Vannes
W połowie lat 70. miasto podejmuje propozycję rządu w ramach realizacji polityki
miast średniej wielkości. Ważnym osiągnięciem jest renowacja portu zlokalizowanego
w centrum miasta przy efektownym placu. Port jachtowy stanowi szczególną atrakcję
turystyczną. Sukces jest tak znaczny, że obszary spacerowe po obu stronach portu zapełniają się w następnych latach samochodami. Promenada jest zagrożona. W latach 2006-2008 samorząd decyduje o budowie parkingu wielopoziomowego, który z najbliższym
sąsiedztwie lustra wody schodzi poniżej tego poziomu.
Istotnym etapem rewitalizacji miasta jest utworzony w ramach polityki krajowej
Sektor Chroniony, obejmujący 19 ha w centrum Intra Muros. Został opracowany przez
arch. Drieu de la Rochelle – Architecte en Chef de Monuments Historiques. Sektor został utworzony w roku 1982. W ramach robót podjęto wyburzenie kilkunastu kamienic
mieszkalnych dla odsłonięcia i rewaloryzacji murów i bram miejskich wraz z zabytkową
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miejską pralnią publiczną funkcjonującą jeszcze w początkach XX wieku. Zespół ten
stanowi o szczególnej atrakcyjności starego miasta.

Fot. 6.2. Vannes, port śródmiejski: rewitalizacja obszaru w ramach programu „Polityka
miast średniej wielkości”, lata 70. XX wieku. Fot. autor, 2008
Niezależnie od realizacji projektów Sektora Chronionego, zawartych w Stałym
Planie Ochrony i Rewaloryzacji, w Sektorze przeprowadzono w latach 70. zgrupowaną
operację poprawy stanu starych budynków mieszkalnych, której formuła była prototypem rządowej polityki Operacji Programowanych OPAH skierowanej na poprawę standardów w starych zasobach mieszkalnych w całym kraju.

6.4. Programowana Operacja Poprawy Mieszkalnictwa OPAH Saint
Patern
6.4.1. Program mieszkaniowy
Równocześnie z działaniami w centrum miasta (intra muros) i wraz ze zwrotem
priorytetów polityki rządu w kierunku poprawy stanu starych zasobów mieszkaniowych,
miasto podejmuje przygotowanie Operacji Programowanej Mieszkalnictwa w sąsiadującej z centrum dzielnicy Saint Patern. Jest to uboga dzielnica historyczna – rzemiosła,
małego handlu, o niekorzystnym wizerunku w zespole miejskim. Samorząd powierza
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opracowanie i wdrożenie programu rewitalizacji operatorowi zewnętrznemu. Jest nim
stowarzyszenie PACT ARIM w Bretanii88.
Program obejmuje remonty 260 mieszkań w następujących segmentach rynku lokalnego:
− operacje zakupu i renowacji mieszkań przez instytucje działające w uspołecznionym sektorze mieszkalnictwa – 15 mieszkań (plan został znacznie przekroczony),
− poprawa standardów mieszkań własnych we wspólnotach mieszkaniowych –
40 mieszkań,
− mieszkania lokatorskie w prywatnych budynkach czynszowych remontowane
z pomocą Narodowej Agencji Poprawy Mieszkalnictwa – 120 mieszkań,
− operacje prywatne zakupu i remontu finansowane przy pomocy wspieranych
Pożyczek Lokatorskich – 80 mieszkań.
Program dotyczy więc około 120 mieszkań lokatorskich i 40 mieszkań własnościowych. Do tej liczby należy dodać 17 subwencji z programu resorbowania mieszkań substandardowych i 40 premii na podstawowe remonty generalne. Koszt robót rozłożony
został w ramach montażu finansowego na lata 1981-1984.
Do programu wdrażanego przez operatora PACT-ARIM dodać należy wkład developerów mieszkaniowych w sektorze uspołecznionym:
− HLM – 45 mieszkań nowych i 15 mieszkań wykupionych i wyremontowanych,
razem 60 mieszkań,
− HBS – „Mieszkania Usługi Bretońskie” podejmuje program 40 mieszkań nowych. Był on przedmiotem konkursu architektonicznego, który połączył nową
zabudowę, remonty, lokale handlowe, parkingi prywatne i publiczne. Koszt robót rozłożony został w ramach montażu finansowego na lata 1981-1984.
Przewidywany program 10 mieszkań wykupionych do modernizacji dla osób starszych rozwinięty został w okresie trwania operacji programowanej. Powstało tu nowe
foyer dla osób starszych, cieszące się dużym sukcesem tak społecznym, jak i finansowym. Rynek potrzeb w zakresie usług dla „trzeciego wieku” sukcesywnie się poszerza.
Finansowanie projektów z budżetu gminy przedstawia się następująco: fundusz
interwencji mieszkaniowych – gmina przeznaczyła ekwiwalent ok. 100 000 euro na następujące bieżące potrzeby programu rewitalizacji:
− przeprowadzki dla 20 rodzin,
− przeprowadzki prowizoryczne,
− przeprowadzki definitywne dla 20 rodzin,
− akcje poprawy estetyki elewacji,
− akcje społeczno-edukacyjne dla rodzin zagrożonych wykluczeniem.

88

Przygotowanie programu rewitalizacji przez ekipę pod kierunkiem architekta-urbanisty K. Skalskiego trwa 12 miesięcy. Pozwala to m.in. na przeprowadzenie remontów testujących w zróżnicowanej typologii budynków.
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Tabela 6.1. Przykładowy plan wykonalności remontu dla prywatnych mieszkań na
wynajem (we frankach).

Studium wykonalności jest przygotowane przez operatora na rzecz właściciela budynku (gratis). Następnie raty pożyczki są kalkulowane w ten sposób, by czynsz po
remoncie wystarczył na ich spłacenie.
6.4.2. Poprawa przestrzeni publicznych
Program przekształceń obejmuje kilkanaście projektów, z których najważniejsze
dotyczą miejsc parkingowych i korekt ruchu drogowego na terenie dzielnicy, poszerzenia chodników dla pieszych, oświetlenia ulic i nowej powierzchni placów i zespołów zieleni publicznej. I tak budowa 4 parkingów publicznych o łącznej liczbie około
70 miejsc, poprzedziła wszelkie przekształcenia ulic i wyburzenia. Związana była też
z redukcją parkingów na innych miejscach, gdzie przewidziane było np. poszerzenie
chodników lub przeznaczenie ich na tarasy dla restauracji. A oto tytuły innych projektów
wskazujące na ich skalę:
− przekształcenie nawierzchni i ruchu na ulicy St. Nicolas,
− zagospodarowanie Placu św. Katarzyny i placu wokół kościoła St. Patern,
− zagospodarowanie placyku Cabello,
− zagospodarowanie uliczki Petite Garenne,
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− przejścia piesze na bulwarze de la Paix,
− zagospodarowanie ulicy St. Patern.
W latach 1981-85 zrealizowano część tych zamierzeń. Wszystkie zostały zakończone do roku 1990. Obrót finansowy w dziedzinie modernizacji mieszkań przewidywany był w programie na około 34 900 000 franków z roku 1981. Odpowiadało to
wówczas około 7,5 milionom dolarów USA. Stosunek subwencji do wkładów prywatnych (poprzez pożyczki bankowe) wyniósł około 1:3. Koszt remontów na 1 m2 budynku
mieszkalnego, obejmujący części wspólne, był z góry zapreliminowany w stosunku 2:3
kosztu w nowym budownictwie mieszkaniowym. Remonty były więc zasadniczo tańsze
od nowego budownictwa.
W kosztach zagospodarowania przestrzeni publicznych uczestniczył centralny
Fundusz Zagospodarowania Miast (FAU) w skali około 30%.
6.4.3. Działalność socjalna i ekonomiczna
Polega ona głównie na zarządzaniu i wspomaganiu przeprowadzek lokatorów
na czas remontów. Służy temu rezerwa 15 mieszkań tymczasowo przeznaczonych na
ten cel. Remonty trwają przeciętnie 4-6 miesięcy. Miasto w ramach swych uprawnień
samorządowych służy pomocą przy przeprowadzkach dostarczając sprzętu komunalnego. 70% osób wróciło po remoncie generalnym do poprzednio zajmowanych mieszkań –
zmodernizowanych przez wprowadzenie elementów komfortu. Kilka osób zostało przeniesionych do Domu Pomocy Społecznej. Delikatna materia społeczna sprawia, że Szef
Programu pozostawał w kontakcie z tymi osobami niekiedy przez kilka miesięcy. Od
strony ekonomicznej rola szefa programu polega na pomocy w podejmowaniu decyzji
przez kupców i rzemieślników, którzy w odpowiedzi na akcję informacyjną pragną podjąć decyzję co do ewentualnej działalności gospodarczej. Już w czasie trwania programu
w dzielnicy pojawiły się nowe sklepy, piekarnie, sklep mięsny, specjalistyczne sklepy
spożywcze, galeria sztuki, antykwariusz. Nie wszystkie wytrzymały okres przejściowy.
Od czasu zakończenia programu (1986) życie ekonomiczne dzielnicy rozwinęło się zbyt
mocno w kierunku usług gastronomicznych (bary, restauracje), co budzi już konflikt
z funkcją mieszkaniową.
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Fot. 6.3. Vannes, dzielnica Saint Patern, rewitalizacja w ramach OPAH 1980-1985.
Remonty mieszkań lokatorskich stanowią główny program rewitalizacji
dzielnicy. Fot. J.W. Sulińska, 2008
W ramach OPAH organizowane są dodatkowo kampanie na rzecz odnowy elewacji
oraz na rzecz poprawy estetyki witryn sklepowych. W niektórych miastach prowadzone
są równolegle Operacje Programowane Rewitalizacji Handlu lokalnego OPARCA (są to
pierwsze zorganizowane programy wzmocnienia handlu w dzielnicach staromiejskich
w obronie przez zagrożeniem handlu przez sklepy wielkopowierzchniowe (hipermarkety).
W tym okresie tworzona jest również z inicjatywy rządu i Regionów tzw. Lokalna Polityka Mieszkalnictwa (PLH). Obszary objęte lokalną polityką mieszkalnictwa obejmują obszary zatrudnienia. W przypadku Vannes, PLH obejmuje w latach 90.
kilkanaście gmin wchodzących w skład tzw. Pays de Vannes (krainy Vannes). Opracowanie założeń i animację powierzono również Lokalnej Agencji Pact Arim jako
operatorowi.
Metodyka i mechanizmy Programowanej Operacji Poprawy Mieszkalnictwa prezentowane są tu dokładniej, gdyż – wg opinii autora – jest to formuła, która może być
wprowadzana w warunkach polskich w Lokalnych Programach Rewitalizacji i w następnych okresach programowania. Są to bowiem działania programowane na miarę potrzeb
i możliwości polskich miast – szczególnie średniej wielkości.
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Program rewitalizacji oparty jest na poprawie standardów mieszkaniowych w starych zasobach oraz przestrzeni publicznych. W sferze mieszkalnictwa obejmuje zarówno budynki i mieszkania komunalne, jak i budynki i mieszkania stanowiące własność
prywatną: budynki przeznaczone na wynajem bądź te, które są zamieszkiwane przez
właścicieli.

Fot. 6.4. Vannes, dzielnica Saint Patern, OPAH 1980-1985. Niektóre budynki
historyczne zostały wówczas wykupione przez nowych właścicieli, którzy
remontowali je z pomocą pożyczek (PAP) obejmujących koszty zakupu
i remontu. Zwrot pożyczki w ciągu kilkunastu lat pozwolił na dochodzenie do
własności nieruchomości. Fot. autor, 2008
6.4.4. Rola operatora – menedżer
Operatorem Programu rewitalizacji „OPAH St. Patern” było bretońskie stowarzyszenie Pact Arim. Stowarzyszenie jest członkiem krajowej federacji stowarzyszeń FNC
PACT ARIM, która jest głównym francuskim operatorem programów rewitalizacji w latach 1975-1990. Stowarzyszenie o statucie non profit działa w ramach krajowego Ruchu
na Rzecz Rewitalizacji. Działalność komitetów pilotażowych ma charakter misji społecznej. Stowarzyszenie realizuje około 80% programów w kraju. Pact Arim zatrudniał
w latach 80. ponad 2000 pracowników etatowych. Rady Administracyjne Stowarzyszeń
lokalnych liczą około 5000 osób pracujących społecznie. Rekrutują się najczęściej spo-
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śród radnych miejskich i departamentalnych z obszarów objętych programami rewitalizacji. Są to również wybrani do współpracy z profesjonalistami przedstawiciele organizacji społecznych, administracji lokalnej i regionalnej oraz osobistości pochodzące
z lokalnych stowarzyszeń kulturalnych czy związanych z edukacją. Operacje Programowane są w tym okresie główną metodą (démarche) wdrażania programów rewitalizacji.
Realizują one politykę rządową, łącząc inicjatywy lokalne z regułami krajowymi.
Dla sukcesu operacji programowanej szczególnie istotna jest rola operatora jako
rzetelnego doradcy dla każdego typu inwestora. Operator dysponuje szeregiem argumentów i propozycji:
− wykonanie na rzecz Urzędu Miasta i instytucji zarządzającej (w tym przypadku
francuskie Ministerstwo Infrastruktury) studium operacyjnego rewitalizacji obszaru. Jest to dokumentacja opracowana z ciągu roku – niekiedy do 15 miesięcy
– przez biuro operatora. Zawiera analizę sytuacji demograficznej, społecznej,
gospodarczej, przestrzennej obszaru. Proponuje kierunki pracy w okresie pięciu lat i konkretne projekty remontów budynków oraz przekształcenia przestrzeni publicznych, propozycje akcji społecznych i gospodarczych. Proponuje
całościowy program remontów i bilans finansowy oraz konieczny preliminarz
finansowy. Na tej podstawie następuje rezerwacja kredytów u partnerów finansujących89;
− wykonywanie na rzecz właścicieli budynków i mieszkań przeznaczonych na
wynajem wstępnego projektu architektonicznego i biznesplanu remontu – usługa ta jest gratisowa dla kandydata na remont. Operator jest opłacony w ramach
umowy realizacyjnej z Urzędem Miasta. Dopiero po podjęciu decyzji o robotach remontowych przez właściciela, operator przygotowuje płatny kontrakt na
opracowanie dokumentacji budowlanej i prowadzenie robót. W opisywanym
okresie istniało kilkanaście formuł takich kontraktów – gdyż elastyczność relacji pomiędzy właścicielem, operatorem i bankiem kredytującym jest podstawą
dla decyzji inwestora i sukcesu robót;
− organizacja niezbędnych przesiedleń i rozwiązywanie na bieżąco problemów
rodzin i osób dotkniętych przesiedleniami;
− współpraca z organizacjami i instytucjami pomocy społecznej;
− organizacja partnerstwa (stowarzyszenia, konserwator zabytków, banki), spotkań z mieszkańcami, kontakty z prasą i mediami, wystawy;
− przekazywanie Radzie Miasta raportów z realizacji powierzonych misji;
− przekazywanie raportów półrocznych z postępów realizacji do instytucji finansujących;

89

Program rewitalizacji opracowany i przyjęty przez Radę Miasta (na okres 5 lat) jest następnie
przesłany do Ministerstwa i Narodowej Kasy Poprawy Mieszkalnictwa ANAH wraz z projektem Umowy Ramowej na realizację Operacji Programowanej. W okresie 3-4 miesięcy
Umowa jest podpisywana, co stanowi zobowiązanie do współfinansowania.
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− przygotowanie ewentualnych aneksów do umów z instytucjami zarządzającymi
dla uzyskania przedłużenia operacji programowanej i rezerwacji odpowiednich
zasobów finansowych w tych instytucjach.
Mówiąc o programie rewitalizacji dla dawnej dzielnicy miejskiej należy zauważyć,
że w latach 80. operator pozostawia niezagospodarowane pola działania, istotne dla rewitalizacji dzielnicy:
relacja pomiędzy mieszkalnictwem a ochroną zdrowia,
edukacja,
kultura,
szkolenia i rynek pracy,
urbanistyka, planowanie.
W działalności operatora dominują natomiast następujące funkcje:
programowanie działań: zasoby dziedzictwa, zabudowa istniejąca i nowa zabudowa,
usługi dla mieszkalnictwa: remonty, przeprowadzki itp.,
usługi społeczne: propozycje, programowanie, uczestnictwo w pracach organów wyspecjalizowanych,
urbanistyka operacyjna: zarządzanie wartością nieruchomości, wykorzystanie
prawa pierwokupu komunalnego DPU, określenie strefy niespekulacyjnej ZIF,
wdrożenie, pilotaż programu.
Tabela 6.2. Funkcje i misje dominujące w działaniach operatora PACT ARIM
Funkcje
Mieszkaniowa

Misje
Wsparcie dla inwestorów prywatnych, wspólnot mieszkaniowych etc. lub
rola inwestora zastępczego
Zarządzanie lokalnym rynkiem mieszkaniowym

Gospodarowanie
Pilotaż, programowanie inwestycji
przestrzenią
Projekty w przestrzeniach publicznych
Społeczna
Przeprowadzki, substandardy mieszkaniowe
Ekonomiczna
Promocja i lokalizacja handlu i rzemiosła lokalnego oraz przedsiębiorstw

6.4.5. Rola instytucji finansujących
W okresie prowadzenia operacji instytucje finansujące OPAH to:
– Narodowa Agencja Poprawy Mieszkalnictwa (ANAH). Poprzez regionalne ośrodki terenowe i przy pomocy lokalnych komisji rozpatrujących wnioski i przyznających subwencje indywidualne ANAH dofinansowuje remonty
budynków mieszkalnych w sektorze prywatnych właścicieli wynajmujących.
Wynajem i wysokość czynszu po remoncie jest kontrolowana – jako przedmiot
umowy. Umowa wiąże wynajmującego: za udzielenie subwencji osiągającej od
30% do nawet 70% kosztów remontu właściciel przez okres 10 lat ma określoną
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–

–

algorytmem wysokość czynszu i jego corocznej, dopuszczalnej przez państwo,
progresji. Służy temu współczynnik określany w zależności od inflacji i kosztów życia. Ogłaszany jest on co trzy miesiące i może być aplikowany corocznie
w dniu podpisania umowy najmu. Tym sposobem zasób mieszkań prywatnych
przeznaczonych na wynajem wchodzi realnie w skład polityki mieszkaniowej
państwa, a przysłowiowy „kamienicznik” staje się ważnym partnerem tej polityki90.
Międzyresortowa Delegacja ds. Miast (DIV) wraz z funkcjonującym poprzednio Funduszem Zagospodarowania Miejskiego (FAU, Fond d’aménagement Urban). Organizm ten dofinansowuje realizację projektów przygotowanych przez operatora i Urząd Miasta dla poprawy funkcjonalnej i estetycznej
przestrzeni publicznych w obszarze objętym rewitalizacją. Subwencje budżetu
państwa kształtowały się w latach 1980-1990 na poziomie 30% kosztów. Urząd
Regionalny stworzył własny fundusz wsparcia dla przestrzeni publicznych,
a przedstawiane projekty oceniała komisja samorządu regionalnego w Rennes91.
Banki lokalne udzielające pożyczek właścicielom remontowanych posesji,
konkurujące o klientów. Jednak ten sektor działań bankowych wymaga pewnej specjalizacji w obsłudze i wyróżnia się tu Crédit Immobiler – proponujący
pożyczki dla nowych właścicieli kupujących i remontujących oraz Caisse d’Epargne, działająca we współpracy z Kasą Depozytowo-Konsygnacyjną CDC
w dziedzinie finansowania mieszkalnictwa.

6.4.6. Organizacja, warunki powodzenia programu
Umowa Operacyjna
Pomiędzy Urzędem Miasta, Instytucją Zarządzającą, Ministerstwem Infrastruktury i Narodową Agencją Poprawy Mieszkalnictwa ANAH – umowa operacyjna dotyczy
zobowiązań finansowych i merytorycznych tych partnerów w ramach montażu finansowego dla programu rewitalizacji. Jest to umowa globalna, obejmuje okres 5-letni dla
wdrożenia i realizacji projektów.
Umowa wykonawcza
Jest zawierana pomiędzy Urzędem Miasta lub np. Związkiem Międzykomunalnym
a operatorem. Zawiera program pracy operatora i określa warunki wykonania, w tym
90

91

Podobne zamierzenia były zdefiniowane w jednej z późniejszych wersji ustawy o rewitalizacji
w Polsce (początek obecnego stulecia). Jednak bez żadnego wsparcia „kamienicznika” ze strony finansów publicznych nikłe jest prawdopodobieństwo podejmowania remontów, szczególnie
w małych i średnich miastach polskich, gdzie mieszkania na wynajem pozostają w rękach ludzi na
ogół nie bogatych, pracujących zawodowo i niemających dostatecznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, by podejmować takie decyzje. Stąd ważna rola operatora.
Autor był przez kilka lat był odpowiedzialny za departament projektów przestrzeni publicznych
w ramach OPAH, stąd pochodzą doświadczenia w tej dziedzinie.
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honorarium operatora w okresie 5 lat. Umowa precyzuje ilość i specyfikę etatów pracowniczych przydzielonych do wykonania zadań92.
Warunki powodzenia Operacji Programowanej OPAH
Mechanizmy motywacyjne pozostające w dyspozycji operatora dotyczą kilku
płaszczyzn:
− finansowej – poprzez oferowane inwestorom subwencje (inwestor to najczęściej właściciel mieszkań na wynajem);
− decyzyjnej – poprzez uwiarygodnienie przedsięwzięcia wobec inwestora, jego
otoczenia oraz wobec banku kredytującego;
− organizacyjnej – poprzez odciążenie od zadań administracyjnych i zarządczych
inwestora, szczególnie jeśli jest to osoba fizyczna, niefachowa i niezainteresowana a priori remontem kamienicy;
− wsparcia logistycznego – według opinii Szefów Programów (chargé d’opération) sukces polega na uzyskaniu jak największej liczby drobnych inwestorów
remontujących mieszkania i budynki w okresie 5 lat programu. Decyzje w tej
materii, według opinii profesjonalistów, opierają się w 80% na przesłankach natury psychologicznej. Motywacje drobnych inwestorów w sektorze prywatnym
do podejmowania remontów w starych zasobach są wielorakie: przywiązanie
do odziedziczonej nieruchomości, względy estetyczne, względy zarobkowe;
− wsparcia finansowego – względy zarobkowe są brane pod uwagę przez inwestorów prywatnych, jednak zyski z nieruchomości nie są ewidentnie odczuwane
w krótkim czasie. Wskazuje na to studium wykonalności remontu (biznesplan
remontów). Uwzględnia koszt projektu, koszt robót, subwencje i pożyczki.
W stosunku do przychodów z czynszów uzyskiwanych po remoncie biznesplan
ukazuje – w skali kilkunastu lat – deficyty i dochody. Przez kilka pierwszych lat
istnieją niekiedy deficyty finansowe, które inwestor-właściciel może odpisać
w ramach corocznej deklaracji fiskalnej. Najczęściej, dopiero po kilku latach,
właściciel uzyskuje nadwyżkę w stosunku do raty spłacanego długu.
W Polsce istnieją w tej materii stereotypy społeczne odnośnie do zysków z wynajmu mieszkań oraz niechętna opinia publiczna ukształtowana w stosunku do „kamieniczników”. Powoduje to, między innymi, że nie ma jeszcze dostatecznych bodźców
ani ogólnego społecznego przyzwolenia dla wprowadzenia koniecznych reform finansowych i stworzenia podobnych mechanizmów. Należy jednak podkreślić, że opisany
wyżej mechanizm jest udanym przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego. Każda
zainwestowana jednostka finansów publicznych, przeznaczona na subwencję generowała w okresie rozkwitu Operacji Programowanych wg statystyk ANAH od 2,5 do 4 jed92

Np. Umowa wykonawcza dotycząca realizacji przez PACT ARIM programu rewitalizacji dzielnicy Saint Patern opiewała na sumę około 1 miliona NF w ciągu 5 lat i przewidywała zatrudnienie
3-4 osób na pełnych etatach lub na cząstkach etatów – sekretariat, szef programu, specjalista ds.
osób starszych lub wykluczonych, kreślarz, technik budowlany, wewnętrzny inspektor nadzoru
budowlanego dla kooperacji z przedsiębiorstwami wykonującymi roboty budowlane.
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nostek z funduszy prywatnych – czyli z indywidualnie zaciąganych pożyczek remontowych;
− wsparcie organizacyjne – operator wykonuje szereg zadań, które przygotowują
pozytywne decyzje inwestorów w projektach rewitalizacji. Jest to jego główna
rola i zadanie. W tym celu operator przygotowuje bezpłatnie93 projekty wstępne
i biznesplany dla proponowanych projektów. Jest to jeden z istotnych argumentów i warunek powodzenia jego pracy. Operator nadaje wiarygodności projektom remontów wobec banków i wobec instytucji udzielających subwencji. Dba
także o przygotowanie przetargów na realizację robót budowlanych. W niektórych przypadkach może występować również jako inwestor zastępczy (np. wobec nieobecności właściciela). Usługi powiernicze są przedmiotem osobnych
umów.

6.5. Przełom w transporcie i dostępność miasta: lata 1990-2000
Istotnym punktem dla sukcesu miasta była budowa szybkiej linii kolejowej dochodzącej do Vannes (TGV). Możliwość dotarcia z Paryża w ciągu 3 godzin, a z odległego
o 100 km Rennes – stolicy regionu, w ciągu godziny, w sposób zasadniczy otwiera
miasto dla ruchu turystycznego, ale przede wszystkim dla zatrudnienia poza lokalnym
basenem pracy, również w Rennes, a nawet w regionie paryskim. Budowany jest równolegle system kolei regionalnej TER (Train Express Régional). W latach 2004-2006
odnowiony i powiększony jest też tradycyjny i typowy dworzec kolejowy sprzed kilkudziesięciu lat. Roboty te pozostają w gestii komunalnej. Ilustracja pokazuje koncepcję architektoniczną, która inteligentnie wykorzystuje dotychczasową bryłę budynku,
podkreślając jej historyczny charakter, a jednocześnie wnosząc elementy współczesne
– funkcjonalny hall dla usług pasażerskich oraz gastronomii. Społeczność lokalna żąda
jeszcze wprowadzenia schodów ruchomych oraz windy na perony. Prace dodatkowe,
podjęte w roku 2008, tj. po teoretycznym zakończeniu modernizacji dworca, wskazują,
że są to w społecznym odczuciu usługi niezbędne.

93

Bezpłatny projekt wstępny i szacunkowy kosztorys dla ułatwienia decyzji o podjęciu robót przez
drobnego inwestora. Operator uzyskuje za to wynagrodzenie w ramach umowy wykonawczej
z Urzędem Miasta.
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Fot. 6.5. Vannes, dworzec kolejowy: Powiększenie kubatury tradycyjnego budynku
dworcowego. Dworzec przyjmuje pociągi szybkiego ruchu TGV
Fot. J.W. Sulińska, 2008

6.6. Inne programy odnowy w miejskiej podjęte w Vannes
Na przełomie XX i XXI wieku Urząd Miasta podejmuje wiele inicjatyw lokalnych
na rzecz rozwoju ekonomicznego miasta, przygotowuje i organizuje nowe tereny pod
wystawiennictwo, rozwija filię uniwersytetu Bretanii, wykupuje i tworzy rezerwy terenowe. Po udanych programach rewitalizacji centrum historycznego i dzielnicy Saint
Patern – można mówić już o inicjatywach publicznych dla rozwoju obszaru miasta
i aglomeracji miejskiej. Niewątpliwie wyszły już one z kryzysu i osiągnęły sukces rozwojowy. Napływają tu prywatni inwestorzy budownictwa mieszkaniowego – zarówno
w formule zabudowy zwartej, jak i kolonii domów jednorodzinnych, miasto rozprzestrzenia się, wypełniają się luki pomiędzy kilkoma sąsiednimi gminami. Vannes uzyskuje statut stacji balneologicznej – a na sąsiadującym z miastem półwyspie (Presquile
de Rhuis) powstaje wielki port jachtowy, ośrodek wodolecznictwa – Thelassotherapie,
i liczne prywatne programy mieszkaniowe – głównie domy i mieszkania wakacyjne,
zgrupowane i rozproszone. Teraz chodzi już o kontrolę rozwoju i zabezpieczenie, by
sukces nie przemienił się w dewastację największych walorów miasta, zrównoważonej
koniunktury w zgodzie z dominującym wpływem klimatu i natury.
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W tym okresie miasto przygotowało nowy plan miejscowy PLU zastępujący
dotychczasowe plany miejscowe POS. Nowy plan kładzie nacisk na zrównoważenie
rozwoju, a szczególnie na ochronę wartości naturalnych. Urząd Miasta również wtedy przedstawia program odnowy dzielnicy Minimur – zabudowanej w formie dużego
osiedla mieszkaniowego – blokowiska. Jest to obszar, którego wizerunek w oczach
mieszkańców reprezentujących klasę średnią i wyższą – jest niekorzystny: ludność napływowa, emigranci z krajów basenu Morza Śródziemnego. Choć zagrożenia spokoju
społecznego są tu znacznie mniejsze niż na przedmieściach wielkich aglomeracji (jak
np. północne dzielnice Paryża), widać jednak wyraźnie, że Vannes pragnie wykorzystać
wszystkie możliwe polityki prorozwojowe, oferowane przez Państwo94.

Ryc. 6.5. Vannes, międzygminny transport publiczny w strefie dojazdów do pracy, linie
autobusowe, stan na rok 2008.
Żródło: „Biuletyn Komunalny”

94

W tym przypadku chodzi o opisany na innym miejscu PNRU, realizowany przez ANRU w odniesieniu do kilkuset dzielnic w skali kraju określonych jako strefy szczególnie „wrażliwe” społecznie (ZUS – Zone Urbanie Sensible).
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W latach 2001-2008 należy raczej mówić o potrzebie ograniczenia i kontroli rozwoju, który ze względu na zagęszczenie usług może zagrażać jakości życia. Według
opinii krytycznych Vannes może stać się ofiarą swego własnego sukcesu. Uprzedzając te
zagrożenia, związane z rozwojem funkcji mieszkaniowej i turystycznej, oraz ich konsekwencje, Rada Miasta przygotowuje się do wzmocnienia kontroli wzrostu, planując:
− bardziej rygorystyczne reguły żeglarstwa w basenie zatoki Morbihan (jak wykluczenie skuterów wodnych, szybkich łodzi motorowych przy równoczesnym
wycofaniu z produkcji motorów dwusuwowych dla łodzi motorowych),
− konsekwentną realizację sieci ścieżek rowerowych oddzielonych od ruchu kołowego,
− podtrzymanie i dofinansowanie słabo wykorzystywanej dotąd sieci autobusowego transportu publicznego w aglomeracji. W ostatnich latach władze samorządowe ułatwiają dostępność do miasta również poprzez budowę odpowiednich
parkingów dla tzw. covoiturage – wspólnego użytkowania prywatnych samochodów osobowych przez ludzi udających się do pracy z okolicznych gmin.

6.7. Lokalna Polityka Mieszkalnictwa w aglomeracji Vannes
Lokalna Polityka Mieszkalnictwa wpisuje się w ramy instytucjonalne stworzone
przez decentralizację, która wraz z przekazem kompetencji zdefiniowała nowe reguły
współpracy. I tak:
− Państwo nadaje impulsy (urbanistyka, techniki, badania i innowacja, polityka
społeczna) i określa za pomocą umów cele i zadania. Są to umowy regionalne
(Państwo-Region);
− Region – nabywa kompetencje w planowaniu i staje się miejscem sprzęgającym kontekst lokalny i krajowy;
− Departament – nie odgrywa ważnej roli w planowaniu, z wyjątkiem decyzji
Departamentalnego Komitetu Mieszkalnictwa;
− Gmina – jest odpowiedzialna za urbanistykę (planowanie miejscowe).
W ramach tej organizacji finansowanie budownictwa mieszkaniowego pozostaje nadal w zakresie kompetencji państwowych. Dla uzyskania finansowania Ustawa
z 7 stycznia 1983 r., w artykule 78 proponuje jednostkom samorządu terytorialnego i ich
związkom przygotowanie lokalnej polityki mieszkalnictwa PLH. W przypadku aglomeracji Vannes został utworzony Międzykomunalny Syndykat Krainy Vannes, grupujący
17 gmin, jako struktura decyzyjna. Zdecydowano się na przygotowanie Międzykomunalnej Karty Rozwoju i Zagospodarowania Krainy Vannes. W ramach Komisji Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego powołane zostały grupy robocze działające
w kręgu następujących zagadnień:
− kształcenia,
− turystyki,
− mieszkalnictwa i przygotowania terenów (fonciere),
− rolnictwa,
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− akcji społecznych,
− akcji kulturalnych,
− akcji sportowych,
− rozwoju ekonomicznego.
Stowarzyszenie Pact Arim zaproponowało Syndykatowi rozpoczęcie studium Lokalnej Polityki Mieszkalnictwa PLH, które wpisuje się w pożądaną metodykę pracy
międzykomunalnej.

PLH spełnia dwie funkcje:
1. Określenie lokalnej polityki mieszkaniowej na użytek gmin i stworzenie instrumentu programowania i zarządzania zasobem mieszkaniowym,
2. Umożliwienie Departamentalnemu Komitetowi ds. Mieszkalnictwa finansowania budownictwa mieszkaniowego (w tym remontów) w ramach Syndykatu
Międzykomunalnego w zależności od kredytów rządowych.
Komitet udziela opinii technicznej co do rozdziału kredytów, koordynacji finansowania, jakości projektów w powiązaniu z priorytetami regionalnymi i krajową polityką
mieszkaniową.
W tym kontekście wyłaniają się dwa istotne punkty:
− konieczność istnienia strategii międzykomunalnej w mieszkalnictwie, zachowującej specyfikę każdej gminy,
− studium powinno być dokumentem odniesienia dla programowania finansowego konkretnych projektów (np. określenie ilości wspieranych pożyczek dla
budowy mieszkań lokatorskich, określenie programu mieszkań o charakterze
turystycznym itp.).
Metoda przygotowania PLH polega na stworzeniu tabeli zawierającej wskazówki
postępowania poprzez zgrupowanie danych i ich różnorodne zestawienia, oceniając ich
wzajemne relacje, wyjaśniając istotne zjawiska zachodzące w strefie zatrudnienia, który
jest jednocześnie obszarem zamieszkania.
Przygotowanie PLH opiera się więc na dwóch logikach postępowania:
− partnerstwo międzykomunalne poprzez pracę w grupach roboczych,
− wzajemne zobowiązania poprzez przygotowania umów-kontraktów i środków
finansowych.
Tabela 6.3. Wskazówki przygotowania PLH
Dane liczbowe
– skrzyżowanie danych
dotyczących mieszkań i populacji
lokalnej
– mieszkania niekomfortowe
i przeludnione
– pustostany

Społeczność lokalna
Seria wywiadów z:
– radnymi
– H.L.M.
– Kasą Pomocy Rodzinie
(CAF)
– Dyrekcją Pomocy
Społecznej (DASS)
– Komunalnym Komitetem
Akcji Społecznej (CCAS)

Metody
Poszukiwanie blokad w lokalnym
rynku mieszkaniowym:
– instytucje finansujące (przyznające
kredyty)
– opracowanie danych na fiszkach
– analiza popytu i podaży
– analiza danych dla centrów gmin

Animacja życia społeczno-kulturalnego warunkiem sukcesu rewitalizacji
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Diagnoza – inwentarz typów i sposobów rozwiązania problemów mieszkaniowych – rozpoznanie potrzeb i popytu realnego;
Konfrontacja z realiami technicznymi i politycznymi – instytucje partnerskie
i grupy robocze.
Tabela 6.4. Lokalna Polityka Mieszkalnictwa PLH, Schemat interpretacji
1. Konfrontacja realiów lokalnych:
z celami i strategiami partnerów
z polityką urbanistyczną, społeczną
z poziomem infrastruktury technicznej i społecznej
z celami krajowymi, departamentalnymi i regionalnymi
2. Określenie zasadniczych kierunków polityki mieszkaniowej
3. Sprecyzowanie Programu Mieszkaniowego
Działania
Działanie 1. Instrumenty zarządzania:
– Opis: Obserwatorium mieszkalnictwa
– Cele jakościowe i ilościowe, polityki terenów budowlanych
– Środki, jakie trzeba zapewnić

6.8. Animacja życia społeczno-kulturalnego warunkiem sukcesu
rewitalizacji
Programy ekonomiczny i przestrzenny rewitalizacji nie są jednak wystarczające.
Dla sukcesu miasta średniej wielkości potrzebne okazały się impulsy pobudzające innowację, edukację, życie kulturalne i społeczne. Program animacji kulturalnej Vannes przez
Urząd Miasta i działalność stowarzyszeń jest w tej materii potwierdzeniem dla działań
odpowiednich wydziałów promocji i kultury w miastach średniej wielkości w Polsce.
Poniżej wymienione są pokrótce dziedziny i programy rozwijane w tym zakresie.
Relacje międzynarodowe
Tabela 6.5. Relacje międzynarodowe Vannes
Miasta bliźniacze – wymiana kulturalna i społeczna:
Mons (Belgia) od 1952
Cuxhaven (Niemcy) od 1963
Fareham (Wielka Brytania) od 1967
Miasta partnerskie:
Baroueli (Mali)
Wałbrzych (Polska) od 2 października 2001

Rozwój technologiczny
Vannes i gminy otaczające pragną stworzyć klaster gospodarczy (fr. pôle d’excelence), reprezentowany przez spółkę VIPE (Vannes Innovation Promotion Expansion).
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Cztery osie strategiczne definiują perspektywy rozwoju gospodarczego miasta i aglomeracji:
− waloryzacja produktów naturalnych: technologie związane z uzyskiwaniem,
oczyszczaniem i przeróbką składników,
− przekształcanie informacji (programy komputerowe, systemy logistyczne),
− zdrowie i samopoczucie (telemedycyna, instrumentacja medyczna),
− rekreacja i żeglarstwo (sprzęt rekreacyjny w środowisku naturalnym, inżynieria żeglarska). Vannes uzyskało certyfikat „miasta @ internet 5”.
Szkolnictwo
Miasto posiada kilka liceów o zróżnicowanym profilu:
− Liceum Alain-René-Lesage (ogólne, technologiczne),
− Liceum Charles-de-Gaulle (ogólne),
− Liceum prywatne Saint-Paul et Saint-Georges (ogólne i technologiczne),
− Liceum prywatne Saint-François-Xavier,
− Liceum prywatne Saint-Joseph (technologiczne),
− Liceum Jean-Guéhenno (technologiczne i zawodowe),
− Liceum prywatne Notre-Dame-Le Ménimur (ogólne i technologiczne).
Szkolnictwo wyższe
Dzięki wieloletnim zabiegom Urzędu Miasta istnieją tu (rok 2008) cztery Wyższe
Szkoły Zawodowe, w tym dwie szkoły inżynierskie oraz Uniwersytet Bretania – Południe (UBS), utworzony w 1995 r., który obsługuje kilka miast w departamencie: Vannes, Lorient i Pontivy, oferując kształcenie na następujących wydziałach i kierunkach
nauczania:
− Wydział Prawa, Nauk Ekonomicznych i Zarządzanie (DSEG),
− Wydział Filologii, Nauk Humanistycznych i Społecznych (LSHS),
− Wydział Nauk Technicznych i Inżynierii (SSI),
− Uniwersytet Techniczny proponuje kształcenie zawodowe na studiach dwui trzyletnich: administracja, handel, informatyka i statystyka, informatyka decyzyjna.
Centra badawczo-wdrożeniowe i laboratoria, m.in. centrum badawcze im. Yves
Coppens, usytuowane są na campusie uniwersyteckim usytuowanym na wschód od centrum miasta.
Życie kulturalne
Ofertę kulturalną proponuje gmina, głównie poprzez utrzymanie działalności Pałacu Sztuki i Kongresów, park wystawienniczy oraz imprezy kulturalne, związane z dwutysięczną historią miasta:
− imprezy historyczne w lipcu każdego roku,
− coroczne święto kultury bretońskiej d’Arvor w sierpniu,

Rezultat: konsekwentne działania uwieńczone sukcesem
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Bretoński Salon Książki (w czerwcu 2008),
Festiwal „Jazz w Vannes” w lipcu i sierpniu, doroczny,
wystawy fotografii marynistycznej,
Tydzień Zatoki Morbihan (co dwa lata w gminach otaczających zatokę),
imprezy kulturalne kultury bretońskiej (Bagad, le Bagad Er Melinerion),
departament muzyki bretońskiej w konserwatorium muzycznym,
dwa kina, w tym kino studyjne, które prowadzą aktywną politykę artystyczną
i osiągnęły najwyższy regionalny wskaźnik frekwencji (9,55 wizyt rocznie na
mieszkańca). Vannes jest również miejscem Europejskich Spotkań Kinowych.

Parki publiczne i obszary zieleni miejskiej
Gmina należy do sieci „Miasta ukwiecone” (ville fleurie): wyróżnienie Grand Prix
w konkursie 2007 – „Kwiaty w mieście i na wsi” – w szczególności ogród otwarty dla
użytku publicznego wzdłuż murów miejskich, ogród przy zamku Château de l’Hermine,
ogród de Limur, ogród i kolekcja kwiatów Salines de Conleau. Vannes uzyskało także
dwie gwiazdki w turystycznym „Zielonym Przewodniku Michelin”.
Dla dopełnienia obrazu należy podkreślić działalność wielu stowarzyszeń kulturalnych, jak np. Stowarzyszenie przyjaciół starego Vannes, oraz licznych klubów sportowych.
Dziedzictwo zabytkowe i miejsca turystyczne
Vannes jest sklasyfikowane w kategorii Miast Sztuki i Historii (wyłączność miast
posiadających Sektor Chroniony). Główne zabytki sklasyfikowane w Inwentarzu Głównym to:
− Brama miejska i ulica Saint-Vincent z 1704 r.
− Dworek Château-Gaillard: wybudowany z XV wieku przez Jean de Malestroit,
sekretarza księcia Bretanii,
− Katedra budowana od XIII do XIX wieku,
− Mury miejskie z trzema basztami: Joliette, Poudrière i Connétable,
− Zamek Hermine z 1795. wybudowany na miejscu XIV-wiecznej fortecy. Jest tu
dziś zlokalizowany Instytutu Kultury bretońskiej,
− Miejsca turystyczne:
− Akwarium fauny i flory Atlantyku dostępne dla zwiedzających,
− Muzeum prehistorii,
− Port i dostęp do zatoki Morbihan.

6.9. Rezultat: konsekwentne działania uwieńczone sukcesem
Rewitalizacja Vannes prowadzona była nieprzerwanie przez kolejne kadencje
Rady Miejskiej w ciągu czterdziestu lat. Swój sukces miasto zawdzięcza niewątpliwie
dynamice liderów lokalnych – merów miasta. Zajmowali oni często również wysokie
stanowiska w administracji państwowej. Przyczyniło się to bez wątpienia do transferu

150

Vannes: konsekwentna polityka rewitalizacji miasta

programów rządowych na teren lokalny95. W okresie początkowym, tj. w latach 70.,
programy rewitalizacji powstawały w odpowiedzi na ofertę rządową. Impulsem była
często dodatkowa dotacja celowa dla realizacji konkretnych projektów. Nie można przecenić jednak roli, jaką odegrało partnerstwo z przedstawicielami sektora prywatnego,
których współpraca z samorządem wykracza znacznie poza formalne zasady konsultacji
społecznej. Przyczyn udanego partnerstwa należy szukać w spójności społecznej, jaką
prezentują Bretończycy.
W odniesieniu do problematyki polskiej powiązanie instytucji centralnych i lokalnych oraz reaktywność miasta na impulsy rządowe uwidacznia zasadność inicjowania
i dotowania programów rewitalizacji przez władze centralne – szczególnie w okresie
dojrzewania samorządności lokalnej. Większa autonomia gmin pojawia się tu dopiero
po reformie administracji państwowej i stopniowej decentralizacji, w początku lat 80.
Wcześniej samorządy we Francji – tak jak jeszcze w Polsce – były zbyt słabe politycznie, a ekipy techniczne – zbyt słabe profesjonalnie, by same tworzyć i realizować inicjatywy lokalne. Dopiero w latach 90., niektóre inicjatywy i projekty miejskie powstają
„oddolnie”: Lokalna Polityka Mieszkalnictwa, polityka gruntowa miasta, tereny wystawiennicze, modernizacja dworca, jednak nadal w relacji z administracją wyższego stopnia (np. kontrakt miejski). Tym niemniej96 – istnieją nadal braki w inżynierii projektów
i kompetencjach technicznych dla ich prowadzenia w mniejszych ośrodkach miejskich.
Trzeba pamiętać o tym również w odniesieniu do małych i średnich miast polskich.
Metoda pracy samorządu Vannes dobrze odpowiada wielkości miasta. Z perspektywy lat można sformułować ją następująco: „Pozostawać na nasłuchu tendencji i priorytetów rządowych oraz wykorzystywać propozycje dla własnego rozwoju”. Miasto nie
straciło w tym okresie swej tożsamości. Opiera się nadal na historii, jaką posiada jako
stolica departamentu i siedziba biskupstwa, na specyficznym rozwoju gospodarczym
i na uwarunkowaniach, jakich dostarcza klimat, wybrzeże Atlantyku i walory turystyczne. W odpowiedzi na globalizację Vannes wygenerowało wysokie technologie dla przemysłu jachtowego. Tu produkuje się jachty wyczynowe dla międzynarodowych regat
(klaster gospodarczy). Rewitalizacja i rozwój gospodarczy tego miasta może stanowić
pewien konsekwentnie realizowany model rozwoju dla miast polskich średniej wielkości. Może być on wykorzystany97 pod warunkiem konsolidacji powiązań instytucjonalnych oraz ukształtowania polityki krajowej w odniesieniu do miast tego rzędu.

95

96

97

Kumulowanie mandatów samorządowych zostało we Francji znacznie ograniczone na początku
XXI w.
Jak wskazuje na to krajowy konkurs programów dla miast średniej wielkości wylansowany w latach 2005-2007 przez Kasę Depozytowo-Konsygnacyjną, prezentowany w rozdziale 5.
Wałbrzych jest miastem bliźniaczym Vannes.
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Fot. 6.6. Vannes, dzielnica po rewitalizacji. Coroczne imprezy historyczne w okresie wakacji są
związane z przeszłością regionu fot. autor 2008.

Rozdział 7
Rewitalizacja miasta Roubaix
7.1. Kompleksowa wizja lokalna
W początkach XIX w. Roubaix stało się znane dzięki temu, że powstającemu dopiero miastu udało się wyzwolić niebywałą dynamikę rozwoju przemysłowego. Jednak
w dzisiejszych czasach jego obraz jest o wiele bardziej negatywny. „…Odpychające
miejsce, usiane pozamykanymi fabrykami, w którym znaczna część ludności znalazła
się bez pracy – Roubaix z całą mocą zostało dotknięte kryzysem lat osiemdziesiątych…”
pisano w popularnej prasie regionalnej. Myśl o przywróceniu blasku wizerunkowi miasta była wówczas wyzwaniem samym w sobie.
W końcu lat 80. władze Roubaix wespół z Gminą Miejską Lille postawiły sobie
ten ambitny cel, znajdując poparcie w krajowej polityce pomocy obszarom zagrożonym
kryzysem społecznym, gospodarczym oraz degradacją fizyczną. To właśnie dzięki połączeniu środków, ambitnych założeń i programów opracowanych dla tych sfer zagrożenia
można było przeprowadzić program rewitalizacji Roubaix.
Sprecyzowanie rodzaju więzów łączących dwóch uczestników procesu, tj. miasta
Roubaix oraz Gminy Miejskiej Lille jest istotne, by zrozumieć, na czym polega ich
wspólne zarządzanie programem rewitalizacji miasta. Już w 1967 r. pewna liczba gmin
należących do aglomeracji Lille zgrupowała się w celu podjęcia współpracy międzygminnej LMCU98. W ramach tego międzygminnego ugrupowania i zgodnie z regulacjami
decentralizacyjnymi, LMCU przejęła kompetencje w zakresie zagospodarowania terenu i gromadzenia środków pochodzących z podatków przemysłowych z każdej gminy.
Tymczasem gmina zachowuje możliwość aktywizowania oraz nadzoru projektów miejskich na szczeblu lokalnym, jednakże zobowiązana jest współpracować z LMCU w zakresie finansowania oraz usytuowania tych projektów na obszarze całej metropolii.
W niniejszym rozdziale przeprowadzono analizę metodyki i przebiegu rewitalizacji miasta Roubaix, przy określeniu poszczególnych etapów tej kompleksowej operacji99. Należy zadać sobie pytanie, kto i co było motorem zmiany wizerunku miasta, co
doprowadziło do tego, że cel odnowy miasta został wyartykułowany w sposób spójny
w przestrzeni oraz czasie. Zastanowimy się nad charakterem różnorodnych instrumentów i narzędzi urbanistycznych zastosowanych przy rewitalizacji Roubaix, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania nieużytkami poprzemysłowymi, jako że te ostatnie
stanowią znaczną część zasobów gruntowych tego miasta. Ważne jest również zrozu98

99

Lille Métropole Communauté Urbaine – skrót fr. LMCU nazwa własna dla przedmiotowego zgrupowania gmin i zarządzania obszarem w spójny i zrównoważony sposób.
Rozdział ten powstał dzięki współpracy z Marie Kaszynski, dyplomantki Wydziału geografii i gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie w Lille 1.
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mienie, jaka była logika programu zastosowana przez miasto we współpracy z LMCU,
i do powstania jakich konkretnie projektów doprowadziła.
Aby móc odpowiedzieć na te pytania, wpierw przeanalizujemy historię ekonomiczną, społeczną i urbanistyczną miasta, co pozwoli lepiej określić wyzwania, jakim miasto
musiało sprostać. Sprawdzimy dalej, jakie były główne etapy odnowy miasta, jak stopniowo powstawał projekt strategiczny i jak się w późniejszym czasie skonkretyzował.
Wreszcie ustalimy, jakie warunki techniczne, organizacyjne i polityczne były niezbędne
do rewitalizacji Roubaix, jak również sprecyzujemy narzędzia i problematykę każdej
sfery działania (mieszkalnictwa, handlu, polityki społecznej i kulturalnej).
7.1.1. Przeszłość gospodarcza – dziedzictwo trudne do przezwyciężenia
Miasto Roubaix było w XIX w. symbolem triumfu rewolucji przemysłowej. Rozwinęło się jednocześnie w sposób szybki i monocentryczny. W rzeczywistości cała gospodarka Roubaix oparła się na jednym przemyśle – włókienniczym (być może w tym
podobne jest do Łodzi). Wokół tego przemysłu rozwinął się handel i finanse: sieć banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Miasto przemysłowe powstało głównie dzięki
obcej sile roboczej – imigrantom; wpierw, w latach 50. ubiegłego wieku, napłynęli Belgowie, następnie, w latach 70. – mieszkańcy Maghrebu.
Począwszy od lat 50. XX w. rozpoczął się odwrót od industrializacji. W 1962 r.
w przemyśle tekstylnym zatrudnionych było 2/3 ogółu pracowników przemysłu; reprezentowało tę branżę 56% wielkich przedsiębiorstw. Łatwo zrozumieć, dlaczego upadek
tej gałęzi pogrążył Roubaix w ekonomicznym marazmie. W 1970 r. miasto wkroczyło w głęboki kryzys gospodarczy. Przejawił się on przede wszystkim na rynku pracy.
Dobitnie świadczą o tym wskaźniki: w 1998 r. w Roubaix stopa bezrobocia wynosiła
27,3%, podczas gdy w Lille- Metropolii – 15,5%. Wynika to jednocześnie z obniżenia
produkcji tekstylnej (około 20 000 zatrudnionych w 1976 r. i około 4600 w 1993 r.),
a także z charakterystyki populacji Roubaix. W początkach XXI wieku miasto liczy
około 100 tys. mieszkańców.
W istocie, wobec tego odwrotu od funkcji przemysłowej, Roubaix ukierunkowało
się na sektor usługowy: w latach 80. zatrudnienie w tej branży przewyższyło zatrudnienie w sektorze drugim gospodarki. W ten sposób podaż stanowisk pracy w usługach
przewyższyła liczbę osób czynnych zawodowo. Jednak z tego rodzaju zatrudnienia skorzystała przede wszystkim bardziej wykwalifikowana siła robocza spoza Roubaix, ucierpieli natomiast mało wykwalifikowani mieszkańcy, liczni w przemyśle włókienniczym
i w części wywodzący się ze środowisk imigracyjnych.
Kryzys ekonomiczny znalazł odzwierciedlenie przede wszystkim w spadku zatrudnienia wśród mieszkańców Roubaix. Przejawiło się to wysokim wskaźnikiem bezrobocia, dużą liczbą osób trwale bezrobotnych i wysokim bezrobociem wśród młodocianych.
Ten ostatni fakt tłumaczy się zwłaszcza niedostateczną edukacją, lecz także często dyskryminacją w zatrudnieniu, której ofiarą padają młodzi ludzie ze środowisk imigrantów.
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W początkach XXI wieku sytuacja ta uległa poprawie dzięki otwarciu nowych
przedsiębiorstw, nowej ofercie edukacyjnej, wprowadzeniu narzędzi pomocy społecznej, takich jak „domy pracy”. Jednak Roubaix pozostaje miastem gospodarczo wrażliwym. Choć wskaźnik bezrobocia zmalał, wciąż utrzymuje się na poziomie 22%, a część
populacji stale odczuwa brak stabilizacji życiowej.
7.1.2. Głębokie problemy społeczne
Kryzys ekonomiczny, o którym wspomnieliśmy, pociągnął za sobą głęboki kryzys
społeczny. Nastąpiło znaczne zubożenie populacji Roubaix ze względu na jej wykluczenie z rynku pracy oraz niewystarczającą ofertę edukacyjną dla podnoszenia kwalifikacji.
Znalazło to odbicie szczególnie w znacznym wzroście liczby osób uprawnionych do
Minimalnego Dochodu Gwarantowanego (RMI) (6,2% w 1998 r., podczas gdy w tym
samym czasie w Lille-Metropolii stanowiły one 2,3%). Dotyczyło to przede wszystkim
ludności pochodzenia arabskiego, która napływała począwszy od lat 60., by pracować
w fabrykach włókienniczych, a która dzisiaj ma coraz większe trudności w integracji.
Zubożeniu populacji Roubaix towarzyszy znaczne obniżenie jakości życia: miasto
odnotowuje niezwykle duże wskaźniki, jeżeli chodzi o alkoholizm, narkomanię, popełniane samobójstwa czy terapie psychiatryczne. Sytuacja ta prowadzi do rozluźnienia
więzów społecznych, do tendencji ku skupieniu się na obszarze gminy.
W latach 70. pojawiły się dwa kolejne zjawiska, które nakręcały spiralę przemian
kryzysowych:
− ucieczka najzamożniejszych mieszkańców, którzy przestali wierzyć w zdolność
Roubaix do podniesienia się z zapaści gospodarczej i zwrócili się ku obszarom
bardziej atrakcyjnym – metropolii lub okolicznym gminom;
− napływ do Roubaix nowej ludności, przybyłej z Lille Metropolii, ludności
biednej, która tam nie mogła już mieć dostępu do mieszkań lokatorskich lub
własnościowych ze względu na brak środków. Osoby te zaczęły okupować prywatny park mieszkaniowy, zdecydowanie przestarzały, stanowiący strukturalną przeszkodę dla postulowanej różnorodności i przemieszania grup społecznych.
Populacja Roubaix przechodzi zatem głęboką przemianę, zważywszy na te ruchy
migracyjne, która nie sprzyjają odzyskaniu dynamiki rozwoju. Należy dodatkowo zróżnicować ten ogólny obraz miasta, gdyż poszczególne jego partie są silnie skontrastowane:
− część południowa posiada atrakcyjne otoczenie (Park Barbieux, mniejsze zagęszczenie itp.). Przyciąga zatem ludzi na wyższych stanowiskach lub uprawiających wolne zawody, którzy jednakże pracują, kupują i spędzają wolny
czas poza Roubaix;
− północny obszar obciążony jest przemysłowym dziedzictwem, zaludniają go
mieszkańcy w gorszej sytuacji życiowej.
W końcu pierwszego dziesięciolecia XXI wieku sytuacja niektórych dzielnic jest
wciąż bardzo niestabilna, nawet jeżeli rozpoczął się tam powrót przedstawicieli klasy
średniej.
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7.1.3. Zdegradowana zabudowa
Roubaix rozwinęło się w wyniku niezwykle szybkiego wzrostu gospodarczego
i demograficznego. Od początku budowane było przez przemysł i dla przemysłu, inaczej
niż to się działo w pozostałych miastach aglomeracji Lille, które kształtowały się stopniowo, począwszy od centrum organizowanego wokół wielkich funkcji urbanistycznych
(prawo, administracja, religia itp.). Jednym z priorytetów była więc w tym wczesnym
okresie konieczność zapewnienia zakwaterowania coraz większej liczbie pracowników
w pobliżu fabryk. Urbanizacja dokonała się zatem pod presją demografii, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw. Miasto zostało zabudowane w sposób chaotyczny, bez jakiegokolwiek planu, jedynie poprzez zestawienie obok siebie przestrzeni zorganizowanych
wokół fabryki. Należy zaznaczyćć, że mieszkania robotnicze były budowane przez niezliczonych, małych „inwestorów-właścicieli”, którzy zapewniali zakwaterowanie swojej sile roboczej w pobliżu własnej siedziby – w budynkach – odpowiednikach śląskich
„familoków”100. Nie chodziło zatem o wielkich przemysłowców, którzy zagospodarowywali całe dzielnice małymi, jota w jotę podobnymi do siebie domkami robotniczymi,
tak jak to miało miejsce w innych miastach. Pozwoliło to zapewne w rekordowym czasie
sprostać zapotrzebowaniu na mieszkania, lecz dzisiaj stało się źródłem wielu problemów. Istotnie, Roubaix musi teraz stawić czoła różnego rodzaju trudnościom:
− domy zbudowano w pośpiechu, z niedostatecznie wypalonych cegieł. Jakość
materiałów była więc średnia, zabudowa mieszkaniowa szybko ulegała degradacji;
− na zabudowę tę składały się przede wszystkim liczne domki jednorodzinne
i coron, tworząc w ten sposób przestrzenie o bardzo dużym zagęszczeniu i bezładzie. Poza tym rehabilitacja tej zabudowy mieszkalnej jest o tyle trudniejsza,
że stanowi ona w dużej mierze własność prywatną, a właściciele często nie
mają środków, by wykonać niezbędne prace własnym sumptem;
− miasto zbudowano dzielnicami, przy czym każda dzielnica posiada własne centrum. Jednym z większych wyzwań, któremu Roubaix musiało sprostać, było
utworzenie centralności na poziomie miasta, otwarcie dzielnic przy jednoczesnym zachowaniu ich oryginalności oraz zorganizowanie się wokół wielkich
osi komunikacyjnych, wyraźnie zidentyfikowanych;
− fabryki wybudowane w samym środku tkanki miejskiej stanowią obecnie ważne wyzwanie, jeżeli chodzi o przekwalifikowanie nieużytków poprzemysłowych;

100

Familoki (fr.coron). Tutaj, zespół niskich budynków z cegły, składających się z dwóch, niekiedy trzech małych pomieszczeń umieszczonych jedno nad drugim; budynki położone obok fabryk, przeznaczone dla robotników tych przedsiębiorstw. Domki szeregowe o lichej konstrukcji
posiadające podwórka i prywatne komórki. Zabudowa ta, z okręgów północnej Francji, opisana w literaturze, służyła dla ludności pracującej w przemyśle wydobywczym i włókienniczym
w końcu XIX wieku.
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− brak obszarów zieleni, dawniej raczej nie zaliczanych do priorytetowych,
w dzisiejszych czasach również stanowi ujmę dla Roubaix;
− miasto nie posiada wyraźnie zidentyfikowanej sieci transportu. Dostawa surowców dokonywała się częściowo drogą wodną. Od 1986 r. kanał w Roubaix przestał być żeglowny i należało ponownie rozważyć kwestię dostępności miasta.
Roubaix pozostaje wciąż spadkobiercą urbanistyki XIX w. Odnajdujemy w nim również typową dla lat 70. zabudowę mieszkalną, na którą składały się duże osiedla, dziś
koncentrujące najbiedniejsze i zagrożone wykluczeniem grupy społeczne. Przed Urzędem Miasta stanęły więc ogromne wyzwania. Mowa tu o przemianie miasta w samej jego
strukturze: konieczności stworzenia wielkich osi, przewietrzenia dzielnic, powołania do
życia prawdziwego centrum itp. bez jednoczesnego zaprzeczenia jego przemysłowej przeszłości, która w pewnym sensie stanowi o jego tożsamości. Dlatego właśnie Roubaix postanowiło „zamienić swą słabość w siłę”. W zakresie zabudowy mieszkaniowej przejawia
się to na przykład w transformacji fabryk w lofty lub w odnowie zabudowy „coron”, dziś
tak poszukiwanych. By dokonać przekształceń w spójny i wyważony sposób na całym
obszarze, niezbędne jest prowadzenie stosownej polityki miejskiej.

Fot. 7.1. Dawne familoki (fr. tzw. coron). Fotografia z XIX w.
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7.2. Główne etapy rewitalizacji miasta Roubaix
7.2.1. Lata 1970-1980: rozbiórki i rekonstrukcja oraz początek polityki odnowy
miasta

•

Wyburzenie dawnych dzielnic – rozwiązanie problemu?
Podobnie jak wiele innych miast we Francji, Roubaix w latach 1970-1980 naznaczone zostało radykalnymi metodami urbanistycznymi. Ponieważ sprawą priorytetową
dla rządu była eliminacja substandardowych zasobów mieszkaniowych, dawne dzielnice, których walory architektoniczne doceniono dopiero później, zostały w całości
wyburzone. W ich miejsce w stosunkowo sztuczny sposób wstawiono blokowiska, co
pozwoliło wówczas sprostać ogromnemu zapotrzebowaniu na mieszkania. O ile blokowiska te, typu HLM (Habitat à Loyer Modéré – mieszkania o umiarkowanym czynszu)
wydawały się na początku ludziom średnio zamożnym atrakcyjne jako lokum dobrej jakości, to od początku lat 80. osoby najlepiej uposażone wolały osiedlać się w okolicach
podmiejskich lub w nowo powstałych miastach. Stopniowo więc blokowiska zaczęły
gromadzić nieuprzywilejowane grupy społeczne, kumulując jednocześnie bezrobocie,
niepewność jutra, problemy z integracją społeczną itp. Partiami Roubaix, które uległy
tego typu przemianie są dzielnice położone we wschodniej i północnej części miasta,
w szczególności Quartier de la Haie, Ancelle i Alma gare.
Niepowodzenie tego typu polityki mieszkaniowej wiąże się z faktem, iż osiedlablokowiska miasta nie były zgodne z duchem poddanego rehabilitacji obszaru, lecz zostały mu sztucznie narzucone. Trudno zresztą mówić tutaj o projekcie, gdyż nie przeprowadzono wstępnej diagnozy obszaru, nie uwzględniono problemów gospodarczych,
społecznych, architektonicznych zagospodarowania ani też kwestii dostępności tych
dzielnic, które okazały się kwartałami wykluczenia wewnątrz miasta. W istocie, w latach 70. urbanistyka w całości stanowiła domenę rządu, działającego w sposób planowy.
Dopiero zatem decentralizacja kompetencji rządu dokonana na przełomie lat 1982/1983
pozwoliła władzom miejskim przejąć kontrolę nad urbanistyką i przystąpić do opracowania projektów faktycznie dostosowanych do zarządzanych przez nie obszarów.

•

Przesłanki polityki odnowy miasta
Negatywne skutki powstawania blokowisk daje się odczuć w początkach lat 80.,
kiedy to w wielu miastach Francji wybuchają zamieszki. W odpowiedzi rząd wprowadza
„politykę odnowy miasta”, ukierunkowaną na rozwój gospodarczy, społeczny i urbanistyczny dzielnic zagrożonych patologiami społecznymi.
Roubaix odczuwało znaczne, powszechnie znane trudności w tym zakresie, szybko
więc stało się beneficjentem wielu programów prowadzonych w ramach polityki odnowy miasta: Program Rozwoju Społecznego Dzielnic (DSQ – Développement Social
des Quartiers), Gminnych Komitetów Przeciwdziałania Przestępczości (CCPC – Conseil Communaux de Prévention de la Délinquance), Społecznego Rozwoju Miast (DSU
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–Développement Social Urbain), Strefy Edukacji Priorytetowej (ZEP – Zone d’Education
Prioritaire), Miejskiej Strefy Ekonomicznej (ZFU – Zone Franche Urbaine) itp. Programy te umożliwiły podjęcie wielu działań, jak powstanie szkół specjalistycznych, pomoc
w renowacji zabudowy mieszkaniowej itp., początkowo jednak tylko o małym zasięgu.
Chodziło o wyznaczenie obszarów uważanych za zagrożone patologiami społecznymi
i zapewnienie im dofinansowania, podzielonego na dwie części: inwestycyjną i społeczno-funkcjonalną. Ta ostatnia umożliwiła stworzenie nowej infrastruktury, ośrodków społecznych, ośrodków pozaszkolnych, wsparcie organizacji młodzieżowych itp. W owym
czasie część inwestycyjna nie podlegała projektowi urbanistycznemu z prawdziwego
zdarzenia. Umożliwiała odnowę substandardowych zasobów mieszkaniowych, skupiając się na nieznacznych działaniach: utrzymaniu zabudowy mieszkaniowej, tworzeniu
ogródków wewnątrz coron, wsparciu społecznym i technicznym dla mieszkańców w odnawianiu ich budynków itp. Można stwierdzić, że była to „koronkowa robota”, w tym
znaczeniu, że prace renowacyjne wykonywane były na niewielkim szczeblu i miały charakter punktowy. Finansowanie tych działań było problematyczne, gdyż uczestniczył
w nim zarówno rząd, jak i miasto: gdy państwo przyznawało pewną kwotę na realizację
jakiegoś zadania, miasto było zmuszone wpłacić podobną sumę. Tymczasem, skoro budżet miasta był już ograniczony, zważywszy na trudności gospodarcze, jakie je nękały,
miasto nie było w stanie partycypować w tych kosztach.

•

Dochodzenie do Projektu Miasta (Projet Urbain)
Pomimo tych ograniczeń i zastrzeżeń Roubaix udowodniło swe zaangażowanie
w program rewitalizacji obszarów szczególnie zagrożonych. W istocie, miasto bardzo
szybko przejawiło inicjatywę w aplikowaniu o uczestnictwo w wielu programach objętych polityką odnowy. Aby móc koordynować te programy, stworzyło nowy instrument
– Program Odniesień101, który legnie u podstaw przyszłego projektu urbanistycznego
Roubaix. Ten strategiczny, ale nienormatywny dokument, jest przede wszystkim narzędziem planowania równoległym do polityki zagospodarowania, która umożliwiła spójność różnych działań na danym obszarze. Wspomniany schemat odniesień świadczy
o chęci oraz możliwościach Roubaix co do stworzenia prawdziwego projektu urbanistycznego zharmonizowanego z obszarem. Projekt ten wymagał oczywiście dokładnego
zdiagnozowania obszaru oraz potrzeb jego mieszkańców. I tak przez rok biuro projektowe wykonywało na rzecz miasta Roubaix prace mające na celu rozeznanie terenu, jego
zapotrzebowania na infrastrukturę, obiekty socjalne, szkolne itp. Wymagało to intensywnych kontaktów z mieszkańcami oraz organizacjami poszczególnych dzielnic; dzię101

Tzw. Program Odniesień (z francuskiego Programme de Reférence) to dokument opracowywany
niekiedy dla ułatwienia hierarchizacji zadań. Nad metodyką Programu Odniesienia pracowano
w instytucjach związanych z odnową miast w latach 90. Autor opracował metodykę Programu
Odniesień na zlecenie Narodowej Federacji Ruchu PACT ARIM. (K. Skalski, Programme de référence – une méthodologie, FNC PACT-ARIM, Paris 1990). Program Odniesienia jest wymagany
artykułem L.300-6 ustawy o Kierunkach Rozwoju Miast.
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ki nim zdefiniowano trudności, z jakimi mieszkańcy się zmagają. Praca ta dała podstawy
do wyznaczenia głównych, przedstawionych poniżej wytycznych projektu urbanistycznego Roubaix.
W sferze mieszkalnictwa priorytetem jest:
− poprawa warunków życia mieszkańców Roubaix,
− zachęcenie mieszkańców i dostarczenie im środków do realizacji wyborów
mieszkaniowych,
− poprawa wizerunku miasta, by odzyskało atrakcyjność,
− aktywizacja różnorodności społecznej na szczeblu dzielnic, lecz także przywrócenie równowagi polityce mieszkalnictwa dotyczącej Roubaix i Lille Metropolii w zakresie mieszkalnictwa socjalnego.
Jeżeli chodzi o aspekt ekonomiczny, celem jest przede wszystkim:
− zmniejszenie stopy bezrobocia,
− dywersyfikacja rozpoczynanej działalności gospodarczej i handlowej, zwłaszcza dzięki nowej tkance usługowej,
− wzmocnienie lokalnego handlu,
− uskutecznienie instrumentów dostępu do zatrudnienia,
− wspieranie nowych ofert doskonalenia zawodowego itp.
W sferze socjalnej chodzi o:
− zapewnienie partycypacji społecznej i równości szans poprzez uzgadnianie
projektów ze społecznością (to znaczy informowanie, konsultowanie, uzgadnianie czy współuczestnictwo w realizacji),
− wzmocnienie służby publicznej oraz lokalnej administracji miejskiej.

•

Wykorzystanie instrumentów wprowadzonych polityką odnowy miast: Wielki
Projekt Urbanistyczny (GPU – Grand Projet Urbain) w Roubaix
GPU jest instrumentem stworzonym przez rząd w 1991 r. w ramach ustawy o kierunkach rozwoju miast, która dotyczyła wyłącznie niektórych miast francuskich. Zgodnie z wizją reintegracji obszaru Roubaix, opracowanie projektu przewidziano dla miasta
w latach 1994-1999. Można stwierdzić po fakcie, iż GPU rzeczywiście dał drugi oddech
polityce odnowy miasta w Roubaix i od początku charakteryzował się stałą dynamiką
w programie rewitalizacji miasta. Sukces ten tłumaczą dwa główne czynniki:
− GPU jest instrumentem przewidzianym na piętnaście lat. Chodzi zatem o wysiłek długodystansowy, który wymaga wprowadzenia dla miasta kompleksowego projektu urbanistycznego dla tego właśnie okresu, wykraczającego poza
wpływ okresów wyborczych;
− finansowanie zapewnione w ramach GPU było znaczne, przede wszystkim
dzięki funduszom europejskim. Projekt inwestycyjny mógł być subwencjonowany aż w 70 czy nawet w 75% pod warunkiem przedstawienia spójnego projektu urbanistycznego.

Ryc. 7.2. Wielki Projekt Urbanistyczny GPU w Roubaix
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Instrument taki wymagał oczywiście szczególnego monitorowania. Dlatego też, by
po opracowaniu protokołu porozumienia GPU pomiędzy rządem, Gminą Miejską Lille
oraz gminami Roubaix, Croix, Tourcoing i Wattrelos utworzono Zgrupowanie Interesów
Ekonomicznych (GIP – Groupement d’Intérêt Public), którego zadaniem było pilotowanie
tego wielkiego programu. Na czele GIP stanął René Vandierendonk, mer Roubaix i viceprezydent Gminy Miejskiej. W 1994 r. Roubaix ogłasza przetarg na projekt, któremu
towarzyszy dokumentacja przetargowa. Przetarg wygrał Christian Devillers, odtąd odpowiedzialny za GPU dla Roubaix oraz opracowanie nowego schematu odniesień. Aby
umożliwić realizację tego projektu urbanistycznego wyznaczono obszary restrukturyzacji
miasta. I tak projekt ogólny podzielono na projekty dzielnicowe, powiązane ze sobą; projekty dzielnicowe z kolei dzielą się na różne części, tak jak pokazano schematach.
Urbanistyka /
inwestycje =
schemat dzielnicy

Ekonomia

Sfera socjalna

Mieszkalnictwo

4 części projektów dzielnicowych

6 projektów dzielnicowych w Roubaix
Zakole kanału, Alma-Fosse aux Chênes, Epeule-Frenoy, Jules
Guesdes, Roubaix Wschód, Roubaix Południe

Projekt obszaru Roubaix

GPU/GPV Lille – Metropolia
Ryc. 7.3. Integracja tematyki w projektach 6 obszarów dzielnicowych i w ramach
Wielkiego Projektu Miasta GPU
W przypadku każdej z dzielnic chodzi o zdiagnozowanie jej w celu oszacowania
ewentualnych ograniczeń na obszarach wymagających analizy (zwłaszcza co do zarządzania gruntami: negocjacji z właścicielami, przewidywanych kosztów rozbiórki itp.);
oszacowanie budżetu zgodnie z możliwościami finansowania miasta, subwencji rządo-
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wych, dotacji europejskich, prognozę ogółu kosztów operacji do przeprowadzenia na
obszarze, znalezienie dla każdej operacji różnych projektantów, przygotowanie zarządzania lokalnego w czasie renowacji.

•

Przejście do Wielkiego Projektu Miasta (GPV– Grand Projet de Ville)
GPU ukończono w 1999 r. Aby zachować taką dynamikę rewitalizacji miasta,
wprowadzono nowy instrument: GPV. Przejście między dwoma instrumentami dokonało się w sposób ciągły, jako że procedury nie uległy zmianie, zaczęte projekty były
kontynuowane, główne założenia Programu Odniesień nie uległy zmianie. GPV wniósł
nowe aspekty:
− aktywizację nowych sektorów, tj. dzielnic Pil, Moulin, Sainte Elisabeth rozmieszczonych na południe od centrum w formie półksiężyca;
− nowe kredyty zostały przyznane przez rząd dla celów GPV na rzecz Lille-Roubaix-Tourcoing, do nich też należy dorzucić subwencje Rad Regionalnych,
departamentalne oraz fundusze europejskie.
Zważywszy na doświadczenia projektu urbanistycznego zgromadzone przed wprowadzeniem GPV, instrument ten zaowocował działaniami szybkimi oraz skutecznymi.
Przykładem jest fakt, że w latach 2000-2003 inwestycje wyniosły aż 100 milionów
euro. Tymczasem GPV mimo wszystko zakłada prowadzenie stosunkowo złożonego
programu, zważywszy na znaczną ilość partnerów zaangażowanych w proces (region,
departament, Fundusz Akcji Społecznej, Gminę Miejską, Kasę Depozytową, merostwa).
Ten wzrost ilości współuczestników był niekiedy postrzegany jako zamach na kompetencje kadry technicznej miasta, mogącej prowadzić projekty w ramach GIP. Poza tym,
stopniowo subwencje rządowe zaczęły maleć i środki finansowe dla tego instrumentu
zmniejszyły się. W związku z tym GPV został przedwcześnie przerwany i zastąpiony
Krajowym Programem Odnowy Miast102.
7.2.2. Nowy instrument: Krajowy Program Odnowy Miast, PNRU
Po 2004 r. ustawa o ukierunkowaniu rozwoju i programowaniu oraz odnowie miast,
zwana „ustawą Borloo”103, zreformowała narzędzia polityki odnowy miasta poprzez
utworzenie Krajowej Agencji Odnowy Miast104 (ANRU). Organ ten, czy też raczej Publiczne Przedsiębiorstwo o statusie Przemysłowo-Handlowym105 (EPIC), jest zobowiązany do gromadzenia ogółu funduszy państwowych dla programów rewitalizacji miast
oraz przydzielania tych funduszy przedstawicielom lokalnym po uprzedniej analizie ich
dokumentacji. Lokalny przedstawiciel może dysponować funduszami do opracowania
dokumentacji szczegółowej dopiero po zatwierdzeniu przez rząd dokumentacji odnowy
miasta dotyczącej danej dzielnicy.
102

Programme National de Renouvellement Urbain, por. Rozdział 3.

103

Od nazwiska jej twórcy – ministra ds. odnowy miast.
ANRU – Agence Nationale de Renouvellement Urbain.
EPIC – Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial.

104
105

Kompleksowa wizja lokalna
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Należy dodać, że wraz z tą zmianą zmienił się też główny cel polityki odnowy
miasta, gdyż punktem centralnym dla tego instrumentu stały się dzielnice mieszkaniowe
o charakterze uspołecznionym, potwierdzając w ten sposób przewagę mieszkalnictwa na
niekorzyść kompleksowych akcji obejmujących także infrastrukturę oraz, ogólnie rzecz
biorąc, otoczenie życiowe. Ta zmiana organizacji oraz zmiana ukierunkowania polityki
odnowy miasta, wobec włożonego w uzgodnienia znacznego wysiłku oraz technicznego
know-how zdobytego podczas przygotowania projektu w Roubaix, poddała w wątpliwość sposoby funkcjonowania polityki rewitalizacji miasta i zmusiła uczestników do
wspólnej zmiany kursu w celu sprostania nowym uregulowaniom prawnym. Montaż
dokumentacji ANRU był więc wymagającym ostrożności ćwiczeniem, które prowadziło
do wypromowania projektów wchodzących w zakres celu PNRU.
W rzeczywistości wiele dzielnic aglomeracji zostało wyłączonych z działań,
zwłaszcza dawne dzielnice o dużym udziale prywatnych budynków czynszowych, wciąż
wymagających silnego wsparcia. Tymczasem, by pozostać w zgodzie z morfologią miasta, tworzy się projekty „dawnych dzielnic” negocjowane z ANRU. Jednakże istnieje
wciąż jeden problem: o ile ANRU umożliwia renowację i rehabilitację wielu budynków
mieszkalnych, to prawdą jest również, że nie przyczynia się do powstawania nowych
mieszkań w ścisłym tego słowa znaczeniu.
W ten sposób miastu udało się wpisać PNRU w logikę GPV przy zachowaniu tych
samych wytycznych działania (integracja miasta z metropolią, wcielenie i rehabilitacja
dawnych dzielnic, potwierdzenie tożsamości Roubaix), jak również przy ponownym
wykorzystaniu programu zagospodarowania opracowanego według schematu odniesień autorstwa C. Devillers. Można zatem było odnaleźć pewną ciągłość, również dzięki temu, że PNRU umożliwia przede wszystkim rehabilitację budynków mieszkalnych
o charakterze uspołecznionym, co stanowi istotną potrzebę Roubaix, jak również dzięki
temu, że PNRU zachowuje to samo podejście w działaniach na szczeblu dzielnicowym.
Zatwierdzono do roku 2008 dwie dokumentacje ANRU: projekt Hauts Champs –
Longchamp, łączący gminy Roubaix, Hem i Lys-lez-Lannoy oraz projekt Trois-ponts
– Quartiers Anciens obejmujący kilka obszarów miasta – dzielnicę mieszkaniową o charakterze uspołecznionym Trois Ponts i sześć centrów interwencji priorytetowej w dawnych dzielnicach, zaakceptowanych przez ANRU (Nouveau Monde, Carnot Pile, Sainte
Elisabeth–J. Guesde, Crouy, Espérance, Watt Epeule). Co do zaakceptowanych w dawnych dzielnicach obszarów, interwencja ANRU opiera się na restrukturyzacji zdegradowanych kwartałów zabudowy mieszkaniowej oraz wprowadzeniu do nowego cyklu
użytkowania i rehabilitacji parku dawnych budynków publicznych i prywatnych. Pierwszy z wymienionych projekt przewiduje koszt 144 mln euro, w tym subwencja ANRU
43 mln euro; drugi na sumę 301 mln euro, w tym subwencja ANRU 89 mln euro106.

106

Źródło: stan zaawansowania programów; www.anru.fr.
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7.3. Wielki Projekt Rewitalizacji Miasta w Roubaix
Poniżej przedstawiony jest zestaw głównych kierunków programu kompleksowej
rewitalizacji miasta Roubaix.
7.3.1. Powrót do centrum miasta: projekt o dominancie handlowej
Powrót do centrum miasta Roubaix odbył się jednocześnie z opracowaniem GPU
oraz GPV, nie wchodzi on jednak w zakres tych instrumentów. W istocie centrum miasta
nie kwalifikowało się jako beneficjent polityki odnowy miasta, stało się więc przedmiotem
„prostego” projektu komunalnego, na który środki pozyskano z budżetu miasta oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego FEDER107. Tę obszerną operację ponownego zagospodarowania przeprowadzono dzięki wprowadzeniu procedury ZAC (Strefy
Zagospodarowania Uzgodnionego108). Tymczasem oczywiste jest, iż te dwa wielkie instrumenty były traktowane łącznie i odpowiadają tej samej chęci ponownego ożywienia
miasta na całym obszarze. Odmiennie niż GPU/GPV, obydwie strefy ZAC wyróżniają
jako zadania priorytetowe przede wszystkim gospodarkę i handel, nawet jeśli priorytetom tym musi towarzyszyć polityka odnowy miasta w szerszym zakresie. Dwa główne
wyzwania stanowią: połączenie rewitalizacji miasta z jego rozwojem ekonomicznym,
przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do rynku pracy osobom z nieuprzywilejowanych grup społecznych Roubaix. W związku z tym pod koniec 1995 r. rozpoczęto akcję
ponownej komercjalizacji, trwającą do stycznia 2004 r. Operacja polegała na ponownym
przyciągnięciu do centralnych ulic miasta pracowników wykonujących pracę na miejscu.
Ludność czynna zawodowo w centrum wśród pracowników migrujących w ciągu dnia
(tzn. mieszkających w innej miejscowości niż miejscowość wykonywania pracy) wynosiła
powyżej 17 tys. osób, co oznaczało znaczny potencjał rozwoju gospodarczego.
Operacje w ten sposób zaprogramowane zostały powiązane schematem ponownego zagospodarowania miasta, którego punktami kluczowymi są:
− zagospodarowanie placu la Liberté wraz z okolicznymi ulicami,
− ponowne zagospodarowanie głównego bulwaru w celu zapewnienia ciągłości
między placem a ulicami handlowymi,
− stworzenie parkingu.
7.3.2. Grunty zdekapitalizowane do zagospodarowania
W momencie rozpoczęcia programu rewitalizacji w centrum miasta istniało wiele
zniszczonych budynków, będących własnością prywatną, pozbawionych większej wartości
rynkowej, które negatywnie wpływały na wizerunek miasta. Podjęte działania zmierzały
do opanowania znacznej ilości nieruchomości w ramach przejmowania terenów o charakterze strategicznym. Dwa położone w pobliżu Grand Place oraz ratusza obszary, każdy po
107
108

FEDER – francuski skrót Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, fundusz strukturalny UE.
Strefa Zagospodarowania Uzgodnionego – procedura operacyjna pozwalająca na klarowną
strukturę zarządzania spójnym projektem realizowanym przez wielu inwestorów. Instrument proponowany do adaptacji w warunkach polskich.
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około 3 hektary, od dawna przeznaczone na działalność handlową okazały się priorytetowe
dla ponownego zagospodarowania obszaru miejskiego (por. schemat poniżej)

•

Sektor ścisłego centrum
Sektor ten wcześniej już posiadał nową galerię handlową, której nigdy nie otwarto oraz liczne puste punkty handlowe wychodzące na Grande Rue, czyli powierzchnię
7000 m2 ogółem. Przewidziano wybudowanie nowego centrum handlowego i galerii
handlowej, wychodzącej na sąsiednie ciągi handlowe.

•

Sektor zwany „Roubaix 2000”
Jako że ulica Lannoy była z historycznego punktu widzenia pierwszą ulicą handlową w Roubaix, sektor ten posiadał już centrum handlowe o zmienionym przeznaczeniu,
zwane „Roubaix 2000”, którego powierzchnia sprzedaży wynosiła około 14 000 m2.
Było ono położone o 400 m od Grand Place. Miasto pragnęło rozszerzyć ofertę sklepów
fabrycznych o zasięgu regionalnym, otwierających się na tę ulicę.

Ryc. 7.4. Obszary interwencji spółki publiczno-prywatnej SEMVR (Société
d’économie mixte)
Obszar centrum miasta Roubaix
Obszar ZAC Hôtel des Ventes oraz Édouard Anseele, odpowiednio w sektorach ścisłego
centrum oraz „Roubaix 2000”. ZAC – Strefa Inwestowania Uzgodnionego
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7.3.3. Pierwsze oznaki transformacji

Znaczne inwestycje publiczne przyczyniły się do polepszenia jakości przestrzeni
publicznych. Impuls ku temu dał Urząd Miasta, programując kolejne elementy infrastruktury społecznej w pobliżu obszaru poddanego przekształceniom:
− umiejscowienie Archiwum Świata Pracy w dawnej fabryce (1994),
− zagospodarowanie la Grand Place (1996),
− realizację linii metra Lille Metropolia, której dwie stacje obsługują centrum
Roubaix (1999),
− przekształcenie dawnej pływalni „Art déco” w Muzeum Sztuki i Przemysłu
(2001).

Fot. 7.5. Archiwum Świata Pracy (1994)
Te pierwsze elementy infrastruktury społecznej dodały dzielnicy atrakcyjności. Prywatni developerzy zaczynają faktycznie inwestować na obszarze gminy. „80% przedsiębiorców umotywowało swój wybór lokalizacji publicznymi akcjami, prowadzonymi w celu zagospodarowania przestrzeni oraz zapewnienia dostępności” – ujawniają badania CRESGE
(ośrodka badawczego – jednostki Uniwersytetu Katolickiego w Lille) z 2003 r. dotyczące
„Postępowania inwestorów oraz przedsiębiorców na obszarach miasta poddanych rewitalizacji: przypadek aglomeracji Lille”. Wyznaczenie miejskiej strefy ekonomicznej spowodowało również lokację małych firm, które z kolei przyczyniły się do polepszenia zabudowy.
W ten sposób wiele dawnych budynków mieszczańskich zostało ponownie przeznaczonych
pod działalność gospodarczą, a ich rehabilitację wspomogła publiczna akcja odnawiania elewacji. Dzięki temu centrum Roubaix zyskało ożywiony, przyjazny wygląd.
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7.3.4. Strefy interwencji urbanistycznej
Począwszy od 1995 r. gmina miejska Lille Metropolia (LMCU) oraz miasto Roubaix angażują się w działania, rozpoczynając pierwszą fazę wykupu nieruchomości
gruntowych i budynków w obszarze dawnego centrum handlowego. W tym celu utworzono Spółkę o Kapitale Mieszanym Ville Renouvelée (SEMVR – Société d’Economie
Mixte). Ze względu na złożoność projektów zdecydowano się przyjąć procedurę ZAC.
LMCU, zgodnie ze swymi kompetencjami, powierzyła SEMVR misję developera, posiadającego koncesję na zagospodarowanie obydwu ZAC.

•

ZAC Hôtel des Ventes w sektorze ścisłego centrum
Pierwsza koncesja na zagospodarowanie terenu została wydana w 1997 r. Przewidywała ona utworzenie centrum handlowego, kinowego multipleksu oraz powierzchni
biurowej. SEMVR było już związane z miastem koncesją na zagospodarowanie, którą zintegrowano z koncesją dotyczącą Hôtel des Ventes. Części z domeny publicznej
przekwalifikowano w obszarze ZAC. Z inicjatywy inwestora, czyli LMCU, zezwolono
również na budowę parkingu na 1500 miejsc, usytuowanego nad centrum handlowym
ZAC.

•

ZAC Édouard Anseele w sektorze „Roubaix 2000”
Druga koncesja na zagospodarowanie terenu została przygotowana w tym samym
okresie. Obejmowała ona wybudowanie centrum sklepów fabrycznych zapewniającego
ciągłość kompleksu handlowego z ulicą de Lannoy. Części z domeny publicznej również
zostały przekwalifikowane w obszarze ZAC.

•

Obszar objęty kontrolą komunalną
Niepowodzenia w przeszłości sprawiły, że gminy zaczęły chronić swe inwestycje,
by lepiej zabezpieczyć się przed ewentualnym ryzykiem handlowym. Strategia zarządzania gruntami polegała na cesji podstawowych praw do zabudowy terenu w obydwu
Strefach Inwestycji Zharmonizowanych ZAC, w formie umowy dzierżawy na czas budowy, oferowanej różnym prywatnym operatorom. Zgodnie z tą formułą inwestorzy finansują budowę danych obiektów, lecz LMCU pozostaje ich właścicielem, jak również
właścicielem terenów zajętych przez co najmniej 7 lat. Po upływie tego okresu inwestorzy mają prawo przejęcia własności, którego mogą się zrzec. Uregulowanie to pozwala
gminom na średnio- i długoterminową kontrolę obszarów, jak też umożliwia im bardziej
swobodne działania. W wypadku gdy projekt zostaje nieukończony, gmina odzyskuje
bez trudu całość dóbr.

•

Wznowiona działalność gospodarcza i handlowa
Operacja jest obecnie zakończona (2008). Roubaix znów posiada ofertę handlową
odpowiednią dla swego wymiaru demograficznego, rozciągającą się także poza granice
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kraju, gdyż 1/3 klienteli stanowią Belgowie. 30 000 m² infrastruktury handlowej powstało w trzech głównych etapach:
− koniec 1999 r. – otwarcie kompleksu handlowego oraz linii metra;
− koniec 2002 r. – otwarcie zespołu handlowo-usługowego Grand Rue złożonego
z hipermarketu z parkingiem, 7 sklepów średniopowierzchniowych, 4 restauracji i 40 małych sklepów;
− początek 2004 r. – otwarcie kompleksu kinowego.
Wznowienie oferty handlowej przyczyniło się też korzystnie do wzrostu zatrudnienia wśród mieszkańców Roubaix. I tak:
− 59% spośród 223 stanowisk pracy stworzonych przez kompleks handlowy zajmują mieszkańcy Roubaix (stan na styczeń 2001),
− 62% z 303 miejsc pracy w hipermarkecie jest zajętych przez mieszkańców Roubaix (stan na wrzesień 2001).

Fot. 7.6. Handlowa ulica Mac Arthur Glen
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7.3.5. Restrukturyzacja dzielnic w zakolu Kanału Roubaix-Deule – ześrodkowanie
funkcji miastotwórczych nad kanałem
Miejski projekt rewaloryzacji kanału w dzielnicach położonych w północnej części Roubaix wpisuje się w szerszy program realizowany przez gminę miejską, zwany
Blue Links. Polega on na rehabilitacji kanału w Roubaix oraz jego dopływu, la Deûle.
W przypadku kanału chodzi w szczególności o jego oczyszczenie, by zapewnić dostateczne zanurzenie statków, a tym samym uczynić kanał żeglownym. Projekt ma na celu
zwaloryzowanie przestrzeni wzdłuż kanału poprzez zagospodarowanie miejsc przeznaczonych do rekreacji, zabudowę mieszkaniową o wysokim standingu, rehabilitację nieużytków poprzemysłowych (jak to miało miejsce w przypadku strefy l’Union), poprawę walorów krajobrazowych (rehabilitacja dawnych śluz), by uczynić z dróg wodnych
główne elementy miastotwórcze, oferujące atrakcyjne otoczenie miejskie oraz wartościowy krajobraz.
Dzielnice położone w zakolu kanału są szczególnie naznaczone urbanistycznymi
skutkami zmian przemysłowych oraz ich oddziaływaniem na społeczeństwo. Są one
niejako „zaklinowane” w związku z usytuowaniem między aleją Nations Unies a kanałem, jak również z braku ciągłości ulic łączących dzielnice między sobą. Pozbawione
są dużych przestrzeni publicznych dobrej jakości, na park mieszkaniowy w większości
składają się małe domy robotnicze o niskim standardzie, pozbawione ogródków, oraz
bloki mieszkalne źle wtopione w tkankę miejską. Poza tym tradycyjne ulice handlowe
są w zaniku, a odpływający przemysł pozostawił po sobie znaczne nieużytki na terenach
przyrzecznych, co wpływa na obraz zdegradowanego krajobrazu miejskiego.
Tymczasem obszary te posiadają również zalety, które warto uwypuklić: formę
urbanistyczną oraz bogatą architekturę mieszkalną i przemysłową, rezerwy gruntowe,
bliskość kilku wielkich projektów (strefa i park l’Union, zagospodarowanie brzegów
kanału, renowacja centrum miasta), możliwość stworzenia lub rekonstrukcji różnego
rodzaju infrastruktury publicznej (merostwo, szkoła), kontynuację likwidacji substandardowego zasobu mieszkaniowego, silne zaplecze w ruchu stowarzyszeniowym.
Zważywszy na wymienione wady i zalety wyznaczono kilka kierunków działań,
wspólnie zmierzających do przekształcenia kanału w „kręgosłup dzielnicy”.
7.3.6. Inwentaryzacja istniejących terenów zielonych w celu utworzenia sieci
zieleni
Celem podjętych działań było otwarcie dzielnic miejskich na krajobraz utworzony wzdłuż kanału. Dlatego zaplanowano nad nim ciąg obszarów przestrzeni publicznej
podkreślających trasę, na których zachowano dwa systemy zieleni:
− tworząc obszary równoległe do kanału (park l’Union, bulwar miejski gęsto zadrzewiony, linearny park utworzony z położonych obok siebie ogrodów nad
wodą),
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− tworząc przestrzenie prostopadłe do kanału, które głęboko nawadniają dzielnice (szerokie aleje obsadzone drzewami, łączące skrzyżowania bulwaru z centrami dzielnic, ogrody).
Ponadto stworzono kilka dzielnicowych parków publicznych, które powinny być
użytkowane na różne sposoby, ogrodzone i pod ochroną. Najważniejsze było utworzenie
Parku Nowego Świata (Parc du Nouveau Monde) na nieużytkach poprzemysłowych
Phildar, przekwalifikowanych przez EPF (Publiczny Zarząd Gospodarki Gruntami –
Etablissement Public Foncier).
Tabela 7.1. Powierzchnia terenów zagospodarowanych
Hommelet-Phildar
Zagospodarowanie brzegów kanału
Kanał Południowy
Obszary na południe od cmentarza
Kanał Północny
Cul-de-Four
Alma
La Redoute

2,2 ha
1,8 ha
0,7 ha
1,2 ha
1 ha
2,7 ha
0,7 ha

7.3.7. Integracja nowej i starej zabudowy mieszkaniowej
To właśnie wokół tych parków przewidziano budowę i rehabilitację budynków
mieszkalnych, co przyczyni się do wyższej jakości oraz spójności przestrzeni publicznej. Na początku będą to mieszkania na wynajem, o obniżonym czynszu, z czasem zaś,
w miarę waloryzacji urbanistycznej, również własnościowe. Do najważniejszych celów
integracyjnych zaliczymy:

•

wzmocnienie elementów centrotwórczych wokół infrastruktury publicznej w celu
przywrócenia dzielnicom roli ośrodków życia społecznego. Przejawia się to poprzez tworzenie terenów zielonych, przestrzeni publicznych, lecz także rozbudowę i restrukturyzację infrastruktury szkolnej w pobliżu tych parków oraz nowych
dzielnic mieszkaniowych o wysokim standingu;

•

określenie więzów między dzielnicami w celu ich waloryzacji – by odtworzyć ciągłość między dzielnicami przedłużono wiele istniejących ulic;

•

poprawę lokalnego handlu dla przywrócenia dzielnicom dynamiki rozwoju – stworzenie miejsc postojowych, rozbudowa powierzchni handlowych i parkingów, poprawa stanu otoczenia (podłoże, oświetlenie) są również działaniami na rzecz rozwoju lokalnego handlu.
Zważywszy na to, że nie przewidywano przywrócenia nawigacji na kanale w Roubax, przez krótki czas rozważano zastąpienie go drogą szybkiego ruchu. Tymczasem
Christian Devillers w ramach swego projektu zadecydował o przeznaczeniu kanału na
przestrzeń publiczną i nie pozwolił, by droga szybkiego ruchu, dzieląc tę przestrzeń,
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spowodowała utratę jej spójności. Zatem, by udrożnić tkankę miejską, zaprojektowano
sieć wielkich bulwarów miejskich, co jednakże nie spowodowało zmiany struktury przestrzennej dzielnic.

Fot. 7.7. Ponowne zagospodarowanie brzegów kanału w Roubaix
7.3.8. Projekt wielkomiejski: Strefa „l’Union”
Restrukturyzacja strefy poprzemysłowej „l’Union” jest szeroko zakrojonym projektem rewitalizacji miasta. Aktualnie (rok 2009-2011) jest on w trakcie realizacji. Obejmuje obszar 80 ha położony na terytorium 3 gmin: Roubaix, Tourcoing oraz Wattrelos.
Szerzej prezentujemy go w rozdziale następnym, jako przykład realizacji regionalnej
polityki restrukturyzacji terenów poprzemysłowych.

7.4. Organizacja programu rewitalizacji Roubaix
7.4.1. Korzystny kontekst krajowy i międzygminny
Program rewitalizacji Roubaix był na różnych etapach wpisany w kontekst ułatwiający jego realizację. Znaczna część działań, zwłaszcza tych prowadzonych w ramach
GPU, była w dużym stopniu wsparta dofinansowaniem rządowym czy funduszy europejskich. Faktem jest, iż dojście do władzy we Francji w 1981 r. lewicy uwrażliwionej
na kwestie polityki miasta okazało się dla Roubaix korzystne, podobnie jak przyznanie
Francji znacznych środków z funduszy europejskich, przeznaczonych na wyrównywanie różnic między regionami. Ponadto ustawa SRU – Solidarność i Rewitalizacja Miast
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– (Solidarité et Renouvellement Urbain) z 2000 r. przyczyniła się do odnowy narzędzi
planowania przestrzennego i uczyniła z Planu Miejscowego (PLU – Plan Local d’Urbanisme – dokument normatywny precyzujący przeznaczenie gruntów) dokument przyszłościowy. Od tego czasu możliwe jest w ramach PLU określanie rezerw gruntowych,
które w przyszłości będą zagospodarowane do celów publicznych. Ułatwia to zarządzanie gruntami w kompleksowym projekcie rewitalizacji miasta.
Należy podkreślić, jak fundamentalną rolę odegrała Gmina Miejska w nośności tego
projektu. W istocie, wobec zaangażowania wielu radnych w debatę polityczną dotyczącą
głównych kierunków rozwoju Lille – Metropolii merowie – włodarze Lille, Roubaix,
Tourcoing i Croix zawarli porozumienia, których celem była wspólna polityka w stosunku do północno-wschodniej, zagrożonej patologiami społecznymi części metropolii.
Tak więc renoma niektórych polityków, w szczególności Pierre’a Mauroy (długoletniego mera Lille, następnie burmistrza Gminy Miejskiej) czy René Vandierendonka, którzy
potrafili nadać kierunek dynamice wielkomiejskiego projektu, niewątpliwie przyczyniła
się do skonkretyzowania programu rewitalizacji Roubaix.
7.4.2. Znaczenie zarządzania gruntami
Według władz samorządowych podstawową sprawą dla konkretyzacji tak złożonego programu jakim jest rewitalizacja miasta Roubaix jest, by zarząd gruntami na tym
obszarze był w rękach miasta. Roubaix uzyskało subwencje na przygotowanie projektów, ale nie na akwizycję gruntów. Wykup terenów stanowił najbardziej skomplikowaną
operację, pomimo istnienia praw pierwokupu i wywłaszczenia, których to miasto może
dochodzić, gdy w grę wchodzą cele w interesie ogólnym. Zadanie nie było łatwe do wykonania również z tego względu, że Roubaix zabudowane było w większości małymi domami jednorodzinnymi i należało przekonać do relokacji znaczną liczbę mieszkańców,
często osoby w podeszłym wieku, które zamieszkiwały swe domy od wielu lat. W końcu
fundusze na wykup gruntów przyznane zostały miastu dopiero na etapie GPU.
Dla zarządzania dużymi gruntami stanowiącymi nieużytki, nieodzowne okazało się
partnerstwo z Publicznym Zarządem Gruntami, EPF109. Istotnie, ten publiczny organizm
zajmuje się akwizycją nieużytków poprzemysłowych, ich zarządzaniem i rehabilitacją
przed odsprzedażą nieruchomości gminom lub bezpośrednio prywatnym inwestorom,
umożliwiając implantację nowej działalności na zrekultywowanym obszarze. Instytucja
ta stanowi zatem ważny instrument dla usianego nieużytkami byłego miasta przemysłowego. EPF wzięło więc udział w licznych działaniach z zakresu rehabilitacji nieużytków
poprzemysłowych w Roubaix:
− strefa PCUK w gminach Leers, Roubaix i Tourcoing zajmuje obszar 47 ha;
znajdują się na niej trzy hałdy, dwa zbiorniki dekantacyjne oraz dawna strefa
przemysłowa. EPF musiała poradzić sobie ze skutkami zanieczyszczenia śro109

EPF – Etablissement Public Foncier posiada statut instytucji publicznej. Powoływana jest na
szczeblu Rady Ministrów dla realizacji konkretnej polityki – w tym przypadku polityki terenowej
w dawnym obszarze wydobywczym regionu Nord Pas de Calais.
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dowiska, poprawić jakość przerzutni wody w przebiegu rzeki Espierre oraz
przeorganizować krajobraz, nacisk kładąc na przywrócenie nawigacji na kanale
w Roubaix;
− strefa dawnego przemysłu włókienniczego Peignage Amédé, rozciągająca się
na obszarze 15 ha na terenie gmin Roubaix i Tourcoing, została wykupiona
w 2002 r. przez EPF i poddana przez niego niezbędnej rehabilitacji;
− poprzemysłowa strefa l’Union opisana w rozdziale następnym.
Współpraca z EPF przynosi wymierne korzyści w przypadku eliminowania zanieczyszczeń z gleby, gdyż EPF jest zobowiązany odsprzedać teren „czysty”. Zważywszy
na ilość nieużytków poprzemysłowych w Roubaix, problem zanieczyszczenia gleby jest
kwestią podstawową. Rozpoczynając projekt zagospodarowania, urząd miasta czy gmina ponoszą odpowiedzialność za sprawdzenie stanu gleby oraz wdrożenie procedur eliminacji zanieczyszczeń, o ile zajdzie taka potrzeba. Podobnie każde przedsiębiorstwo,
które kończy swą działalność jest w obowiązku usunąć zanieczyszczenia poprodukcyjne. Ponadto, od 2005 roku gminy biorą udział w określeniu zakresu prac niezbędnych do
wyeliminowania skutków zanieczyszczeń w związku z zamknięciem instalacji przemysłowych. Tymczasem wiele firm, kończąc działalność, zostawiło za sobą zanieczyszczone tereny, które dziś zwłaszcza są wykupywane przez developerów do adaptacji na lofty.
W tych szczególnych przypadkach nie ma żadnej kontroli stanu sanitarnego terenu przed
poddaniem go rehabilitacji, jako że sprzedaż odbywa się między podmiotami prywatnymi. Kwestia wydaje się o tyle ważna, że zagospodarowanie loftów na terenie Roubaix
zdarza się coraz częściej.
7.4.1. Kadra techniczna
Opracowanie miejskich projektów o szerokim zasięgu, takich jak programy, o których wcześniej wspominamy, wymaga rygorystycznego, kompleksowego zarządzania.
Zarządzanie nie opiera się na schemacie hierarchicznym – piramidalnym, lecz raczej na
systemie interakcji między poszczególnymi uczestnikami programu, odpowiedzialnymi
za konkretne zadania.
Koordynatorem-łącznikiem tego zespołu uczestników jest szef projektu podlegający inwestorowi, odpowiedzialny za zarządzanie projektem. Czuwa nad właściwym
wykonaniem projektu pod względem jakości, kosztów i wyznaczonych terminów, animuje poszczególne fazy dyskusji pomiędzy uczestnikami, koordynuje ich działania oraz
wydatkowanie środków z budżetu. Do niego również należy zdawanie decydentom sprawozdań z postępów projektu. Jeżeli mówimy, że szef projektu ma władzę nad pozostałymi partnerami, to nie w sensie hierarchicznym (nie jest zleceniodawcą), lecz w takim, że
jest upoważniony do wyznaczania priorytetów dla właściwego postępu prac. Poza tym,
skoro szef projektu nie może niczego dokonać bez motywacji swojego zespołu, stwierdzić można, że w pewnym sensie odpowiedzialność za projekt jest zbiorowa.
W związku z tym, że projekt miejski dzieli się na projekty strefowe, koordynator
projektu przejmuje rolę szefa projektu na szczeblu lokalnym. Na tym samym szczeblu
dyrektor projektu będzie stanowił interfejs dla różnych dyrekcji oraz wydziałów, jak
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też dla radnych i użytkowników. I wreszcie pełnomocnik ds. projektu jest politycznym
zleceniodawcą projektu, animującym komitet monitoringu.
Ponadto istnieją różne instancje umożliwiające spójne zarządzanie projektem. Zespół projektowy, złożony z przedstawicieli zainteresowanych dyrekcji, prowadzony jest
przez szefa projektu. Spotyka się on systematycznie z przedstawicielami stron, a jego
zadaniem jest zaangażowanie każdego z członków zespołu w osiągnięcie zamierzonych
celów, sprostanie wyzwaniom projektu oraz ich zmianom.
W skład komitetu technicznego kierowanego przez reprezentanta inwestora wchodzą wszyscy członkowie zespołu projektowego lub jego część. Zadaniem komitetu jest
zatwierdzanie etapów projektu pod względem technicznym (koszty, jakość, terminy).
Zrzesza również jednostki techniczne gminy i partnerów. Wreszcie komitet monitoringu, któremu przewodniczy pełnomocnik ds. projektu, jest zasadniczo odpowiedzialny za
zapewnienie zgodności projektu z programem gminy.
Poza tym dla skoordynowania wszystkich tych uczestników projektu ważne jest,
by określić miejsca zatwierdzania projektu, jak również ustalić okresy programowania w czasie. Harmonogram jest określony od momentu podziału projektu na poszczególne etapy. W ten sposób projekt, którego cechą są zmiany, może być monitorowany
w trakcie swego rozwoju i ukończony w stosownych terminach.
Należy zauważyć, że zarządzanie projektem nie ogranicza się do rozwoju projektu
jako takiego, lecz także obejmuje codzienne zarządzanie przestrzenią miejską w trakcie
realizacji robót, które nazywamy zarządzaniem lokalnym. Chodzi o zagospodarowanie
w najmniejszym nawet stopniu obszarów poddanych rehabilitacji (może ona trwać latami) po to, by uchronić je od degradacji i by – mimo wszystko – mogły być użyteczne
(na przykład na byłych nieużytkach można przewidzieć ogródki zabaw, powstałe małym
nakładem prac), a przynajmniej nie odstraszały zanim projekt zostanie sfinalizowany.
W Roubaix uruchomiono bezpłatną linię telefoniczną oraz system internetowy
pod nazwą Vivacité, na które mieszkańcy mogą zgłaszać informacje dotyczące otoczenia życiowego (dziurawa nawierzchnia dróg, powalone drzewa, niewywożone śmieci
itp.), wpływające na zakres prowadzonych w danym momencie na terenie miasta prac.

7.5. Zarządzanie w programie rewitalizacji Roubaix i jego
instrumenty
7.5.1. Mieszkalnictwo
Mieszkalnictwo jako klucz do sukcesu rewitalizacji było szczególnie uwzględniane już od początku polityki odnowy miasta, a zwłaszcza wobec wprowadzenia PNRU.
Istnieją specyficzne procedury mające na celu ułatwienie rehabilitacji zabudowy mieszkaniowej i zachęcanie do niej. Procedury te nabierają znaczenia ze względu na swą
komplementarność, dopiero więc ich skrzyżowanie na tym samym obszarze pozwala
przeprowadzić kompleksowe działania. Zaliczamy do nich:

Zarządzanie w programie rewitalizacji Roubaix i jego instrumenty

175

− Programowane Operacje Poprawy Mieszkalnictwa – zaprogramowane110
na okres 7 lat. Jednym z głównych ich celów jest umożliwienie właścicielom
mieszkań przeprowadzenia renowacji. Zważywszy na słabe dochody właścicieli mieszkań, zastosowano specjalne instrumenty. Fundusz solidarnościowy
mieszkalnictwa, wsparty gwarancją bankową udzieloną przez kasę depozytową
pozwala na przyznanie pożyczek osobom, które o nie występują. Innym narzędziem jest zaliczka na poczet dotacji; zaliczka może sięgać nawet 90% kwoty
dotacji;
− Obszary Rewitalizacji Nieruchomości PRI111 – instrument ten umożliwia
narzucenie właścicielom zakresu robót renowacyjnych oraz wykup mieszkań,
których właściciele nie mogą lub nie chcą poddać renowacji. Pozwala zatem
określić prace niezbędne do wykonania w celu uzyskania zadowalającego stanu mieszkania, które następnie można odsprzedać inwestorom;
− Nowe zjawisko: lofty – wydaje się, że wysiłek włożony w rewitalizację miasta daje dzisiaj owoce: w Roubaix pojawiła się nowa tendencja mieszkaniowa – lofty. Te mieszkania o wysokim standingu, w nowym stylu, budowane są
w dawnych obiektach poprzemysłowych i przyciągają do tych dzielnic zamożnych mieszkańców. To nowe ożywienie, wywodzące się z sektora prywatnego,
przedstawia nieoczekiwaną szansę dla miasta, stanowiąc dowód na skuteczność polityki odnowy Roubaix.
7.5.2. Strefa Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego, Urbanistycznego i Krajobrazu ZPPAUP112
Ten normatywny instrument urbanistyki pozwala na wyznaczenie obszaru rewitalizacji nieruchomości, do którego zastosowanie mają szczególne przepisy z zakresu
ochrony architektury i krajobrazu. Wszelkie prace na tym obszarze wymagają zatem
specjalnych zezwoleń. ZPPAUP ma znamiona celu publicznego. Jedno z postanowień
ZPPAUP umożliwia w szczególności zwolnienie z obowiązku podatkowego nowych
wynajemców.
7.5.3. Sfera gospodarcza i handlowa, specjalna strefa ekonomiczna ZFU
ZFU to instrument podobny do polskich stref ekonomicznych113. Poza dużymi operacjami przeprowadzanymi w ramach wielkiego projektu miejskiego – zwłaszcza takimi, jak strefa l’Union – najbardziej rozpowszechnioną procedurą zmierzającą do przyciągnięcia produkcji i handlu na zdekapitalizowany obszar jest system stref ekonomicznych (ZFU), powstających od lat 90. Zgodnie z tą procedurą wyznaczane są obszary, na
których lokujące się firmy, zatrudniające mniej niż 50 osób, korzystają z różnego rodzaju
110
111
112
113

OPAH – Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat.
PRI – Périmètres de Restauration Immobilière.
ZPPAUP – Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
ZFU – Zones Franches Urbaines.
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ulg podatkowych, pod warunkiem, że 1/3 zatrudnionych stanowią mieszkańcy dzielnic
zaklasyfikowanych jako Obszary Miast Zagrożone Patologią (Zone Urbaine Sensible)
w danej jednostce miejskiej. Strefy ekonomiczne stanowią 3/4 obszaru Roubaix; strefą
objęte jest również centrum miasta, co jest wyjątkiem w skali kraju.
Specjalna Miejska Strefa Ekonomiczna ZFU w Roubaix okazała się być jedną
z najbardziej skutecznych we Francji: od chwili powstania wygenerowała około 5 tys.
miejsc pracy. Ogólnie rzecz biorąc, przywróciła miastu dynamikę rozwoju, przyciągając
biura księgowe, pracownie architektoniczne czy inne małe firmy prywatne przybyłe, by
wynająć lokale na tym obszarze. Ich właściciele nareszcie uzyskali pieniądze na remont
swych nieruchomości, co przyciągało coraz bardziej sektor prywatny. Miasto postawiło
sobie za cel przekwalifikowanie tych stref możliwie jak najszybciej, aby po zakończeniu
procedury ZFU inwestorzy prywatni pozostali na ich obszarze, a nie uciekli po wykorzystaniu wcześniejszej, korzystnej dla nich sytuacji.
7.5.4. Partnerstwo publiczno-prywatne, PPP
Dzięki umowie o partnerstwie podmiot publiczny ma prawo powierzyć prywatnemu przedsiębiorcy kompleksową misję finansowania, przygotowania projektu w całości
lub części, realizacji, utrzymania i zarządzania przedsięwzięciem publicznym lub wykonywania usług zazwyczaj świadczonych przez sektor publiczny. Jest to współpraca
długofalowa, przy udziale kapitału podmiotu publicznego, przy czym finansowanie to
jest rozłożone w czasie. Głównym jej celem jest zoptymalizowanie działań sektora publicznego i prywatnego zmierzających do wykonania w najlepszym czasie i warunkach
zadań publicznych pilnych do wykonania i złożonych – szpitali, szkół, systemów informatycznych, infrastruktury technicznej.
W początkach polityki rewitalizacji Roubaix trudno było stosować PPP, jako że
miasto, próbując za wszelką cenę ściągnąć przedsiębiorców na swój teren, nie było
w stanie narzucić niezbędnych warunków specyfikacji. W braku konkurencji na rynku było ono zmuszone przyjmować oferty handlowe takie, jakie mu składano. Dzisiaj
sytuacja jest inna, gdyż Roubaix stało się bardziej atrakcyjne dla inwestorów prywatnych. Instrumentem coraz częściej stosowanym jest procedura przetargu na realizację
projektu. Rozpoczyna się ona wstępnymi pracami w objętym rewitalizacją kwartale.
Narzuca warunki specyfikacji bardzo szczegółowe, uwzględniające przede wszystkim
rodzaj i wielkość zabudowy mieszkaniowej, dostępność społeczną, możliwość wykupu,
wyjściową cenę mieszkań, formę urbanistyczną itp. Wyboru developera / wykonawcy /
architekta dokonuje się na podstawie złożonych ofert. Mamy więc do czynienia z działaniem wymagającym uzgodnień między sektorem publicznym i prywatnym. Jednak taka
procedura jest możliwa do zastosowania jedynie w nośnych sektorach gospodarki lub
w warunkach faktycznie istniejącej konkurencji.
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7.5.5. Sfera społeczna

•

Pomoc osobom zagrożonym marginalizację społeczną
Rzec można, iż polityka odnowy miasta sama w sobie jest jedną wielką akcją społeczną, gdyż rehabilitacja budynków mieszkalnych, powstawanie zabudowy mieszkalnej
o charakterze uspołecznionym, wprowadzenie strefy ekonomicznej itp. są działaniami
na rzecz nieuprzywilejowanych grup społecznych. Równolegle prowadzono działania
ukierunkowane na pomoc tym osobom. Wśród priorytetowych należy wymienić czynności na rzecz tworzenia odpowiedniej oferty edukacyjnej, wsparcia aktywizacji zawodowej, pomocy dzieciom, zapobiegania przestępczości.
Jednym z ważnych kroków podjętych w celu poszerzenia oferty edukacyjnej
w latach 90. było utworzenie Strefy Edukacji Priorytetowej (ZEP – Zone d’Education
Prioritaire), umożliwiającej pomoc uczniom z problemami szkolnymi w aktywizacji
zawodowej. Oprócz tego, wiele środków pieniężnych przeznaczono też w ramach GPU
na odnowę zdegradowanych obiektów szkolnych. Jednocześnie w celu walki z bezrobociem utworzono różne organizacje wspierające aktywizację zawodową osób, takie
jak Ośrodek Aktywizacji i Zatrudnienia (Maison de l’Initiative et de l’Emploi) oraz
wprowadzono programy walki z dyskryminacją, w szczególności na rynku pracy. Wiele
ośrodków dla małych dzieci powstało w dzielnicach po to, by wesprzeć rodziny w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych lub po prostu zapewnić opiekę nad małymi
dziećmi. By dotrzeć z bliska do mieszkańców, utworzono w dzielnicach ośrodki pomocy
społecznej, w których specjaliści udzielają porad i pomocy we wszelkich kwestiach osobom lub rodzinom w potrzebie.
O ile więc Roubaix konsekwentnie realizuje politykę społeczną, faktem pozostaje,
iż poczucie braku stabilizacji w grupach biedniejszych wciąż istnieje, stanowiąc główne
wyzwanie dla miasta. Potrzeba zatem intensywnej pracy, by wyciągnąć Roubaix z tej
trudnej sytuacji społecznej.

•

Różnorodność i przemieszanie grup społecznych: rzeczywistość czy mity?
Struktura urbanistyczna niektórych dawnych dzielnic, takich jak Epeule czy Hommelet może sprzyjać różnorodności społecznej, jeżeli wziąć pod uwagę nagromadzenie
w jednym obszarze domów byłych właścicieli fabryk, mieszkań robotników czy majstrów, posiadających różne formy i wielkość. Ponieważ zaś różnorodność społeczna była
jednym z priorytetów polityki miasta, interesujące będzie, w jakim stopniu miastu udało
się ambicje te zrealizować. Podczas gdy dzielnice Epeule i Hommelet mają tę samą
morfologię, można zauważyć, że w pierwszej z nich występuje pewna różnorodność
społeczna, czego o drugiej powiedzieć nie można. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż Epeule znajduje się blisko centrum miasta – miejsca, w którym różnorodność ta
występuje w największym stopniu – podczas gdy Hommelet znajduje się bliżej dzielnic
zagrożonych patologią społeczną, takich jak Alma-gare.
Na występowanie różnorodności społecznej w dzielnicach bliższych centrum miasta korzystnie wpłynęły nowe zjawiska społeczne, jak ruch „bo-bo” (populacja osób
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zamożnych, często zamieszkujących dawne dzielnice centralne, wyrażających zainteresowanie przede wszystkim nowymi ruchami kulturowymi). Można więc stwierdzić,
że różnorodność społeczna jest zjawiskiem, które rozszerza się stopniowo, lecz wciąż
daleko mu do objęcia wszystkich dzielnic.
7.5.6. Sfera kulturowa
Kompleksowy projekt rewitalizacji Roubaix uwzględnił dorobek kulturalny
i przemysłowy miasta, potwierdził też nowe ambicje miasta w dziedzinie kultury. Polityka kulturalna Roubaix przejawiła się najpierw w zadaniach zmierzających do rewitalizacji zabudowy mieszkaniowej, szczególnie w zakresie odnowy elewacji i sanacji
mieszkań przyfabrycznych dzięki instrumentom, o których wcześniej wspomnieliśmy
– PRI, OPAH oraz ZPPAUP.
Tabela 7.2. Przykłady renowacji dawnych budynków
Nowe przeznaczenie

Archiwum Świata Pracy
Ballet du Nord
(szkoła tańca)
Dans la rue la danse
(szkoła tańca)
Danse à Lille
(szkoła tańca)
Condition publique
(sala wystawiennicza)
La Piscine
(muzeum)
Le Colisée
(sala widowiskowa)

Data
wybudowania
budynku

Data
ponownego
otwarcia
budynku

Fabryka włókiennicza
Motte-Bossut

1964

1993

Dancing

1920

1983

1894

2003

1878

2002

1902

2004

Dawna pływalnia

1927

2001

Dawne kino

1920

brak informacji

Dawne przeznaczenie

Dawna przędzalnia
Roussel
Dawna miejska sala
gimnastyczna
Dawny skład
kondycjonowania wełny

Renowacja dawnych budynków przemysłowych potwierdziła to ożywienie. Chodziło zarówno o rewaloryzację dawnej spuścizny architektonicznej, jak i o jej wykorzystanie dla nowej aktywności kulturalnej. Przykładem może być przekształcenie dawnej
pływalni wybudowanej w stylu Art déco de Roubaix w muzeum lub dawnego składu,
w którym kondycjonowano wełnę, w teren wystawienniczy „Condition Publique”. Przykładów rehabilitacji nieużytków przekształconych w miejsca przeznaczone dla funkcji
kulturalnych było wiele, tak jak to pokazuje powyższa tabela.
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Rys. 7.8. Muzeum La Piscine

Rys. 7.9. „La Condition Publique”
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Korzyści wynikające z sytuacji kulturalnej miasta są znaczne. Ożywienie kulturalne umożliwia jednocześnie:
− sprostanie celowi społecznemu, jakim jest dostęp każdego człowieka do wszystkich rodzajów kultury. Nawet jeśli jego spełnienie nie jest w całości możliwe,
przyczynia się do zachowania jakości życia i może być źródłem spójności społecznej, przeciwdziałając zamykaniu się mniejszości społecznych w niektórych
dzielnicach;
− rewitalizację nieużytków poprzemysłowych, a co za tym idzie – niekiedy całych dzielnic. Przykładem może być dzielnica, w której znajduje się Piscine:
w ślad za muzeum wybudowano prywatne domy mieszkalne i dom studencki,
co przyczyniło się do wzrostu wartości gruntu na tym obszarze;
− zachęcanie zamożniejszych klas społecznych do osiedlania się w mieście na
stałe, co stałoby się motorem rozwoju ekonomicznego;
− nadanie miastu renomy na skalę kraju;
− rozpoczęcie prawdziwej pracy nad tożsamością miasta, gdyż polityka ta opiera
się na ponownym przyswojeniu miejscowej historii.
To właśnie za te różne działania Roubaix zyskało w 2000 r. prawo wejścia do sieci
„Miast sztuki i historii”, dzięki czemu może kontynuować rozpoczętą politykę kulturalną.

7.6. Urząd Miasta jako lider rozwoju kulturalnego
Zamiarem władz miasta była realizacja takiej polityki kulturalnej, która nie tylko
umożliwiłaby promocję miasta do rangi krajowej, przyciągając mieszkańców metropolii
oraz ościennych miejscowości (stąd koncepcja wybudowania wielkiego muzeum, takiego jak la Piscine), lecz także uczyniła z Roubaix ośrodek twórczości kulturalnej. I tak
zachętą do twórczości artystycznej było otwarcie szkoły mody (Smode), tańca (Ballet
du Nord) czy sztuk audiowizulanych (Le Frenoy). Życie kulturalne Roubaix obfituje
w wydarzenia takie, jak La braderie de l’Art, gdzie wielu miejscowych artystów sprzedaje swe wyroby wykonane nierzadko z surowców pochodzących z recyclingu, Le bal
des beaux dimanches i inne widowiska czy koncerty organizowane w salach, których
obecnie w Roubaix jest dużo. Polityka miasta obejmuje również finansowanie działań
zmierzających do aktywizacji życia stowarzyszeniowego i organizacyjnego w dzielnicach. Widać zatem chęć utrzymania równowagi między kulturą miejscową – popularną
i kulturą wysoką.

7.7. Podsumowanie
Zarządzanie złożonym programem rewitalizacji jest umiejętnością, którą miasto
nabywa stopniowo, w szczególnym kontekście i w którym synergia uczestników programu przejawia się w całej rozciągłości, by w różny sposób sprostać temu samemu
ambitnemu celowi. Zarządzanie takie powinno jednocześnie łączyć prawdziwy projekt
polityczny, realizowany i zmienny w czasie, z wydajnymi zespołami technicznymi (spe-

Podsumowanie

181

cjalistami z zakresu zarządzania gruntami, zarządzania lokalnego, współpracy z inwestorami itp.), w tym inżynierię finansową zdolną do zapewnienia funduszy niezbędnych
do właściwego przygotowania projektu. To właśnie częściowo dzięki temu, że Roubaix
umiało nadać temu programowi dynamikę, można było dokonać rewitalizacji w konkretny, spójny sposób na całym obszarze miasta, zarówno na szczeblu lokalnym – dzielnicowym, gdzie dobrano rozwiązania dla każdej przestrzeni, jak i na szczeblu aglomeracji,
jako że wielkie projekty wykonane zostały w trosce o wielkomiejską równowagę.
Pomimo wszystkich tych działań oraz pozytywnych skutków Roubaix pozostaje
wciąż „miastem wrażliwym”, szczególnie jeśli chodzi o aspekt społeczny. Duża część
społeczeństwa wciąż odczuwa na co dzień brak stabilizacji. Jednak rewitalizacja Roubaix
niezaprzeczalnie zmieniła miasto, poprawiając jego estetykę, ożywiając je gospodarczo
i kulturalnie, przede wszystkim zaś pozwoliła odzyskać dynamikę rozwoju, stawiając
na równi z wielkim sąsiadem – Lille, w ramach metropolii. Doświadczenia te mogą być
w szerokim zakresie wykorzystane na Śląsku, szczególnie we współpracy z miastem
Sosnowiec, z którym odpowiednie porozumienie podpisano już w 1993 roku.

Rozdział 8
Regionalna polityka gruntowa dla rewitalizacji
obszarów poprzemysłowych i odłogów urbanistycznych
8.1. Problemy odłogów miejskich
Przygotowanie terenów pod powtórne zagospodarowanie jest warunkiem wstępnym dla powodzenia polityki miejskiej, która świadomie i oszczędnie gospodaruje terenami pod budowę, traktując je jako wartość nieodnawialną. Świadomość, że tereny
budowlane, podobnie jak inne surowce – węgiel kamienny czy ropa naftowa – jest to zasób ograniczony, wielkość skończona w skali globalnej, jest stosunkowo nowa. W konsekwencji nie można bez końca i bezkarnie przejmować terenów pod budowę z rezerw
naturalnych, rolnych i leśnych. W regionach, które posiadają znaczne ilości odłogów poprzemysłowych – na terenach wydobywczych i obszarach przetwórstwa przemysłowego
(metalurgia, przemysł tekstylny, składowanie) powoli zdano sobie sprawę z konieczności ich restrukturyzacji, rekultywacji i rewitalizacji w celu powtórnego wprowadzenia
tych terenów na rynek inwestycyjny. Wobec deficytu terenów budowlanych „gra o teren” jest polem konkurencji pomiędzy różnorodnymi, niekiedy sprzecznymi interesami
i stanowi podstawę do dalszych polityk miejskich, w tym do powodzenia programów
rewitalizacji.
Śląsk jest w Polsce regionem, gdzie terenów takich jest najwięcej. Jednak w pierwszych latach po zmianie ustroju politycznego i gospodarczego, miasta posiadające takie
tereny wewnątrz swej zurbanizowanej tkanki miejskiej poddały się dość łatwo presji
zainteresowanych inwestorów. Pragnęli oni wykupić lub wydzierżawić te obszary na
działalność inwestycyjną, najczęściej na hipermarkety lub pod zabudowę mieszkaniową. Te świetne lokalizacje poprzemysłowe usytuowane niekiedy prawie w centrum
aglomeracji są więc już w pierwszych latach XXI wieku ponownie zainwestowane.
Jednak sytuacja zmienia się gwałtownie, gdy samorządy miejskie pragną sprzedać lub
wydzierżawić odłogi poprzemysłowe zlokalizowane w mniej korzystnych dla inwestorów prywatnych obszarach. Tutaj podaż przewyższa znacznie popyt. Te tereny stają się
szybko niechciane, a inwestorzy wolą negocjować z sąsiednią gminą – często o dominancie rolniczej. Starają się wówczas o odrolnienie czystych i nieskażonych terenów
pod nową zabudowę.
Kraje, które przeżywały podobne procesy przed 40 czy 50 laty, znają dobrze zarówno mechanizmy, jak i skutki spekulacji i krótkowzrocznej polityki gruntowej realizowane przez pojedyncze gminy, które szukając sposobu na stworzenie miejsc pracy
i uzyskanie podatków od przedsiębiorstw, godziły się na zmianę struktury funkcjonalnej
swego terytorium, przekwalifikowując ziemię rolną i lasy na użytek nowych funkcji:
dróg, przeładunku, przetwórstwa itp.
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Kraje wcześniej rozwinięte odeszły od tej krótkowzrocznej polityki, płacąc niekiedy ciężki haracz w postaci braku terenów rolnych i rekreacyjnych w miastach przemysłowych oraz pozostawienia odłogiem zanieczyszczonych nieużytków poprzemysłowych.
Region północnej Francji – Region Nord-Pas-de-Calais (skrót NPdC), jest dobrym przykładem działań na rzecz innej polityki: konstruktywnego i świadomego wykorzystania
terenów poprzemysłowych po wydobyciu węgla (od połowy XVIII wieku), metalurgii
i przemyśle tekstylnym. Rewitalizacja tych obszarów w regionie ma niewątpliwe, pozytywne osiągnięcia, zaś instytucja wiodąca międzynarodową renomę i duże doświadczenie w kontaktach międzynarodowych114. W tym rozdziale przedstawiona jest organizacja, metoda pracy i dorobek Regionalnej Agencji Polityki Gruntowej działającej od lat
90. w regionie Nord-Pas-de-Calais115.

8.2. Regionalna Agencja Polityki Gruntowej (Etablissement Public
Foncier, EPF)
Podejście do zadań, jakie przyjął i rozwija EPF wychodzi z następujących postulatów i założeń programowych:
a. Zasoby gruntowe należą do zasobów naturalnych, które trudno zrekultywować
w krótkim czasie. Ich zagospodarowanie winno być prowadzone z umiarem
i w sposób jak najbardziej odwracalny. Należy więc wprowadzić cykl działań:
poprzednie zagospodarowanie – przekwalifikowanie – rekultywacja – ponowne zagospodarowanie, umożliwiający oszczędne zarządzanie przestrzenią.
b. Zasoby gruntowe są czynnikiem rozwoju. Grunty stanowią jeden z fundamentów produkcji oraz działalności gospodarczej. Ich niedobór powoduje efekt
„pułapki gruntowej”, niekorzystnej dla kreowania kapitału gospodarczego.
Konieczne jest więc prawidłowe zabezpieczenie podaży gruntów.
c. Zasoby gruntowe są świadectwem relacji społecznych, które – poprzez prawo
własności gruntów – określają stosunki między jednostkami i grupami. Poprzez
mechanizmy rynkowe, zasoby gruntowe są niejako operatorem zarządzania segregacją społeczno-przestrzenną. Zapewnienie równowagi między regulacją
rynkową i regulacją publiczną jest konieczne po to, by segregacja społeczno-przestrzenna nie doprowadziła do niedopuszczalnej nierówności społecznej.
114

115

Do roku 2007 Regionalna Agencja Polityki Gruntowej EPF prowadziła badania nad metodyką
przekształceń obszarów poprzemysłowych w ramach programu Interreg w partnerstwie z niemieckim landem Nadrenii Westfalii oraz z regionem Górnego Śląska.
Opracowanie punktów 8.2.-8.7. na podstawie: Wieloletniego Programu Działań EPF w Regionie Nord-Pas-de-Calais; PPI 2007-2013, Lille 2007. EPF jest upoważniony do przeprowadzania na całym terytorium regionu: wszelkich operacji gruntami na rzecz samorządów lokalnych,
rekultywacji terenów poprzemysłowych. Działalność jest finansowana w ramach umowy przez
Państwo, Radę Regionu Nord-Pas-de-Calais oraz Unię Europejską (Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz z dochodów ze specjalnego podatku od inwestycji.
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Ryc. 8.1. Zasady polityki gruntowej w regionie Nord-Pas-de-Calais
Źródło:

Le Programme pluriannuel d’intervention de l’EPF Nord-Pas-de-Calais PPIF, przyjęty
przez Radę Administracyjną w grudniu 2006 r.

Te założenia polityki gruntowej w regionie NPdC zostały potwierdzone wieloletnim programem na lata 2007-2013. Dominujące dotąd pojęcie restrukturyzacji terenów
poprzemysłowych ustępuje na rzecz idei „odnowy – rewitalizacji miast i różnorodności
społecznej”. Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych pozostaje wciąż priorytetową
osią działań Agencji EPF. Poszerza się jednak w okresie 2007-2013 o dwie nowe tematyki: tworzenie obszarów zielonych w skali regionalnej, w naturalnym przedłużeniu
operacji przekwalifikowania obszarów górniczych, jak również przygotowanie terenów
pod wielkie projekty rozwoju gospodarczego116. Szacuje się, że środki finansowe umożliwiające sfinalizowanie tego programu w oparciu o specjalny podatek na infrastrukturę
(podwojony w 2000 r.) oraz produkty sprzedaży nabytych gruntów wyniosą w całym
okresie obowiązywania programu około 78 mln euro.
Nowością w przekwalifikowaniu nieużytków jest to, że w umowie do planu 2000-2006 EPF nie jest już postrzegana jako uprzywilejowany operator z ramienia państwa
i regionu. Finansowanie w 100% prac, wciąż jeszcze Agencji powierzanych, dotyczy
w większości obszarów przeznaczonych na regionalne obszary zieleni, obszarów o wartościach historycznych czy wież szybowych w węglowym basenie wydobywczym.
W przypadku innych operacji zmiany przeznaczenia Agencja jest odtąd inwestorem
„takim jak inni”. Dotyczy to operacji, którym EPF zapewnia zarządzanie117 gruntami,
116

117

Jak na przykład kilkusethektarowa platforma multimodalna w Dourges, której EPF jest operatorem
gruntowym i technicznym od roku 1999.
W języku francuskim pojawia się tu pojęcie portage foncier, którego najbliższym odpowiednikiem w języku polskim jest „przetrzymywanie gruntów”. Oddaje to dobrze ideę oczekiwania na
zainteresowanie sił rynkowych terenem, który w początkowej fazie jest a priori nieatrakcyjny dla
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żeby móc odpowiedzieć na coraz to większe zapotrzebowanie ze strony samorządów,
Agencja rozszerza swoje praktyki dzięki koncepcji operacji zintegrowanej, łącząc swe
dwa podstawowe cele i angażując w operacje specjalistów ze swych różnych wydziałów. Samorządy powierzają EPF przygotowanie terenów dla swoich projektów: wykup
niezbędnych gruntów, doprowadzenie do stanu umożliwiającego ich użytkowanie w nowym przeznaczeniu etc.

8.3. Kontekst legislacyjny i priorytety działalności EPF
W 2006 r. Generalna Dyrekcja Urbanistyki, Mieszkalnictwa i Budownictwa
(DGUHC) Ministerstwa Infrastruktury wraz z departamentami Ministerstwa Ekologii
odpowiedzialnymi za ryzyka przemysłowe i zanieczyszczenie powołały specjalną grupę
roboczą ds. przepisów prawa gruntowego w programach zapobiegania ryzykom technologicznym (PPRT). Jedną z propozycji DGUHC było powierzenie państwowym EPF
misji zarządzania terenami w najtrudniejszych rejonach zagrożonych obszarów.
W celu uzupełnienia aktów wykonawczych Ministerstwo Ekologii i Trwałego Rozwoju przystąpiło do ewaluacji istniejących narzędzi i metod. W wyniku tej oceny resort
zaproponował adaptację tych instrumentów w kolejnych miesiącach, co pozwoliłoby
lepiej sprostać zadaniom krajowej polityki zarządzania ryzykiem.
Jesienią 2005 r. międzyministerialna Delegacja ds. Zagospodarowania Przestrzeni
i Konkurencyjności Terytorialnej (DIACT) zastępuje Dyrekcję ds. Zagospodarowania
Przestrzeni i Akcji Regionalnej (DATAR), od której przejmuje jej uprzednie zadania
z zakresu rozwoju przestrzennego, poszerzając je o wsparcie „mutacji gospodarczych”.
Sprawia to, iż komisja w szczególności skupia swe działania na ponownej aktywizacji działalności gospodarczej i zatrudnienia na wrażliwych obszarach (obszary wiejskie
i baseny wydobywcze w trakcie przekształceń), jak również na atrakcyjności metropolii
i rozwoju klastrów gospodarczych. Ta ostatnia polityka, wpisująca się w ogólniejsze,
wspólnotowe ramy wspierania konkurencyjności, szczególnie przyczyniła się do utworzenia sześciu klastrów przemysłowych dla regionu Nord-Pas-de-Calais, w tym klastra
w dziedzinie produkcji wzorców mody tekstylnej, jaki ma powstać w strefie Union
w Roubaix i Tourcoing.
Jednocześnie DIACT uczestniczy w definiowaniu, wprowadzaniu i kontroli polityk
państwa dotyczących zawierania umów, w szczególności umów dotyczących projektów.
Umowy te, zastępujące uprzednie umowy dotyczące planów, mają na celu z jednej strony finansowanie limitowanej ilości inwestycji o dużej skali, zgodnych z trzema celami:
konkurencyjności, trwałego rozwoju oraz spójności społecznej, z drugiej zaś – finansowanie gospodarki terenami, na którą w szczególności składają się projekty przedstawione przez aglomeracje i tzw. krainy (pays).

sektora prywatnego. Teren pozostaje więc w tym okresie w gestii EPF lub samorządu działającego
na rzecz interesu publicznego. (przyp.aut.).
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8.4. Strategia i kompetencje Regionu i Departamentów w zarządzaniu
terenami
W związku z uregulowaniami prawnymi z ostatnich lat, samorządy francuskie zostały zmuszone do ograniczenia działań i budżetów do najbardziej „technicznych” zadań,
które okazują się też najbardziej kosztochłonne: edukacja, szkolenia, kolejowy transport
zbiorowy w regionie, szkoły wyższe, akcja społeczna i drogi departamentalne.
W kontekście zmniejszenia kredytów europejskich i państwowych poddano więc
analizie inne polityki, aby nadzór nad nimi był bardziej ukierunkowany i specyficzny.
W szczególności chodzi o polityki dotyczące zagospodarowania przestrzennego, odnowy miast i przede wszystkim polityki przekwalifikowania zdegradowanych obszarów.
Również Urząd Regionalny Nord-Pas-de-Calais dokonuje zmian we współpracy
z samorządami, kładąc nacisk na konkretne rozwiązania projektowe. Obszary wiejskie
są zachęcane do organizowania się w „krainy”, a zdefiniowane projekty interwencji
gruntowej stanowić będą jedną z czterech osi dofinansowanych przez Urząd Regionalny
z tytułu tej polityki.
W okresie 2007-2013 Urząd Regionalny będzie nadal wspierał samorządy w podjętych działaniach odnowy i rewitalizacji miast w ramach porozumienia zawartego
z rządem i ANRU. Odbywa się to na podstawie ustawy o kierunkach i programowaniu
miast z sierpnia 2003 r. Porozumienie, wstępnie zawarte w kwietniu 2005 r., zostało
zmienione w kwietniu 2006 r. po to, by umożliwić wykorzystanie projektów ANRU
wszystkim gminom wpisanym w Wielkie Projekty Miast oraz w Operacje Odnowy
Miast (poza ZUS). Celem było również znaczne zwiększenie dotacji: 70 gmin z regionu
Nord-Pas-de-Calais korzysta odtąd z 1,24 mld euro z programu regionalnego, z czego
310 mln pochodzi z budżetu regionu.
W zakresie działań ekonomicznych region utworzył grupę „regionalnych instrumentów finansowych rozwoju gospodarczego”. Jej celem jest optymalizacja partnerstw
mająca na celu dostarczenie, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, różnego rodzaju instrumentów do rozwoju (zatrudnienie, edukacja, tereny, nieruchomości).
Skłoni to EPF do prowadzenia operacji w porozumieniu z wieloma partnerami.
Sfinalizowanie regionalnego schematu zagospodarowania i rozwoju przestrzennego, jak też jego tematycznych schematów branżowych (gospodarka, transport, edukacja,
trwały rozwój, turystyka i rekreacja) powinno się skonkretyzować dzięki wprowadzeniu
Regionalnych Dyrektyw Zagospodarowania. Jedna z dyrektyw odnosi się w szczególności do „kontroli zagospodarowania obszarów podmiejskich i zarządzania gruntami”.
Wpisuje się tu jedna z reform regionalnej Polityki Rolnej na rzecz uruchomienia projektów samorządowych i zarządzania gruntami w porozumieniu z przedstawicielami
branży rolnej. Natomiast Regionalny Schemat Obszarów Zieleni będzie uzupełnieniem
zagospodarowania przestrzennego w regionie.
W trosce o optymalizację swych działań na obszarach szczególnie istotnych
z punktu widzenia ekologii władze departamentów zadecydowały o uaktualnieniu swej
polityki dotyczącej wrażliwych terenów naturalnych. W tym właśnie kontekście oby-
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dwa departamenty stały się podmiotami przejmującymi hałdy poprzemysłowe, których
zarządzaniem i przekwalifikowaniem zajęła się EPF od roku 2003.
Możliwości, jakie stopniowo otwierała ustawa o wolności i odpowiedzialności samorządów lokalnych, pozwalająca na przekazywanie „pomocy dla kamieni” w dziedzinie mieszkalnictwa jednostkom samorządowym, jak również ustawa na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich, która umożliwia im ochronę rolnych obszarów podmiejskich, powinny sprawić, że departamenty będą odgrywać w najbliższych latach coraz to większą
rolę w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Departament Pas–de-Calais przystąpił do zawierania umów samorządowych z wieloma związkami międzygminnymi w sprawie programów trwałego rozwoju.
Na początku 2007 r. Departament Nord powinien wyznaczył główne kierunki swej
polityki zagospodarowania przestrzennego na najbliższe lata.
8.4.1. Związki Międzygminne, gminy a regionalny operator dla przekwalifikowania
nieużytków
Proces strukturyzacji i organizacji współpracy międzygminnej trwa od 2000 r.
W roku 2006 region Nord-Pas-de-Calais liczył 95 związków międzygminnych o odrębnej fiskalności: 3 wspólnoty miejskie, 11 wspólnot aglomeracyjnych i 81 wspólnot
gminnych. Spośród prawie 1600 gmin znajdujących się w regionie jedynie 14 gmin to
gminy niezrzeszone. Następuje rozszerzenie kompetencji – wyjście poza sam rozwój
ekonomiczny i zagospodarowanie stref gospodarczych czy też wyłącznie kompetencje
techniczne w usługach dla mieszkańców. Związki międzygminne angażują się stopniowo w rozwój swych terytoriów poprzez określenie polityk tematycznych i definicję obszarów interesów wspólnotowych, które prowadzą je do przejęcia roli inwestora w operacjach zagospodarowania przestrzeni miast.
Pierwszeństwo dane mieszkalnictwu oraz budowie mieszkań w sektorze budownictwa uspołecznionego jest dobitnie artykułowane przez aglomeracje już zaangażowane w działania z zakresu odnowy miast. Trzy wspólnoty miejskie, jak też większość
wspólnot aglomeracyjnych regionu przejęły odpowiedzialność „pomocy dla kamieni”,
po zakończeniu działań mających na celu określenie ich lokalnych polityk mieszkalnictwa.
Utworzone w późniejszym okresie wspólnoty gmin wiejskich potwierdzają wykonanie swych obowiązkowych zadań. Wspólnoty te często zrzeszają się między sobą
lub ze wspólnotami aglomeracji, by należycie prowadzić operacje planowania poprzez
nowe instrumenty planistyczne: jak schemat jednorodności terytorialnej, miejscowy
plan wspólnotowego zagospodarowania przestrzennego. Działania te obejmują aktualnie znaczną część regionu.
Operacyjne przełożenie tych polityk na konkretne działania zmusiło samorządy
międzygminne do wzmocnienia kompetencji swych zespołów oraz wyposażenia ich
w narzędzia informacji geograficznej i komunikacji. Jednak wciąż jeszcze różnice poziomu kwalifikacji między obszarami w regionie są zbyt duże, by można było stawić
czoła wyzwaniom, jakie narzuca rozwój sieci powiązań pomiędzy instytucjami.
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Jak wynika z powyższej prezentacji zmienia się charakter powiązań w sieci gmin
francuskich, tworzą się nowe międzygminne i międzymiejskie ośrodki zarządzania
EPCI. Mają one na celu umożliwić lepszą skalę rozwoju przestrzennego i gospodarczego we Francji XXI wieku. Zmieniają się też instytucje zewnętrzne w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego. Na tym tle powołana została i rozwija się Regionalna
Agencja Gospodarki Gruntowej EPF, jedna z kilku podobnych agencji w skali kraju.
Ponieważ temat, który stanowi o przyszłości dziesiątek tysięcy hektarów odłogów miejskich w Polsce, szczególnie w regionach silnie uprzemysłowionych jak Śląsk,
i w dużych miastach, warto przejrzeć się bliżej działalności EPF.
W pierwszych latach XXI wieku EPF – regionalny operator przekwalifikowania
nieużytków poprzemysłowych stopniowo staje się samorządowym operatorem rekultywacji gruntów.
W listopadzie 2002 r. Region Nord-Pas-de-Calais, Departament Nord oraz Departament Pas de Calais, jak również Związek Gmin Górniczych podpisują z EPF porozumienie, powierzając Agencji wykup i zarządzanie obszarami hałd górniczych. Ma to na
celu uczynienie z tych terenów osnowy terenów zieleni w węglowym basenie wydobywczym. Agencja rozpoczyna negocjacje z grupą Charbonnages de France, które po roku
doprowadzają do zakupu 129 hałd górniczych (tj. około 2 tys. ha) od firmy Terrils SA,
w drodze przejęcia prywatnej spółki przez publiczną Agencję.
W grudniu 2003 r., w aneksie do wieloletniego programu interwencji gruntowej
(PPIF 2000-2006) EPF rozszerza i wyszczególnia swoje operacje w ramach przygotowania terenów pod mieszkalnictwo w sektorze uspołecznionym. Ramy czasowe, jakie
wyznaczono dla fazy doświadczalnej tych działań, przy wsparciu państwa i regionu,
określono na lata 2004-2006 i sformalizowano w porozumieniu zawartym w czerwcu
2005 r. Program ten, będący wynikiem starań o określenie strategii zarządzania gruntami
dla celów mieszkalnictwa w sektorze uspołecznionym oraz różnorodności społecznej,
prowadzonych przy udziale Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Mieszkalnictwa
oraz Kasy Depozytowej (protokół z grudnia 2002 r.), opiera się na założeniu wprowadzenia do operacji aktorów budownictwa mieszkaniowego (samorządów terytorialnych
i organizmów HLM), by mogli oni uczestniczyć w zaspokajaniu zapotrzebowania na
mieszkania w sektorze uspołecznionym i odpowiedzieć na stwierdzony niedobór podaży
gruntów. Subwencje państwowe dla tego programu określono na 15 mln euro, uruchomionych dzięki pożyczce (w miejsce odwołania się do podatków), w taki sam sposób jak
fundusze własne Agencji, to znaczy bez negatywnych skutków kosztów finansowych,
generowanych w wypadku pożyczki w kalkulacji kosztów własnych zarządzania gruntami, ponoszonych przez samorządy lub ich operatorów. Ostatecznie państwo w 50%
uczestniczy w zmniejszeniu tych kosztów finansowych, region natomiast zapewnia pożyczce gwarancję.
Operacje Agencji są stopniowo wprowadzane w życie w ramach umów zawieranych z samorządami, w odniesieniu do prowadzonych przez nie strategicznych działań
w zakresie mieszkalnictwa w sektorze uspołecznionym oraz różnorodności społecznej,
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w szczególności do Lokalnych Polityk Mieszkalnictwa (PLH), które samorządy powinny stworzyć.
Operacje podlegające interwencji EPF powinny dostarczyć co najmniej 25% mieszkań czynszowych w sektorze budownictwa uspołecznionego. O ile jednak ten komplementarny program potwierdza priorytetowy charakter nabywania terenów w celu ich
rekultywacji, to przewiduje jednocześnie, że dla potrzeb restytucji średnio- i długookresowej oferty na rynku terenów budowlanych Agencja jest upoważniona do wykupu terenów rolnych położonych na obrzeżach obszarów zabudowanych, w szczególności po to,
by zaspokoić żądania podmiejskich gmin rolniczych, poddanych szczególnej presji co
do nieruchomości gruntowych, jak również tam, gdzie występuje niedostateczna oferta
na rynku terenów budowlanych w rewitalizacji miast. Świadczy to o wyraźnej ewolucji
zakresu interwencji gruntowych Agencji.
Mimo iż ostatecznie pożyczkę uruchomiono w 2005 r., potwierdzenie zapotrzebowania samorządów terytorialnych sprawiło, że z końcem roku 2006 przyznano w całości
15 mln euro. Jak przeczuwano, faza doświadczalna dała impuls do opracowania planu
wieloletniego, jak też skłoniła Agencję do refleksji nad przepisami ustawy: Program
Spójności Społecznej.
8.4.2. Tereny pod mieszkalnictwo
Deficyt gruntów dla mieszkalnictwa w ogóle, a w szczególności dla mieszkalnictwa w sektorze uspołecznionym, znajduje wyjaśnienie w analizie rynków nieruchomości gruntowych, sporządzonej dla okresu 1992–2001 na podstawie danych ORHA.
Zarówno wspólnoty terytorialne, jak prywatni i publiczno-prywatni operatorzy przystąpili do przyspieszonego w owym czasie, masowego likwidowania rezerw terenowych,
przeznaczonych pod budowę mieszkań. Oceny szacunkowe, przygotowane w 2003 r.
w związku z określeniem strategii zarządzania gruntami dla budownictwa w sektorze
uspołecznionym musiały zostać zaktualizowane, by uwzględniały ogłoszone w planie
spójności społecznej na 2005 r. zadania budowy mieszkań w tym sektorze. Dla regionu
Nord-Pas-de-Calais zapotrzebowanie na budowę mieszkań w sektorze uspołecznionym
wzrasta zatem z 3900 do 5400 w skali roku. Zważywszy na to, że budowa tych mieszkań
powinna być wpisana w operacje mieszane oraz w programy rewitalizacji miast, rozszerzenie na peryferia stwierdzone w większym lub mniejszym stopniu, zapotrzebowanie
samorządów terytorialnych na grunty, zapotrzebowanie ze strony inwestorów sektora
uspołecznionego i operatorów prywatnych, potrzeby terenów pod zabudowę szacuje się
na 3000-3300 ha dla okresu 2007-2013 (zwaloryzowane do kwoty 1,6-1,8 mld euro).
Określenie strategicznych celów działania EPF zachęciło radę administracyjną do
przygotowania planu interwencji dla samorządów terytorialnych regionu Nord-Pas-deCalais, zgodnej z trzema założeniami oraz trzema głównymi osiami interwencji.
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8.5. Założenia polityki gruntowej
8.5.1. Trzy założenia dla działań Publicznej Agencji Gruntów

•

Zasada działania na podstawie zawartych umów między Agencją a wspólnotami
terytorialnymi
Umowy ramowe zawarte zostały z jedną lub kilkoma EPCI na czas obowiązywania PPI, tj. na lata 2007-2013. Obejmują one umowy operacyjne dotyczące zarządzania
gruntami, podpisane na okres 5-7 lat, w zależności od złożoności projektów. Projekty
powinny być dokładnie zdefiniowane przez samorząd w okresie przygotowania gruntów.

•

Zasada zrównoważonej interwencji w stosunku do całości obszaru regionu
Nie wszystkie obszary regionu mają tę samą zdolność sprostania projektom. Zadaniem Agencji jest więc wspieranie lokalnej inżynierii na najtrudniejszych obszarach
(zagrożone baseny przemysłowe, podmiejskie obszary rolne) oraz zrównoważenie jej
wsparcia finansowego w regionie.

•

Zasada pierwszeństwa w stosunku do rekultywacji zdegradowanych terenów i obszarów zanieczyszczonych
Wpisany już uprzednio w działalność EPF priorytet dotyczy nieużytków poprzemysłowych pozostałych do rekultywacji. Dotyczy on również wszelkich rodzajów zdegradowanych obszarów oraz zanieczyszczonych terenów, o ile wpisują się one w projekt
wykonalny z punktu widzenia ekonomicznego, dotyczący zmiany użytkowania. Umożliwi to określenie rodzaju prac eliminujących zanieczyszczenia, jakie należy przeprowadzić przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów oraz zasady „kto zanieczyszcza
– płaci”.
Wpisanie tej dyspozycji operacyjnej dla rekultywacji zanieczyszczonych obszarów w nowy program interwencji EPF jest również zgodne z jedną z opinii Trybunału
Obrachunkowego, wyrażonej w raporcie z kontroli okresu obrachunkowego Agencji dla
lat 1996-2001.
8.5.2. Trzy osie interwencji gruntowej

•

Poszerzenie oferty: grunty dla mieszkalnictwa w sektorze uspołecznionym oraz dla
rewitalizacji miast
W tej osi priorytetowej chodzi o rozróżnienie wsparcia EPCI wyposażonych w PLH
w ramach realizacji operacji mieszanych, obejmujących co najmniej 25% mieszkań
czynszowych w sektorze uspołecznionym od interwencji Agencji na zasadach prawa
powszechnego we wszelkiego rodzaju operacjach odnowy miast. Zaproponowano, by
operacje mieszane, mające na celu budowę mieszkań na wynajem w sektorze uspołecznionym o umiarkowanym czynszu lub czynszu bardzo obniżonym (socjalnym) korzystały z obniżenia kosztów przygotowania i zarządzania gruntami poprzez:
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− nieprzerzucanie podatków lokalnych, jakie EPF płaci w okresie zarządzania
gruntami,
− 10% bonifikatę w dofinansowaniu ze środków własnych EPF prac mających na
celu rekultywację gruntów.
Tym niemniej nie można wykluczyć, ze część tych operacji będzie prowadzona na
terenach rolnych przeznaczonych pod urbanizację, jeśli podaż na rynku terenów budowlanych do rekultywacji okaże się lokalnie niedostateczna.

•

Wspieranie mutacji gruntowych na obszarach przemysłowych oraz wielkich projektów ekonomicznych o skali regionalnej lub krajowej
Aby uniknąć gwałtownych delokalizacji, warto jest podejmować działania równolegle z pojawianiem się nieużytków poprzemysłowych. Interwencja Agencji miałaby
na celu wspieranie mutacji opuszczonych lub przekształconych obszarów poprzemysłowych (zarządzanie gruntami, prace rekultywacyjne). W miarę potrzeb, Agencja może
być powołana na operatora gruntowego w wielkich projektach gospodarczych o zasięgu
regionalnym lub krajowym118.

•

Rozwój obszarów zieleni oraz obszarów wodnych w regionie Nord-Pas-de-Calais
Interwencja Agencji, ukierunkowana obecnie na przekwalifikowanie nieużytków
w węglowym basenie wydobywczym, w przyszłości dotyczyć będzie zarówno obszarów
w środowisku naturalnym, jak też wzmacniania połączeń między strefami w ramach
sieci obszarów zieleni oraz obszarów wodnych w regionie Nord-Pas-de-Calais. Rada
Regionalna zamierza je skomunalizować i przydzielić samorządom terytorialnym. Operacja ta będzie prowadzona w powiązaniu z interwencją rad generalnych (na poziomie
departamentu), konserwatora ochrony wybrzeża i parków narodowych. Wysunięto także
propozycję, by to Agencja przejęła kontrolę i zarządzanie gruntami, niezbędne na obszarach zalewowych oraz na obszarach zagrożonych ryzykiem technologicznym.

8.6. Zakres i warunki interwencji technicznej EPF
8.6.1. Dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej
EPF pełni rolę operatora dla samorządów terytorialnych, z którymi współpracuje
na podstawie zawartych umów, na zasadzie niekonkurencyjności.
Dyrektywa europejska o konkurencyjności dostaw, robót i usług została przeniesiona na grunt francuski również w zakresie zagospodarowania terenów; zgodnie z tym samorządy terytorialne winny stwarzać warunki dla konkurencyjności dostawców usług,
zarówno prywatnych, jak publicznych. Aby umocnić niekonkurencyjny charakter swych
działań wobec samorządów terytorialnych EPF zrezygnowała ze swych kompetencji
w zakresie zagospodarowania, dostosowując akt założycielski do przepisów ustawy
o programowaniu na rzecz spójności społecznej. Ponadto, w swym przyszłym programie Agencja zakłada rezygnację z należnego jej, 4% wynagrodzenia zarówno z tytułu
118

Projekt aktualny w latach 2009-2010: rozszerzenie klastra przemysłowego Delta 3.
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zarządzania gruntami, jak też wykonawcy robót realizowanych na obszarach, które do
niej należą.
Finansowanie prac z zakresu przekwalifikowania nieużytków, rekultywacja zdegradowanych czy nawet zanieczyszczonych obszarów, stanowią główny przedmiot zaangażowania samorządów terytorialnych w programy rewitalizacji miast. Aby promować
projekty stanowiące skuteczną alternatywę dla zagospodarowania obszarów podmiejskich zaproponowano, by udział środków własnych Agencji w kosztach badań i robót
zmieniających przeznaczenie terenu i eliminację zanieczyszczeń, w których to będzie
pełniła rolę inwestora – na zarządzanych przez siebie gruntach – wynosił 40%.
Udział środków własnych gmin będzie objęty rabatem:
− w wysokości 10% dla gmin, których potencjał podatkowy jest mniejszy lub
równy średniej w regionie,
− w wysokości 10% dla operacji mieszanych, ukierunkowanych na budowę
mieszkań na wynajem w sektorze uspołecznionym o umiarkowanym lub bardzo niskim czynszu,
− w wysokości 10% dla projektów budowlanych uwzględniających cele Wysokiej Jakości Środowiska, gdy zagospodarowanie terenu odpowiada kryteriom
ekologicznym.
Reszta wydatków pokrywana jest z budżetu samorządów, które podpisały umowę
z EPF. Dodatkowych środków finansowych samorządy poszukiwać będą w przyszłych
kontraktach projektowych i europejskich programach operacyjnych. Jeżeli to możliwe,
w przypadku gdy uzyskane dofinansowanie będzie przewyższało resztę wydatków leżących po stronie samorządów, udział EPF może być zmieniony.
8.6.2. Interwencja techniczna EPF
Interwencja techniczna Agencji EPF dotyczy wyłącznie tych obszarów, których
jest ona właścicielem w ramach operacji zintegrowanej, tj. obejmującej zarządzanie
gruntami i rekultywację terenu. Aby zapewnić spoistość operacji ze względu na grunty, interwencja techniczna może być rozszerzona na obrzeża danych terenów pod warunkiem, iż są one pod kontrolą samorządu. Zgodnie z artykułem L 321-1-b kodeksu
urbanistycznego usługi oferowane przez EPF nie mogą obejmować jakichkolwiek prac
z zakresu zagospodarowania.
Tabela 8.1. Zakres działań EPF
EPF może zapewnić:
Przeniesienie sieci (podłączenia do mediów) niezbędne do realizacji
przyszłego projektu
Uzdatnianie i wywóz transformatorów (z obecnością Pyralenu lub nie),
odgazowanie i wywóz zbiorników i odpadów
Rozbiórka naniesień i urządzeń infrastruktury. Wywóz odpadów zgodnie
z procedurami, na odpowiednie wysypisko. Ewentualny recykling nieskażonych
produktów na danym terenie

EPF nie zapewnia:

Zakres i warunki interwencji technicznej EPF
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Oczyszczanie fundamentów do poziomu –1 m w stosunku do naturalnego
obszaru lub wedle profilu przyszłego projektu rewaloryzacji miasta i do –0,50 m
w projektach rewaloryzacji krajobrazu
Prace ziemne i wypoziomowanie gruntu niezbędne do zabezpieczenia terenu

Przywrócenie systemu gospodarki wodami powierzchniowymi,
umożliwiającego odwadnianie i tamponowanie wód (zbiorniki
retencyjne)
Wyburzenie zachowanych budynków i przebudowa szczytów
Obróbka własności granicznej:
– poprzez częściowe lub całkowite zachowanie istniejących murów
lub ich konsolidację
– poprzez budowę ogrodzeń i bram wejściowych umożliwiających
zabezpieczenie obszaru i ochronę roślinności
Zabezpieczenie i umocnienie skarp i brzegów
Renaturalizacja obszaru
Realizacja ciągów niwelacyjnych niezbędnych do utrzymania obszaru
i jego waloryzacji, mostów, schodów i budowli drewnianych, o ile nie
naruszają one budżetu projektu
Utrzymanie roślinności w okresie dwóch lat, w projektach miejskich –
utrzymanie ograniczone do trzech koszeń

Podstawowej sieci
dla przyszłego
projektu

Wybudowania
nowego ogrodzenia
Zagospodarowania
tafli wodnej
Infrastruktury
rekreacyjnej
Realizacji
podstawowych dróg

Tablice informacyjne

•

Przygotowanie programów prac

EPF zapewnia:
− Przeprowadzenie wstępnych badań, niezbędnych do przygotowania złożonych
operacji, w szczególności wtedy, gdy może wystąpić potencjalny konflikt między możliwością ponownego użytkowania gruntów a samorządowymi projektami zagospodarowania przestrzeni (badania potencjalnego zanieczyszczenia
gruntów z tytułu instalacji klasyfikowanych według obowiązującej legislacji,
stan sanitarny budynków, wytrzymałość gruntów etc.).
− Przeprowadzanie badań niezbędnych do zdefiniowania programu interwencji
dotyczącego rozpoznania gruntów i podglebia, stabilności istniejących obiektów budowlanych i budynków, określenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych (obecność azbestu, ołowiu, grzybów pasożytniczych, identyfikacja
odpadów etc.) oraz eliminacji zanieczyszczeń.

•

Realizacja robót

W ramach badań przedoperacjnych EPF zapewnia:
− towarzyszenie w pracach inwestorskich i wykonawczych,
− wyznaczenie koordynatorów ds. BHP oraz biur kontroli,
− różne usługi wykonawcze.

194

Regionalna polityka gruntowa dla rewitalizacji...

Tabela 8.2. Specyficzne prace EPF
EPF może zapewnić:
Zamknięty obszar zabudowany budynkami, jakie należy zachować
w ramach projektu samorządowego, w zależności od ich stanu
i możliwości ponownego użytkowania w krótkim terminie: naprawa
dachu, elewacji (piaskowanie, uzupełnianie ubytków, tynki etc.)
i zakrywanie otworów

EPF nie zapewnia:
Stabilności budynku lub
więźby dachowej

Eliminacja zanieczyszczeń z gruntów, pod warunkiem uzgodnienia celów
oczyszczania z projektami zagospodarowania obszaru, co ma na celu
optymalizację kosztów eliminacji zanieczyszczeń

8.7. Szacunkowa ocena potrzeb samorządów na lata 2007-2013
Szacunkowa ocena poziomu interwencji dla zaspokojenia potrzeb samorządów
obejmuje środki finansowe potrzebne Agencji EPF w zakresie inżynierii gruntowej oraz
środki finansowe dla interwencji operacyjnej.
8.7.1. Poziom interwencji
Wieloletni program interwencji gruntowych 2000-2006, zatwierdzony pod koniec
2003 r. dotyczący interwencji gruntowych dla mieszkalnictwa czynszowego w sektorze
uspołecznionym, oparty został na ocenie, iż niezaspokojony popyt na grunty kształtuje
się na poziomie 15 mln euro rocznie w skali regionu. Prace uzupełniające doprowadziły
do zmiany tej kwoty na 20 mln euro rocznie.
Na podstawie tych danych sporządzono trzy scenariusze działań Agencji:

•

Średni roczny poziom zakupu gruntów w milionach euro w latach 2007-2013

Tabela 8.3. Zakup gruntów w latach 2007-2013
Oś 1
Mieszkalnictwo
Scenariusz interwencji
w sektorze
uspołecznionym

Oś 2

Oś 3

Odnowa
miast

Działalność
ekonomiczna

Obszary
zieleni

Ogółem

Nr 1: hipoteza niska
– HB (1)

15

10

3

2

30

Nr 2: hipoteza średnia
– HM

15

15

3

2

35

Nr 3: Hipoteza
wysoka – HH (2)

20

15

3

2

40

(1)
(2)

Oszacowanie z grudnia 2003 r. – aneks do PPIF 2000-2006 dot. zasobów gruntowych dla
mieszkalnictwa w sektorze uspołecznionym.
Oszacowanie z 2006 r. – prace komisji gruntowej.

Uwaga nr 1: Hipoteza wysoka oparta została na danych z rynku gruntów i nieruchomości kubaturowych, dostępnych w 2006 r. i nie przesądza o ich ewolucji w latach
2007-2013. W pewnym sensie należy ją traktować jak hipotezę średnią dla tego okresu.
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Uwaga nr 2: Całkowita kwota finansowa interwencji Agencji, jej budżet operacyjny wynika z każdej hipotezy interwencji gruntowej poprzez integrację innych pozycji
w wydatkach rocznych (roboty, zarządzanie, opracowania etc.), czyli dla HB = 60 mln
euro, dla HM = 70 mln euro, dla HH = 80 mln euro.
Program ten umożliwiłby rekultywację około 100 ha zdegradowanych obszarów
miejskich rocznie (wielkość nieużytków poprzemysłowych położonych na terenach
miejskich, ponownie oszacowana w 2006 r., jest rzędu 1800 ha w skali regionu), jak
również teoretyczne „zaoszczędzenie” około 500 ha gruntów rolnych, których zagospodarowanie (ok. 2500 ha w 2005 r. i 3000 ha w 2006 r.) podlega zabudowie znacznie
rozproszonej (Źródło: SAFER i zakład metodyki zarządzania gruntami). Pozwoliłby
także w kolejnych latach na zakończenie okresu „przetrzymywania gruntów” (portage
foncier) i zamknięcie okresu interwencji EPF. Tym samym można wówczas uruchomić
realizację około 1600 mieszkań, w tym 400 mieszkań rocznie w sektorze uspołecznionym o obniżonym lub bardzo niskim czynszu. Wynikają w związku z tym przedstawione
poniżej potrzeby finansowe.
8.7.2. Zapotrzebowanie finansowe – specjalny podatek na infrastrukturę
W trzech wspomnianych scenariuszach wynika ono z uwzględnienia następujących
obciążeń:
− rocznej kwoty zakupów gruntów,
− kosztów zarządzania gruntami,
− kosztów przekwalifikowania obszarów oraz związanego z nim udziału środków własnych,
− kosztów działalności,
− zwrotu pożyczki gruntowej na mieszkalnictwo czynszowe w sektorze uspołecznionym (15 mln euro),
− zapotrzebowania na środki płynne.
Na przychody składają się przede wszystkim:

–

subwencje i różne udziały, przeznaczone w szczególności na finansowanie prac,
zwroty z cesji gruntowych,
poziom poboru specjalnego podatku na infrastrukturę, którym Agencja dorocznie jest wspierana.
Specjalny podatek na infrastrukturę stanowi zmienną dostosowania tego programu.
Wpływy z tego podatku kształtują się obecnie na poziomie 9,2 mln euro w skali roku, co
daje statystycznie 2,3 euro na mieszkańca. Bardziej szczegółowo, roczne wpływy z tego
podatku są rozdzielane przez służby fiskalne proporcjonalnie do wpływów z czterech
podatków lokalnych, nałożonych na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa z NordPas-de-Calais.
W tabelach poniżej wyszczególniono wspomniane kwoty oraz ich miejsce wśród
ogółu podatków lokalnych w 2005 r.
–
–
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Tabela 8.4. Specjalny Podatek na Infrastrukturę TSE a główne dochody z podatków
w 2005 r. – Region Nord-Pas-de-Calais

Lokalne podatki bezpośrednie w 2005 r. – bez abonamentu RTV
TF – podatek
TH
gruntowy TFB plus
(podatek lokalowy)
TFNB

Ogółem
w regionie
w%

TP (podatek od
przedsiębiorstw)

Ogółem

760 275 573 €

1 296 193 467 €

2 296 255 495 €

4 352 724 535 €

17,47

29,78

52,75

100

Udział TSE (specjalnego podatku na infrastrukturę) w czterech lokalnych podatkach
TH

Ogółem
1 733 415 €
w regionie
w%
18,95

TFB – podatek
od gruntów
zabudowanych

TFNB – podatek
od gruntów
niezabudowanych

TP – podatek od
przedsiębiorstw

Ogółem

1 993 980 €

13 027 €

5 406 519 €

9 146 941 €

21,80

0,14

59,11

100

Udział TSE w każdym z czterech lokalnych podatków bezpośrednich
Ogółem
w regionie
w%

TH

TF (FB + FNB)

TP

Ogółem

1 733 415 €

2 007 007 €

5 406 519 €

9 146 941 €

0,23

0,15

0,24

0,21

Uwaga: Specjalny podatek od infrastruktury TSE, pobierany na rzecz Agencji EPF reprezentuje
zaledwie 0,21% bezpośrednich podatków lokalnych w skali regionu.

Nadrzędne akty prawne wyznaczyły dla EPF „statystyczny” pułap specjalnego podatku na infrastrukturę TSE w wysokości 20 euro na mieszkańca obszaru wchodzącego
w kompetencje Agencji.
W trzech przedstawionych powyżej scenariuszach przetestowano oddziaływanie
podatków na adaptację warunków operacji, to znaczy:
– zniesienie wynagrodzenia dla Agencji za jej usługi, zarówno techniczne, jak
i dotyczące gruntów,
– złagodzenie kosztów zarządzania dla operacji gruntowych przeprowadzanych
dla budowy mieszkań czynszowych w sektorze uspołecznionym o umiarkowanym i bardzo obniżonym czynszu socjalnym,
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Tabela 8.5. Udziały Specjalnego Podatku na infrastrukturę TSE
Scenariusze
interwencji

Nr 1 (HH)
80 mln € /
rok operacji
kompleksowej

Nr 2 (HM)
70 mln € /
rok operacji
kompleksowej

Nr 3 (HB)
60 mln € /
rok operacji
kompleksowej

Poziom i roczne kwoty TSE proponowane
dla PPI 2007-2013
2007-2010
2011-2013
Poziom
Kwota
Poziom
Kwota
€/h
mln € / h
€/h
mln € / h

Oddziaływanie pod względem fiskalnym
w okresie 2014-2020
2014-2016
2018-2020
Poziom
Kwota
Poziom
Kwota
€/h
mln € / h
€/h
mln € / h

9,75

39

11,25

45

8,00

32

6,50

26

9,00

36

9,25

37

6,75

27

5,75

23

8,75

35

7,00

28

5,25

21

4,50

18

–

udział środków własnych Agencji w kosztach realizowanych przez nią prac na
nieruchomościach będących jej własnością.
Powyższa tabela podsumowuje oddziaływanie pod względem fiskalnym wspomnianych scenariuszy.
8.7.3. Ramy finansowe dla wieloletniego programu interwencji (2007-2013)

•

Okres: 2007-2010 (w tysiącach euro)

Tabela 8.6. Przychody ze specjalnego podatku na infrastrukturę TSE: 128 000
Oś 1
Budżet operacyjny
EPF

Zakup gruntów
Koszty przygotowania
i zarządzania
gruntami
Kompleksowa
interwencja gruntowa
Interwencja
techniczna: prace
przekwalifikowania
terenu
Inne usługi
Uruchomienie
środków własnych
EPF

Oś 2

Mieszkalnictwo
Rewitalizacja Działalność
w sektorze
urbanistyczna ekonomiczna
uspołecznionym

Oś 3

Obszary
zieleni

Ogółem

39 000

26 000

8 000

5 000

78 000

9 000

6 000

2 000

1 000

18 000

48 000

32 000

10 000

6000

96 000

72 000

72 000

4 000

4 000
172 000
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Na interwencję
gruntową
Na interwencję
techniczną
Na inne usługi
Na pożyczkę
gruntową dla
mieszkalnictwa
w sektorze
uspołecznionym
Na działalność

•

48 000

32 000

10 000

6 000

96 000

32 000

32 000

4 000

4 000

10 000

10 000

19 500

19 500
161 500

Okres: 2011-2013 (w tysiącach euro)

Tabela 8.7. Przychody ze specjalnego podatku na infrastrukturę: 96 000
Oś 1
Budżet operacyjny EPF

Zakup gruntów
Koszty przygotowania
i zarządzania gruntami
Kompleksowa
interwencja gruntowa
Interwencja
techniczna: prace
przekwalifikowania
terenu
Inne usługi
Uruchomienie środków
własnych EPF
Na interwencję gruntową
Na interwencję
techniczną
Na inne usługi
Na pożyczkę gruntową
dla mieszkalnictwa
w sektorze
uspołecznionym
Na działalność

Oś 2

Oś 3

Odnowa
miast

Działalność
ekonomiczna

Obszary
zieleni

Ogółem

87 000

24 000

7 000

5 000

78 000

8 000

6 000

2 000

1 000

18 000

45 000

30 000

9 000

6 000

96 000

Mieszkalnictwo
w sektorze
uspołecznionym

62 000

62 000

3 000

3 000
155 000

45 000

30 000

9 000

6 000

90 000

28 000

28 000

3 000

3 000

7 500

7 500

19 000

19 000
147 500

Metodyka rewitalizacji obszarów poprzemysłowych...

•
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Podsumowanie wieloletniego programu działań 2007-2013 (w tysiącach euro)

Tabela 8.8. Przychody ze specjalnego podatku na infrastrukturę: 224 000 tys. euro
Oś 1
Budżet operacyjny EPF

Zakup gruntów
Koszty przygotowania
i zarządzania gruntami
Kompleksowa
interwencja gruntowa
Interwencja
techniczna: prace
przekwalifikowania
terenu
Inne usługi
Uruchomienie środków
własnych EPF
Na interwencję gruntową
Na interwencję
techniczną
Na inne usługi
Na pożyczkę gruntową
dla mieszkalnictwa
w sektorze
uspołecznionym
Na działalność

Oś 2

Oś 3

Odnowa
miast

Działalność
ekonomiczna

Obszary
zieleni

Ogółem

76 000

50 000

15 000

10 000

151 000

17 000

12 000

4 000

2 000

34 000

93 000

62 000

19 000

12 000

186 000

Mieszkalnictwo
w sektorze
uspołecznionym

134 000

134 000

7 000

7 000
327 000

93 000

62 000

19 000

12 000

186 000

60 000

60 000

7 000

7 000

17 500

17 500

38 500

38 500
309 000

8.8. Metodyka rewitalizacji obszarów poprzemysłowych na
przykładzie strefy UNION
W tym podrozdziale analizowana jest metodyka przekształcenia stref poprzemysłowych na przykładzie strefy obejmującej około 80 ha i położonej w zasięgu administracji
trzech gmin. Skupimy się na:
− aspekcie projektowym, gdzie wizja, program i indywidualna strategia realizacji
mają znaczenie pierwszoplanowe;
− aspekcie operacyjnym, gdzie instrumenty urbanistyki operacyjnej, takie jak
pierwokup miejski, wywłaszczenie, statut celu publicznego przyznany operacji, umożliwiają zarządzanie terenami i realizację zadań. Również instytucje
zarządzające, a w szczególności przedsiębiorstwo publiczne (Agencja) dla realizacji polityki gruntowej na poziomie regionalnym – EPF, wpływają na sukces realizacji.
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Omawiany przykład dotyczy przekształceń strefy metropolitalnej Lille (region
Nord-Pas-de-Calais). Zaprogramowana w 1998 roku strefa UNION przeznaczona jest
dla wzornictwa w przemyśle tekstylnym i rozwoju programów medialnych. Ma osiągnąć w latach 2008-2010 znaczenie ponadregionalne i być konkurencyjna na rynku globalnym.
Na zdegradowanym obszarze poprzemysłowym należącym do trzech gmin w regionie Nord-Pas-de-Calais (gminy Roubaix – Tourcoing – Wattrelos), postanowiono,
w roku 1998, stworzyć nową strefę technologiczną o bogatym programie funkcjonalnym. W studium zagospodarowania przestrzennego Metropolii Lille i w ramach polityki
rozwoju tego regionu – strefa została określona jako nowoczesny park technologiczny.
Program przekształceń jest wyrazem woli i ambicji politycznej: stworzenie miejsc pracy
w dziedzinie produktów tekstylnych i w strefie medialnej, tj. przetwarzania obrazu, informacji, reklamy, związanych głównie z produkcją tekstylną (moda). Chodzi o zapewnienia jej poziomu metropolitalnego i międzynarodowego zasięgu.
Przykład ten ilustruje istotne aspekty przekształcenia stref poprzemysłowych we
Francji. Po pierwsze, aspekt projektowy, gdzie wizja, program i indywidualna strategia realizacji mają znaczenie pierwszoplanowe. Po drugie, aspekt operacyjny, gdzie instrumenty urbanistyki operacyjnej, jak pierwokup miejski, wywłaszczenie, statut celu
publicznego i inne, umożliwiają zarządzanie terenami i realizację zadań. Również instytucje zarządzające i ich powiązania (inżynieria instytucjonalna) wpływają na sukces
realizacji.
Naznaczony intensywnym rozwojem przemysłowym XIX i XX wieku, następnie
zaś upadkiem przemysłu ograniczonym do branży włókienniczej, ten zdegradowany
obszar przejawia dziś silny potencjał rozwoju. Istotnie, posiada on ważne atuty geograficzne:
− coraz lepszą dostępność,
− centralne położenie w północno-wschodnim skrzydle metropolii,
− bliskość centrów miast: Tourcoing i Roubaix,
− bliskość granicy belgijskiej.
Strefa l’Union stanowi więc dla metropolii wyzwanie: chodzi o rehabilitację dawnych, zanieczyszczonych chemicznie obszarów poprzemysłowych na szczeblu dzielnicowym, by uczynić z niej prawdziwe centrum rozwoju.

•

Geneza projektu
Projekt zrodził się z wyrażonej przez Gminę Miejską chęci ponownego ożywienia rozwoju ekonomicznego północno-wschodniej części metropolii. W związku z tym
w 1992 r. l’Union została zakwalifikowana w Porozumieniu Aglomeracyjnym Gminy Miejskiej (Contrat d’Agglomération de la Communauté Urbaine), następnie zaś
w Schemacie Kierunkowym jako jeden z pięciu wielkich programów miejskich. Dwoma
głównymi obszarami poddanymi rewitalizacji stały się Euralille i Strefa l’Union. Miały
odegrać rolę motorów odnowy gospodarczej i urbanistycznej i wyznaczone zostały jako
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dwie główne płaszczyzny wymiany między wszelkimi rodzajami transportu (kolejowego – drogowego – transportu miejskiego na samym obszarze, dodatkowo TGV – pociąg
o dużej szybkości – dla Euralille i kanał dla l’Union). O ile projekt Euralille szybko
skonkretyzował się w latach 90., to w strefie l’Union zrealizowano jedynie kilka celów
i podjęto decyzje o niewielkim znaczeniu.
Tymczasem na przedmiotowym obszarze zrealizowano wiele badań; szczególnie
chodzi o badania przeprowadzone przez Christian Devillers w ramach projektu rewitalizacji miasta w dzielnicach Zakola Kanału. Mając w perspektywie kandydaturę Lille do
organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2004 r., projekt l’Union uznano za obszar o przewadze funkcji ekonomicznej, lecz także rekreacyjno-kulturalnej. Pomimo utraty wektora
rozwoju, jakim byłaby nominacja do organizacji Igrzysk, ten kompleksowy projekt został utrzymany przez zainteresowane gminy w ramach GPU.
W 1998 r. GIP (Ugrupowanie Interesów Ekonomicznych) w ramach GPU uchwala
swą politykę nabywania gruntów i Publiczny Zarząd Gruntami (EPF – Etablissement
Public Foncier) z departamentu Nord zostaje oddelegowany jako developer działający
na rzecz Gminy Miejskiej. Jego zadaniem jest wykup gruntów, rozbiórki oraz wstępne
zazielenianie zagospodarowywanych nieużytków. W 2000 r. nowe Porozumienie Aglomeracyjne uczyniło z tego obszaru centrum rozwoju o największym priorytecie i potwierdziło jego główne założenia; będzie to obszar aktywności gospodarczej opartej na 3
branżach: innowacyjnym włókiennictwie, dystrybucji oraz usługach audiowizualnych.

•

Definicja projektu
Strefa l’Union jest jednocześnie programem:
− gospodarczym, jako że celem jego jest modernizacja gospodarki północnowschodniej części metropolii, szczególnie w sektorach: audiowizualnym, nowoczesnego włókiennictwa oraz dystrybucji;
− rozwoju urbanistycznego, gdyż l’Union znajduje się w samym sercu przestrzeni mieszkaniowej, w której to dokonano licznych przekwalifikowań nieużytków. Chodzi więc o integrację projektu z istniejącym miastem;
− środowiskowo-krajobrazowym, mającym uatrakcyjnić strefę l’Union dzięki
nowym przestrzeniom publicznym (w szczególności parkowi miejskiemu o powierzchni 15 ha) oraz zagospodarowaniu kanału i terenów nadrzecznych na
tereny rekreacyjne.
Nie chodzi tu ani o stworzenie nowego centrum miasta, konkurencyjnego dla Roubaix czy Tourcoing, ani też obszernej strefy monofunkcyjnej, odciętej od miasta i jego
dzielnic. Projekt urbanistyczny l’Union pozwoli na utworzenie nowych przestrzeni życiowych (zabudowy mieszkaniowej, parku itp.), odpowiadając w ten sposób na ambitny
program rozwoju gospodarczego.
Projekt gospodarczy oparty jest na dwóch głównych osiach.
Ponieważ na przedmiotowym obszarze od lat królował przemysł włókienniczy,
posiada w tej mierze pewne know-how, wobec czego postanowiono utworzyć na nim
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„centrum włókiennictwa”. Zadaniem centrum będzie wsparcie firm, które zdecydowały
się na modernizację w tej dziedzinie, w formie pomocy w zastosowaniu nowych technologii i poszukiwaniu nowych produktów. Ambicją Gminy Miejskiej oraz poszczególnych gmin jest utworzenie silnego narzędzia badawczo-rozwojowego oraz szkolnictwa
wyższego, którego ośrodkiem będzie Europejskie Centrum Materiałów (CETI). Dla
wsparcia młodych przedsiębiorstw utworzony zostanie oddział laboratoryjny oraz duże
warsztaty spółdzielcze, pozwalające na eksperymentowanie oraz opracowywanie nowoczesnych wyrobów tekstylnych.
Druga oś opiera się na stworzeniu „centrum audiowizualnego”, gdyż l’Union
znajduje się na obszarze, w którym skoncentrowany jest znaczny know-how z zakresu
produkcji audiowizualnej, drukarskiej czy sztuk graficznych. W rzeczywistości chodzi o wzmocnienie synergii z istniejącą infrastrukturą, jak Krajowe Studio Frenoy (Le
Studio National du Frenoy – centrum twórczości i edukacji z zakresu sztuk audiowizualnych) czy Regionalne Centrum Zasobów Audiowizualnych (CRAV – Centre Régional de Ressources Audiovisuelle). Chodzi zatem o zgromadzenie pod szyldem dawnej
firmy Vanhoutryve-Lepoutre nowych działań z branży audiowizualnej, otwartych na
zagranicę.
Ponadto strefa l’Union obejmie także różnego rodzaju małe i średnie przedsiębiorstwa, które uzyskają wsparcie dzięki stworzeniu infrastruktury usług dla przedsiębiorstw z zakresu hotelarstwa, gastronomii, handlu i usług lokalnych.
Projekt rozwoju urbanistycznego oparty jest na zamiarze zintegrowania obszaru
z jego środowiskiem, stąd celem jest różnorodność urbanistyczna, łącząca funkcję ekonomiczną i miejską. I tak, rozwinięte zostaną programy budowy mieszkań w integracji
z istniejącą tkanką dzielnic peryferyjnych, co odpowiadać będzie zwłaszcza wymogom
różnorodności społecznej; infrastruktura rekreacyjna powiązana z kanałem i przestrzeniami publicznymi zostanie zintegrowana w układ urbanistyczny; przemysłowe dziedzictwo strefy l’Union będzie zachowane i waloryzowane. W szczególności dotyczy
to powiększenia przestrzeni publicznych, co przyczyni się do stworzenia silnych więzi
z odnowionymi centrami miast Roubaix i Tourcoing.
Projekt środowiskowo-krajobrazowy polega przede wszystkim na zagospodarowaniu terenów nadrzecznych nad kanałem w Roubaix. Ponowne zagospodarowanie tego
obszaru ma być dokonane za pomocą projektu „Blue Links”.
Zarządzanie gruntami
W 1998 r. zarządzanie gruntami na obszarze poddanym rewitalizacji zostało przekazane EPF, która dokonała pierwszego zakupu w marcu 1999 r. W owym czasie gminy
nie realizowały jeszcze projektu, nawet jeśli obszar był już zaklasyfikowany w schemacie dyrektywnym jako centrum rozwoju. W oczekiwaniu na projekt EPF zamierzała
zatem nabyć 20 ha. W tym celu stworzono katalog gruntów, którego zadaniem była
diagnoza potencjału gruntowego obszaru, przewidywanych metod nabywania gruntów,
kosztów wykupu itp.
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Skup gruntów odbywał się przede wszystkim na zasadzie porozumienia lub pierwokupu. Operacja wsparta została subwencją rządową, która obniżyła koszty zakupu
do wysokości 3,3 mln euro. Działania w zakresie zarządzania gruntami, których kwota
przekraczała 20 mln euro, otrzymały wsparcie związane z przekwalifikowaniem gruntów w kwocie rzędu 5 mln euro. W roku 2007 prawie cały obszar został odsprzedany
LMCU.
8.8.1. Obszar międzykomunalny „Union”: wizja urbanistyczna restrukturyzacji
poprzemysłowej strefy metropolitalnej
Decyzja polityczna o restrukturyzacji podjęta została na poziomie regionalnym.
Agencja regionalna ds. polityki gruntowej119, Etablissement Public Foncier (dalej EPF),
została desygnowana do zinwentaryzowania gruntów i zdefiniowania harmonogramu
ich wykupu. Była to faza poprzedzająca projekt urbanistyczny, powstały w wyniku konkursu w latach 2000-2004. Wyróżniono trzy projekty, przygotowane przez znane we
Francji biura architektoniczne. Do realizacji wybrano projekt autorstwa zespołu: Reichen et Robert, architectes-urbanistes / Audi Programmation Urbaine.
We wszystkich projektach uderza kompleksowa metoda analizy terenu, wynikająca
z rozważenia:
− istniejących uwarunkowań, których autorzy nie podejmują się przekształcać,
a przeciwnie – pragną wykorzystać je w restrukturyzacji (jak np. historyczna
sieć drogowa, rzeczno-kanalizacyjna i inne),
− elementów wybranych do przekształcenia,
− konsekwencji tych wyborów w świetle założonych celów projektu.

•

Analiza programu dokonana przez autorów projektu120

Główne kierunki programowania
Wybór przyjętych opcji uzależniono od istniejących ograniczeń i uwarunkowań.
Te uwarunkowania zostały następnie przekształcone na atuty nowego projektu. Analizy
celów projektu i zadań, określone przez autorów projektu i inwestora publicznego, wynikały z:
– dotychczasowej logiki zagospodarowania przestrzeni na obszarze trzech
gmin,
– nieuniknionych sprzeczności, jakie tam występują.
Zestaw tych danych pozwolił autorom na zdefiniowanie koncepcji projektu.
119

120

We Francji istnieje kilka takich agencji o statucie przedsiębiorstwa opartego na administracyjnym prawie publicznym (Etablissement Public Foncier). Zlokalizowane są w najbardziej
potrzebujących tego regionach, w których problemy restrukturyzacji obszarów poprzemysłowych
wymagają rozwiązania w skali regionalnej, a nie komunalnej.
Opracowano wg prezentacji projektu przez autorów w ramach seminarium nt. organizacji robót,
Lille 2003.
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Jej zapis prowadzony był w kategoriach strategii realizacji. Chodziło o to, by:
– uzyskać spójność pomiędzy głównymi wytycznymi, jakie wynikają z uwarunkowań i dostosować je do odpowiedniej skali w czasie rozwoju strefy,
– kontrolować rozmiar konkretnych zadań i ich potencjał inwestycyjny zawarty
w projekcie restrukturyzacji.
Cele przedstawione w projekcie:
1. Stworzenie obszaru wysokich technologii. Wiąże się to z następującymi wymogami:
– wymóg dostępności,
– wymogi wysokiej jakości przestrzeni publicznych i zabudowy,
– uzyskanie nowego wizerunku obszaru, którego dotychczasowe konotacje
są negatywne.
2. Realizacja woluntarystycznej polityki publicznej w celu:
– zwiększenia atrakcyjności miejsca, zapewnienia wysokiej „wartości dodanej”,
– wysokiej konkurencyjności.
Stwierdzono, że dla osiągnięcia tych celów należy zapewnić: wysoką jakość przestrzeni, zadbać o rynkową cenę sprzedaży nieruchomości i poziom czynszów
oraz wykorzystać inwestycje publiczne jako dźwignię rozwoju. Nie wolno zapominać jednak, że rynek niesie z sobą szereg niewiadomych.
3. Szybki rozruch inwestycji na obszarze. Przewidziano w tym celu lokalizację
pierwszych inwestycji finansowanych przez fundusze publiczne w ciągu dwu
lat od rozpoczęcia działań.
4. Dotychczasowa logika zagospodarowania przestrzeni i sprzeczności wewnętrzne:
– wymaga bardzo dobrej dostępności dla wszelkich środków transportu samochodowego: samochodów osobowych, transportu autobusowego publicznego, sprawnego zarządzania parkowaniem;
– tworzy główną barierę w sferze sfinansowania rynkowych kosztów terenu.
Wyłania się, między innymi, pytanie, kto ma finansować koszty oczyszczenia terenów zanieczyszczonych, po upadłych zakładach pracy, jeśli nie
dokonali tego ich dawni właściciele?
8.8.2. Koncepcja projektu
–
–
–
–
–

Zapewnienie dobrej dostępności poprzez sieć drogową (zaistniała tu np. możliwość wykorzystania dotychczasowej sieci drogowej tzw. Drogi Wełny);
Realistyczne podejście do transportu publicznego: metra i sieci autobusowej;
Wsparcie tych zakładów pracy, które funkcjonują jeszcze na obszarze;
Pobudzenie inwestycji sektora prywatnego poprzez zdecydowane wsparcie dynamiki rozwoju przez finanse publiczne; w początkowym okresie – stworzenie
wysokiej jakości przestrzeni publicznych;
Innowacyjność rozwiązań na rzecz wzmocnienia woli inwestowania w sektorze prywatnym i w sektorze PPP;
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Pobudzenie atrakcyjności inwestowania „natychmiast”, przy równoczesnym
zachowaniu wewnętrznej spójności zarządzania rezerwami gruntowymi w całym procesie. Chodzi o to, by nie pozbywać się na początku najlepszych lokalizacji, których sprzedaż mogłaby zablokować lub utrudnić sprzedaż innych
terenów;
Postanowiono zastosować cały wachlarz działań równoległych poprzez:
− kompletną specyfikację wymagań i warunków dotyczących wysokiej jakości budowli,
− dużą elastyczność oferowanych kubatur, działek i podziałów parceli,
− adaptację form zarządzania ofertą terenów i nieruchomości budowlanych,
− zapewnienie rewaloryzacji wizualnej w sferze krajobrazu w całej strefie.

Wizerunek miasta
Wizerunek miasta tworzony jest w sposób zamierzony. Ma on kojarzyć się z pojęciem nowoczesnego obszaru gospodarczego, na którym uwzględniono zasadę wielofunkcyjności (przemieszania funkcji), wprowadzając weń funkcje mieszkaniowe zarówno poprzez nową zabudowę, jak i poprzez modernizację dawnych zespołów mieszkaniowych. Od strony wyposażenia zapewniono równolegle powstawanie usług na rzecz
przedsiębiorstw i dla osiedlających się mieszkańców. Od strony zarządzania miastem
strefa nie ma być ani nowym centrum miejskim, ani też nieharmonijnie rozwijającym
się pustkowiem – podjęto działania dla zwiększenia dochodowości zrealizowanej infrastruktury technicznej i społecznej.
Działania operacyjne objęły: priorytetowe operacje wprowadzone bezpośrednio
przez samorząd aglomeracji: domy-pensjonaty dla pracowników, domy studenckie,
nową ofertę mieszkaniową dla kadry kierowniczej i kadry badawczo-naukowej. Ma to
stworzyć centrum życia na tym obszarze. Przewidziano około 300 do 500 mieszkań oraz
program rekreacji i wypoczynku. Powstaje park publiczny, a dawny kanał transportowy
przygotowany jest na cele rekreacyjne oraz turystykę rzeczną.
Rozwój branży tekstylnej i medialnej
Nieruchomości budowane dla przedsiębiorstw mają stworzyć powiązania sieciowe. Logika przyjętych rozwiązań zdąża w kierunku tworzenia klastra gospodarczego.
Warunkiem koniecznym jest tutaj fizyczna bliskość obiektów.
Tworząc program, postawiono następujące pytania:
− Jakie typy nieruchomości należy zaofiarować przedsiębiorcom?
− Jak określić proporcję pomiędzy usługami trzeciego sektora i lokalami dla produkcji?
− Jaką pozycję przyjąć w stosunku do konkurencji tworzonej przez produkty na
rynku wtórnym?

Odpowiedz na te pytania, to kolejno:
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− Wybór miejsc o znacznym potencjale miastotwórczym. Są to: Centrum Recepcji oraz usługi publiczne. Jako zasadę przyjęto pragmatyczne i elastyczne w podejście do partnerów rynkowych, unikając jednak oportunizmu na
rzecz przypadkowych inwestorów. Stwierdzono konieczność wejścia na rynek z ofertą nieruchomości. Stało się to sprawdzianem sukcesu w rozwoju
strefy.

Ryc. 8.2. Uwarunkowania przestrzenne projektu
Legenda:
– kolor szary, kreska przerywana: granice obszaru, – kolor pomarańczowy: centrum miasta, – kolor
czerwony: ośrodki życia miejskiego, – kreska czerwona: mikrocentrum, – okrąg czerwony: dworce, –
kolor żółty: centra handlu i usług.
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Ryc. 8.3. Powiązania między dzielnicą północną i południową strefy Union: ulice i ciągi
piesze prowadzone w obszarach zieleni publicznej. Architekci: Reichen i Robert
8.8.3. Przekształcenia gruntowe oraz instrumenty urbanistyki operacyjnej
Od maja 1999 r., daty pierwszych wykupów gruntów, 230 budynków o różnym
charakterze zostało wykupionych przez EPF na rzecz Urzędu Wspólnoty Gmin Obszaru
Metropolitalnego Lille Metropolia. Do 2007 r. wykup został dokonany na 24,8 ha za
około 21 mln euro, na zasadzie dobrowolnych negocjacji lub poprzez zastosowania prawa pierwokupu miejskiego121 (brak w Polsce instrumentu o podobnym zakresie). Uzyskał on pomoc państwowych funduszy publicznych (2000-2003), co zmniejszyło koszty
obciążające EPF122 o 3,3 mln euro.
121

122

Prawo pierwokupu miejskiego; DPU (Droit de Preemption Urbane): podstawowy instrument urbanistyki operacyjnej, pozwalający na prowadzenie przez władze miasta skutecznej polityki wykupu
terenów i unikania spekulacji.
EPF funkcjonuje finansowo dzięki podatkowi uchwalonemu przez samorząd regionalny na rzecz
porządkowania obszarów poprzemysłowych. Istotne jest umożliwienie polskim samorządom regionalnym prawa do uchwalania podatków celowych.
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Wykup terenu nie jest jedynym zadaniem EPF. Instytucja dokonuje również działań technicznych, jak wyburzenia, przygotowanie terenu pod budowę, usuwanie odpadów toksycznych. Te prace są we Francji subwencjonowane za zgodą władz państwowych w ramach tzw. Kontraktu Regionalnego, gdzie stronami są instytucje państwa
i regionu.
Pierwszy kontrakt dotyczył robót na 12,8 ha, z czego 8 ha terenów pokolejowych.
Koszt terenów: około 1 mln euro. Druga transza przekształceń gruntowych, w latach
2004-2005, dotyczyła kilku kwartałów różnorodnej zabudowy na około 4 ha. Przekształcenia kosztowały około 1,8 mln euro. Trzecia transza przekształceń (2006-2007)
na 7 hektarach za 1,3 mln euro. Tu również działania polegają na wyburzeniu zdewastowanych budynków mieszkalnych. Ostatnia część dotyczy prac na pozostałym obszarze
(Terken) – koszt 3-4 mln euro.

Ryc. 8.4. Sieć zieleni publicznej oraz spójny obszar dla rozwoju branży tekstylnej
i medialnej
(Autorzy: architekci-urbaniści Reichen i Robert)
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Ryc. 8.5. Kierunki transportu, dostępność (Autorzy: architekci-urbaniści Reichen
i Robert)
Legenda:
– linie czarne: transport publiczny o znaczeniu metropolitalnym,
– linie różowe ciągłe: tranzyt między miastami i między dzielnicami,
– linie różowe przerywane: dostępność między miastami i międzydzielnicowa o charakterze lokalnym,
– linie popielate ciągłe i przerywane: historyczne powiązania międzydzielnicowe, ślady dawnej tkanki
urbanistycznej,
– pola różowe: stacje metra,
– kolor szary ciemniejszy: obszar programu restrukturyzacji obszaru 80 ha.
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Ryc. 8.6. Obszar międzykomunalny Union, projekt: metropolitalny klaster gospodarczy

8.9. Konieczność zaangażowania funduszy publicznych i instrumentów
urbanistyki operacyjnej
Analiza polityki gruntowej w regionach francuskich, przeżywających znaczne
mutacje na terenach poprzemysłowych, prowadzi do kilku zasadniczych wniosków na
użytek krajowy. Po pierwsze – polityka gruntowa musi na dłuższą metę poprzedzać politykę rewitalizacji obszarów kryzysowych. Jeśli miasta mają wykorzystać idee „tańszego
miasta”– miasta zwartego i nie pozostawiać odłogów, które nie interesują inwestorów
rynkowych, to obszarami tymi musi zająć się sektor publiczny. Jego zadania zaś powinny być rozwiązywane w skali regionalnej i – niestety – przy wsparciu funduszy publicznych. Przykład EPF pokazuje jak je uzyskiwać. Po drugie – ważne są skuteczne działania w zakresie skupu, rekultywacji i przekazania obszarów w stanie zerowym (czyli
w stanie umożliwiającym ponowne zainwestowanie), wymaga to kilku instrumentów
operacyjnych, których aktualnie brakuje w Polsce. Są to w szczególności:

•

Instytucja zarządzająca terenami w skali województwa, która mogłaby wykupywać grunty, scalać działki, prowadzić wyburzenia, przygotować teren pod budowę,
eliminować zanieczyszczenia chemiczne. Takie instytucje, realizujące politykę sa-
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morządu na szczeblu regionalnym są niezbędne szczególnie w regionach poprzemysłowych. Zadania takie mógłby w pierwszym okresie realizować wyspecjalizowany wydział Agencji Rozwoju Regionalnego, w tych regionach, gdzie potrzeba
przekształceń jest szczególnie duża. Opisany powyżej EPF jest tutaj źródłem inspiracji od kilku już lat dla Śląska. Mimo to transfer jest bardzo opóźniony ze względu
na konieczność przeprowadzenia zmian ustawowych.

•

Prawo pierwokupu przez inwestora publicznego (gminy, regionu lub operatora
działającego w ich imieniu) każdego terenu lub nieruchomości budynkowej, które
pojawią się na rynku, a której władanie jest konieczne dla sprawnego rozwoju programu przekształceń.

•

Możliwość uzyskiwania statusu użyteczności publicznej (celu publicznego) dla
operacji istotnych dla rozwoju gminy lub regionu. Taki instrument prawny pozwalałby na sprawniejsze niż dotychczas przekształcenia własności terenów, chroniąc
równocześnie przed nieuzasadnioną spekulacją. Powinien również zdefiniować na
nowo procedury wywłaszczenia (wg cen rynkowych określonych przez rzeczoznawców zaprzysiężonych). Jest to konieczne dla zapewnienia dyspozycyjności
gruntów na obszarze objętym programem. Wymaga to dalszych zmian w ustawie
o nieruchomościach, zapisów w postulowanej od lat ustawie o rewitalizacji i innych ustawach.

•

Stworzenie mechanizmu Strefy Inwestowania Skoordynowanego. We Francji jest
to procedura ZAC (Zone d’Aménagement Concertée). Wielokrotnie była w Polsce
przedstawiana i została uznana jako konieczny instrument operacyjny123. Niestety
przez 15 lat nie zostały podjęte żadne poważniejsze prace legislacyjne w tym zakresie.

•

Przerzucenie kosztów realizacji projektów kubaturowych na ponownie przygotowanym do budowy terenie na nowych inwestorów. Ten, specyficznie francuski,
sposób działania na terenach poprzemysłowych zwraca uwagę. Warto podkreślić,
że – szczególnie w porównaniu z metodyką niemiecką – oraz ze względu na duże
potrzeby i nikłe możliwości użycia w tym celu funduszy publicznych miałby on zastosowanie i w Polsce. Jak wiemy, EPF przejmuje lub wykupuje tereny od gmin lub
od właścicieli prywatnych, następnie scala je i parceluje na nowo, w razie potrzeby prowadzi program oczyszczenia z elementów toksycznych (zgodnie z przeznaczeniem funkcjonalnym i koniecznością wynikającą z późniejszego użytkowania).
Jednak EPF nie jest inwestorem budującym obiekty na nabytych terenach i nie jest
właścicielem terenów dłużej niż jest to konieczne dla doprowadzenia ich do tzw.
stanu zerowego124. Sprzedaje następnie te tereny inwestorom prywatnym lub gmi-

123

124

Por. Rewitalizacja, Restrukturyzacja, Rehabilitacja, Odnowa Miast, praca zbiorowa pod redakcją
Z. Ziobrowskiego, IGPiK, Kraków 2000.
EPF działa w ograniczonym okresie przekształceń terenowych, które określa się mianem fr. portage foncier.
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nom. Daje to nowym właścicielom swobodę dysponowania i inwestowania w sposób bardziej elastyczny niż czynią to agencje niemieckie, stworzone w landach,
gdzie napotykają na podobne problemy (np. w Wesfali-Nadrenii)125. Tam bowiem
to Agencje we władaniu landów realizują budynki „pod klucz” z funduszy publicznych. Następnie dopiero wynajmują je lub sprzedają. Angażuje to o wiele wyższe
fundusze podatników. Istniejąca w tej materii współpraca międzynarodowa może
doprowadzić w przyszłości do ujednolicenia procedur nawet w skali Unii Europejskiej. Jeden z programów Interreg w okresie 2007-2013 ma być poświęcony tej
problematyce.

125

Rozwiązanie niemieckie prowadzą najczęściej do realizacji budynków przez agencje gospodarki
terenami na poziomie Landów, a następnie negocjacje w sprawie ich wynajmu lub sprzedaży.
Powoduje to o wiele wyższe zaangażowanie funduszy publicznych z budżetu regionalnego lub
federalnego, podczas gdy w rozwiązaniach francuskich ten wydatek obciąża innych inwestorów.

Rozdział 9
Rewitalizacja powojennych dzielnic – osiedli
mieszkaniowych
9.1. Rewitalizacja powojennych dzielnic mieszkaniowych – tematyka
dominująca
Należy na wstępie zauważyć pewne typologiczne i społeczne różnice między dzielnicami i osiedlami mieszkaniowymi wybudowanymi po wojnie we Francji i w Polsce. W obu
przypadkach powstawały one na peryferiach wielkich miast lub w bliskiej odległości od
centrów historycznych na terenach wolnych. Francuskie dzielnice mieszkaniowe, budowane
masowo w latach 1960-1970 obejmują około 8 milionów mieszkań w sektorze budownictwa
uspołecznionego. Mimo podobieństwa morfologii urbanistycznej do polskich osiedli mieszkaniowych126 – charakterystycznej zabudowy punktowej, nieciągłej tkanki urbanistycznej,
zespoły francuskie nie były na ogół pozbawione handlu, usług, infrastruktury edukacyjnej,
sportowej. Dlatego używamy tu określenia „dzielnica-osiedle”. Natomiast wielkie osiedla
mieszkaniowe w Polsce, zwane popularnie blokowiskami, to często osiedla monofunkcyjne,
pozbawione – w pierwszej fazie swego istnienia – infrastruktury społecznej. Brak tu było innych funkcji miejskich. A niekiedy i miejsca dla lokalizacji: handlu, szczególnie handlu traktowanego jako rozrywka, miejsc kultu, możliwości komunikowania się w czasie rekreacji.
W obu krajach i w obu typach tej zabudowy dominuje jednak funkcja mieszkania – sypialni,
miejsca regeneracji sił dla klasy średniej. W obu krajach zabudowa tych zespołów urbanistycznych zlokalizowana jest zwykle w obszarach, które podkreślają „pęknięcia” w jednorodnym organizmie miejskim. Są niejako „po drugiej stronie” istniejącej bariery przestrzennej. Barierę w sensie fizycznym tworzą autostrady i drogi szybkiego ruchu. Ale we Francji
istnieją również bardziej wyraziste pęknięcia społeczne, których z kolei nie obserwujemy
w Polsce. Dzielnice we Francji były zasiedlone przez jednolitą warstwę społeczną. Miały do
nich prawo rodziny, których dochód nie przekracza określonych limitów. W praktyce oznaczało to wykształcenie średnie lub podstawowe. Ten przekrój społeczny ewoluował z czasem
w kierunku obniżenia poziomu edukacji oraz coraz większego udziału rodzin emigrantów
i specyficznych grup etnicznych – arabskich i afrykańskich. Pęknięcia społeczne i brak łączności z tradycyjną i bardziej atrakcyjną tkanką miejską są stygmatami życia w tych dzielnicach we Francji, zaznaczają ich odmienność.
Problem występuje jednak w całej Europie, naznaczonej budownictwem powojennych osiedli mieszkaniowych, opuszczanych przez mieszkańców, a przez resztę
społeczności miejskiej – odrzucanych. W literaturze i badaniach mówi się więc coraz
126

Około 3,5 miliona mieszkań w Polsce. Co trzeci statystyczny Polak mieszka w zabudowie tego
typu.
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częściej o „pęknięciach” urbanistycznych (fr. ruptures urbaines). Inne prace podkreślają
konieczność „spinaczy miejskich” – prób i metod „zszywania miasta”.
Rozdział ten prezentuje kierunki prac i dorobek francuski w zakresie rewitalizacji
tych dzielnic-osiedli, spauperyzowanych i mocno zagrożonych wykluczeniem społecznym. Niektóre informacje dotyczą szerszego – europejskiego wymiaru, gdyż podobne
zjawiska i sposoby działania są porównywalne z innymi krajami europejskimi.

9.2. Sprzedaż mieszkań – pierwsze próby rozwiązywania problemów
osiedli mieszkaniowych w niektórych krajach Unii Europejskiej
Być może, że idea „przejęcia swoich spraw w swoje ręce” przyświeciła twórcom
polskiej ustawy o prywatyzacji zasobów spółdzielczych z 2000 roku. Uchwalona przez
Sejm RP 15 grudnia 2000 roku Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych dąży w swej
istocie do daleko idących zmian w tym sektorze. Już na początku lat 90. politycy usiłowali przekształcić spółdzielczość, ale uchwalone wówczas zmiany w prawie spółdzielczym
nie przyniosły planowanych efektów. Wielkie zrzeszenia, które w intencji reformatorów
spółdzielczości miały się rozpaść na mniejsze, pozostały, utrzymując swoją pozycję na
rynku mieszkaniowym. Zaś ustawa z roku 2000 zmierza do uczynienia spółdzielców
właścicielami mieszkań. Właścicielami, którzy swobodnie będą mogli decydować o pozostaniu w strukturze swej dotychczasowej spółdzielni, o wyodrębnieniu się w nową
spółdzielnię czy np. założeniu wspólnoty mieszkaniowej.
W latach następnych ustawa pozwoliła na wykup na zasadzie własności spółdzielczej lub hipotecznej127 wielu mieszkań użytkowanych dotychczas na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu – lokatorskiego lub „własnościowego”. Wg opinii projektodawców i nadziei samorządów miała ona zwiększyć motywację do działań własnych
nowych właścicieli. Dlaczego więc nie odnotowujemy dotychczas takich działań, podejmowanych na zasadzie „samopomocy” przez społeczności zamieszkujące osiedla wybudowane wokół śródmieść polskich miast?
W odniesieniu do tych oczekiwań można już na wstępie zaryzykować odpowiedź.
Gdyby takie działania uwieńczone były powodzeniem na znaczną skalę w jakimkolwiek
kraju UE, na pewno wiedziano by o nich i ten dorobek byłby źródłem inspiracji dla innych krajów europejskich wobec podobnych doświadczeń.
Sprzedaż, jako sposób na przekazanie odpowiedzialności za mieszkania w ręce
użytkowników i zwiększenie społecznej integracji, to w pewnej mierze odpowiedź liberalnych polityków w Zjednoczonym Królestwie na załamanie polityk społecznych
dotyczących pomocy publicznej państwa w latach 70. Nie została ona jednak rozpowszechniona w innych krajach Europy Zachodniej.
127

Wystąpiły tu dodatkowo efekty niekorzystne – m.in. wykup mieszkań: lokatorskich zlokalizowanych przy szpitalach, wykup przez wojskowych, w lokatorskim segmencie dla osób starszych, co
doprowadziło do zaniku tych potrzebnych społecznie rezerw mieszkań, których charakter rotacyjny zapewniał pewną płynność rynku.
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Mieszkańcy zasobów spółdzielczych należą bowiem raczej do grup „pasywnych”
i przejawiają słabą inicjatywę, jeśli idzie o działania na rzecz własnej społeczności, a status
lokatora nie sprzyjał nigdzie rozbudzaniu „gospodarskiego” podejścia do eksploatowanych zasobów mieszkaniowych. Wnioski z doświadczeń europejskich są więc również odpowiedzią na pytanie, dlaczego nie należy liczyć zbytnio na inicjatywę mieszkańców „blokowisk” w samoorganizacji, remontach i rewitalizacji tych zespołów mieszkaniowych.
Sprzedaż mieszkań, rozpoczęta na skalę masową w Wielkiej Brytanii w roku 1980,
odpowiada tam wzrastającej fali ideologii liberalnej. Wiąże się z dojściem do władzy
konserwatywnego rządu Margaret Thatcher w 1979 r.
Sprzedaż mieszkań budowanych w sektorze uspołecznionym jako nowy instrument
polityki mieszkaniowej kraju wydawał się wówczas odpowiadać kilku zakładanym celom:
• być instrumentem dla powiększenia ilości rodzin-właścicieli i uczynić z Anglików naród posiadający. Realna progresja własności mieszkań wyniosła 12
punktów procentowych w latach 80.;
• stanowić instrument równowagi społecznej, dając rodzinom o niewielkich dochodach możliwość dochodzenia do własności mieszkania;
• stanowić sposób na wycofanie się samorządów lokalnych z segmentu mieszkań
czynszowych. Okazało się jednak, że sprzedaż nie rozwiązuje automatycznie
problemów eksploatacji i zarządzania zasobami;
• stanowić instrument dla promowania integracji grup społecznych lokatorów
i właścicieli. Ze względu na bariery przy dalszej odsprzedaży mieszkań nabywanych przez dotychczasowych lokatorów i małej skali ruchów migracyjnych
ludności, oczekiwane przemieszanie grup społecznych było jednak bardzo nieznaczne, a dodatkowym efektem niechcianym tej polityki było większe „napiętnowanie” rodzin lokatorskich w obliczu nowych właścicieli, którzy wyróżniają
się przez ostentacyjne niekiedy „przywłaszczenie” nowo nabytych mieszkań,
odróżniających się następnie od mieszkań lokatorskich;
• stanowić instrument obniżenia publicznych kosztów, a szczególnie kosztów
dodatków mieszkaniowych. Sprzedaż mieszkań była bowiem oceniana jako
mniej kosztowna dla finansów publicznych niż utrzymanie starzejącego się
zasobu mieszkaniowego w sektorze społecznym, bardzo kosztownych w eksploatacji, remontach bieżących i dodatkach mieszkaniowych. Obliczenia dokonane w dłuższym okresie wykazały, że nadzieje te były całkowicie płonne.
Cechą, która najsilniej charakteryzuje podejście do sprzedaży mieszkań w sektorze uspołecznionym, jest wyraźnie polityczny charakter tych decyzji. Jeszcze
obecnie znaczne różnice poglądów dzielą rządy konserwatywne, starające się
rozwijać sprzedaż mieszkań lokatorom, od rządów progresywnych, zasadniczo
przeciwnych tym działaniom i starających się utrzymać sprzedaż w normach
ograniczających proces. Przykłady angielski i szwedzki są tutaj najbardziej
znaczące. Również analiza historyczna pokazująca ewolucję legislacji francuskiej jest wymowna. Wymiana rządów – prawicowych i lewicowych – odzwier-
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ciedla się w polityce „stop and go” w prywatyzacji zasobów mieszkaniowych
sektora uspołecznionego.
Sprzedaż mieszkań lokatorskich w krajach Unii Europejskiej odpowiada więc działaniom wpisującym się w dwa przeciwstawne sposoby myślenia:
1. Koncepcja ideologiczna, która ze sprzedaży czyni instrument polityki mieszkaniowej w kontekście prywatyzacji zasobów pozostających w posiadaniu samorządów lokalnych i zarządzanych wg zasad nieekonomicznych. Taka polityka
sprzedaży jest realizowana w Wielkiej Bretanii i Irlandii w podobny sposób;
2. We Włoszech – ustawa z 1993 r., która odnosi się do „regionalnych planów
sprzedaży” i wymusza sprzedaż 50 do 75% zasobów lokatorom, a następnie –
nowym właścicielom wynajmującym;
3. W Hiszpanii i Portugalii w kontekście likwidacji resztek zasobów mieszkań
w sektorze uspołecznionym z lat 60. i 70.;
4. W landach utworzonych w byłej NRD sprzedaż jest traktowana jako element
globalnej strategii rehabilitacji zasobów i poprawy standardów silnie zdegradowanych mieszkań w osiedlach spółdzielczych;
5. W Szwecji sprzedaż występuje jako następstwo dojścia do władzy konserwatystów w 1991 r. w ramach reformy polityki mieszkaniowej i likwidacji Ministerstwa Mieszkalnictwa.
Druga koncepcja jest pragmatyczna i traktuje sprzedaż jako instrument racjonalnego administrowania i zarządzania zasobem kierowanym przez niezależne organizmy
zgodnie z regułami ekonomii. Sprzedaż jest tu wynikiem inicjatywy organizmu wynajmującego i jest ściśle regulowana przepisami wewnętrznymi:
– w Belgii (region Flamandzki) sprzedaż prowadzona jest często jako sposób na
uzyskanie kapitału na nowe inwestycje,
– we Francji i w Niemczech jest to praktyka mało stosowana,
– w Luxemburgu – szczególnie dla uzyskania nowych zasobów finansowych,
– w Holandii – w kontekście reformy polityki mieszkaniowej i likwidacji pomocy dla inwestorów budownictwa uspołecznionego, sprzedaż rozwija się jako
sposób na finansowanie nowych budów.
Jak więc widać, sprzedaż jako działanie z zakresu zarządzania i eksploatacji zasobów, występuje niekiedy z inicjatywy administracji w kontekście ograniczenia środków
publicznych na nowe inwestycje, finansowania ze środków rynku finansowego i powiększenia samofinansowania spółdzielni mieszkaniowych.
Tabela 9.1. Sprzedaż mieszkań lokatorskich w sektorze uspołecznionym w kilku krajach Unii Europejskiej w latach 1991-1993
NRF (dawne DDR)
NRF
Belgia (region Wallonia)

Sprzedaż
w ciągu roku
18 500
14 677
180

% zasobów

rok

tendencja

0,53

1992

–

0,44
0,18

1992
1993

–
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Francja
Irlandia
Holandia
Anglia
Szwecja

8 000
4 000
5 044
65 671
5 000

0,22
4,30
0,25
1,10
0,54

1991
1994
1991
1993
1993
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+
+
+
–
+

Słabe współczynniki sprzedaży mieszkań w sektorze uspołecznionym w krajach
UE świadczą o dużej złożoności procesu decyzyjnego:
1) powolny rytm procesu sprzedaży i konieczność kontrolowania tego procesu, co
wymaga wysokiego stopnia profesjonalizacji ekip, z rzadka tylko osiąganej,
2) trudności wywołane częściową tylko sprzedażą mieszkań w budynkach wielorodzinnych, szczególnie w odniesieniu do administrowania współwłasnością
i kontroli zasiedlenia.
Wyjaśnia to przewagę sprzedaży domów jednorodzinnych przekazanych dla handlu
i opór spółdzielni przed rozprzedaniem mieszkań w budynkach wielorodzinnych w krajach dawnej Unii Europejskiej. Te powody tłumaczą w znacznym stopniu marginalny
charakter procesu prywatyzacji mieszkań w sektorze uspołecznionym w krajach UE.
Podsumowując, należy stwierdzić, że sprzedaż mieszkań w segmencie uspołecznionym w krajach dawnej Unii Europejskiej nie wyraża na ogół określonej polityki rządowej,
a raczej formę zarządzania zasobem pozostającym w rękach spółdzielni. Jedynie w Anglii
i Irlandii sprzedaż była wynikiem polityki państwa, narzuconej spółdzielniom w okresie
rządów Margaret Thatcher. Wymuszono tam praktycznie sprzedaż mieszkań w segmencie
uspołecznionym na rzecz lokatorów, instytucji lub osób trzecich. Sprzedano w latach 80.
ponad 1 milion 405 tysięcy mieszkań. Zjawisko to pozostaje jednak marginalne w skali europejskiej. Ze względu na kierunek, jaki przyjęto w Polsce w wyniku ustawy o sprzedaży
zasobów spółdzielczych lokatorom, temat ten wymaga rozwinięcia128.

9.3. Inne działania na rzecz poprawy standardów mieszkaniowych
na osiedlach uspołecznionych w Polsce i w dawnych krajach UE
w latach 80. i 90.
Spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce podjęły w latach 90. działania mające na celu:
– usuwanie wad technologicznych,
– działania zmierzające do lepszej izolacji termicznej budynków,
– monitorowanie zużycia mediów przez indywidualnych mieszkańców i rozliczenia indywidualne zużycia mediów.
Doświadczenia francuskie (i inne) przekonują jednak, że trzeba będzie podjąć i sfinansować w najbliższych latach programy rewitalizacji mające na celu „humanizację blokowisk” – jako następny krok po wymienionych wyżej działaniach technicznych. W przeciwnym razie zagrażać będą Polsce, podobne jak krajom zachodnim, zjawiska degrada128

Por. Politiques de vente comparées dans les Etats membres de l’UE, rapport de synthèse, pod
dyrekcją Lautrenta Ghekiere, Paris 1994.
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cji społecznej osiedli, utrata atrakcyjności tej formy mieszkalnictwa i dalszy – trudny do
opanowania – proces opuszczania osiedli przez rodziny i jednostki bardziej dynamiczne
i lepiej sytuowane. Grozi to przejmowaniem zasobów poprzez grupy słabsze finansowo –
– podnajmowanie mieszkań mniej kontrolowanym grupom z marginesu społecznego lub
zagrożonym wykluczeniem, ze wszystkimi niebezpiecznymi społecznie konsekwencjami. Chodzi o antycypowanie zagrożeń i zachowanie przemieszania społecznego jako
warunku spokoju i bezpieczeństwa.
Przekształcenia społeczne, zaobserwowane już w wielkich osiedlach mieszkaniowych w Polsce po roku 1990:
– odchodzenie rodzin lepiej sytuowanych do mieszkań lepszych lub lepiej położonych w śródmieściu,
– odchodzenie ludności pracującej w wieku emerytalnym z dużych zakładów
pracy. Powrót na wieś i „podnajmowanie mieszkań” wykupionych i pozostawionych w mieście.
Zagrożenia społeczne w wielkich osiedlach mieszkaniowych w Polsce w latach
1990-2000, jakie stąd wynikają na przyszłość, to:
– degradacja mieszkań,
– wzrost napięć w stosunkach sąsiedzkich,
– utrata atrakcyjności miejsca zamieszkania dla mieszkańców, którzy wywiązują
się ze swych zobowiązań wobec spółdzielni.
Należy zauważyć podobieństwa sytuacji osiedli mieszkaniowych w krajach UE
i w Polsce. W regionach podlegających silnym przekształceniom ekonomicznym – np.
w Nord-Pas-de-Calais we Francji i na Śląsku w Polsce – sytuację na blokowiskach charakteryzują następujące parametry, znane dla regionu NPdC129:
a) wysoki wskaźnik rotacji mieszkań – 25%,
b) duże zaległości płatnicze – od 40 do 70% lokatorów ma opóźnienia,
c) wysokie bezrobocie w NPDC – 22% na osiedlach w porównaniu z 16% w centrum miasta,
d) mieszkania lokatorskie puste (vacat strukturalny, tj. dłuższy niż 3 miesiące).
Problemy społeczne wśród mieszkańców:
– wysoki stopień niepewności sytuacji życiowej,
– zamykanie się w kręgu własnej rodziny,
– wzrost przestępczości nieletnich,
– marginalizacja, poczucie wykluczenia społecznego,
– zmniejszenie potencjału mobilizacji zbiorowej,
– zmniejszenie partycypacji,
– zwiększenie pasywności mieszkańców.
129

Dane przedstawione na konferencji międzynarodowej zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej ROPS w Katowicach, Forum Rewitalizacji – stowarzyszenie i przedstawicieli
Regionu Nord-Pas-de-Calais w roku 2001.
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Problemy dostrzegane w miastach krajów wcześniej rozwiniętych są zwiastunami
podobnych zjawisk w Polsce. Różnią się jednak skalą nasilenia i, jak dotąd, korzystnym
dla sytuacji polskiej brakiem problemów etnicznych i religijnych.

9.4. Zasady polityki odnowy dzielnic – osiedli mieszkaniowych we
Francji
We Francji stworzono już kilka edycji narodowego programu rehabilitacji osiedli.
Pierwszy taki program na szerszą skalę – Banlieux 89 – został zinstytucjonalizowany
i uzyskał pomoc finansów publicznych dla remontów mieszkań i budynków w zasobie mieszkań o kontrolowanym czynszu (Habitat à Loyer Modéré, H.L.M). W latach
1980-1990 rząd przygotował program pozwalający na uzyskiwanie przez spółdzielnie
subwencji remontowej, mającej równowartość około 30 tysięcy PLN na remont, modernizację i przekształcenia mieszkań (PALULOS). Program ten, zainicjowany przez architektów (Rolad Castro, 1981) i rząd prezydenta Mitteranda w jego pierwszym mandacie
wyborczym (1981-1986), zaowocował nowymi doświadczeniami. Jednak wobec narastających problemów społecznych na przedmieściach wielkich metropolii francuskich –
nie rozwiązał problemu degradacji społecznej i fizycznej. Rząd powrócił do tego zadania
na początku XXI wieku, ustanawiając Narodową Agencję Odnowy Miast (szerzej na ten
temat w rozdz. 3). Przygotowanie i wdrożenie programu stało się wyzwaniem dla całej
generacji zarządców, szefów programów, operatorów na „osiedlach-sypialniach”. Ten
ogromny zasób około 8 milionów mieszkań przeżywa nadal znaczne przemiany. Jest
również polem eksperymentacji i obserwacji, dostarczając doświadczeń i inspiracji.
9.4.1. Zasady aktualnej (2004-2013) polityki miejskiej we Francji
Obejmuje ona środki zaradcze i prewencję. Jest to zespół działań o następujących
cechach:

•

Na poziomie rządowym:
– polityka narodowa inicjowana przez rząd,
– minister i administracja centralna prowadzi tę politykę,
– organizacja lokalna rządowej polityki miejskiej: ministerstwo infrastruktury
lub/i ministerstwo spraw wewnętrznych,
– klasyfikacja dzielnic w strefy działań priorytetowych, ZUS (Zone Urbane Sensible) i wybór obszarów priorytetowych: 750 miejskich stref „Wrażliwych”
(Zone Urbane Sensible ZUS), pozwalający na uzyskiwanie finansowania z programów rządowych,
– projekty długoterminowe: 10 do 15 lat,
– silne partnerstwo pomiędzy administracją rządową i jednostkami samorządu
terytorialnego JST,
– umowa określa partnerstwo, definiuje priorytety i zapewnia finansowanie
w okresie pięciu lat,
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projekty podejmowane są w ramach PNRU (Narodowego Programu Odnowy
Miast) i finansowane w części przez ANRU.
Poprzedzają je historyczne już programy rewitalizacji:
HVS – Mieszkalnictwo i Życie społeczne, lata 70.,
Program DSQ – Rozwój społeczny dzielnic, lata 70.-80.,
Kontrakty dla miast (contrat de ville) – procedura aktywna od połowy lat 80.

•

Na poziomie lokalnym:
– koncentracja „pustostanów strukturalnych” i przeniesienia lokatorów,
– zamykanie budynków: pierwsze rozbiórki 1992-1998 (176 mieszkań na 2300 –
8%),
– programy „humanizacji”: renowacja mieszkań i budynków, rozbudowa systemów zabezpieczających budynek i prywatyzujących wejście do budynku,
– wzmocnienie poczucia sąsiedztwa: dozorcostwo i usługi personelu socjalnego
(typu MOPS).
9.4.2. Działania w dziedzinie społecznej i kulturalnej130
–
–

Renowacja, remonty, przekształcenia mieszkań,
Zarządzanie przekształceniami społecznymi wśród lokatorów:
− zmniejszenie przeludnienia (20%): pomoc, badania, nowe mieszkania (zakup, rehabilitacja),
− przesiedlenie „trudnych rodzin” (10),
− rozwój partnerstw w ramach lokalnych stowarzyszeń, stałe dyżury dozorców, wykorzystanie komunalnego mieszkaniowego funduszu interwencji
FIH,
− lokale socjalne: utworzenie centrum inicjatyw społecznych, działalność
edukacyjna, pomoc w szkole,
− animacja i działania informacyjne dla mieszkańców: dziennik dzielnicy,
stowarzyszenie/miasto/wynajmujący, opracowanie wspólnej „Karty dla
Wielkiego Osiedla Mieszkaniowego” (1999). Jej priorytety to: dostępność, czystość, bezpieczeństwo – 17 zobowiązań w odniesieniu do jakości
usług.
Działania wdrażane w ramach tzw.integracji urbanistycznej. Przez pojęcie integracji urbanistycznej rozumieć należy działania w skali urbanistycznej, mające na celu
lepsze powiązanie przestrzenne zespołu mieszkaniowego, zbudowanego w pobliżu dawnych dzielnic miejskich, charakteryzujących się tradycyjną tkanką urbanistyczną.

130

Na przykładzie wybranej spółdzielni mieszkaniowej w Lens, region Nord-Pas de Calais; Studia
i materiały Forum Rewitalizacji w ramach francusko-polskiego programu kształcenia operatorów
przekształceń miejskich – podróż studialna, 2002.
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Cel 1: Integracja dzielnic peryferyjnych miasta i przemiany otoczenia budynków.
Cel 2: Zmiana niekorzystnego wizerunku dzielnic „spółdzielczych”, walka
z wykluczeniem mieszkańców, podniesienie atrakcyjności osiedli.
Środki: Programy wdrażane przez rząd francuski:
− Wyznaczenie Priorytetowych Obszarów Działania w skali kraju,
− Umowy między Rządem i Samorządami obejmujące: zatrudnienie i rozwój
ekonomiczny, szkolenie i edukację, bezpieczeństwo i prewencję, odnowę urbanistyczną,
− udział mieszkańców w podejmowanych działaniach.
W roku 2000 powstaje nowa kategoria działań oparta o tzw. Wielkie Projekty Miejskie (Grand Projet Urbain). Ich celem jest spójność, komplementarność działań wdrażanych w dziedzinie rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i urbanistycznego na całym terenie aglomeracji. Podjęte działania można scharakteryzować poprzez
następujące parametry:
– finansowanie centralne od roku 2000: 35 miliardów franków przeznaczonych
dla Polityki Miast (równowartość 17 mld PLN),
– ścisła współpraca pomiędzy partnerami: zgrupowanie poszczególnych kompetencji w celu opracowania projektów.
Te środki finansowe mobilizują poszczególnych partnerów.
Warunki, które należy spełnić w celu uzyskania finansowania, zarówno jeżeli chodzi o rodzaj projektów, jak i o metodykę ich tworzenia i przeprowadzania operacji sprawiają, że realizowane działania lokalne są przemyślane, zharmonizowane i odpowiadają
kierunkom określonym na szczeblu państwowym.
Procedury rehabilitacji zasobów mieszkaniowych w spółdzielczości francuskiej,
obejmują:
– Przygotowanie dokumentacji (kandydatury), która mogłaby otrzymać wsparcie finansowe: umotywowanie projektu, stwierdzenia i diagnozy, propozycje
działań, oszacowanie wartości robót, oddziaływanie, metodyka prowadzenia
operacji, dokumentacja dla służb rządowych;
– Przygotowanie dokumentacji szczegółowej przed przystąpieniem do działania,
zawierającej wymagane elementy w celu ubiegania się o subwencje (transakcje
zawierane z firmami, przetargi, inwestorzy).
9.4.3. Zasady integracji urbanistycznej w przestrzeni osiedla-blokowiska
Tworzenie zidentyfikowanych zespołów mieszkaniowych pozwalających na rozbicie jednolitej struktury wielkich osiedli w celu:
– nadania „trudnym dzielnicom” struktury urbanistycznej zbliżonej do dzielnic
sąsiadujących (drobniejsza tkanka urbanistyczna, skala „ludzka”),
– umożliwienia każdemu utworzonemu w ten sposób osiedlu na zróżnicowany rozwój: nowe budynki, dywersyfikacja przeznaczenia bloku (kwartału) mieszkaniowego – zmiany i rozdrobnienie funkcji i programów użytkowania parceli,
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umożliwienia działań rozłożonych w czasie i wpisanie ich w długofalowy cykl
rozwoju,
– „rezydencjalizacja”: pogłębienie charakteru mieszkalnego na osiedlach.
Pogłębienie charakteru mieszkalnego ma poprawić warunki przyswojenia tej przestrzeni w psychologicznym procesie identyfikacji, identyfikacji z miejscem zamieszkania. Sprowadza się – z punktu widzenia wynajmujących i władzy samorządowej – do
poprawy jakości przestrzeni publicznych i części wspólnych budynków oraz najbliższego otoczenia bloków w celu polepszenia wyglądu otoczenia. Ma to ewidentny wpływ na
jakość życia. „Rezydencjalizacja” polega więc na przekształceniu, skonfigurowaniu jednego lub kilku bloków na osiedlu i ich najbliższego otoczenia w jedną, łatwą do zidentyfikowania jednostkę mieszkalną, poprzez mniej lub bardziej symboliczne wyznaczenie
jej granic. Tym sposobem blok mieszkalny wybudowany na terenach o nieokreślonym
przeznaczeniu, gdzie często wybuchają konflikty związane z użytkowaniem i zakłócenia funkcji technicznych powodujące uczucie zagrożenia, ma – w założeniach – stać się
przedmiotem „przyswojenia” przez mieszkańców. Trzeba jednak, by mieszkańcy mieli
świadomość, gdzie się zaczyna i gdzie kończy należący do nich teren i kto jest za niego
odpowiedzialny. Przyjęto w tym celu następujące etapy działania:
– określenie dziedzin działania przed przystąpieniem do operacji,
– hierarchizację terenów poprzedzoną analizą, która obejmuje:
− powierzchnie ściśle prywatne: mieszkanie, bezpośredni dostęp,
− powierzchnie należące do wszystkich mieszkańców: części wspólne w budynku,
− przestrzenie publiczne bezpośredniego użytkowania i najbliższe wyposażenie,
− przestrzenie publiczne dzielnicy (drogi wewnętrzne, szkoły itp.);
– reorganizację własności (przekazanie praw własności),
– przekwalifikowanie funkcji: wejścia, części wspólne, najbliższe otoczenie bloku, miejsca postojowe i najbliższe przestrzenie publiczne.
Jak wynika z tych doświadczeń, pogłębienie charakteru mieszkalnego i wytworzenie odpowiadających temu odczuć mieszkańców może być zakończone pomyślnie
jedynie w przypadku, gdy zostanie ono zapisane w ogólnym projekcie urbanistycznym
i społecznym.
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Ryc. 9.1. Schemat zasad „rezydencjalizacji” na osiedlu mieszkaniowym: tworzenie
przestrzeni prywatnych, półprywatnych, umożliwienie mieszkańcom lepszego
przyswojenia przestrzeni budynku i jego otoczenia.
Źródło: NPDC – Habitat, 2001

I Faza: wytyczenie parceli i odizolowanie budynku od przestrzeni publicznej, dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Parcela jest zwymiarowana w sposób pozwalający na dalszą ewolucję funkcji mieszkaniowych;
II Faza: przestrzeń wspólna pozwala na zlokalizowanie dodatkowego wyposażenia: plac zabaw, parkingi. Przestrzeń prywatna odgrywa rolę symboliczną: oddziela budynek od przestrzeni publicznej;
III Faza: rezydencjalizacja polega tu na sprywatyzowaniu usług dodatkowych, jak
parking, wózkowania, miejsce gier i zabaw. Przestrzeń prywatna pozwala na lepsze „zakorzenienie” funkcji mieszkaniowej. Podwyższone koszty „świadczeń” lokatorskich131.
9.4.4. Wspieranie zróżnicowania społecznego i funkcjonalnego dzielnicy132
Działania mające na celu wspieranie przeobrażeń dzielnicy przedstawione na przykładzie wielkiego osiedla mieszkaniowego w Lens, region Nord-Pas-de-Calais. Oto
one:
− utworzenie obszaru przeznaczonego dla studentów,
− utworzenie obszaru przeznaczonego dla osób starszych (182 mieszkania),
− zagospodarowanie wejść, lepsza dostępność, montaż odpowiedniego wyposażenia (domofony, wideofony),
131

132

Źródło: Materiały „Programu kształcenia operatorów przekształceń obszarów miejskich”, Nord
Pas-de-Calais Habitat, Forum Rewitalizacji, Kraków 2001.
Źródło: jw.

224

Rewitalizacja powojennych dzielnic – osiedli mieszkaniowych
− pracownik socjalny na miejscu – w celu utrzymywania osób starszych w miejscu ich zamieszkania dotychczasowego (24% mieszkańców w wieku ponad 60
lat),
− obszar dla osób niepełnosprawnych,
− zmiana przeznaczenia wybranych mieszkań na miejsca pracy w sektorze
usług,
− wspomaganie powstawania usług medycznych i paramedycznych,
− utworzenie służb publicznych: np. „Dom Sprawiedliwości i Prawa”,
− zapewnienie lepszego dojazdu publicznymi środkami transportu.

9.5. Przykład rewitalizacji osiedla Les Gresilles w Dijon133 – odnowa
i integracja obszaru
Obszar zlokalizowany jest na peryferiach starego, historycznego miasta Dijon
w departamencie Cote d’Or w Burgundii. Jego odległość od centrum nie przekracza 1,5
km. Dzielnica, zamieszkana przez 9000 osób, odcięta jest jednak przez ruchliwe osie
komunikacji tranzytowej i wewnętrznej.
Charakterystyka problemów kryzysowych:
− 29% bezrobotnych, w stosunku do 12% dla aglomeracji miejskiej,
− dochody 70% rodzin tu zamieszkałych kształtują się poniżej 60% limitu dla
mieszkańców w uspołecznionych sektorze czynszowym HLM,
− 11% niższy sukces szkolny młodocianych w stosunku do przeciętnej krajowej,
− problemy bezpieczeństwa publicznego.
9.5.1. Koncepcja i priorytety programu
Do najważniejszych wyzwań programu należą następujące działania:
− rozwój mieszkalnictwa,
− rozwój handlu i usług,
− stworzenie miejsc pracy (.m.in. poprzez przeniesienie ośrodka administracji
z centrum miasta na to osiedle. Ma to zapewnić większą animację w godzinach
pracy i zachęcić do zamieszkania na odnowionym obszarze),
− rozwój infrastruktury społecznej,
− informowanie i tworzenie partnerstwa dla realizacji przyjętego programu.

133

Projekt był przedmiotem wizytacji i szkolenia polskich operatorów rewitalizacji w ramach „Programu bliźniaczego” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, DATAR i Forum Rewitalizacji w roku
2005. Metodyka projektu jest przedstawiona szerzej w opracowaniu przeznaczonym na użytek
szkoleniowy – tzw. walizka pedagogiczna, wyd. MRR, Forum Rewitalizacji, Warszawa 2006.
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Fot. 9.2. Osiedle „Les Gresilles” reprezentuje typowy układ przestrzenny i typowe
problemy społeczne wielkich osiedli mieszkaniowych we Francji
9.5.2. Cele rekompozycji przestrzennej
Za główne cele rekompozycji uznano:
– otworzenie i zintegrowanie przestrzenne nowego centrum dzielnicy;
– stworzenie powiązania pomiędzy nowym centrum a nowymi obszarami zabudowy;
– poprawienie standardów mieszkaniowych i zróżnicowanie typów zabudowy
mieszkaniowej. Program obejmuje 339 mieszkań do wyburzenia, 450-500
nowych mieszkań o różnym statusie: 230 mieszkań o kontrolowanym czynszu w formule HLM, 180 mieszkań czynszowych – o czynszu rynkowym, 90
mieszkań na sprzedaż. Równolegle do tych projektów, budynki, które nie będą
wyburzone są przedmiotem modernizacji;
– rozwój handlu i usług: około 4500 m2 powierzchni zlokalizowanych w celu lepszego powiązania przestrzennego z centrum i z nowymi sektorami zabudowy
dzielnicy;
– budowa nowych obiektów infrastruktury społecznej: budynek wielofunkcyjny
dla celów kulturalnych i przykryta hala dla targowiska (funkcjonującego 2-3
razy w tygodniu).
W programie rewitalizacji przewidziano około 70 projektów. Koszt wszystkich
inwestycji finansowanych z różnych źródeł to 180 milionów euro. W przeliczeniu na
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jednego mieszkańca daje to koszt około 20 000 euro. Prace przygotowawcze trwały trzy
lata. Roboty budowlane prowadzone są od roku 2004. Powołano specjalne biura operatora i szefa programu.

Fot. 9.3. Obszar Strefy Inwestowania Zharmonizowanego (Zone d’Aménagement
Concertée ZAC), nowe centrum dzielnicy w trakcie rewitalizacji. Obszar
celu publicznego, na którym dopuszczalne jest wywłaszczenie. Program
w realizacji w latach 2004-2012
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Fot. 9.4. Les Gresilles, Dijon. Wśród istniejącej zabudowy wielkoblokowej, po
dokonaniu wyburzeń, zaznaczona jest nowa zabudowa mieszkaniowa
o zróżnicowanym charakterze: budownictwo developerskie, sektor
uspołeczniony, mieszkania lokatorskie, mieszkania na sprzedaż oraz
powierzchnie handlowe

9.6. Wnioski z doświadczeń francuskich
9.6.1. Antycypować zjawiska degradacji na osiedlach
Jak dotychczas, o humanizacji blokowisk zaczyna się w Polce dopiero mówić.
Głównie w kręgu architektów. W ramach unijnego programu rewitalizacji ZPORR
2004-2006, spółdzielnie mieszkaniowe mogły i nadal mogą w programie 2007-2013
proponować programy i projekty przekształceń. Niektóre wydatki są kwalifikowane do
korzystania z funduszy strukturalnych. Spółdzielnie figurują bowiem w dokumencie
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 i – w sposób zróżnicowany – w Regionalnych Programach Operacyjnych 2007-2013 jako beneficjenci programów rewitalizacji.
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Za te pieniądze spółdzielnie mieszkaniowe mogą:
− poprawić infrastrukturę techniczną osiedla. Czynią to dotychczas prawie wyłącznie w zakresie rodzimych źródeł finansowych ze sprzedaży, łącząc je ze
wsparciem budżetowym na termorenowację;
− poprawić infrastrukturę społeczną osiedla: programy prospołeczne, pomieszczenia dla realizacji tych funkcji: lokalne biuro Urzędu Pracy, stołówka, bar,
świetlica, dla mieszkańców w niektórych przypadkach, miejsce spotkań, klub
dla osób starszych.
Finansowanie takie mogłaby spółdzielnia uzyskać jednak jedynie w ramach całościowego, globalnego programu „humanizacji” blokowiska134.
Finansowanie unijne nie dotyczy jednak sfery remontów i modernizacji budynków
mieszkalnych, które są zadaniem krajowej polityki mieszkaniowej. Obejmuje natomiast
sferę infrastruktury oraz tzw. miękkich działań prospołecznych. Te działania finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego. Warunkiem są jednak projekty wchodzące w zintegrowany program strategii mieszkaniowej gminy, w ramach polityki miejskiej. Nie wystarczą już punktowe działania o charakterze technicznym, jak na przykład
wspomniana i potrzebna termorenowacja.
Jak pokazują badania ankietowe135 przeprowadzone wśród zarządów spółdzielni
mieszkaniowych, mają one słabą świadomość tych narastających potrzeb i konieczności, wynikających z przekształceń społecznych, które rozpoczęły się w latach 90. i które
pogłębiają się nadal. Adres zamieszkania na osiedlu mieszkaniowym, zlokalizowanym
na obrzeżu centrum miasta historycznie ukształtowanego, staje się powoli, również
i w Polsce, synonimem marginalizacji społecznej. Toteż, kto może, wyprowadza się
z tych zasobów136.
Przed zarządami staje powoli pytanie: Co robić, by – choć w części – przywrócić atrakcyjność zamieszkiwania na osiedlu? Jak zatrzymać odpływ ludzi pracujących,
prężniejszych, młodych rodzin „rozwojowych”? Ich odejście to dla osiedla stagnacja,
pasywność, powiększające się zaległości w płatnościach. Tymczasem, jak pokazuje cytowana wyżej praca137, w tej materii spółdzielnie wykazują brak uwrażliwienia, problem
nie jest dostrzegany, a wśród niektórych zarządów osiedli panuje nawet pewne samozadowolenie.

134

135

136

137

W różnych krajach określenie tych programów jest odmienne. We Francji np. mówi się o „rezydencjalizacji” (résidentialisation). Por. materiały z konferencji zorganizowanej przez Forum
Rewitalizacji i Regionalne Centrum Polityki Społecznej ROPS w ramach polsko-francuskiego
programu kształcenia operatorów przekształceń miejskich, Szczyrk 2001.
Rafał Klimek, Humanizacja blokowisk: praca magisterska pod kierunkiem K. Skalskiego, Instytut
Spraw Publicznych UJ, Kraków 2001.
W dobrze zlokalizowanym osiedlu spółdzielczych mieszkań własnościowych, oddanych do użytku w roku 1975 – przeciętnie tylko 1-3 na 40 mieszkań na klatce schodowej jest nadal zamieszkałe
przez pierwszych użytkowników.
Op.cit.

Wnioski z doświadczeń francuskich

229

W Polsce około 3 miliony mieszkań pozostaje w gestii spółdzielni mieszkaniowych. Można powiedzieć, że na blokowiskach mieszka prawie co trzeci Polak. Problem
więc nie jest błahy. Ucieczka dotychczasowych mieszkańców stanie się klęską społeczną w momencie, gdy przewagę zyskają tam mieszkańcy najbiedniejsi, a marginalizacja
i bezrobocie będą ich podstawową charakterystyką społeczną. Już dziś wiele mówi się
o specyficznych grupach młodocianych „blokersów”, mających mało zainteresowań
i dużo czasu. Czujących się wykluczonymi z normalnego życia miasta i społeczeństwa
miejskiego i szukających ucieczki w zamkniętym kręgu kolegów, dla których ramy przestrzenne życia stanowi prawie wyłącznie właśnie ich blokowisko. Budzi to długotrwałe
reakcje agresji, a fakt, „że demolując ławkę przy ścieżce, demolują ją właściwie sobie
na złość, nie jest dostrzegany lub schodzi na dalszy plan”138.
Ze względu na podział funduszy publicznych i finansowanie programów, rewitalizacja blokowisk ma w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2007-2013 podwójną konkurencję: programów rewitalizacji starych, marginalizowanych dzielnic mieszkaniowych oraz programów restrukturyzacji obszarów poprzemysłowych. Obie te tematyki,
mimo że również pozostające dopiero w fazie tworzenia, wyprzedziły przygotowania do
działań na terenach osiedli wielkopłytowych o kilka, niekiedy kilkanaście lat139.
O ile te dwa nurty rewitalizacji osiągają już rezultaty, o tyle o humanizacji peryferyjnych osiedli mieszkaniowych zaczyna się dopiero mówić:
– spółdzielnie prowadzą niewielkie przedsięwzięcia w bardzo trudnym kontekście finansowym;
– literatura fachowa, dotycząca budowy programów przekształceń w kierunku
humanizacji, jest bardzo nikła;
– zainteresowanie środowisk, które z natury rzeczy są naturalnymi partnerami
programów, jest nikłe;
– zarządy spółdzielni w 50% negują nawet istnienie problemów społecznych na
osiedlu;
– środowiska zainteresowane, jak architekci, dziennikarze, marginalnie traktują
tę problematykę;
– lokalni decydenci polityczni są mało zainteresowani: samorządy i urzędy miast
nie są jeszcze uwrażliwione na szeroko rozumiane tworzenie polityki miejskiej,
koncentrując się na posiadanym zasobie komunalnym jako jego właściciele.
Samorządy nie postrzegają swej roli „ojców miasta” wobec całego zasobu
mieszkaniowego. Od problemu nie można jednak uciec, sprzedając mieszkania
komunalne za 10% ich wartości lokatorom, po to tylko, by zrzucić z siebie
ciężar utrzymania i remontów zasobu komunalnego. Problem ten powróci rykoszetem do radnych następnych kadencji. Niektórzy socjolodzy miasta nie
138
139

Op.cit.
Rewitalizacja dzielnic dawnych rozpoczęła się już w początku lat 90., restrukturyzacja obszarów
poprzemysłowych w połowie lat 90. Te oba sektory programowania oparły się od roku 2004 na
zasileniu finansowym funduszy strukturalnych, a samorządy wiążą z nimi duże nadzieje.

230

Rewitalizacja powojennych dzielnic – osiedli mieszkaniowych

–
–
–

wahają się tu użyć sformułowania „bomba zegarowa problemów społecznych”
(Henri Coing, 1966). W odniesieniu do zabudowy osiedlowej samorządy zakładają niekiedy, że „póki co, spółdzielnie mieszkaniowe to państwo w państwie,
że mają rządzić się same”, że mają ku temu lepsze przesłanki niż urzędy miast
– właściciele trudnych zasobów komunalnych;
administracja regionalna ma – jak na razie – inne problemy priorytetowe;
administracja centralna – brak jest tutaj programu; brak polityki mieszkaniowej
państwa;
parlament wykonał w ostatnich latach kilka ruchów legislacyjnych, zezwalając,
między innymi na:
− punktową sprzedaż mieszkań w zasobach komunalnych,
− punktową sprzedaż mieszkań w całym zasobie spółdzielni mieszkaniowych.
Nie zauważono, że prowadzi to nierzadko do wykupu mieszkań lokatorskich
w zasobach szczególnie potrzebnych miastu dla prowadzenia zrównoważonej strategii mieszkaniowej. Zaburzyła tę równowagę np. sprzedaż mieszkań
w niewielkim segmencie mieszkań lokatorskich przeznaczonych dla osób
starszych, nie potrzebujących jeszcze stałej opieki lekarskiej ani szpitalnej,
ani zamieszkania w placówkach specjalistycznych. Tym samym zanikł segment mieszkań lokatorskich dla osób starszych. Brakować ich będzie dla następnej generacji rodzin, w których dorastające dzieci marzą o osobnym pokoju, zajmowanym przez babcię lub teściową. To dla nich wykupywane były
dotąd udziały i prawo do korzystania z mieszkań lokatorskich. Teraz wspomniane kategorie lokatorów z wysiłkiem wykupują te małe mieszkania dla
dzieci i wnuków, otwierając im możliwość, by w przyszłości otrzymać rentę
z kapitału. Spółdzielnie popierają tę sprzedaż, gdyż tym sposobem zyskują
nawet te drobne sumy ze sprzedaży na ocieplanie ścian i remonty bieżące. To
nie jest droga właściwa, choć, w braku działań systemowych, zrozumiała.

9.6.2. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
Od początku pierwszej dekady XXI wieku dużo mówi się o bezpieczeństwie
w mieście i na osiedlu. W ujęciu socjologów miasta pojęcie bezpieczeństwa na osiedlu
rozdzielane jest na dwa aspekty: poczucie bezpieczeństwa jako odczucie subiektywne
i faktyczne zagrożenia istniejącą lub potencjalną przestępczością.
Ogrodzenia, strzeżone kondominia – moda powstająca w tym zakresie jest rozpatrywana przez socjologów dwojako:
– jako definiowanie swej odmienności przez mieszkańców strzeżonego kondominium niejako „przeciw” innej grupie, która pozostaje na zewnątrz. Waldemar
Siemiński, socjolog, mówi tu o więzi społecznej i integracji „przeciw czemuś”,
„przeciw komuś”;
– identyfikacja i więź społeczna grupy mieszkańców mogłyby też tworzyć się
jako wyróżnienie pozytywne, budowane na wspólnych wartościach (przeszłość, status społeczny). W tym drugim przypadku własna tożsamość nie bu-
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dzi w członkach grupy niechęci do innych ani agresji w stosunku do grupy
definiowanej jako zewnętrzna140;
wyodrębnia się grupę określaną jako „blokersi” – ludzie młodzi, na pograniczu statusu dojrzałości, na ogół nie pracujący, bez perspektyw lub bez ochoty
na szukanie perspektyw w życiu normalnego społeczeństwa. Charakteryzują
się niekiedy reakcjami wandalizmu lub agresji wobec mienia i wobec innych
mieszkańców. Należy podkreślić, że grupy i zjawiska społeczne o podobnych
parametrach występują w USA i w Europie w stopniu znacznie silniejszym
w społeczeństwach bogatszych, charakteryzujących się bardziej zróżnicowaną
strukturą społeczną, etniczną i religijną.

9.6.3. Potrzeba kompleksowych działań programowanych
1. Istnieją znaczne podobieństwa między wielkimi osiedlami mieszkaniowymi
w krajach UE i w Polsce – dotyczy to zarówno strony technologicznej, urbanistycznej,
jak i ewolucji wskaźników społecznych (np. dla regionu Śląska i Nord-Pas-de-Calais).
2. We Francji istnieje bardziej znaczny udział rządu i regionów w rehabilitacji
tych zespołów mieszkaniowych, a zwłaszcza w zahamowaniu powstawania stref bezprawia i w poprawie sytuacji socjalnej mieszkańców.
Działania podejmowane od 20 lat w ramach „Polityki Miast” pozwoliły na prowadzenie skoncentrowanych działań w trudnych dzielnicach oraz na powstanie ogólnych
projektów, skupiających wszystkich partnerów, których problem dotyczy.
3. Doświadczenie zarządów spółdzielni mieszkaniowych w Pas-de-Calais pozwala na
powstanie koniecznych, długoterminowych projektów odnowy urbanistycznej i społecznej, których wynikiem będą działania dające konkretne rezultaty: potrzebna jest zwłaszcza
długa faza diagnostyczna, pozwalająca na dokładne przeanalizowanie zakłóceń, powinna
ona przekonać i zmobilizować wszystkich partnerów, w tym również mieszkańców i doprowadzić do porozumienia odnośnie podejmowanych działań i metod ich realizacji.
4. Tematyka techniczna nie jest wystarczająca, chociaż termorenowacja stała
się pierwszym tematem podjętym pomiędzy administracją centralną i spółdzielczością
w Polsce. Ustawa o niej została wykorzystana w praktyce. Dzięki jasnym procedurom
i wsparciu finansowym ze środków publicznych, pozwala na uzyskiwanie znacznych
oszczędności w eksploatacji budynków. Przyczyniła się do pobudzenia innych robót
technicznych, a w konsekwencji była impulsem do pobudzenia rynku wykonawstwa.
Jednak rozwinięcie wątków technicznych nie wystarczy do zmiany kierunku przemian i uzdrowienia sytuacji. Dzielnice odnowione, budynki izolowane termicznie, pomalowane, wyposażone w domofony nie zatrzymają mieszkańców aspirujących do życia i pracy w lepszych warunkach. Przywoływane renowacje osiedli w dawnym NRD, to
140

Na temat tworzenia tożsamości w grupach lokalnych – patrz prace psychologów społecznych:
Henri Tajfel, Amelie Mummededez, Andreasa Klinka i Rupperta Brona nad powstawaniem tożsamości w grupach, cytowane w artykule Michała Bilewicza pt. Ciepły kwiecień, zimny maj, „Polityka” 2005, nr 22.
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właśnie negatywny przykład osiągnięć programu modernizacji wielkiej płyty: te domy
i mieszkania po remoncie nie znajdują kandydatów, brak było komponentu społecznego
przy refleksji nad programami przemian. Brak skutecznej refleksji w szerszej skali (polityka mieszkaniowa landów) doprowadził, jak wiadomo powszechnie, w zjednoczonym
kraju do znacznego odpływu mieszkańców osiedli w inne regiony.
5. Odnowa urbanistyczna blokowisk powinna więc być uznana za integralną część
strategii mieszkaniowej samorządu i w konsekwencji zostać zintegrowana w strategii
rozwoju lokalnego i w sektorowej strategii mieszkaniowej samorządów.
6. Zwróćmy w końcu uwagę, że to właśnie zarządy spółdzielni powinny stawać się
środowiskiem wiodącym, właściwym do prowadzenia programów. Będzie to jednak możliwe dopiero w ramach systemu rewitalizacji spółdzielczych zasobów mieszkaniowych
zlokalizowanych na osiedlach z lat 60.-80., przygotowanego w partnerstwie pomiędzy:
– Urzędem Miasta (w ramach polityki miejskiej),
– Urzędem Marszałkowskim (w ramach kontraktów wojewódzkich i programów
unijnych),
– administracją centralną, w ramach polityki państwa zbudowanej w odniesieniu
do 3 500 000 mieszkań, jakie wybudowane zostały w latach 1960-1980. Osiedla te są teraz krytykowane. Nie należy jednak zapominać, że wówczas budowano co roku ponad 250 000 mieszkań wielkopłytowych i wielkoblokowych.
Dlatego generalny wniosek, jaki płynie z doświadczeń francuskich, dotyczy przygotowania w Polsce kompleksowego podejścia do przyszłości wielkich zespołów mieszkaniowych: stworzenia w tym celu polityki i programów wiążących partnerów na zasadzie
umów: szczebel rządowy i budżet państwa, wkłady finansowe na poziomie regionów i zainteresowane spółdzielnie mieszkaniowe. Wymaga to opracowania systemu pożyczek dla
inwestorów, kalkulacji kosztów robót i eksploatacji oraz reformy czynszów i dodatków
mieszkaniowych. Jest to zadanie nowe i trudne dla polskiej kultury instytucjonalnej. Stawia wyzwania dla nowej generacji zarządców, szefów programów, operatorów.

9.7. „Prawo do mieszkania” we Francji141
Utrzymywanie się mieszkań substandardowych odgrywa istotną rolę w procesie
wykluczenia społecznego. Zjawisko to przyczynia się dzisiaj do żądań formułowanych
wokół „prawa do mieszkania”, któremu liczni uczestnicy nadają nowy wymiar poprzez
”możność wniesienia sprzeciwu, zaskarżenia”142. W tym kontekście należy zbadać, w jakiej mierze zwiększenie skuteczności prawa do mieszkania jest poparte wprowadzeniem
mechanizmu zaskarżalności. W tym celu należy wpierw rozgraniczyć kwestię braku
możliwości zaskarżenia prawa do mieszkania poprzez identyfikację – w tym niejedno141

142

Opracowano w grupie 13: Mieszkalnictwo, Seminarium w Wyższej Szkole Administracji Publicznej ENA, rocznik „Simone Veil”, E.N.A. Paris 2004-2006.
Chodzi o możliwość wniesienia sprzeciwu od wyroków skazujących lokatorów zalegających
z opłatami lub zajmujących mieszkania bez jakiegokolwiek tytułu prawnego na podstawie „Prawa
do mieszkania” jako gwarancji rządowej zapewnienia mieszkania dla każdego.
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litym terminie prawnym – dwóch różnych praw. Pierwszym jest prawo klasyczne, które
tworzą indywidualne przywileje chronione sądownie (najem, prawo do tzw. godnego
mieszkania itp.). Drugie, które można zaklasyfikować jako „nowe prawo do mieszkania”, zostało wprowadzone „ustawą Bessona” z 1990 r. Bazuje ono na współudziale
czynników lokalnych, mających zapewnić osobom uboższym dostęp do mieszkań lub
pozostania w nich. Prawo to podporządkowuje władze publiczne obowiązkowi użycia
wszelkich środków bez możliwości odwołania się do sądu.
Z braku sankcji sądowych skuteczność prawa do mieszkania spoczywa to w całości na
skuteczności lokalnego partnerstwa, zobowiązanego do prowadzenia określonych, wspólnych operacji w ramach Departamentalnego Planu Działań na Rzecz Mieszkań dla Osób
Zagrożonych Wykluczeniem (PDALPD). O ile wybór formuły kontraktów terytorialnych
tłumaczy się mnogością uczestników procesu, to wdrożenie Planu napotyka trudności.
Poza nieprawidłowościami w gromadzeniu informacji o zapotrzebowaniu, nieprzymusowy charakter partnerstwa prowadzi do braku zaangażowania uczestników (w szczególności administracji centralnej), a możliwe do zmobilizowania środki pozostają skromne.
W tych okolicznościach, aby rząd mógł przyczynić się do zwiększenia skuteczności „prawa do mieszkania”, powinien, w stopniu co najmniej podstawowym, ulepszyć
istniejące instrumenty na rzecz osób defaworyzowanych. W tej perspektywie wzmocnienie partnerstwa mogłoby nastąpić dzięki zebraniu różnych partnerów – w tym przedstawicieli państwa – w jedną instancję, odpowiedzialną za realizację prawa do mieszkania osób ubogich. Organ ten przybrałby wymaganą prawem postać Grupy Interesów
Publicznych (GIP). Dwa główne zadania Grupy polegałyby na monitorowaniu Planu
(PDALPD) oraz realizowaniu wniosków o „rozwiązania w mieszkalnictwie” zgodnie
z procedurą zapewnienia kompleksowej obsługi przez jedną instytucję.
Powyższe uwagi na temat możliwości zaskarżenia władz publicznych przez obywatela, który wnosi do sądu sprawę na podstawie „prawa do mieszkania”143 wymagają komentarza. Otóż praktyka ostatnich lat, monitorowana na wycinku relacji spornych pomiędzy
właścicielem wynajmującym i najemcą, wskazuje na małą skuteczność tego prawa w odniesieniu do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie posiadających mieszkania.
Osoby takie mają duże trudności – również natury osobistej i psychologicznej z wejściem
na drogę sądową w celu uzyskania mieszkania. Niekiedy zajmują się tym stowarzyszenia.
Równocześnie należy stwierdzić, że prawo to utrudniło w ogromnym stopniu zabiegi właścicieli o usunięcie lokatorów, którzy w sposób ewidentnie bezprawny zajmują mieszkania. Osoby takie przestając płacić czynsz, wchodzą do mieszkania bezprawnie, lub poprzez
poprzedniego lokatora, bez umowy. Droga sądowa podejmowana w tym przypadku przez
właściciela jest trudna, długa i kosztowna. To właściciel jest często stroną poszkodowaną,
szczególnie jeśli jest osobą samotną, starszą, dla której wynajem mieszkania stanowi istotne źródło dochodu wykorzystywanego na wydatki codzienne.
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Ustawa z 5.07.2007 wprowadza prawo „na które obywatel może się powołać przeciwko przeciwnej stronie procesu” (… opposable) o godne warunki zamieszkania.

Rozdział 10
Finansowanie polityki mieszkaniowej i programów
odnowy urbanistycznej
10.1. Problematyka
Mówiąc o finansowaniu programów rewitalizacji we Francji należy odwołać się
przede wszystkim do finansowania mieszkalnictwa. Przez finansowania mieszkalnictwa, w odróżnieniu od finansowania budownictwa mieszkaniowego, rozumiemy system, który jest w stanie wpływać zarówno na zróżnicowanie oferty mieszkaniowej dla
grup społecznych, jak i poszerzać tzw. spłacalny popyt, w ślad za polityką społeczną,
stawiającą jako swój cel realizację „prawa do mieszkania”144 dla każdego obywatela.
Odnowa dawnych zasobów mieszkaniowych w połączeniu z budową nowych mieszkań
i ich integracją w istniejącej, tradycyjnej tkance miejskiej jest więc działaniem systemowym. Takie działania uznane są bezdyskusyjnie za klucz do sukcesu odnowy miast i za
zasadniczy element polityki miejskiej. System finansowania mieszkalnictwa obejmuje
całe aglomeracje, jednak w ramach programów rewitalizacji wybiega dalej, proponując
samorządom specyficzne wykorzystanie instrumentów finansowych. Niemniej wszystkie zasady finansowania ogólnego stosowane są w obszarach programów rewitalizacji.
Jest to więc system złożony i rozwinięty.
Poza systemem finansowania mieszkalnictwa trzeba zwrócić uwagę na finansowanie instrumentów wspierających rozwój infrastruktury technicznej i społecznej w programach rewitalizacji oraz na instrumenty dla rozwoju ekonomicznego obszarów rewitalizowanych. W tym rozdziale zaprezentowane są elementy tego systemu: cele, kierunki, instytucje, instrumenty finansowe.
W odniesieniu do problematyki mieszkalnictwa wyjść należy od uświadomienia przepływów finansowych, które pozwalają na stworzenie realnego popytu na mieszkania145:
– od przygotowania oszczędności przez rodziny lub instytucje inwestorskie do
zmobilizowania funduszy w celu wdrożenia projektów inwestycyjnych,
– od zgromadzenia wydatków budżetowych do realizacji inwestycji lub do wypłacenia indywidualnych dodatków mieszkaniowych.
Należy równocześnie pokazać, jaką rolę odgrywają w tym systemie sektor publiczny
i sektor prywatny (organizmy finansowe, rodziny itd.). Mówiąc o roli państwa we Francji –
pokazać politykę finansową, która dotyczy budżetu państwa, programowania i finansowa144
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Patrz punkt 9.7.: „prawo do mieszkania” w rozdziale 9.
Pojęcie „realnego popytu” (demande solvable) określa nie abstrakcyjne potrzeby mieszkaniowe
w społeczeństwie, lecz realne możliwości finansowe dla zaspokojenia tych potrzeb przez różne grupy
użytkowników w różnych segmentach zasobu (budownictwo uspołecznione, sektor wolnorynkowy,
mieszkania na wynajem, mieszkania na sprzedaż, mieszkania komunalne, zakładowe itd.).
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nia inwestycji, mieszkaniowych zasiłków indywidualnych oraz ulg fiskalnych dla różnych
partnerów. Przedstawiając rolę instrumentów finansowych należy zauważyć:
− w segmencie budownictwa uspołecznionego czynszowego: książeczki oszczędnościowe typu A (podsystem angażujący Kasę Depozytowo-Konsygnacyjną,
Pocztę, wyspecjalizowaną Kasę Oszczędności Caisse d’Epargne, a od stycznia
2009 roku wszystkie banki uniwersalne146),
− w segmencie uspołecznionym produkcji mieszkań własnościowych – plany
oszczędnościowe dla rodzin,
− w sektorze wolnego rynku – banki,
− rynek hipoteczny.
Celem działania systemu finansowego jest modernizacja zespołów dawnej zabudowy miejskiej, zabudowy socjalnej dwudziestolecia międzywojennego, tzw. budownictwa taniego (HBM) we Francji, jak i blokowisk powstałych po wojnie, w szczególności
w okresie rozkwitu budownictwa spółdzielczego lat 50.-70. Tematy te są nierozdzielnie
związane z całą strukturą finansowania remontów i modernizacji starych, nie tylko spółdzielczych, zasobów mieszkaniowych we Francji.
Jest to system wysoce rozwinięty. Jego szkicowy opis jest uzasadniony ze względu
na obiektywne podobieństwo strukturalne z rozwijanym aktualnie w Polsce systemem
finansowania samorządowych programów rewitalizacji LPR. Jest to szczególnie interesująca platforma odniesienia i porównań. Dla przykładu, warto byłoby powrócić i rozwinąć system tzw. kontraktów wojewódzkich, który w projekcie miał powiązać programy
samorządowe ze strategiami regionalnymi i władzą centralną w montażach finansowych
wykorzystujących fundusze unijne.
Wprowadzany – jednak w sposób niepełny – w Polsce przez kilka lat (a następnie
nieco zapomniany) ten system kontraktów był wzorowany na wypróbowanym już systemie kontraktów regionalnych wprowadzonym we Francji w latach osiemdziesiątych.
Przywołując na wstępie elementy tego systemu finansowania przypomnijmy, że w tradycyjnej tkance urbanistycznej rewitalizacja jest finansowana wykorzystując powszechnie stosowane scenariusze finansowe, np. w ramach Programowanych Operacji Poprawy Mieszkalnictwa (OPAH RU), prezentowanych tu na innym miejscu. Przypomnijmy również, że w systemie
francuskim konserwator zabytków na szczeblu departamentu dysponuje takimi funduszami,
którymi może sfinansować pewne „nadwyżki” kosztów remontów budynków czy rewaloryzacji obiektów zabytkowych, wynikające z wymogów konserwatorskich. Natomiast roboty
remontowo-budowlane w wielkim zasobie mieszkaniowym, wybudowanym po II wojnie
światowej w systemie osiedlowym (około 8 milionów mieszkań, wymagających modernizacji
w skali urbanistycznej), są finansowane w strukturze programów operacyjnych, w Narodowym
Programie Odnowy PNRU przy udziale Narodowej Agencji Odnowy Miast ANRU.
Jak wiadomo, w warunkach polskich po 19 latach od reformy systemowej, opracowanie sposobu finansowania robót remontowych na skalę krajową jeszcze nie powstało.
146

Ze względu na dyrektywę Unii Europejskiej o przestrzeganiu zasady wolnej konkurencji bankowej.
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Centralne finansowanie modernizacji i rewitalizacji nie zostało jeszcze w Polsce uznane
za priorytet i kolejne wersje ustawy o rewitalizacji są nadal w sferze opracowań. Kolejne
rządy starają się przesuwać odpowiedzialność jedynie na samorządy i dymisjonują z roli
aktywnego aktora polityki mieszkaniowej kraju.
Należy więc docenić próby oparte na nowych, oryginalnych procedurach lokalnych, włączających właścicieli, lokatorów i innych użytkowników do częściowego finansowania prac remontowych i na pomocy finansowej gminy w tych inicjatywach. Dostrzegamy je w nielicznych jeszcze, ale jednak istniejących, programach rewitalizacji:
w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych (Sopot), do lokatorów mieszkań komunalnych (Szczecin), do powiązania prac remontowych w budynkach komunalnych z przejmowaniem lokatorów tych budynków do nowych zasobów Towarzystw Budownictwa
Społecznego (STBS Szczecin). W końcu do działań prowadzonych na rzecz poprawy
standardów (np. termorenowacji) w budynkach komunalnych (Tarnów).

10.2. Podstawy ideowe i prawne finansowania polityki mieszkaniowej
we Francji
Kierunki działania służb publicznych w dziedzinie mieszkalnictwa wyznaczone są
we Francji przez dwie zasady polityki państwa:

•

Zapewnienie każdemu godnych warunki życia: jest to sens pojęcia „prawo do
mieszkania”, które zostało zapisane w ustawie z 1988 roku jako podstawowe prawo obywateli. Prawo do mieszkania jest to zarówno możliwość dostępu do mieszkania, jak i możliwość jego utrzymania. Jest to również wynik kompromisu zawartego między trzema sprzecznymi celami:
– niski czynsz dla lokatorów (warunek dostępności mieszkań),
– jakość mieszkania, która narzuca pewną cenę,
– poziom pomocy publicznej, który społeczeństwo jest w stanie zaakceptować.

•

Zapewnienie wszystkim rzeczywistej wolności wyboru w sferze mieszkalnictwa, zarówno jeżeli chodzi o status użytkowania mieszkania, jak i typ mieszkania
oraz jego lokalizację. Te dwa kierunki – prawo do mieszkania i wolność wyboru,
wymagają zapewnienia wystarczającej oferty mieszkaniowej:
– jeżeli chodzi o ilość – w przeciwnym wypadku osoby najuboższe pozostaną
bez dachu nad głową,
– jeżeli chodzi o jakość – co oznacza komfort, ale również lokalizację w otoczeniu odpowiadającemu aspiracjom mieszkańców,
– jeżeli chodzi o zróżnicowanie statusu – występuje konieczność uzyskania równowagi pomiędzy mieszkaniami własnościowymi, lokatorskimi socjalnymi
i lokatorskimi wolnorynkowymi,
– jeżeli chodzi o zróżnicowanie zasiedlenia: celem polityki państwa jest unikanie
zbytniej koncentracji mieszkań socjalnych oraz segregacji przestrzennej i społecznej: pojęcie przemieszania społecznego staje się osią polityk miejskich.

Podstawy ideowe i prawne finansowania polityki mieszkaniowej we Francji

237

10.2.1. Sektor wspomagany
Sektor wspomagany bezpośrednio przez budżet państwa we Francji opiera się na
kredytach zwanych PLA: (pret locatif aidé). Są to wspomagane kredyty mieszkaniowe
przeznaczone na budowę mieszkań lokatorskich w sektorze budownictwa uspołecznionego (nowe budynki lub nabycie – adaptacja na cele mieszkaniowe), zarządzane przez
instytucje budujące i wynajmujące HLM – mieszkania o umiarkowanym czynszu. Do
tej kategorii należy dodać PLA socjalne (budynki, w których czynsz jest pomniejszony)
przeznaczone dla rodzin w trudnym położeniu.
Do 1 października 1995 r. istniał również kredyt typu PAP (Pret à l’Accession à la
Propriété). Był to kredyt wspomagany, przeznaczony na zakup mieszkania na własność.
Pozwalał rodzinom o niskich dochodach na nabycie mieszkania (nowego lub do adaptacji). Począwszy od roku 1995 rozpoczęto reformę systemu wspomagania, nabywania
praw własności i wprowadzono kredyt o zerowej stopie oprocentowania, który ma za
zadanie wspomagać finansowanie podstawowe (czyli kredyt główny).
Dostęp do mieszkań PLA i do pomocy w nabywaniu praw własności są uwarunkowane uzyskiwanymi dochodami. Najuboższe rodziny uzyskują dodatkowo pomoc w przeliczeniu na każdego członka rodziny. Aktualne progi dochodów mieszkań budowanych
przy pomocy PLA pozwalają na uzyskanie mieszkania dla około 60% rodzin żyjących
we Francji. Kredyty o zerowej stopie oprocentowania pozwalają uzyskać mieszkanie dla
około 80% rodzin. Progi te dotyczą rodzin z dwójką dzieci, gdzie tylko jedna osoba jest
aktywna zawodowo, a dochody miesięczne sytuują się nieco powyżej 13 000 fr, tj. (1900
euro) miesięcznie – pozwala to na uzyskanie mieszkania poza Regionem Paryskim.
10.2.2. Sektor regulowany (reglamentowany)
W skład sektora reglamentowanego wchodzą:
– PLI – kredyt „pośredni”,
– PC – kredyt dla mieszkań na wynajem – kredyt konwencjonowany,
– PC – kredyt konwencjonowany dla mieszkań w segmencie „dochodzenia do
własności”;
– mieszkania podlegające umowom o czynsz reglamentowany po remoncie, korzystające z subwencji pochodzącej z ANAH (Narodowej Agencji dla Poprawy
Starych Zasobów Mieszkaniowych).
Pośrednie kredyty mieszkaniowe (PLI) oraz tzw. konwencjonowane (czyli oparte
na umowie limitującej wysokość czynszu po remoncie), kredyty mieszkaniowe lokatorskie lub na zakup mieszkania (z lub bez funduszu gwarancyjnego na nabywanie praw
własności do mieszkań), korzystają ze środków finansowych z budżetów publicznych
o obniżonej stopie oprocentowania, co wynika z porozumienia zawartego pomiędzy rządem a organizacjami finansowymi.
PLI o czynszu reglamentowanym jest przyznawany wyłącznie po uprzedniej kontroli
dochodów (ogólnie 1,5 x próg PLA i 1,8 x w najbardziej zaludnionym obszarze Regionu
Paryskiego). PC daje prawo do uzyskania zindywidualizowanego zasiłku mieszkaniowego
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APL (Aide Personnalisée au Logement). APL dotyczy lokatorów lub nabywców o niskich
dochodach, jeśli właściciele podpisali z rządem „konwencję” reglamentującą czynsze.
Kredyt na nabywanie praw własności tzw. PAS (Prêt à l’Accession Sociale), który
powstał w 1993 roku, jest kredytem bonifikowanym, który podlega gwarancji i udziałowi finansów publicznych w pokrywaniu rat niespłaconych przez kredytobiorców.
Gwarancja ta jest realizowana w ramach Funduszu Gwarancyjnego na Nabywanie Praw
Własności (FGAS).
Udział finansowy państwa ma szczególną formę. Jest on realizowany wyłącznie
w przypadku wystąpienia ryzyka. Mówimy o nim, gdy raty miesięczne nie są honorowane lub gdy nie są spłacane terminowo. Strata, która wynika z tego faktu dla kredytodawcy, jest więc pokrywana przez FGAS. Gwarancja rządowa określa fakt, że PAS może
zostać przyznany jedynie osobom, których dochody są niższe od określonych progów.
Progi zaś zostały określone na poziomach pośrednich pomiędzy PLA a PLI. FGAS ma
na celu zabezpieczenie kredytodawcy przed wszelkimi niebezpieczeństwami związanymi ze zwłoką w spłacaniu kredytów przez kredytobiorców.
Zwracane koszty odpowiadają wartości szkody. Pokrywają one przede wszystkim:
− niespłacone raty,
− odsetki od kredytu i odsetki karne,
− koszty prawne i koszty postępowania w przypadku, gdy kredyt jest wymagalny
z mocy prawa,
− koszty ubezpieczeń związanych z kredytem gwarantowanym (zgon, niezdolność do pracy, utrata pracy) należne kredytodawcy.
Nie oznacza to jednak, że kredytodawca jest całkowicie zwolniony z płatności.
FGAS jest zasilany wspólnie przez budżet państwa i kredytodawcę.
Niektóre prywatne mieszkania lokatorskie, które korzystały z powiększonych subwencji pochodzących od agencji rządowych przeznaczonych na poprawę warunków
mieszkaniowych, mogą stać się przedmiotem umowy zawartej z rządem, ograniczającej
czynsze i dającej lokatorom prawo do indywidualnego zasiłku mieszkaniowego APL.
10.2.3. Sektor „wolny”
Mieszkania, które nie korzystały z żadnego z powyższych sposobów finansowania, są sklasyfikowane w sektorze wolnym i podlegają, jeżeli chodzi o mieszkania lokatorskie, prawom określającym stosunki panujące pomiędzy wynajmującym a najemcą,
gdzie najemca może korzystać, w przypadku niskich dochodów, z dodatków mieszkaniowych, a inwestorowi przysługuje prawo do ulg podatkowych.

10.3. Wsparcie publiczne dla różnych segmentów rynku
mieszkaniowego
Istnieją trzy filary wsparcia finansowego dla mieszkalnictwa we Francji:
– pomoc „dla kamieni” – skierowana do inwestorów budujących głównie w sektorze uspołecznionym,
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pomoc „dla ludzi” – czyli indywidualne dodatki mieszkaniowe skierowane do
poszczególnych grup mieszkańców: młode małżeństwa, ludzie starzy, studenci
do 26 roku życia, osoby o szczególnie niskich dochodach,
– ulgi fiskalne stosowane w różnych przypadkach. Mają one na celu selektywnie
zachęcić do inwestowania w remonty, modernizację i rewaloryzację budynków
mieszkalnych, np. budynków zabytkowych.
Żonglując w czasie i w przestrzeni tymi trzema elementami wspomagającymi, kolejne rządy prowadzą politykę mieszkaniową skierowaną zgodnie z potrzebami, jakie
wynikają z sygnałów i z opinii publicznej. W stosunku do wybranych obszarów rewitalizacji, arsenał kredytów, dodatków, premii mieszkaniowych za remonty, energooszczędność jest poszerzony o propozycje montaży finansowych z udziałem funduszy publicznych, przyznawanych przez rząd dla gmin, które podejmują określone zadania, np.
stworzenie stref ochrony dziedzictwa architektonicznego, urbanistycznego i krajobrazu
ZPPAUP, poprawę funkcjonalną i estetyczną przestrzeni publicznych, realizację określonych elementów infrastruktury społecznej, jak np. w latach 80. sal wielofunkcyjnych
w małych miastach i ośrodkach wiejskich.
Należy stwierdzić, że system francuski opiera się na propozycjach zachęt i mechanizmów motywacyjnych, pozostawiając decyzję do wyboru zainteresowanych zarówno gmin,
jak i osób fizycznych. Gminy mają na przykład możliwość tworzenia stref kontroli cen nieruchomości gruntowych – Zones d’Interwention Foncière ZIF, ale nie muszą z tego instrumentu korzystać. Narzędzia przymusu administracyjnego istnieją oczywiście (prawo wywłaszczenia, prawo pierwokupu miejskiego), jednak nie są stosowane ani powszechnie, ani
chętnie. Tym różni się – ogólnie rzecz biorąc – system francuskiego zarządzania w polityce
miejskiej od systemu niemieckiego, gdzie rola aktorów publicznych jest bardziej restrykcyjna, a ich metody postępowania administracyjnego – bardziej ostre. W kulturze francuskiej,
podobnie jak w polskiej tylko „przyjazne”, formy organizacji mają szanse na sukces.
Publiczne wsparcie finansowe obejmuje następujące mechanizmy:
– kredyty budżetowe pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na budowę
lub skierowane do osób prywatnych,
– Kasa Depozytowa CDC – podstawowa instytucja finansująca, jeżeli chodzi o finansowanie kredytów, która mobilizuje na ten cel środki pochodzące z „książeczki A” (konto oszczędnościowe o reglamentowanym oprocentowaniu zwolnionym z podatku dochodowego),
– Francuski Kredyt Gruntowy (Crédit Foncier) i Agencja Przedsiębiorców –
obydwa przedsiębiorstwa to spółki akcyjne prawa handlowego z wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi,
– tzw. udział pracodawców (zwany „1% na mieszkania”) to suma w wysokości
1% wszystkich wypłacanych pensji przekazywana na fundusz mieszkaniowy.
Ma celu pomóc pracownikowi w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Fundusze są wykorzystywane zarówno jako kredyty, jak i subwencje w celu ułatwienia uzyskania mieszkań lokatorskich lub nabycia praw własności,
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samorządy terytorialne uczestniczące w operacjach związanych z zapewnieniem mieszkań i najczęściej działające na rzecz uzupełnienia finansowania pochodzącego z budżetu państwa.

10.3.1. Budżetowa pomoc bezpośrednia dla inwestorów budownictwa uspołecznionego
Jeżeli chodzi o PLA-CDC, pozwala na budowę uspołecznionych mieszkań lokatorskich w sektorze mieszkań o umiarkowanym czynszu HLM – do 1 października 1996
roku rząd wypłacał subwencję w wysokości 12% operacji, dla której próg kredytowy
został ustalony na 90% ceny rzeczywistej. Subwencja ta została zastąpiona przez zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 5,5% wartości operacji. Finansowanie budowy mieszkań socjalnych o charakterze eksperymentalnym i budowa nowych mieszkań
w miejsce mieszkań wyburzanych opiera się na takiej samej stawce podatku VAT i również na subwencji. Istnieją również dotacje przeznaczane do pokrywania nadmiernych
kosztów terenu na obszarach, gdzie wartości te są wyższe niż normalnie. Dla subwencji
tej wyznaczono próg w wysokości 50% wartości przekroczonej, która z kolei nie może
przekroczyć normalnych kosztów terenu. Przyznanie tej pomocy jest uzależnione od
współfinansowania ze strony samorządu.
W przypadku kredytu o stopie oprocentowania 0% rząd wypłaca bankom kwotę równą
wartości odsetek. Wypłaty na rzecz jednostek bankowych odbywają się za pośrednictwem
Agencji Zarządzającej Funduszami Gwarancyjnymi przeznaczonymi do nabywania mieszkań
(SG FGAS). Subwencja jest naliczana z uwzględnieniem transzy dochodów, w której mieści
się kredytobiorca. Odsetki są naliczane kwartalnie, po to aby oszacować następną subwencję
rządową dla następnych kredytów. Jest ona naliczana jeden raz dla każdego kredytu.
W celu wypełnienia luki remontowej i polepszenia warunków socjalnych w istniejących zasobach mieszkaniach lokatorskich, rząd wypłacał przez wiele lat subwencję (PALULOS), której podstawowa wysokość wynosiła 20% wartości robót, do progu
85 000 fr. na jedno mieszkanie. Taka sytuacja istniała do 1 stycznia 1998 r. Począwszy
od tego momentu, obniżona stawka podatku VAT (5,5%) dla programów remontowych,
związanych z mieszkaniami lokatorskimi o umiarkowanych czynszach HLM, została
również zastosowana do robót adaptacyjnych, remontów i przeróbek realizowanych
w socjalnych mieszkaniach lokatorskich. W przypadku operacji objętych subwencjami
PALULOS obniżka podatku VAT łączy się z subwencją 10%.
Utworzono też premię na polepszenie warunków mieszkaniowych dla właścicieli
mieszkań o niskich dochodach (PAH). Jest stosowana w ramach programów rewitalizacji
dzielnic, tj. tzw. Operacji Programowanych (OPAH), bliskich Lokalnym Programom Rewitalizacji rozpoczynającym się już w Polsce. Naliczenie korzystniejszych stawek subwencji
jest możliwe we Francji dla mieszkań usytuowanych właśnie w tych strefach. Właściciele
wynajmujący korzystają z subwencji Państwowej Agencji na Rzecz Poprawy Warunków
Mieszkaniowych (ANAH) w celu poprawy tych warunków w mieszkaniach mających więcej niż 15 lat. Wysokość dotacji waha się między 25-75% w zależności od rodzaju robót,
które mają zostać przeprowadzone i zobowiązań podjętych przez właściciela i związanych
z wynajmem. Źródłem środków ANAH są opłaty uiszczane przez wynajmujących.
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10.3.2. Kredyty
Podstawą finansowania programów mieszkaniowych są:
– PLA-CDC finansowane kredytem rozłożonym na 32 lata, dla którego środki są
pobierane z indywidualnych książeczek oszczędnościowych typu A (indywidualna książeczka oszczędnościowa zwolniona z podatku dochodowego).
– PLA-TS (PLA o niskim czynszu i PLA integracyjne) finansowane kredytem
udzielanym na okres 32 lat. Kredyt CDC pochodzi również z książeczki A.
W obu przypadkach to Kasa Depozytowa CDC kumuluje depozyty indywidualne. Ich wysokość decyduje o powodzeniu polityki narodowej w dziedzinie
mieszkalnictwa. Depozyty nie są opodatkowane i są dostępne a vista.
– Kredyt o oprocentowaniu zerowym udzielany jest w normalnym obiegu bankowym. Nie jest to jednak główny kredyt operacji, musi mu towarzyszyć kredyt zawierający umowę o późniejszym wynajmie (kredyt „konwencjonowany”
PC), Kredyt na Zaspokojenie Potrzeb Mieszkaniowych (PAS) lub jakakolwiek
inna forma kredytu na nabycie nieruchomości.
– Kredyt uzupełniający PALULOS, podobnie jak kredyt PLA pochodzący z książeczki
A. Jest on przyznawany inwestorom (głównie organizmom HLM) na okres 15 lat.
Programy oszczędzania na mieszkanie
Od 1965 roku istnieje system oszczędnościowy mający na celu zachęcenie osób
fizycznych do tworzenia oszczędności przeznaczonych na mieszkanie. Mamy tutaj do
czynienia z 2 przypadkami:
− rachunek oszczędnościowy na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (CEL),
z którego w dowolny sposób można dokonywać wpłat i wypłat. Po upływie 18
miesięcy posiadacz konta może uzyskać kredyt wraz z premią rządową;
− plan oszczędzania na mieszkanie (PEL). Jest to umowa, za pośrednictwem której
osoba fizyczna zobowiązuje się do regularnych wpłat kwot określonych w umowie.
Czas trwania umowy nie może być krótszy niż 4 lata. Po tym okresie petent uzyskuje premię rządową i może korzystać z kredytu o korzystnym oprocentowaniu.
10.3.3. Udział pracodawców w budowie mieszkań (PEEC)
Organizacja Udział Pracodawców w Mieszkalnictwie powstała w 1943 roku z inicjatywy szefów firm z północy Francji, a na mocy ustawy z roku 1953 stała się obowiązkowa. Została ona utworzona po to, aby ułatwić uzyskanie mieszkania pracownikom
przedsiębiorstw. Początkowo jej udział był określony na 1% funduszu płac firm zatrudniających powyżej 10 pracowników. Ze względu na swe pochodzenie, 1% zachował
pewną specyfikę w stosunku do innych sposobów finansowania mieszkalnictwa socjalnego. Od 2006 r. składka dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających ponad 20 pracowników (około 170 000 przedsiębiorstw i 11 milionów pracowników).
PEEC jest znaczącym udziałem, który pozwala na coroczne przyznawanie znacznych
kwot na budowę lub remont i adaptację mieszkań. Dostępne środki są tworzone przede wszyst-
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kim przez składki z roku poprzedniego, które przeważnie są regulowane z końcem roku, oraz
przez spłaty kredytów przyznanych wcześniej (kredyty długo- i krótkoterminowe).
10.3.4. Ulgi podatkowe
Istnieje wiele typów ulg podatkowych. Mają one charakter motywacyjny dla inwestorów: obejmują remonty generalne, zakup mieszkań na wynajem zarówno w nowym
budownictwie jak i zasobach dawnych, termorenowację i inne.
Istnieje również kredyt podatkowy przeznaczony na naprawy i remonty mieszkania
głównego. Wartość redukcji podatku ograniczona jest progami dla jednej osoby i dla rodziny.
Rozporządzenia podatkowe dla inwestycji mieszkaniowych na wynajem
Został ustalony nowy statut „indywidualnego wynajmującego”. Dotyczy on inwestycji nowych jak i realizowanych w starych budynkach. Począwszy od 1.01.1999 roku
ma on charakter stały.

•

Mieszkania „nowe”
Jeżeli chodzi o nowe mieszkania, ulga podatkowa polega na malejącym odliczaniu
udziału inwestycyjnego od dochodów z nieruchomości. Rozwiązanie to dotyczy wynajmujących, sklasyfikowanych w kategorii podatkowej jako osoby uzyskujące dochody od nieruchomości. Budynek może być własnością firmy niepodlegającej obowiązkowi podatku od
firm, a dochody z budynku przechodzą do rąk udziałowców w kategorii dochodów z nieruchomości (Cywilna Spółka Nieruchomości S.C.I lub SCPI lub jakakolwiek inna firma).
Odliczenie może być dokonane wyłącznie na prośbę podatnika. Opcja ta jest realizowana
w chwili składania deklaracji podatkowej w roku zakupu mieszkania lub też w roku zakończenia robót. Opcja ta jest nieodwołalna. Czas trwania zobowiązania wynajmu wynosi co
najmniej 9 miesięcy i musi zostać rozpoczęty w ciągu 12 miesięcy od oddania budynku lub
od jego zakupu, jeżeli zakup ma miejsce później. Przedłużenie tego systemu i czasu trwania
amortyzacji jest możliwe przez okres 6 lat, jeżeli warunki dotyczące czynszu i dochodów
zostały utrzymane pomimo zmiany lokatora. Korzystanie z ulg jest zarezerwowane dla wynajmu na cele mieszkaniowe (mieszkanie główne lokatora) – nie jest tutaj możliwy wynajem
jako mieszkania drugiego. Czynsz i dochody lokatora muszą być niższe od pewnych progów.
Dochody są oceniane tylko raz, w chwili zawierania umowy wynajmu.
Ulga podatkowa: właściciel może odliczyć od swych dochodów gruntowych amortyzację równą:
− 8% ceny nabycia mieszkania przez okres 5 pierwszych lat,
− 2,5% w ciągu następnych 4 lat.
Po upływie tego okresu, jeżeli spełnione zostały warunki wynajmu, właściciel ma
prawo – przez okres 3 lat oraz dodatkowo przez okres 6 lat – do korzystania z odliczania
amortyzacji w wysokości 2,5% w przypadku kontynuowania, przeniesienia lub przedłużenia umowy najmu oraz w przypadku spełnienia warunków dotyczących dochodów
pomimo zmiany najemcy.
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Maksymalna wysokość odliczeń wynosi więc 65% wartości mieszkania. Okres
amortyzacyjny rozpoczyna się pierwszego dnia następującego po ukończeniu budynku
lub po jego nabyciu, jeżeli miało ono miejsce później. W zamian, zryczałtowana stawka
odliczenia jest zredukowana do 6% (zamiast 14%). Po upływie okresu amortyzacji wynajmujący może skorzystać z powiększonego odliczenia zryczałtowanego w wysokości
25% – z zastrzeżeniem przestrzegania warunków dotyczących dochodów i czynszu, bez
względu na to, czy zmiana najemcy miała miejsce czy też nie.
Późniejsze prace remontowe lub też prace mające na celu powiększenie mieszkania dają prawo do uzyskania odliczeń z tytułu amortyzacji przy zastosowaniu tej samej
stawki co przy inwestycji początkowej.
W przypadku zawarcia nowej umowy o wynajem, późniejsze wydatki poniesione
z tytułu adaptacji są obowiązkowo odliczane przez okres 10 lat w formie amortyzacji,
równej 10% wartości wydatków.

•

Mieszkania „stare”
Statut „indywidualnego wynajmującego” dotyczy również wynajmu starych mieszkań. Ulga podatkowa przybiera formę dodatkowego odliczenia zryczałtowanego od dochodów z nieruchomości. Ten nowy system dotyczy dochodów czerpanych z niektórych
umów o wynajem zawartych od 1.01.1999 r. Rozwiązanie to nie dotyczy osób fizycznych
i firm niepodlegających podatkowi od firm. Mieszkanie musi odpowiadać normom kwalifikującym go do zamieszkania. Wynajmujący musi podjąć zobowiązanie wynajmowania
mieszkania na okres co najmniej 6 lat. Mieszkanie musi być mieszkaniem głównym najemcy. Czynsz i dochody lokatorów nie mogą przekroczyć pewnych progów.
Właściciele starych mieszkań przez okres 6 lat mogą korzystać z powiększonej,
zryczałtowanej stawki odliczeń (25% zamiast 14%). Korzystanie z tego powiększonego
odliczenia jest odnawialne przez okres 3 lat w razie kontynuowania, przeniesienia lub
przedłużenia umowy, w przypadku, gdy spełnione są warunki dotyczące czynszu. Zryczałtowane, powiększone odliczenie zostaje utrzymane w przypadku zmiany lokatora,
gdy spełnione zostały warunki dotyczące dochodów i czynszu.

10.4. Pomoc dla specyficznych grup społecznych – system dodatków
mieszkaniowych
Istnieją dwa główne typy pomocy indywidualnej, które są skierowane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych: dodatek mieszkaniowy (AL), który dzieli się na: Rodzinny
Dodatek mieszkaniowy (ALF) i zwykły (AL), Socjalny (ALS) oraz Indywidualną Pomoc
Mieszkaniową (APL). Pomoc ta jest przyznawana po spełnieniu wymogów dotyczących
dochodów obliczanych według tabel. APL jest wykorzystywany częściej niż AL. Zasada
naliczania tego typu pomocy opiera się na pojęciu „współczynnika wysiłku mieszkaniowego” (stosunek wydatków mieszkaniowych do dochodów rodziny). Wysokość współczynnika zależy od składu rodziny. Pomoc ta jest finansowana przez Fundusz Świadczeń
Rodzinnych, Państwowy Fundusz Pomocy Mieszkaniowej i przez budżet państwa.
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Tabela 10.3. Wydatki publiczne na mieszkalnictwo w latach 2000-2004
WYDATKI PUBLICZNE NA MIESZKALNICTWO, FRANCJA 2000-2004 (w mln euro)
POMOC BUDŻETOWA BEZPOŚREDNIA

2000
PLA PALULOS
PAP i pożyczka 0%
ANAH i PAH
INNE
PREMIE PEL
Zwolnienie
Podatek gruntowy (państwo)
RAZEM
ULGI FISKALNE
Redukcja podatków
Odpis podatkowy dla wynajmujących
Zwolnione odsetki
na PlanachMieszkaniowych PEL
Zwolnione odsetki na książeczce
A (LivretA)
Zwolnienie z podatku od nieruchomości
Różne, w tym obniżony podatek VAT
Razem
DODATKI MIESZKANIOWE
Wydatki
APL
ALS
ALF
Koszty bankowe
Inne (FSL, ALT, FAAD)
Razem
FINANSOWANIE
Pracodawcy
Rząd
Kasy społeczne
RAZEM
1% patronacki
RAZEM
RAZEM
% Dochodu Wewnętrznego Brutto,
% PIB
w euro na mieszkańca

2001

2002

2003

2004

442
919
391
136
355

451
887
380
114
384

419
811
369
111
375

458
735
407
75
299

457
593
339
81
300

31
2 274

120
2 336

96
2 181

95
2 069

106
1 876

2000

2001

2002

2003

2004

635
1 687

236
1 724

355
1 820

408
1 740

395
1 845

1 570

1 675

1 600

1 770

1 740

503
610

475
623

525
670

580
699

450
700

2 949

3 094

3 205

7 953

7 826

8 175

3 466
8 663

4 820
9 950

2000
5 969

2001
5 956

2002
6 166
3 921
3 170
264
110
13 629

2003
6 074
4 039
3 302
202
100
13 718

2004

3 544

3 708

2 812
310
108
12 742

3 007
313
109
13 093

13 700

2000

2001

2002

2003

2004

6 024
5 208

6 212
5 158

6 455
5 388

6 507
5 378

6 749
5 153

1 411
12 642

1 620
12 991

1 684
13 527

1 739
13 623

1 706
13 608

2000

2001

2002

2003

2004

396

691

995

1 351

1 350

2000
23 366

2001
23 946

2002

2003

2004

24 980

25 800

26 876

1,62%
396

1,60%
404

1,61%
419

1,63%
430

1,63%
445

Źródło: Ministère de l’Equipement, DGUHC, Paris 2005
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Ryc. 10.1. Ewolucja składników pomocy publicznej dla mieszkalnictwa we Francji
1978-2004
Źródło: Ministère de l’Equipement, DGUHC, Paris 2008
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Liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych we Francji:
− w roku 1993 – 5 537 000 osób,
− w roku 1997 – 6 169 000 osób.

Wysokość zasiłków mieszkaniowych (bez departamentów zamorskich):
− w roku 1993 – 63 883 000 000 franków (w tym premie na pomoc w przeprowadzce),
− w roku 1996 – 72 593 000 000 franków.
Źródło: Statystyka obrotów w mieszkalnictwie

Ilustracje przedstawiają strukturę pomocy publicznej w mieszkalnictwie w układzie
procentowym (rysunek górny) oraz w układzie liczb bezwzględnych (wydatki w miliardach euro przyrównanych do wartości na rok 2004).

10.5. Przesłanki dla polskiego systemu finansowania mieszkalnictwa
w programach rewitalizacji
Ważną przesłanką powrotu do budowy polskiego systemu wsparcia dla remontów
starego zasobu mieszkaniowego jest podana wyżej kwota wydatków budżetu państwa
francuskiego na zasilenie systemu mieszkalnictwa stanowiąca 1,63% Dochodu Wewnętrznego Brutto. Odpowiednikiem polskim jest przygotowywany od lat system finansowania tzw. luki remontowej obejmującej kilka milionów mieszkań. Wg wyliczeń
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z początku lat 90., a następnie
Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej,
mieszkania budowane przez spółdzielnie lokatorskie i własnościowe to zasób ponad 3,5
mln mieszkań. Podobnie jest w innych formach własności. Duża część tego zasobu podlegać musi różnym formom remontów i modernizacji. Mimo wnikliwych studiów Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej, a następnie IRM, dotyczących charakterystyki tego zasobu, brakuje scenariuszy praktycznych, pokazujących jak mogłyby wyglądać remonty
w poszczególnych segmentach tego zbioru. Ich przygotowanie wymagałoby skrzyżowania danych dotyczących typów własności ze sposobem użytkowania mieszkań. Dla odrębnych uwarunkowań potrzebne są różnorodne i praktyczne scenariusze finansowania,
oparte na dobrowolnym uczestnictwie grup właścicieli, co implikuje wsparcie publiczne
dla ich działań.
Tak na przykład, prywatni właściciele kamienic w polskich miastach, szczególnie
małych i średnich, wynajmujący po kilka do kilkunastu mieszkań, powinni wreszcie
zaistnieć jako poważnie traktowani uczestnicy systemu. To oni dostarczają najbardziej
elastyczną w użytkowaniu ofertę mieszkaniową na coraz bardziej mobilny rynek pracy.
To oni umożliwiają wynajem studentom czy krótkie pobyty nowym pracownikom przybywającym do miast. Są więc bardzo potrzebnymi partnerami polityki państwa. I to nie
tylko polityki mieszkaniowej, lecz pośrednio również polityki zatrudnienia. W czasach,
gdy ze względu na ustawy o sprzedaży mieszkań w zasobach komunalnych i zakłado-
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wych zniknęły praktycznie z rynku mieszkania przy zakładach pracy (szpitalach, mieszkania lokatorskie dla kadry wojskowej, mieszkania lokatorskie dla ludzi w podeszłym
wieku), prywatni „kamienicznicy” w starych zasobach lub w wykupionych mieszkaniach spółdzielczych mogą jeszcze wystąpić ze znaczącą ofertą mieszkań na wynajem.
Żeby jednak zechcieli i mogli finansowo tę ofertę poprawić w sensie standardów komfortu, ich rachunek wkładów i stopa zwrotu muszą być zrównoważone. Z doświadczeń
francuskich wynika, że nie jest to możliwe bez montażu finansowego, jaki stanowi pożyczka indywidualna dla właściciela remontującego budynek, subwencja z funduszy
publicznych (lub ze specjalnego Funduszu Remontowego na podobieństwo ANAH,
której na razie nie ma) w relacji z czynszem wymaganym po remoncie. Ten czynsz lokatorski zasilony być powinien z kolei przez indywidualny dodatek mieszkaniowy dla
niektórych lokatorów. Oczywiście w przypadku, jeśli rząd, region, czy samorząd pragnie zapewnić przynajmniej pewien stopień przemieszania różnych grup socjo-profesjonalnych w odnawianych dzielnicach. Można pokusić się o stopniowe wprowadzenie
takiej reformy czynszów i dodatków mieszkaniowych w Polsce, rozpoczynając właśnie
od wybranych obszarów rewitalizacji. Tym sposobem uzyskać można pole obserwacji
i możliwość korekty. Tak naszkicowany scenariusz wymagałby dokończenia reformy
czynszów i dodatków mieszkaniowych, rozpoczętej w latach 90., ale nie doprowadzonej
konsekwentnie do końca.
Podobnie jak w krajach UE finansowanie remontów w poszczególnych segmentach
zasobu powinno stanowić spójny element systemu finansowania całego starego parku
mieszkaniowego w sposób wysoce zróżnicowany. W ramach takiego systemu tylko niektóre roboty budowlane wynikające ze specyfiki osiedla lub budynków (np. w odniesieniu do wymogów konserwatorskich w zasobach szczególnie interesujących z punktu
widzenia historycznego) powinny być finansowane w sposób szczególny.
Podobnie jak w obiektach mieszkalnych wpisanych do rejestru zabytków, tak
i w osiedlach mieszkaniowych z okresu międzywojennego, które taki zabytkowy charakter posiadają lub nabędą go z czasem, te specyficzne czy dodatkowe wymogi rewaloryzacji wybiegające poza standardowy remont czy modernizację powinny sięgać
do specjalnej ścieżki finansowej. Natomiast remont zachowawczy, remont generalny
i modernizacja powinny znaleźć się w zasięgu scenariuszy finansowania, którymi objęte
są zarówno te, jak i inne segmenty starego rynku mieszkaniowego. Tak właśnie zorganizowane jest finansowanie remontów w dawnych krajach Unii Europejskiej. Oczywiście
Komisja Europejska nie zajmuje się normowaniem systemów finansowania remontów
w poszczególnych krajach. Toteż stworzony kontekst finansowy dla programów rewitalizacji w ramach 16 RPO w latach 2007-2016 wymaga dopełnienia od strony remontów
i modernizacji zasobów mieszkaniowych.
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10.6. Finansowanie polityki miejskiej w sferze programów
rewitalizacji
10.6.1. Zarządzanie wartością nieruchomości w programach odnowy
Przygotowanie preliminarza wydatków i bilansu finansowego w programie odnowy urbanistycznej jest zadaniem stosunkowo nowym. Nie opiera się bowiem na tradycyjnych metodach bilansu wynikającego z prostego ujęcia renty gruntowej w ekstensywnym rozwoju urbanizacji. We Francji zapotrzebowanie na tego typu bilanse znacznie
wzrosło od czasu poszerzenia programów odnowy urbanistycznej po roku 2003, które
implikują wykup budynków, wykup terenów i wyburzenia. Dla przygotowania takich
preliminarzy budżetowych istotne jest wprowadzenie pojęcia wartości negatywnej nieruchomości oraz przypomnienie pojęcia stanu zerowego (O. Piron, 1992) w odniesieniu do stanu terenów odzyskiwanych do zagospodarowania.
Przyjrzyjmy się tym pojęciom w zestawieniu z tradycyjnym rozwojem miast poprzez urbanistyką ekspansywną, na nowych, niezabudowanych terenach, dawniej rolniczych. Budowa na nowych terenach tworzy wartość dodaną i jest to dla developera ewidentne. Wystarczy porównać koszt terenu i wysokość uzyskanych dochodów ze
sprzedaży działek po wprowadzeniu infrastruktury. Bilans zagospodarowania stawia
jednak i w tym przypadku dalsze pytania: o podział dochodów między właścicielami,
developerem, przyszłymi użytkownikami i rozłożeniem kosztów infrastruktury, która
obciąża ten bilans. Powstaje też inny istotny problem, gdy nowa strefa do urbanizacji
wymaga dużych inwestycji ponadlokalnych, na przykład dróg, kanalizacji. Ich koszty są obliczane dla realizacji inwestycji w skali przewyższającej potrzeby omawianego
programu urbanizacji. Jak więc finansować te „sieci pierwotne”, które logicznie są do
sfinansowania przez budżet publiczny, czyli przez podatników?
W programie odnowy urbanistycznej obszaru istnieje oczywiście tworzenie wartości dodanej, jednak jej wycena jest trudniejsza147. W jej obliczeniach punktem wyjścia
są bowiem istniejące nieruchomości: budynki i tereny. Natomiast w trakcie realizacji
procesu odnowy znowu dochodzi się do nowych nieruchomości. Między nimi istnieje
niekiedy faza przejściowa. Dotyczy okresu, gdy teren jest wolny, bardziej lub mniej
wyposażony w infrastrukturę techniczną. Bilans powinien wyrażać więc porównanie
wartości końcowej i wartości początkowej, czyli określić wartość dodaną. Jednak, gdy
istnieje wielu właścicieli terenów zdegradowanych – działek niezabudowanych oraz
wielu właścicieli budynków, działek, gmina występująca jako właściciel, dochodzimy
w końcu do konstatacji wartości, której konsekwencje są bardzo trudne do akceptacji dla
niektórych właścicieli. Zanim bowiem dojdzie do pierwszych wkładów inwestycyjnych,
wszystkie działania w sektorze odnowy urbanistycznej muszą być poprzedzone szeregiem wydatków wstępnych i tak:
147

Opracowanie na podstawie: Piron O., Renouvellement urbain, Analyse systémique, Ministère de
l’Équipement des Transports, du Logement du Tourisme et de la Mer, Plan Urbanisme Construction Architecture, Paris.
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− koszty są potencjalnie wysokie i nieznane przed przystąpieniem do operacji,
− potrzebny czas dla przygotowania terenów do dalszych etapów też jest nieznany, szczególnie, jeśli władze publiczne (komunalne) są wymagające w odniesieniu do przeprowadzek lokatorów czy innych użytkowników,
− niesprecyzowane terminy powodują nieznane koszty finansowe, a studium wykonalności i bilans operacji niesie wiele niewiadomych.
Powstaje między innymi pytanie: jaka jest wartość nieruchomości w czasie zmiany
użytkowania? Nie jest to z pewnością wartość określona w wyniku poprzedniej eksploatacji. To raczej kwota, jaka będzie przypisana tej nieruchomości ze względu na
różnorodne wydatki związane z wyprowadzeniem czy przeprowadzeniem lokatorów –
niezbędne, by utrwalić trwale nową funkcję, koszt oczyszczenia terenów toksycznych,
wyburzeń etc.
Doświadczenia dowodzą, że w niektórych obszarach o dużej wartości nieruchomości, ewentualne dochody mogą być niższe od sum niezbędnych, by uzyskać władanie
techniczne terenem dla budowy w takich warunkach. Inaczej mówiąc, w tych przypadkach cały zespół nieruchomości ma wirtualnie negatywną wartość netto. Zapytajmy na
przykład, jaka jest wartość zakładów metalurgicznych, których produkcję zatrzymano,
lub budynków, które trzeba wyburzyć jednak bez prawa odbudowy. Są to fakty, trudne
do przyjęcia z punktu widzenia właścicieli, którzy powinni jednak wiedzieć:
− że najpierw trzeba zaakceptować straty – może to prowadzić do bankructwa
w niektórych przypadkach starych przedsiębiorstw, podczas gdy właściciele
sądzą, że jakikolwiek byłby stan ich własności, posiada ona zawsze jakąś wartość pozytywną;
− następnie powinni dysponować dodatkowym funduszem, by zadowolić i respektować szereg przepisów i reguł. To staje się często przeszkodą w uczestnictwie i blokuje proces. Władze publiczne są więc przedmiotem starań ze strony
właścicieli, by uczestniczyły w pokryciu deficytu, jak i w następnie w dekapitalizacji.
Pojęcie „wartość negatywna” jest też problemem od strony teoretycznej148: wydaje się bowiem, że każdy teren może być jakoś pozytywnie wykorzystany i przynosić
dochody (choćby w postaci prowizorycznego parkingu). Lecz najczęściej te działki lub
budynki są obciążone szeregiem serwitutów, które zamykają możliwość jakiegokolwiek
wykorzystania, a pociągają koszty odkażenia terenu, koszt przeprowadzek lokatorów.
Nic też nie gwarantuje, że dochody będą na tyle wysokie, by pokryć obligatoryjne wydatki, niezależnie od ewentualnych przyszłych dochodów. Dochodzimy więc do potencjalnych wartości negatywnych nieruchomości, które – jak się wydaje – miały poprzednio
wartość dodatnią, choćby niewielką. To bez wątpienia wkład obowiązkowych czynności
i wydatków, rzadko brany pod uwagą w bilansie programu, powinien być przedmiotem
prac prawników i księgowych.

148

Tamże.

250

Finansowanie polityki mieszkaniowej i programów odnowy urbanistycznej

Ten stan rzeczy powinien włączać – jeśli to jest tylko możliwe – aktywnych właścicieli do procesu operacyjnego. Ich nadzieja na udział w zyskach, zwiększona przez dopuszczenie do „okrągłego stołu” negocjacji lub poprzez klauzulę „powrotu do korzystniejszej sytuacji”, mogą odblokować wiele sytuacji. W rzeczy samej, dochody uzyskane
z modernizacji lub z przekształcenia i wytworzenia wartości mogą niekiedy wypełnić
lub przeważyć negatywną wartość szacowaną na początku zgodnie z zasadami księgowości – ze swej natury pesymistycznymi w czasie wstępnej ewaluacji.
Ponadto partycypacja początkowych uczestników pozwala na przyjęcie przez nich
za oczywiste zgody na poniesienie kosztów finansowych, jak i np. kosztów ochrony,
zabezpieczenia terenu. Te wstępne uwagi dotyczące analizy finansowej powinny pomóc
na bardziej precyzyjne zrozumienie potrzeb finansowania i sposobu ich pokrycia. Wartość zerowa odnosi się w tym kontekście do konieczności pokrycia kosztów doprowadzenia terenów obciążonego zanieczyszczeniem chemicznym, koniecznością wyburzeń
lub złomowania, do stanu „zerowego”, czyli takiego, który pozwala na rozpoczęcie budowy w nowym cyklu użytkowania.
10.6.2. Budżetowe finansowanie polityki miejskiej jako „polityki horyzontalnej”
Polityka miejska pojawia się w ustawie budżetowej na rok 2007 jako „polityka
horyzontalna”. Zawiera ponad 30 pozycji finansowych pochodzących z różnych linii
budżetowych i z różnych resortów. Dla podkreślenia międzyresortowego charakteru tej
polityki, a w szczególności kierunku jej rozwoju, przygotowany został specjalny dokument wyjaśniający – na użytek deputowanych i opinii publicznej – merytoryczną
spójność tych wydatków. Zamieszczona poniżej tabela przedstawia 32 pozycje polityki
miejskiej w aspekcie finansowym. Polityka miejska kosztuje budżet państwa około 3
miliardy euro rocznie w latach 2005-2008, stanowiąc najczęściej dodatkowe zadania
dla partnerów realizujących ją w sferze budżetowej: policji, urzędów pracy administracji społecznej, sądownictwa, lecz również organizmów budujących mieszkania socjalne
oraz stowarzyszeń pracujących w obszarze ekonomii społecznej.
Tworzenie polityki miejskiej poprzez wciągnięcie do jej realizacji funduszy z resortów takich jak edukacja, zdrowie, sprawy socjalne jest silną inspiracją dla stworzenia
w Polsce Funduszu Polityki Miejskiej i Rewitalizacji, który – w pewnej części – powinien być zasilany w podobny sposób.
Tabela 10.5. Międzyresortowy budżet „horyzontalny” państwa francuskiego obejmujący część polityki miejskiej zasilanej z budżetów resortowych w latach
2005-2007 (w euro)
2005

2005

2006

2006

2007

2007

Zezwolenia
na wypłaty

Rezerwacja
funduszy

Zezwolenia
na wypłaty

Rezerwacja
funduszy

Zezwolenia
na wypłaty

Rezerwacja
funduszy

Równowaga społeczna
i terytorialna i jej wspomaganie

634 889 504

657 289 504

767 985 980

793 185 980

755 983 000

794 983 000

Prewencja i rozwój społeczny

229 464 428

247 384 428

361 775 980

381 665 980

353 345 000

383 745 000

Numer

Nazwa programu lub działania
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02
03

Rewitalizacja ekonomiczna
i rynek pracy

387 818 951

372 050 000

377 360 000

359 130 000

366 730 000

27 086 125

27 086 125

34 160 000

34 160 000

43 508 000

44 508 000

Renowacja miejska

415 000 000

226 600 000

305 044 500

233 044 500

400 000 000

386 000 000

01

Dawne mieszkania – w ramach
renowacji miejskiej

223 000 000

98 500 000

213 500 000

133 000 000

02

Zagospodarowanie dzielnicy
w ramach renowacji miejskiej

192 000 000

128 100 000

91 544 500

100 044 500

03

Narodowy Program Odnowy
Miasta (nowy)

400 000 000

356 000 000

04

Wielkie Projekty Miejskie
GPV – operacje odnowy
miejskiej (nowe)

202

Strategia, potencjał i ewaluacja

378 338 951

251

30 000 000

102

Dochodzenie i powrót na rynek
pracy

188 294 250

188 294 250

380 122 474

338 655 338

253 826 402

277 790 776

02

Przygotowanie do wejścia na
rynek pracy grup zagrożonych
marginalizacją

188 294 250

188 294 250

380 122 474

338 655 338

253 826 402

277 790 776

Rozwój rynku pracy

8 115 000

8 115 000

9 900 000

9 900 000

9 900 000

9 900 000

Obniżka kosztów pracy dla
rozwoju obszarów o dużym
potencjale

8 115 000

8 115 000

9 900 000

9 900 000

9 900 000

9 900 000

133
01
135

Rozwój i powiększenie oferty
mieszkaniowej

347 801 200

270 270 000

94 100 000

185 574 000

101 469 000

168 381 000

01

Budowa mieszkań na wynajem
i poprawa starych zasobów

343 120 000

265 233 800

75 065 000

166 391 000

82 080 000

148 992 000

05

Wsparcie

4 681 200

5 036 200

109
01
101

19 045 000

19 183 000

19 389 000

19 389 000

Pomoc w dochodzeniu do
mieszkania

690 000 000

690 000 000

664 000 000

664 000 000

Indywidualne zasiłki
mieszkaniowe

690 000 000

690 000 000

664 000 000

664 000 000

Dostęp do prawa
i sądownictwa

02

Rozwój dostępu do prawa
i do sieci instytucji prawnych
w bliskim sąsiedztwie

03

Pomoc dla ofiar

11 468 000

11 468 000

16 429 000

16 429 000

16 600 000

16 600 000

6 888 000

6 888 000

11 779 000

11 779 000

11 900 000

11 900 000

4 580 000

4 580 000

4 650 000

4 650 000

4 700 000

4 700 000

182

Ochrona sądowa młodzieży

15 830 000

16 040 000

18 998 000

19 044 000

19 300 000

19 300 000

01

Wdrożenie ustaleń prawnosądowych: przestępstwa
młodocianych

8 135 000

8 266 000

9 503 000

9 520 000

9 664 000

9 664 000

02

Wdrożenie ustaleń prawnosądowych: młodzież zagrożona
i młodzi dorośli

3 655 000

3 714 000

4 270 000

4 277 000

4 342 000

4 342 000

03

Wsparcie

4 040 000

4 060 000

5 225 000

5 247 000

5 294 000

5 294 000

Administracja sądowa

2 014 000

2 014 000

2 014 000

2 014 000

2 120 000

2 120 000

Opieka i reintegracja osób
wychodzących
z więzienia (pozycja dawna)

2 014 000

2 014 000

2 014 000

2 014 000

2 014 000

2 014 000

Policja

524 196 906

524 196 906

538 581 334

538 581 334

565 219 449

565 219 449

Bezpieczeństwo i spokój
publiczny

524 196 906

524 196 906

538 581 334

538 581 334

565 219 449

565 219 449

Żandarmeria narodowa

9 727 023

9 727 023

23 776 213

23 776 213

24 439 922

24 439 922

Porządek i bezpieczeństwo
publiczne

9 727 023

9 727 023

23 776 213

23 776 213

24 439 922

24 439 922

228 401 000

228 401 000

316 842 000

316 842 000

319 778 000

319 778 000

107
03
176
02
152
01
140

Szkoły publiczne pierwszego
stopnia
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141
230
01
104
03
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Szkoły publiczne drugiego
stopnia

171 819 000

171 819 000

194 035 000

194 035 000

195 806 000

195 806 000

Życie uczniów

162 496 000

162 496 000

198 062 000

198 062 000

216 610 000

216 610 000

Życie szkolne i wdrożenie do
odpowiedzialności

162 496 000

162 496 000

198 062 000

198 062 000

216 610 000

216 610 000

Przyjęcie obcokrajowców
i integracja

36 713 110

36 713 110

36 715 000

36 715 000

36 715 000

36 715 000

Integracja

36 713 110

36 713 110

36 715 000

36 715 000

36 715 000

36 715 000

Publiczna Służba Zdrowia
i działania prewencyjne

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

Pilotaż polityki zdrowia
publicznego

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

177

Profilaktyka i zapobieganie
wykluczeniu społecznemu
(nowa kategoria)

5 222 000

5 222 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

219

8 350 000

204
01

Sport

2 400 000

2 400 000

6 400 000

6 400 000

8 350 000

01

Promocja sportu masowego

2 400 000

2 400 000

4 650 000

4 650 000

6 145 000

6 145 000

04

Promocja zawodów
związanych ze sportem

1 750 000

1 750 000

2 205 000

2 205 000

25 972 423

21 443 632

21 443 632

163

Młodzież i życie stowarzyszeń
młodzieżowych

18 840 000

18 840 712

25 972 423

01

Rozwój stowarzyszeń

1 500 000

1 500 000

2 500 000

2 500 000

02

Promocja działań na rzecz
młodzieży

10 709 800

10 709 800

12 024 397

12 024 397

8 659 920

8 659 920

03

Promocja działań na rzecz
edukacji powszechnej

8 130 912

8 130 912

10 698 026

10 698 026

8 533 712

8 533 712

05

Promocja i animacja
kierownictwa stowarzyszeń

1 750 000

1 750 000

1 750 000

1 750 000

RAZEM

2 786 027 705 2 542 706 505 3 632 587 924 3 635 830 788 3 619 160 405 3 735 036 779

Źródło: Fragment ustawy budżetowej na rok 2007 w sferze horyzontalnej polityki miejskiej i odnowy
miast, Projet de la loi de finance pour 2007, Dokument polityki horyzontalnej – MIASTO, [w:]
Projekt budżetu państwa, wersja z 10.10.2007, opracowanie autora.

Taki instrument wsparcia finansowego dla lokalnych programów rewitalizacji
(w powiązaniu z regionalnymi Programami Operacyjnymi) powinien być zarządzany
przez międzyresortowy organ z udziałem podmiotów społecznych i naukowych. Byłoby
to dowodem, że społeczeństwo i rząd rozumie rolę miasta jako platformę rozwoju gospodarczego, miejsce zintegrowanych działań poszczególnych resortów.
10.6.3. Finansowe aspekty realizacji Narodowego Programu Odnowy Miast
Uruchomienie Narodowego Programu Odnowy Miast PNRU we Francji wymagało znacznych nakładów finansowych, zarówno na same prace, jak i wydatki
związane z inżynierią programów. Wstępnie szacowany na lata 2004-2008 koszt
całkowity prac do zrealizowania w ramach PNRU wynosił, według Ministerstwa
Infrastruktury, około 30 miliardów euro: 16 mld euro na budowę, 2,6 mld euro na
wyburzenia, 3 mld na remonty i 8,4 mld na operacje zagospodarowania przestrzeni
miejskiej. Zważywszy na wydłużenie czasu obowiązywania PNRU, należy przewidzieć zwyżkę tych kwot. Wydatki ogółem, związane z inżynierią, także powinny być
uwzględnione, jako że mogą one stanowić ok. 20% nakładów publicznych przewi-
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dzianych w ramach programu rewitalizacji miast. W tym kontekście udany pilotaż
programu z ramienia ANRU wymaga uruchomienia znaczących kredytów, których
nie mogą zastąpić środki wniesione przez inwestorów – wynajemców i wspólnoty lokalne. Dla lokalnych wspólnot znaczny wkład finansowy jest równoznaczny
z projektem miejskim o znaczeniu politycznym. Dla inwestorów – wynajmujących
mieszkania w sektorze publicznym, partycypacja powinna oznaczać odnowę ich majątku dopuszczoną przez PNRU. Agencji udało się osiągnąć pewną równowagę w finansowaniu: na zakończenie pierwszych 91 porozumień jej zobowiązania osiągnęły
wartość niewiele ponad 3 miliardy, czyli średni poziom finansowania rzędu około
32% (całkowity koszt robót: 10 mld euro).
Poza wielkimi inwestorami – wynajemcami mieszkań w sektorze publicznym,
HLM o znaczeniu krajowym – inwestorzy w sektorze publicznym mieszkalnictwa napotykają trudności w pogodzeniu PNRU i częścią Planu Spójności Społecznej dotyczącą budowy mieszkań. Ponieważ uruchomienie obydwu programów nie odbyło się
równocześnie, w niektórych przypadkach nie była kontrolowana wydolność finansowa
wynajemców. Na zakończenie 91 pierwszych zawartych porozumień udział inwestorów w sektorze uspołecznionym we wszystkich nakładach wyniósł 41,8%, czyli około
4,2 mld euro, z czego 18% stanowiły własne środki, 82% – pożyczki. Inwestorzy –
wynajemcy mieszkań w sektorze publicznym, w szczególności mniej znaczni, podkreślają wielką potrzebę środków przyznanych na prowadzone wyburzenia, wzrost znaczenia operacji kupna połączonego z poprawą standardu (acquisition-amélioration).
Wymaga to spłaty kredytów w czasie o wiele krótszym niż operacje budowy nowych
mieszkań. Podkreślają również ubożenie najemców. Co do partycypacji gmin oraz
związków międzygminnych, to mogą okazać się one niezdolne do dokonania wymaganego wkładu finansowego.
Na zakończenie owych 91 podpisanych porozumień udział samorządów w koszcie całkowitym powinien wynosić 11,1%. Bardziej problematyczna jest kwestia małych
gmin, bez czynnego wsparcia międzykomunalnego. W tym względzie francuski Plan
Spójności Społecznej czyni pierwszy ważny krok, gdyż przewiduje zwiększenie dotacji
do 120 mln euro rocznie i określa warunki rozdziału wedle kryterium geograficznego,
stanowiącego priorytet dla polityki rozwoju miasta.
Dla miasta takiego jak Hawr, drugiego po Roubaix miasta-beneficjenta pod względem poziomu oraz drugiego po Marsylii, odnośnie do kwot, reforma dotacji stanowi
z punktu widzenia finansów niezaprzeczalnie korzystną okoliczność dla wspierania projektów, w miejsce kredytów Funduszu Miejskiego, co do których odnotowano znaczny
spadek.
Finansowanie odnowy miast zakłada znaczny wkład środków ze strony departamentów i regionów. Jednakże dla projektów podpisanych w 2005 r. partycypacja tych
wspólnot pozostaje niewielka, rzędu 5,1% dla regionów i 3,7% dla departamentów. Pomimo przeciwnych sytuacji wspólnoty zdają się nie być zainteresowane dalszym angażowaniem się w odnowę miast.
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Tabela 10.6. Podział obciążeń finansowych w pierwszych 91 porozumieniach ANRU
Organ finansujący
Inwestor – wynajmujący
mieszkania czynszowe
w sektorze publicznym
ANRU
Państwo (oprócz ANRU)
Miasta i Organizmy Interkomunalne
Regiony
Departamenty
CDC*
FEDER
Inne
OGÓŁEM

Finansowanie (w mln euro)

Udział w finansowaniu,
ogółem

4176,8

41,8%

3161,7
63,8
1108,3
514,4
370,5
75,7
199,0
331,7
10 001,9

31,6%
0,6%
11,1%
5,1%
3,7%
0,8%
2,0%
3,3%
100%

* finansowanie ze środków własnych (źródło: ANRU)

Udział departamentów w pomocy społecznej okazuje się bardzo zmienny, podczas gdy wraz z transferem środków z Funduszu Solidarności na rzecz Mieszkalnictwa (FSL) przewidzianym w ustawie z 13 sierpnia 2004 r. o swobodzie i odpowiedzialności lokalnej instrument ten mógłby stanowić część pomocy socjalnej
w ramach odnowy miast. Cel, jaki stawia sobie ANRU w latach 2007-2009, to uzyskanie dofinansowania ze strony regionów i departamentów w wysokości co najmniej 12%.
10.6.4. Możliwe opóźnienia z braku środków lokalnych
O ile lokalni uczestnicy nie podejmą szczególnych starań w celu zwiększenia
swych możliwości finansowych i wykonawczych, w realizacji PNRU mogą wystąpić
opóźnienia, zarówno w fazie zaciągania zobowiązań, jak i ich spłat. Co do zobowiązań, to jedynie 75% spośród tych, które przypadały do zapłaty w 2004 r. stanowiło
przedmiot decyzji o przyznaniu dotacji. W roku 2005, kiedy to napłynęły z terenu
pierwsze informacje zwrotne, ANRU przewidziało kolejne wydłużenie terminów
spłaty zobowiązań, co może prowadzić do istotnego ograniczenia przewidywań. Jeżeli chodzi o realizację płatności, to dla 6% operacji, które powinny rozpocząć się
w 2004 r. faktycznie wydano polecenie wypłaty. Co do realizacji podpisanych porozumień, różne scenariusze opóźnień przewidywanych przez ANRU w roku 2005 zakładają przesunięcia terminu aż o 11 miesięcy. Do tych sygnałów, dotyczących kwot
niewielkich w porównaniu z ogółem dofinansowania należy podchodzić ostrożnie.
Jednakże, jeżeli taka sytuacja miałaby wystąpić w kolejnych latach, może ona doprowadzić do ograniczenia dostępu do globalnej dotacji. Stąd wydaje się konieczne
przeprowadzenie analizy rozliczeń pozostałych do przeprowadzenia w najbliższych
latach.
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Tabela 10.7. Wskaźnik wykonania operacji w 2004 r.
Płatności dokonane
w 2004 r. (w euro)
Operacje w ramach
porozumień

8 488 171

Płatności wymagalne Wskaźnik realizacji
w 2004 r. (w euro)
w 2004 r.
147 673 311

5,75%

Źródło: ANRU

10.7. Aneks. Interwencjonizm państwowy we Francji i w Polsce
Jak wynika z zestawień zawartych w powyższych tabelach, w ramach francuskich
finansów publicznych przewidziane są dotacje na mieszkalnictwo zarówno od strony pomocy dla mieszkańców (rozwinięty system dodatków mieszkaniowych), jak i od strony
pomocy dla inwestorów (w różnorodnych formach). Łącznie pomoc dla sektora mieszkaniowego stanowi w latach 1990-2004 ponad 1,5% Produktu Wewnętrznego Brutto
PIB.
Można pokusić się o zestawienie sum w poszczególnych rubrykach z podobnymi
kategoriami wyrażonymi w założeniach Polityki Mieszkaniowej państwa polskiego, publikowanymi w Biuletynie Informacyjnym UMiRM z lipca 1999 r149. Znajdujemy tam
łączne proponowane wydatki z budżetu państwa (wydatki bezpośrednie i ulgi mieszkaniowe) na sumę:
− 6 mld 210 mln zł na rok 1998,
− 5 mld 374 mln zł na rok 1999 (około 140 złotych na mieszkańca w roku),
− 5 mld 360 mln zł na rok 2002,
− 5 mld 460 mln zł na rok 2003.
Relatywizując wskaźniki interwencji finansowej państwa na mieszkalnictwo we
Francji i w Polsce wynoszące na rok 1999:
− we Francji, ok. 2300 franków na mieszkańca (czyli 1150 PLN),
− w Polsce, ok. 140 PLN w tym samym roku 1999,
przy użyciu współczynnika, jaki stanowi zestawienie Produktu Krajowego
Brutto na mieszkańca w obu krajach na rok 1999:
− we Francji 18 116 USD na mieszkańca,
− w Polsce 4500 USD na mieszkańca,
można wyliczyć w przybliżeniu, że dla utrzymania podobnej rangi problemu mieszkalnictwa w Polsce, w porównaniu z Francją, należałoby przeznaczyć około 300 PLN na
mieszkańca, czyli dwukrotnie więcej niż preliminowano. Byłoby to jednak nadal czterokrotnie mniej w liczbach bezwzględnych niż we Francji.
Finansowania mieszkalnictwa w Polsce na tle państw Unii Europejskiej
Przez okres pierwszych lat gospodarki rynkowej w Polsce (1990-1992) istniało
jednak słabe zaangażowanie rządu we wspieranie sektora mieszkaniowego z budżetów
149

Założenia Polityki Mieszkaniowej Państwa na lata 1999-2003,, „Biuletyn Informacyjny Urzędu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast”, Warszawa, lipiec 1999.
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publicznych. Pewne „zachłyśnięcie się” gospodarką rynkową w tym okresie pozwalało – i niestety nadal pozwala – na (niejako programowe) odrzucenie interwencjonizmu
państwowego i przypisywanie wszelkich zalet działaniom „niewidzialnej ręki rynku”.
Zjawisko to wynikało również z małej znajomości materii, normalnej w tym okresie, tak
wśród kadry profesjonalnej, jak i w opinii publicznej.
Po siedemnastu latach transformacji, znajomość mechanizmów integrujących zachowania developerów prywatnych na rynku mieszkaniowym z publiczną „inżynierią”
instytucjonalną i finansową, która w krajach UE zmniejsza patologie wolnego rynku
w sektorze mieszkaniowym i reguluje ten rynek, jest nadal znikoma. Również próby
integracji narastających problemów społecznych w programowanie i finansowanie przekształceń i odnowy obszarów miejskich podejmowane w skali centralnej, regionalnej czy
samorządowej nie są traktowane priorytetowo przez kolejne rządy. Władze nie zwróciły
również, jak dotąd, uwagi na fakt często akcentowany przez ekspertów zagranicznych,
że zaniedbania i zaniechania w sektorze mieszkaniowym przekształcają się w ostatecznym rozrachunku w bariery rozwoju gospodarczego kraju, stanowiąc swoiste „bomby”
społeczne o opóźnionym wybuchu.
W pierwszej dekadzie XXI wieku perspektywa podporządkowania Polski zasadom
i procedurom gospodarki unijnej powoduje zainteresowanie techniką mechanizmów finansowania programów, w tym również tych, które działają na rynkach mieszkaniowych
i w politykach miejskich krajów Unii Europejskiej. W latach 90. opóźniona została jednak znacznie budowa sytemu zasilania sektora mieszkaniowego w wielu segmentach
rynku, a szczególnie w dziedzinie istniejących zasobów mieszkaniowych.
Należy jednak zaznaczyć, że Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, który przez
kilkanaście lat budował system finansowania mieszkalnictwa w warunkach niełatwego dialogu z Ministerstwem Finansów i w trudnym kontekście parlamentarnym, został w ogóle zamknięty, a próby odrodzenia Ministerstwa Budownictwa i przesunięcia
problemów miejskich między różnymi ministerstwami nie rokują nadziei na szybkie
wdrożenia działań systemowych. Tym niemniej istnieją pozytywne sygnały tworzenia
platformy porozumienia pomiędzy niektórymi uczestnikami gry o rynek mieszkaniowy
w Polsce.
Porównując programy polityki mieszkaniowej państwa, publikowane w Biuletynach Informacyjnych UMiRM150, z wynikami monitoringu widzimy jak trudna jest realizacja przyjętych założeń i postulatów.
Wydatki budżetu Państwa na cele mieszkaniowe w 2000 r.151
W 2000 roku na sferę mieszkaniową wydatkowano z budżetu państwa 2587,2 mln
zł (bez dotacji na budownictwo i remonty prowadzone przez MON i MSW). Kwota ta
była większa od wydatkowanej w 1999 r. o 23% (tab. 10.8). W konsekwencji w porów150

Biuletyn Informacyjny UMiRM, Nr 7/99, Warszawa, lipiec 1999.

151

Źródło: Informacje o Mieszkalnictwie, wyniki monitoringu za 2000 r., Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa, kwiecień 2001, s.28-29.
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naniu z 1999 r. wzrósł również udział wydatków na sferę mieszkaniową w ogólnych
wydatkach budżetu państwa oraz udział wydatków na sferę mieszkaniową w produkcie
krajowym brutto.
Tabela 10.8. Planowane przez UMiRM wydatki budżetu państwa na cele mieszkaniowe 1999-2000 w milionach złotych
Udział wydatków na sferę mieszkaniową w wydatkach budżetu
państwa (%)
Udział wydatków na sferę mieszkaniową w produkcie krajowym
brutto (%)
Przeznaczenie środków
Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych
Umorzenie kredytów mieszkaniowych
Refundacja premii gwarancyjnych
Fundusz hipoteczny
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
Fundusz Termomodernizacji
Dotacje dla gmin na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych
Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych
na usuwanie skutków powodzi
Ogółem

1999

1999

2000

1,5

1,7

0,3

0,4

2000
w mln zł

1999 =
=100

609,2
–
911,4
9,0
150,0
5,0
416,9

414,3
–
1368,4
–
242,5
12,0
550,0

68,0
–
150,1
–
161,7
240,0
131,9

1,2
2102,7

3,2
2590,4

266,7
123,2

W ocenie IGM152 z 2001 r. „wydatki budżetu na cele mieszkaniowe w zakresie popierania inwestycji mieszkaniowych są bardzo skromne, gdyż stanowią około 10% wydatków na cele mieszkaniowe. Istotna pomoc państwa to środki, które nie wpływają do
budżetu państwa w formie podatków. Szacuje się, że tzw. duża ulga podatkowa z tytułu
inwestycji mieszkaniowych zmniejszyła dochody budżetu o ok. 2,3 mld zł, co stanowiło
ok. 12% ogólnych wydatków na budownictwo mieszkaniowe”.
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Tamże s. 28.

Rozdział 11
Doświadczenia francuskie a budowa systemu
zarządzania odnową miast w Polsce
11.1. Elementy systemu – transfer doświadczeń
W poprzednich rozdziałach przedstawione zostały działania podejmowane przez
władze publiczne i sektor pozarządowy na różnych szczeblach zarządzania odnową
miast we Francji. Bardziej precyzyjnym celem zarządzania jest przejęcie kontroli nad
niekorzystnymi procesami urbanistycznymi i społecznymi, które zaistniały w miastach
francuskich po II wojnie światowej oraz modyfikacja ich skutków. Stwierdzono, że niektóre z nich miały miejsce we Francji po prostu wcześniej niż w Polsce i że ich wstępne
objawy obserwujemy już lub zaobserwujemy również i tutaj. Wiele czynników wskazuje również na to, że przebieg tych procesów i ich forma będą nieco inne, ze względu na specyficzne uwarunkowania kulturowe, prawne i instytucjonalne. Stwierdzono
również, że dogłębne poznanie dróg, jakimi przebiegały te procesy oraz instrumentów,
jakie zostały wdrożone, by nimi kierować lub im zapobiegać – umożliwiają antycypację
i prewencję w Polsce. Jest to zasadnicza korzyść, jaką przynosi znajomość doświadczeń
zagranicznych.
Transfer doświadczeń – w różnych punktach kluczowych dla funkcjonowania systemu – uznano tu za innowacyjny, twórczy i pożądany. Warunkiem powodzenia jest
jednak, by transfer stał się wyrazem konsensusu wszystkich partnerów, którzy są zaangażowani w procedury przygotowawcze i wdrożeniowe. Wymaga to działań informacyjnych, lobbingowych i mediacyjnych. W przeciwnym przypadku istnieje powiększające
się zagrożenie blokowania działań.
Wychodząc z tych założeń, przedstawimy wnioski w odniesieniu do dwóch zagadnień:
– dotyczących rozwoju i barier w funkcjonowaniu systemu rewitalizacji, definiowane we Francji i przez Francuzów w perspektywie 40 lat ewolucji tamtego
systemu. Ich przydatność dla warunków polskich polega właśnie na umożliwieniu antycypacji pojawiających się dopiero lub tylko przewidywanych w Polsce
nowych zjawisk i możliwych efektów niezamierzonych. Wyznacza to kierunki
strategiczne dla działań mających na celu zminimalizowanie tych zjawisk i ich
skutków. Przyjęcie tego postulatu pozwoliłoby, zdaniem autora, uniknąć wielu
kosztów społecznych i finansowych. Można nawet pokusić się o ich oszacowanie – porównując je do kosztów, jakie kraje wcześniej rozwinięte oraz miasta
„źle rozwinięte” w tych krajach muszą aktualnie zapłacić za swe błędy. Uwagi
na ten temat są również częścią rozdziału trzeciego.
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–

dotyczących konkretnych rozwiązań – instrumentów i mechanizmów zarządzania miastem i jego odnowy, które – w twórczo zaadaptowanej formie – przydatne byłyby już teraz. Niektóre są zresztą w przygotowaniu i w tym przypadku – propozycje dotyczą kierunków dalszych prac. Niektóre z proponowanych
instrumentów wymagają znacznie bardziej szczegółowego opracowania, gdyż
w aktualnej formie są tu zaledwie naszkicowane i w różnym stopniu zaadaptowane do sytuacji polskiej153.
W tym rozdziale celowa wydaje się również próba odwrócenia stosowanej tu dotąd
optyki: O ile poprzednio uprawiane było spojrzenie: „Francja – Polska”, tutaj przydatne
byłoby spojrzenie „Polska wobec doświadczeń francuskich”154.
Dalsze rozważania na temat systemu zarządzania rewitalizacją urbanistyczną uporządkowane są w kilku podsystemach:
− polityki, jakie powstać powinny w Polsce dla korekty niepożądanych efektów
rozwoju rynkowego oraz patologicznych zjawisk społecznych, ekonomicznych
i przestrzennych w miastach francuskich w relacji z doświadczeniami francuskimi;
− strategie i programy, które mogą znaleźć swe zastosowanie na szczeblu regionalnym i samorządowym, których przygotowanie wymaga jednak decyzji
na szczeblu rządowym;
− instrumenty155, których użycie okazało się skuteczne, jaki i te, które okazały się fiaskiem w procesach rewitalizacji. Prezentowane instrumenty zostały
w przeważającej części przygotowane na poziomie centralnym, tylko niekiedy na poziomie regionalnym. Natomiast instrumenty lokalne stanowią pole
inwencji samorządów w ramach istniejących ram ustawowych. Przekazane
w ręce operatorów publicznych i prywatnych oraz developerów działających
na poziomie lokalnym, służą one programowaniu, organizacji i sterowaniu (zarządzaniu) w programach rewitalizacji i odnowy urbanistycznej;
− kierunki rozwoju lub korekty rozwiązań istniejących w rewitalizacji, funkcjonujące już w ramach regionalnych programów operacyjnych w latach 2007-2015.
System francuski zarządzania rozwojem miast – w tym ich odnową – jest kunsztownie rozwinięty. Posiada podsystemy wykrywania nowych zjawisk, samokontroli, wcze153

154
155

Przykładem jest poszerzenie prawa pierwokupu dla Miasta lub przyznanie statusu celu publicznego Lokalnym Programom Rewitalizacji, które autor postuluje od wielu lat w Polsce. Wymagałoby to przyjęcia nowej „procedury dochodzenia do statusu celu publicznego”. Na tej drodze
lokalna społeczność uczestniczyłaby w określeniu i zatwierdzeniu tych projektów i programów,
które sama uznałaby za cel publiczny dla umożliwienia rozwoju. Wymagałoby to odejścia lub uzupełnienia sztywnych określeń co jest, a co nie jest przedsięwzięciem celu publicznego w ustawie
o nieruchomościach.
Zgodnie z recenzją wydawniczą Tomasza Parteki.
Klasyfikacja instrumentów zarządzania rozwojem – patrz: Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, s. 94.
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snego ostrzegania itd. Jest wrażliwy i delikatny, jednak wyłączenie któregoś podsystemu
nie musi spowodować blokady całości. System polski jest prosty. Lecz zbyt prosty, by
skutecznie funkcjonować w rozwijającej się demokracji i samorządności, które zwiększają obiektywnie złożoność procesów decyzyjnych, by podjąć nowe wyzwania, jakie
przychodzą z zewnątrz: od gospodarki europejskiej i światowej. Jest zbyt mało wrażliwy, by rejestrować te zewnętrzne impulsy i dlatego – z małymi wyjątkami – niekonkurencyjny. Stąd potrzeba rozwoju, transferu mechanizmów i niestety w konsekwencji
– tworzenia nowych instytucji. Mówiąc o polityce rewitalizacji na szczeblu lokalnym,
regionalnym czy krajowym, musimy więc pamiętać, że w gospodarce rynkowej system
działa niezależnie od poziomów administracji, które są tylko hierarchicznie ustanowionymi miejscami ingerencji w ten system, jednak nie definiują go całkowicie. Dlatego
też ich analiza nie wyczerpuje analizy funkcjonowania systemu. Nie bierze bowiem pod
uwagę całego bogactwa mechanizmów funkcjonujących na rynku, które trzeba monitorować: ewolucja i zróżnicowanie popytu, „szara strefa” w budownictwie, fluktuacje na
rynku robót budowlanych, emigracja zarobkowa i inne.

11.2. Polityka miejska i jej wdrażanie w Polsce
Analizując potoczne stwierdzenie, że „w Polsce nie ma polityki miejskiej”, dochodzimy do wniosku, że nawet jeśli nie zawsze nosi to imię i nie jest ona spójna, to istnieje jednak zawsze. Wszelkie decyzje – od ustawowych począwszy aż do lokalnych
i indywidualnych, podejmowanych w miastach odnośnie do lokalizacji i funkcji obiektów – oparte są na ujawnionych lub utajnionych przesłankach politycznych, związanych
niekiedy z interesem publicznym, niekiedy z interesem grupy nacisku, partii politycznej
lub z interesem wpływowej jednostki i jej własną „polityką”.
Jeśli jednak chodzi o politykę we właściwym rozumieniu tego słowa, politykę,
która – biorąc pod uwagę całą złożoność kontekstu i jego uwarunkowań – wytycza optymalną drogę dla celów dobra publicznego, to należy zauważyć:
− po pierwsze, znacznie mniejszy interwencjonizm państwa w rozwój miast
w Polsce, podczas gdy rząd francuski wyraźnie i systematycznie określa ogólnonarodowe cele na poziomie regionów, a nawet poszczególnych miast i finansuje swój udział w ich realizacji;
− po drugie, zjawiska rynkowe w Polsce są w znacznie mniejszym stopniu przedmiotem obserwacji, analizy, krytyki i korekt (we Francji rozwinięte są regionalne i państwowe obserwatoria publiczne, jak i obserwatoria tworzone przez
korporacje zawodowe, np. notariuszy i inne zawody związane z obrotem nieruchomościami);
− po trzecie, brakuje instytucji centralnych, niezbędnych dla wyznaczania kierunków polityki miejskiej oraz odczuwa się deficyt wyspecjalizowanych instytucji technicznych stanowiących zaplecze realizacyjne dla decyzji politycznych.
Określenie i wdrażanie rządowej polityki regionalnej i miejskiej oraz polityki
odnowy miast przebiegać powinno poprzez wysoko umiejscowione instytucje
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w systemie zarządzania państwem. We Francji czołową instytucją jest niewątpliwie DIACT – organ międzyresortowy przy premierze rządu dla gospodarki
przestrzennej kraju i rozwoju regionalnego. Inny instrument centralny, szczególnie istotny dla rewitalizacji, to Międzyresortowa Delegacja ds. Miast DIV,
która koordynuje politykę miejską156. Takie – niewątpliwie elitarne – instytucje
międzyresortowe, przygotowujące decyzje i wysyłające impulsy dla działań
w wielu resortach, byłyby w Polsce niewątpliwie przydatne157;
− po czwarte, obserwujemy zarówno w Polsce, jak i we Francji w okresie ostatniego półwiecza, kilkakrotne zmiany priorytetów polityki państwa wobec budownictwa i rozwoju miast. Państwo realizuje te zmieniające się priorytety
właśnie w wyniku obserwacji zjawisk – nazwijmy je tutaj „obiektywnych”, nie
do końca przewidywalnych lub po prostu nieprzewidzianych158. Konieczne są
więc instytucje dla obserwacji i analizy (we Francji są to między innymi raporty zamawiane przez rząd) zdolne przekształcić wyniki obserwacji na elastyczne
instrumenty polityki miejskiej.
− z perspektywy europejskiej, ważnym dokumentem dla polityki miejskiej i rewitalizacji stały się na zalecenia Karty Lipskiej na rzecz Zrównoważonych Miast.
Karta Lipska jest dokumentem zawierającym ramy oraz powszechne zasady i strategie polityki rozwoju miast. Została sporządzona przy szerokim udziale zainteresowanych stron oraz instytucji europejskich i przyjęta na nieformalnym spotkaniu ministrów
Państw Członkowskich Unii Europejskiej ds. Rozwoju Miast i Spójności Terytorialnej,
które odbyło się 24-25 maja 2007 roku w Lipsku. Zawiera ona szereg zaleceń, które
mają przyczynić się do rozwoju miast europejskich159.
156

Opis kompetencji Międzyresortowej Delegacji ds. Miast znajduje się w podrozdziale 3.3.

157

Komitet Urbanistyki i Architektury PAN, działający w niezmienionej od lat formie, nie jest
aktualnie wyposażony w finanse dla funkcjonowania ani w przekładnię instytucjonalną udziału w decyzjach politycznych i we wdrożeniach.

158

Warto zwrócić również uwagę na ideologiczne i kulturowe uwarunkowania zmian w politykach
miejskich – w tym rewitalizacji urbanistycznej w okresie powojennym oraz na rosnącą rolę socjologii miasta w wyznaczaniu priorytetów w krajach wcześniej rozwiniętych.
Ministrowie zalecają w niej m.in.:
1) w większym stopniu wykorzystywać zintegrowane strategie rozwoju miast.
W ramach polityki zintegrowanego rozwoju miast ważne są przede wszystkim następujące
strategie działania:
• tworzenie i zapewnianie wysokiej jakości przestrzenni publicznych – modernizacja sieci infrastrukturalnych oraz poprawa efektywności energetycznej,
• aktywna polityka innowacyjna i edukacyjna.
2) zwrócić szczególną uwagę na dzielnice zdegradowane w kontekście całego miasta.
W ramach polityki zintegrowanego rozwoju miast ważne jest w tym aspekcie:
• utrwalanie urbanistycznych strategii oceny,
• wzmacnianie gospodarki lokalnej i lokalnej polityki rynku pracy,
• wspieranie aktywnej polityki edukacyjnej i szkoleniowej dla dzieci i młodzieży,
• wspieranie skutecznego i cenowo przystępnego transportu miejskiego.

159
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Na tym tle powracamy do praktycznych implikacji doświadczeń francuskich dla
systemu polskiego. Cechą charakterystyczną, warunkującą funkcjonowanie systemu,
jest wspominana zasada kontraktów. Reguły postępowania i umowy „coś za coś” pomiędzy elementami systemu rewitalizacji są jego nerwem i napędem. Wdrażanie polityk
i priorytetów uznawanych za strategicznie ważne, powinno – w świetle omawianych
doświadczeń – odbywać się w formie umów-kontraktów pomiędzy rządem a niższymi
poziomami administracji publicznej i sektorem pozarządowym. Powiedzieć nawet można, że jedyną stałą cechą polityk miejskich jest sposób ich wdrażania właśnie poprzez
tzw. politique contractuelle. Trzeba będzie w Polsce dojść lub powrócić, do metody
umów włączających organy różnego szczebla i zawierających wzajemne zobowiązania. Na przykład, nasycając nową treścią kontrakty wojewódzkie. Umowy i wzajemne
zobowiązania, inaczej – reguły gry pomiędzy uczestnikami systemu – stanowią o jego
rozwoju, dojrzałości i wysokiej lub kiepskiej jakości.
Doświadczenia francuskie potwierdzają również, że najtrudniejszymi elementami
we wprowadzaniu do systemu kolejnych priorytetów w polityce odnowy miast są:
− powolny, kilkuletni rozruch nowych procedur i mechanizmów, konieczność
szkolenia fachowców oraz niezbędne wsparcie udzielane samorządom, zarówno finansowe, jak i poprzez profesjonalną kadrę. Podobne bariery utrudniają
również reformy w Polsce;
− przeszkody we współpracy „na stykach” między instytucjami (ingénierie institutionelle). Są one podobne. We Francji obserwujemy mianowicie trudności,
niekiedy konkurencję na stykach pomiędzy programami rządowymi (np. PNRU
a Program Spójności Społecznej), pomiędzy partnerami programów na poziomie
rządu, regionów i gmin lub ich związków (np. PLH – ANRU – ANAH – PNRU).
Pozwala to zauważyć, że w Polsce (zachowując wszelkie proporcje) zaistnieje
prawdopodobnie w najbliższych latach podobna sytuacja przy wdrażaniu programów rewitalizacji przez Instytucje Zarządzające na poziomie regionalnym oraz
Ministrowie podkreślili również, że:
• polityka rozwoju miast powinna być określona na poziomie krajowym,
• władze lokalne powinny rozwinąć umiejętności konieczne do wdrażania polityki zintegrowanego rozwoju miast,
• resorty rządowe aktywne w obszarze rozwoju miejskiego lub mające wpływ na rozwój miejski
muszą lepiej połączyć i skoordynować swoje działania,
• podkreślone zostało znaczenie systematycznej i ustrukturyzowanej wymiany doświadczeń
i wiedzy w obszarze zrównoważonego rozwoju miast.
Zobowiązali się w niej ponadto do:
• zainicjowania w swoich krajach debaty politycznej celem ustalenia sposobu adaptacji strategii
zawartych w Karcie Lipskiej do krajowych, regionalnych i lokalnych polityk rozwoju,
• zastosowania narzędzi zintegrowanego rozwoju miast i powiązanych z nim struktur zarządzania (governance) celem ich implementacji oraz do utworzenia niezbędnych ram na poziomie
krajowym,
• wspierania tworzenia zrównoważonej organizacji terytorialnej opartej na europejskiej, policentrycznej strukturze miejskiej.
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pomiędzy regionem i samorządami160. Należy ją przewidzieć i w miarę możliwości złagodzić. Potrzebny będzie na przykład system sądów arbitrażowych wobec prawdopodobnych zażaleń i protestów gmin odrzuconych w konkursach na
programy i projekty rewitalizacji w LPR w latach 2007-2015. Do przewidzenia
są wynikające stąd trudności. Podobne bariery występować mogą na stykach pomiędzy MRR i szesnastoma Instytucjami Zarządzającymi funduszami strukturalnymi (IZ) w realizacji miejskich programów rewitalizacji opracowanymi wg
reguł określonych w RPO, jak i w grupie projektów finansowanych przy pomocy
EFS i EFRR równocześnie. Należałoby więc nadal pracować na rzecz współpracy pomiędzy instytucją zarządzającą Funduszem Rozwoju Regionalnego (IZ)
i instytucjami zarządzającymi Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki POKL.
Sfera konfliktowa to również współpraca pomiędzy Urzędami Miejskimi – głównymi
beneficjentami funduszy strukturalnych a sferą organizacji pozarządowych, realizujących
najciekawsze projekty w terenie. Nasilenie konfliktów będzie tu uzależnione od określenia
ilości potencjalnych beneficjentów oraz jakości procedury oceny programów i projektów
oraz realizacji ocen w naborach konkursowych. Pewne nadzieje na ich zmniejszenie wiązać można z ewentualną dotacją globalną dla jednostek samorządu terytorialnego. Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów, protestów jest to istotne wyzwanie dla systemu nowych instytucji w kraju. W koszty tego okresu startowego rewitalizacji należałoby wliczyć
zarówno wspomniane procedury rozjemcze i arbitrażowe, jak i określenie priorytetów
regionalnych, które mogą wpływać na wybór obszarów rewitalizacji w miastach. Tu również doświadczenia francuskie mogą być realnie pomocne.
W końcu, brak pragmatyzmu w ocenie programów rewitalizacji w Polsce, sformalizowane kryteria i wskaźniki dla kryteriów oceny na lata 2007-2013, opisane w dokumentach RPO, wskazują na konieczność przyjrzenia się jak to przebiega w krajach
o dojrzałej samorządności i długoletnim doświadczeniu w wykorzystaniu funduszy
strukturalnych. W przeciwnym przypadku, będzie trwać dalej zagrożenie, że łatwiej
było te fundusze wynegocjować niż je wydać.

11.3. Francuska ocena własnej polityki odnowy miast po roku 2003
Poniżej przedstawiono uwagi i wnioski wynikające z oceny wystawionej przez
ekspertów francuskich w odniesieniu do polityki miejskiej aktualnie prowadzonej we
Francji161 w odniesieniu do dzielnic-blokowisk. Mimo wyższego stopnia złożoności systemu zarządzania we Francji i w Polsce, niektóre z tych opinii mogą być przydatne
w polskich badaniach.

160

161

Np. w zależności ile i jakie samorządy są uprawnione do uczestnictwa w naborze programów
rewitalizacji (czy jest ich kilkanaście, jak w woj. pomorskim, czy ponad sto, jak w woj. małopolskim).
Opracowanie podrozdziału 11.3. na podstawie opinii sformułowanych przez wychowanków francuskiej Szkoły Administracji Publicznej, ENA, promocja 2006.
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11.3.1. Potrzeba lepszej koordynacji polityk miejskich na obszarach rewitalizacji

Doświadczenia francuskie wskazują na zagadnienie koordynacji różnorodnych
działań podejmowanych na obszarze całej aglomeracji z projektami realizowanymi na
obszarach rewitalizacji: we Francji są to zdegradowane historyczne śródmieścia oraz
„strefy wrażliwe” ZUS, w Polsce obszary objęte lokalnymi programami rewitalizacji
LPR na tle zarządzania całym miastem.
Podejście z punktu widzenia istniejącej zabudowy oraz mieszkalnictwa może okazać się zbyt ograniczone w świetle napotykanych trudności. Polityki: edukacyjna, bezpieczeństwa, zatrudnienia i pomocy dla rozwoju przedsiębiorstw również wydają się
mieć podstawowe znaczenie dla ponownej integracji dzielnic kryzysowych w miastach.
Program rewitalizacji powinien współbrzmieć w zintegrowanym podejściu z pozostałymi politykami prowadzonymi na rzecz zwiększenia wewnętrznej waloryzacji dzielnic.
Program Spójności Społecznej, koncentrując się na kwestii bezrobocia i reintegracji
społecznej, mógłby być jego najlepszym wyznacznikiem.
Doświadczenia francuskie wskazują, że działania ześrodkowane w sektorze mieszkalnictwa są tylko jednym ze sposobów na osiąganie różnorodności społecznej w dzielnicach. Program rewitalizacji obszarów kryzysowych nie jest w stanie odpowiedzieć na
wszystkie problemy, jakie występują na tych obszarach. W rzeczywistości, zróżnicowanie oferty mieszkaniowej i różnorodność społeczna w danej dzielnicy zależą w przeważającej części od działań zewnętrznych w stosunku do samej polityki mieszkalnictwa.
I tak na przykład, fundamentalną rolę w wyborze lokalizacji miejsca zamieszkania dla
gospodarstw domowych odgrywa szkoła. Wykazały to badania socjologiczne dotyczące
różnic w czynszach spowodowanych efektem podziału na strefy w szkolnictwie. Niektórzy prywatni deweloperzy we Francji negocjują z gminami utworzenie szkoły jako czynnika waloryzacji ich programu budowy nieruchomości w dzielnicach kryzysowych lub
na ich pograniczu. W tej perspektywie wydaje się być pożądane ściślejsze dostosowanie
projektów resortu edukacji narodowej do definicji programów odnowy miast.
Wreszcie, w ubogich dzielnicach wciąż często występuje zjawisko przemocy, hamując dywersyfikację ich zaludnienia. Ustawa z 21 stycznia 1995 r. zakładająca, iż operacje
miejskie powinny uwzględniać kwestie bezpieczeństwa, w rzeczywistości rzadko znajduje
zastosowanie. Przykłada się jednak uwagę do prewencji: świadczyć o tym może projekt ustawy o zapobieganiu przestępczości. Prawdą jest bowiem, iż uruchomienie projektów odnowy
miast może samo w sobie spowodować przeniesienie przestępczości do innych dzielnic162.
162

Niektóre organy bezpieczeństwa publicznego podnoszą kwestię potencjalnego efektu typu „splash”,
spowodowanego przez masowe operacje na istniejącej zabudowie w dzielnicach defaworyzowanych. Przestępczość może więc przenieść się do innych dzielnic, a czasowo zakłócona, utajniona
działalność może odrodzić się gdzie indziej. Przykład stanowić może osiedle Luth w Gennevilliers,
jeden z dziewięciu obszarów objętych Paktem Hauts de Seine. Uważana wcześniej za „narkotykowy supermarket” dzielnica ta, począwszy od roku 1996 była objęta operacją odnowy (wyburzenia
i przekwaterowanie blisko 600 rodzin). Odtąd handel narkotykami przeniósł się do ubogiej dzielnicy
Orgemont w Epinay sur Seine, położonego w Seine-Saint-Denis. W każdym przypadku wyburzenia
nie są jedynym środkiem zaradczym na problemy trudnych rodzin i narastającej przestępczości.
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11.3.2. Lokalna polityka mieszkalnictwa na obszarach większych niż wybrane do rewitalizacji
Doświadczenia francuskie uczą, jak niedoskonałą może okazać się realizacja, słusznych skądinąd, programów miejskich jedynie na wybranych w tym celu specjalnych
obszarach do rewitalizacji. Stąd tak ważne jest prowadzenie przez gminy lokalnej polityki, np. w dziedzinie mieszkalnictwa, która obejmuje obszary szersze niż tylko wybrane – niewielkie obszary, w Polsce objęte Lokalnymi Programami Rewitalizacji LPR.
Lokalna polityka mieszkalnictwa często stanowi warunek niezbędny do udanego przeprowadzenia operacji rewitalizacji obszarów miast. W ramach poszerzenia oferty mieszkaniowej polityka ta zabezpiecza działania rekonstrukcyjne prowadzone poza obszarem rewitalizacji, na terenach położonych poza gminą objętą operacją odnowy miast. Przebudowy
dokonywane poza obszarem rewitalizacji obszarów kryzysowych zakładają istnienie lokalnej woli politycznej, polityki zarządzania nieruchomościami w aglomeracji oraz współpracy
wynajemców (HLM, we Francji, TBS, spółdzielnie, administracja mieszkań komunalnych
– w Polsce), mającej na celu zabezpieczenie relokacji do innych dzielnic.
Lokalna polityka mieszkaniowa pozwala także złagodzić skutki podziału PNRU
na strefy. Umożliwiając uwzględnienie ogółu rezultatów prowadzonych w aglomeracji
operacji o szerokim zakresie działania, zwłaszcza w dzielnicach sąsiednich lub o podobnym charakterze, połączenie PNRU i lokalnej polityki mieszkalnictwa jest odpowiedzią
na tradycyjną już dysputę co do efektów strefowania w polityce rozwoju miast.
11.3.3. Kompleksowe działania w mieszkalnictwie na obszarach aglomeracji
We Francji PNRU w wielu przypadkach przyczynił się do uświadomienia lokalnej społeczności, jakie wyzwania niesie ze sobą odnowa miast. Ponowna centralizacja
przepisów dokonana przez ten program, jak również przyjęcie porozumień do roku 2011
wymagają odtąd uzupełniającego się wzajemnie działania na stykach szczebla krajowego i lokalnego.
Oddelegowanie pomocy dla inwestorów w sektorze publicznym przewidziane
ustawą o decentralizacji umocniło „strefowanie” w polityce mieszkalnictwa: oddelegowane kredyty crédits délégués mogą działać wyłącznie poza obszarem ZUS, podczas
gdy kredyty ANRU służą do finansowania mieszkalnictwa w ramach ZUS oraz operacji
odbudowy poza obszarem rewitalizacji. Do tej skomplikowanej „geografii pomocy” dołączają się (pozostawione oddelegowanym władzom autorités délégataires) możliwości zdefiniowania parametrów pomocy dla inwestorów. Związki międzygminne zostały
stopniowo wprowadzone do systemu ANRU, na początku bardzo ukierunkowanego na
projekt zdefiniowany przez radę miejską czy mera jednej gminy. Ta możliwa fragmentacja działań w zakresie mieszkalnictwa może prowadzić do rozwiązań, które w niewystarczający sposób uwzględniają zjawisko mobilności w aglomeracji oraz system naczyń
połączonych między różnymi zubożałymi dzielnicami163. Pojęcie „basenu zatrudnienia”
163

Zjawisko takie zaobserwowano na przykładzie Lille i Roubaix, gdzie najuboższe grupy miesz-
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– strefy dojazdów do pracy – jako obszaru właściwego dla prowadzenia lokalnej polityki
mieszkaniowej powinno zastąpić tu inne wskaźniki wyznaczania stref działań.
W takich warunkach koordynacja PNRU i lokalnej polityki mieszkalnictwa wydaje
się niewystarczająca. Wraz z badaniem projektu ANRU przedstawiany jest kontekst projektu pod kątem mieszkalnictwa, w szczególności spójności z PLH, bez dostatecznego
nacisku na jakość samego PLH. Kwestia komplementarności PNRU i lokalnej polityki
odnowy miast do chwili obecnej nie weszła w obszar negocjacji dotyczących delegowania pomocy dla inwestorów.
11.3.4. Antycypować przemiany: platforma dla komplementarnych działań sektora
prywatnego w zasobie mieszkaniowym na obszarach rewitalizowanych
W Polsce brak było dotąd znaczniejszych działań na rzecz wsparcia dla prywatnego zasobu mieszkań starych (sprzed 1948 roku), przeznaczonego na wynajem. Jest to
przeciwstawne polityce francuskiej, która oparła na tym zasobie rewitalizację w sektorach chronionych w latach 1960-1970, a w innych w dzielnicach miejskich w latach 80.
Jednak i obecna polityka francuska w stosunku do zasobu mieszkań lokatorskich w sektorze prywatnym (parc privé social), której kolejnym krokiem jest zwiększenie zdolności finansowej właścicieli-wynajmujących (dostęp do kredytów, zaliczki na poczet
dofinansowania, zwiększenie kwoty subwencji) nie jest nieograniczona. Po istotnym
wzroście trwającym aż do roku 1999, liczba mieszkań objętych procedurą odnowy
subwencjonowanej przez państwo wyraźnie maleje. Pierwszym hamulcem jest napięty
rynek mieszkaniowy w dawnych centrach, jak również trzymane na uwięzi grupy społeczne, niekoniecznie mające dostęp do mieszkań HLM (osoby w trudnym położeniu,
studenci, cudzoziemcy, szczególnie w starszym wieku lub nielegalni emigranci). Wreszcie, subwencje ANAH wydają się aktualnie niedostatecznie ukierunkowane na osoby
najbardziej defaworyzowane. Skutkują one jednak rozwojem różnorodności społecznej,
sprzyjając osiedlaniu się zamożniejszych gospodarstw w dawnych centrach.
Skuteczne działanie w stosunku do parku mieszkań czynszowych w sektorze prywatnym jest powiązane z lokalną wolą polityczną w zakresie rewitalizacji w tych dzielnicach, gdzie są one zlokalizowane. Wymaga to bowiem akceptacji faktu, że publiczne
kredyty użyte zostaną do odnowy dóbr prywatnych, co wiąże się z ewentualnością niesłusznego wzbogacenia. Decyzja taka wymaga dokonania na szczeblu lokalnym wyboru
co do miejsca zasobów mieszkań czynszowych w sektorze prywatnym oraz przeznaczenia parku mieszkań HLM dla ubogich grup społecznych. Samorządy francuskie wydają
się aktualnie bardziej powściągliwe co do działań w tych dzielnicach, niż w latach 80.,
o czym świadczy niewielka uwaga, jaką poświęca się części PLH odnoszącej się do
zasobów prywatnych.

kańców bogacącego się wcześniej Lille uciekały do Roubaix, które posiadało jeszcze zasoby zdegradowane, jedyne – mogące stanowić miejsce dla przyjęcia tych rodzin. Utrudniło to następnie
rewitalizację w Roubaix (por. rozdział 4).
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PNRU może wnieść znaczący udział do operacji w dzielnicach, w których skoncentrowane są mieszkania na wynajem w sektorze prywatnym. I tak, wewnętrzny regulamin ANRU przewiduje operacje przekwalifikowania i oczyszczania wnętrz kwartałów
zabudowy mieszkaniowej curetage d’îlots, mogące wspierać transformację dzielnicy164.
CDC jest bardzo dobrze nastawiona do perspektywy intensywnych działań ANRU
w dawnych dzielnicach, natomiast partnerzy ANRU podeszli do niej z wahaniem. UESL
oraz wynajemcy mieszkań czynszowych w sektorze publicznym wspólnie uważają,
że instrumenty ANRU są słabo dostosowane do specyficznych sytuacji, jakie występują w zasobie mieszkań czynszowych w sektorze prywatnym. Jednakże wydaje się
dzisiaj, że działania ANRU w stosunku do zasobu mieszkań czynszowych w sektorze
prywatnym ograniczą się do dawnych dzielnic, szczególnie zdegradowanych i objętych
ZUS. Obecna, niezwykła ostrożność ANRU przejawia się w znikomej liczbie kredytów przeznaczonych na zespół operacji właściwych prywatnemu parkowi mieszkań na
wynajem: przekwalifikowania izolowanych kwartałów zabudowy mieszkaniowej (îlots
isolés) i operacji na zdegradowanych wspólnotach mieszkaniowych, stanowiących kolejno 0,3% i 1,9% kosztów oraz 0,4% i 3,2% dofinansowań ze strony Agencji na zakończenie 91 pierwszych porozumień (15 lipca 2005 r.). Tak więc wyzwaniem dla połączenia PNRU i lokalnej polityki mieszkalnictwa są nie tyle działania ANRU w dawnych
dzielnicach, co znaczenie odnowy miast, która dla lokalnych wspólnot może stanowić
zachętę do refleksji nad rolą zasobu mieszkań na wynajem w sektorze prywatnym, a także do uruchomienia istniejących instrumentów. Podczas badania dokumentacji dzielnicy
mieszkań na wynajem w sektorze publicznym (quartier d’habitat social) jednej z aglomeracji miejskich, ANRU sformułowała wymogi co do oznaczenia oraz rewitalizacji
zdegradowanych dawnych dzielnic lub wspólnot mieszkaniowych w pozostałej części
aglomeracji. Podejście to wciąż wydaje się niewystarczająco wykorzystane w ramach
PNRU.
11.3.5. Wewnętrzna waloryzacja dzielnic wymaga lepszej koordynacji z odnową
miasta
Wewnętrzna waloryzacja dzielnic pozostaje słabo zintegrowanym wymiarem rewitalizacji miast na sposób francuski i wymaga lepszej koordynacji. Podobnie jak inne
polityki prowadzone w ubogich dzielnicach, PNRU nie wydaje się dostatecznie skoncentrowany na wewnętrznej waloryzacji dzielnic, która przyczyniła się do powodzenia
polityk prowadzonych w niektórych państwach Unii Europejskiej. Przykład odnowy
miast w Wielkiej Brytanii, opartej na waloryzacji obszarów rewitalizacji (rozpoczętej
w grupach społecznych, zamieszkujących te obszary), wykazuje, iż istnieją co najmniej
dwie dziedziny, w których operacje rewitalizacji urbanistycznej mogłyby okazać się bardziej innowacyjne: rewitalizacja ekonomiczna i udział mieszkańców w projektach.

164

Np. lokalizacja przestrzeni rekreacyjnych, handlu lub parkingów wewnątrz kwartałów dawnej zabudowy.
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•

Ekonomiczna rewitalizacja dzielnic kryzysowych: umiarkowany sukces
Niniejsze rozważania nie mają na celu rozpatrzenia wszystkich form, w jakich
mogłyby wystąpić nowe programy rewitalizacji ekonomicznej obszarów kryzysowych
w miastach. Niemniej, wyjąwszy znaczny postęp w obszarze zatrudnienia, trwały sukces
polityk odnowy miast prowadzonych w dzielnicach-blokowiskach – pozostaje wątpliwy,
wg ekspertów francuskich. Krytyka dotyczy przede wszystkim stref wrażliwych ZUS,
gdzie stopa bezrobocia pozostaje dwa razy większa od średniej krajowej.
Dla ZUS również przewidziane są programy działań ukierunkowanych na osiągnięcie – w okresie pięciu lat – celu, polegającego na zmniejszeniu różnicy w rozwoju
obszarów ZUS z resztą aglomeracji miejskiej, szczególnie jeżeli chodzi o „zmniejszenie
bezrobocia, rozwój ekonomiczny, restrukturyzację przestrzeni handlowych”. Tymczasem nie wprowadzono jeszcze przewidzianego uprzednio rozporządzenia wykonawczego. Ponadto wydaje się, że nie istnieje żaden formalny związek miedzy opracowaniem
programów tych działań a podpisaniem porozumień ANRU w strefach wrażliwych społecznie. Co do restrukturyzacji przestrzeni handlowych, to samorządy, w ramach swych
projektów odnowy miast, mogą odwołać się do Publicznego Zarządu Zagospodarowania
i Restrukturyzacji Przestrzeni Handlowych i Rzemieślniczych (EPARECA). W istocie,
to właśnie ponowne wcielenie lokalnego handlu do dzielnic powoduje, że dzielnice te
znów gospodarczo ożywają. Przykład stanowi dzielnica Val Fourré, w której ponowny
rozkwit handlu stanowi – wedle przedstawicieli samorządu Mantes-la-Jolie – symbol
przeprowadzonej z sukcesem odnowy miasta. Bardzo pożądane byłoby więc zaangażowanie aktorów życia gospodarczego w mechanizmy odnowy miast.

•

Udział mieszkańców: droga nie w pełni wykorzystana
Uczestnictwo mieszkańców jest dzisiaj uważane za jeden z warunków powodzenia
każdego projektu odnowy miast. Tymczasem wyburzenia, jakie zakładał PNRU, wywołują u większości mieszkańców silne obawy, zważywszy na ich przywiązanie do dzielnicy, przeszłość i nawiązane relacje międzyludzkie. Udział mieszkańców, określany jako
„ogół akcji organizowanych i przeprowadzanych w celu zaangażowania osób najbardziej zainteresowanych w przygotowanie lub realizację złożonego projektu” jest wciąż
zbyt często nierówny, jeżeli chodzi o odnowę miast.
Wobec powiększającego się zaplecza legislacyjnego dla rewitalizacji, zasada obowiązkowego uzgodnienia projektów z partnerami społecznymi wprowadzona została
dopiero w 2002 r. na mocy ustawy SRU o rewitalizacji, wyburzeniach i rekonstrukcji.
Ustawa o urbanistyce i mieszkalnictwie z 2 lipca 2003 r. wprowadziła do kodeksu urbanistycznego obowiązkowe obrady rady miejskiej lub organu publicznego zarządu współpracy międzygminnej w związku z każdą operacją zagospodarowania i odnowy miast,
„w sprawie warunków uzgodnienia, o których decydują w trakcie całego przebiegu projektu mieszkańcy, lokalne stowarzyszenia oraz inne zainteresowane podmioty społeczne
i gospodarcze”. Tak więc, tzw. wyłożenie planu obejmuje nie tylko pojedynczych i nieokreślonych bliżej „mieszkańców”, lecz również podmioty gospodarcze i społeczne. To
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zdanie pozwala wyjść poza praktykę indywidualnych odwołań i protestów w planowaniu miejscowym. Z braku bardziej szczegółowych gwarancji prawnych co do partnerów i treści uzgodnień, skuteczność tych przepisów jest dość nikła. Odniesienia co do
tego udziału czynione w ramach ANRU nie są bardziej szczegółowe. Ogólny regulamin
ANRU bierze pod uwagę kwestię uzgodnienia na różnych etapach przygotowania projektu. Jednakże w praktyce, jak ujawnił Komitet Pilotażu i Ewaluacji w swoim pierwszym
podsumowaniu z lutego 2005 r., uzgodnienie było jednym z głównych braków projektu
stwierdzonych do tej pory. Według Komitetu owo znikome uczestnictwo mieszkańców
cechuje głównie „brak rzeczywistego uwzględnienia opinii mieszkańców co do operacji odnowy miast, jak również brak odpowiednich kadr oraz narzędzi do dostosowania
projektów do opinii mieszkańców”. Uzgodnienie często sprowadza się do zwykłego
komunikatu, jak podkreśla raport Fundacji Abbé Pierre za 2005 r., zaś, ”towarzysząca
na ogół operacjom rozrośnięta komunikacja stosowana przez instytucje nierzadko maskuje niedobór uczestnictwa mieszkańców. Paradoksalnie, im działania komunikacyjne
są bardziej intensywne, tym bardziej mieszkańcy mają poczucie wykluczenia z debaty,
odsunięcia do roli obserwatora”. Ponadto niektóre kwestie nie są poddane opiniowaniu.
Część wspólnot terytorialnych wprowadziła zasadę, iż uzgodnienie ograniczone zostaje
do przestrzeni wspólnej oraz przestrzeni do wykorzystania na cele lokalne (aux usages
de proximité), podczas gdy znaczące decyzje co do struktury – w tym szczególnie wyburzeń – powinny zależeć wyłącznie od lokalnych samorządów. Wreszcie, odbiorcy komunikatów informacyjnych są różni w zależności od obszaru rewitalizacji, niekoniecznie
więc musi istnieć całkowita zgodność między konsultowanymi mieszkańcami a tymi,
dla których przeznaczony jest program rewitalizacji. Uzgodnienie nie może też obyć się
bez wspólnej woli innych uczestników programu rewitalizacji. W porównaniu do brytyjskiej koncepcji uczestnictwa, która uważa je za narzędzie waloryzacji samo w sobie
(od definicji projektu, po dostarczenie programów, aż do kontroli po realizacji), udział
w projektach, mający skutkować lepszą adaptacją mieszkańców do dzielnicy, przyciąga
jednak we Francji coraz większą uwagę. Tym samym, również zintegrowane podejście,
opracowane w związku z programem unijnym URBAN II na rzecz dzielnic zdegradowanych, o ile nie zezwala na bezpośrednie działania w mieszkalnictwie, może uczestniczyć
w finansowaniu projektów wspierających partnerstwo i partycypację na rzecz spójności
społecznej, rozwoju ekonomicznego czy restauracji środowiska i otoczenia miejskiego.
Po drugie – i to jest ważniejszy argument – partycypacja w małym stopniu jest wynikiem zadekretowanych ustaleń legislacyjnych. Francja – państwo o centralistycznych
tradycjach, podobnie jak Polska, przeprowadziła niedawno reformy związane z decentralizacją zarządzania. Rozbudowuje jednak od 40 lat w zakresie partycypacji społecznej
działania nieformalne. I te są najbardziej interesujące dla polskiej praktyki sektora pozarządowego w obszarze polityki miejskiej i praktycznego działania ruchu stowarzyszeń
w mieście.
Przy ocenie doświadczeń PNRU, który określa szczegółowy program dla agencji
o zasięgu krajowym, nasuwa się kwestia jego koordynacji, w części dotyczącej istniejącej zabudowy z bardziej zintegrowanym podejściem innych polityk, koniecznych dla
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ponownej integracji dzielnic z miastem. „...Zwielokrotnienie celów (reforma przydziału
uczniów i nauczycieli do poszczególnych szkół, bezpieczeństwo, część projektu poświęcona gospodarce i sprawom społecznym) wydaje się tymczasem ledwie przystające do
wyboru, szybkiego zastosowania i zapewnienia jakości projektów. Duże znaczenie wydaje się mieć dzisiaj sprawa jasnego ustalenia strategicznego i finansowego monitoringu
wszystkich elementów, które składają się na politykę odnowy miast”165.

11.4. Wnioski dla polityki ochrony tożsamości kulturowej
w programach rewitalizacji w Polsce: dziedzictwo urbanistyczne,
architektoniczne i kulturowe miast historycznych. Polityka na
rzecz krajobrazu
W wielu ośrodkach konserwatorskich w Polsce trwa dziś próba odpowiedzi na pytanie: Jak w ramach programów rewitalizacji, podejmowanych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, „powrócić do źródeł” i włączyć do gry konkurencyjnej małe
i średnie miasta historyczne, nośniki tożsamości kulturowej i specyfiki regionalnej?
Wartości te są często cytowane również w dokumentach unijnych. Szczególnie, jak tego
dokonać – w niepowtarzalnym okresie 2007–2013, gdy Polska dysponuje po raz pierwszy i ostatni nieco znaczniejszą pomocą finansową Unii. Jednak wspólnotowe dyrektywy odnośnie do rewitalizacji słabo ujmują specyficzną problematykę rewaloryzacji
dzielnic historycznych i zbytków. Priorytetem jest rynek pracy i ochrona środowiska.
Problemy związane z rewaloryzacją obszarów zabytkowych w miastach zostały w dużej
mierze rozwiązane wcześniej w Europie Zachodniej – a we Francji od roku 1962 – poprzez instrumentarium, którym dysponują konserwatorzy na poziomie departamentów
Architectes des Batiments de France oraz korpus Architectes en Chef des Monuments
Historiques.
Jak więc powrócić do rewitalizacji centrów historycznych miast polskich, które
nie zostały odnowione ani zrewaloryzowane w latach 1960-1990. I to nie z braku wiedzy czy woli profesjonalistów, lecz wobec powolnego upadku systemu scentralizowanej
władzy i bankructwa finansów publicznych? Potrzebne są nowe instrumenty dla konserwatorów wojewódzkich i konserwatorów miejskich. Doświadczenia, jakie zgromadziła przez lat 50 francuska polityka Sektorów Chronionych (od roku 1963) i które
nadal są gromadzone, stanowią ogromne pole dla współpracy profesjonalistów w tym
zakresie. Było ono przedmiotem współpracy polsko-francuskiej w połowie lat 70. i w latach 80. Nastąpił wówczas transfer niektórych rozwiązań finansowych, organizowany
na poziomie Ministerstwa Kultury i Generalnego Konserwatora Zabytków. Przełożenie
to jednak okazało się zbyt nieśmiałe i niedostatecznie zasilone finansowo, by dać konserwatorom wojewódzkim odpowiednie fundusze do działania w terenie. Francja jest
zainteresowana współpracą zarówno w dziedzinie struktury instytucjonalnej dla zarządzania zabytkami i potrzebnych instrumentów (Sektory Chronione, Strefy ZPPAU), jak
165

Tamże, patrz przypis 7.
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i w dziedzinie technik konserwatorskich i kształcenia profesjonalnych kadr rzemiosła
budowlanego i artystycznego.
Druga uwaga dotyczy rangi problemu w Polsce. Jak wiadomo, sieć ponad 600 historycznych miast polskich, na ogół małych i średnich, pozostała praktycznie nienaruszona w swej strukturze urbanistycznej centrów, od czasów lokacji w XIII i XIV w.
Stanowi to dla Europy wartość samą w sobie. Ta wartość nie jest jednak bynajmniej tak
postrzegana przez instancje Unii Europejskiej.
W tym kontekście warto zwrócić uwagą na aktywność osobistości i instytucji francuskich, szczególnie ze świata kultury na arenie międzynarodowej w trosce o własne interesy. Wskazuje ona, że i w tym zakresie potrzebne jest w Polsce skuteczne przełożenie
na instytucje międzynarodowe od strony merytorycznej oraz lobbing polityczny: między
innymi poparcie i rozwój działań eurodeputowanych polskich, którzy potrafią wyartykułować te wartości i wynegocjować wsparcie europejskie dla polskiej sieci osadniczej
miast historycznych – ostatniej tak dobrze zachowanej sieci osadniczej w Europie166.
Można oczywiście przyjąć również, że wszystko jest już załatwione i że zapisy w 16
RPO gwarantują dostatecznie zachowanie wartości kulturowych i tożsamości historycznej zabudowy miast i miasteczek w Polsce. Ale czy z taką oceną zgadza się środowisko
profesjonalne i samorządy w kraju?
Instrumenty waloryzacji dziedzictwa kulturowego w programach rewitalizacji na
obszarach zabytkowych wskazują na odchodzenie od instrumentów przymusu administracyjnego i użycia instrumentów „ostrych”, jak wywłaszczenia czy przejmowanie
nieruchomości przez instytucję operatora dla wykonania postanowionych w programie
robót, na rzecz – o wiele bardziej skutecznych – narzędzi umożliwiających partycypację – zachęty finansowe, organizacja i pozytywna motywacja partnerów finansowych
i opinii publicznej.
Przykładem pożądanej również w Polsce polityki w tym zakresie byłoby wykorzystanie dorobku i procedur Sektorów Chronionych w Miastach Historii i Sztuki167
oraz Stref ochrony Dziedzictwa Architektonicznego, Urbanistycznego i Krajobrazu. Znane są one z organizowanych w kraju seminariów profesjonalnych i publikacji
oraz proponowane w środowisku profesjonalnym. We Francji weszły do zbioru procedur możliwych do zastosowania, choć nieobowiązkowych168. W skrócie zwane są
ZPPAUP. Strefy zasiliły arsenał instrumentów ochrony dziedzictwa kulturowego już
166

W roku 2008 prezydencję Unii Europejskiej objęła Francja, w dalszej kolejności przyjdzie
czas na prezydencję Polską. Sekretariat URBACT pozostał na ten okres programowania w rękach Francuzów, a jego adres jest w Paryżu. W październiku 2008 r. odbyło się międzynarodowe seminarium organizowane przez MRR, Ambasadę francuską i Europejskie Stowarzyszenie Miast (Cités Unies). Jeden z tematów dotyczył odnowy miast i rewitalizacji obszarów
kryzysowych.
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O Sektorach Chronionych, patrz rozdział 5.
Stosują je samorządy świadomie podejmujące długofalową politykę rozwoju w oparciu o dziedzictwo kulturowe.
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w końcu lat 80. i na początku 90. Zastąpiły one we francuskiej praktyce konserwatorskiej stosowane od 1913 roku obszary ochrony, wytyczane poprzednio w promieniu
500 metrów wokół każdego zabytku sklasyfikowanego i wpisanego do Rejestru Generalnym Dziedzictwa Narodowego Francji. Na ten temat pisano już w Polsce w początku lat 90169. Strefy Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego, Urbanistycznego
i Krajobrazu są obszarami wyznaczanymi w konsultacji z zainteresowanymi gminami
przez grupę wyspecjalizowanych architektów170. Opracowują oni Regulamin Strefy, określając specyfikacje wskazanych i niedozwolonych działań, które mają istotny wpływ na tożsamość dziedzictwa lokalnego i estetykę krajobrazu. Specyfikacja
taka (cahier de charges) jest następnie – po przyjęciu przez samorząd – podstawą do
egzekwowania ich w projektach, które podlegają opinii konserwatora departamentu.
Dla niego są instrumentem, na którym może oprzeć się w swych decyzjach. Istnieją
tu pewne zbieżności z polską metodyką stref konserwatorskich oraz parków kulturowych. Różnica – i to zasadnicza, jeśli chodzi o skuteczność – tkwi w stopniu egzekucji
i aplikacji przyjętych reguł. Jest ona niewątpliwie wyższa we Francji i to nie tyle ze
względu na restrykcje czy kary, lecz ze względu na kontakt drobnych inwestorów
– mieszkańców pragnących inwestować (budowa lub remont) w tych Strefach z doradcami – grupą architektów pracujących Radach Architektury i Urbanistyki CAUE
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement), których konsultacje są
dla inwestorów bezpłatne, a honoraria konsultantów opłacone z budżetów publicznych.
Program CAUE jest dla środowiska konserwatorów zabytków w Polsce znany, jednak
wdrożenie podobnych rozwiązań – z dziedziny pedagogiki i kultury urbanistycznej na
rzecz lokalnego społeczeństwa – wymagałoby lobbingu politycznego i prawdopodobnie zapisów w ustawie o ochronie zabytków.
Dla zabytków lub obszarów o wyjątkowych walorach – mamy tu na myśli unikatowe
„wartości dla ludzkości” – istnieją wypraktykowane procedury wpisu na listę dziedzictwa światowego lub na listę dziedzictwa europejskiego – nowej, zaproponowanej w roku
2006, inicjatywy francuskiej. Warto odnotować tu np. niedawną inicjatywę stowarzyszenia gmin aglomeracji Nord-Pas-de-Calais w celu wpisu całego, historycznego zagłębia
wydobywczego do nowej kategorii, jaka pojawiła się na liście Dziedzictwa Światowego
UNESCO – ewolucyjny krajobraz kulturowy. Należy rozumieć jego treść jako świadectwa relacji (walki) człowieka z naturą, która istniała na przykład w europejskim basenie wydobywczym węgla w okresie od XVIII do połowy XX wieku. Tak na przykład,
w cytowanym regionie północnej Francji, krajobraz ten jest naznaczony historią wydobycia węgla, począwszy od czasów poprzedzających rewolucję francuską. Krajobraz
aglomeracji z wyznacznikami ewolucji, w postaci hałd, szybów, składowisk drewna, ale
również bogaty w historyczną infrastrukturę społeczną, jest dziś świadectwem rozwoju
169

Patrz: Krajobraz miejski w warunkach demokracji i wolnego rynku, praca zbiorowa pod red.
A. Böhma, wyd. OOZK, Warszawa 1996.
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Grupa tzw. Architektów Dziedzictwa (Architectes du Patrimoine), którzy uzyskali dyplom studiów
w Ecole de Chaillot w Paryżu.
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społeczeństwa przemysłowego i rozwoju techniki, która zmieniła ten krajobraz w ciągu
150 lat. Stowarzyszenie regionalne przygotowuje bogatą dokumentację dla przedstawienia Komitetowi Dziedzictwa UNESCO. Kładzie nacisk na wszystkie kryteria wpisu:
autentyczność, integralność i dobre administrowanie zabytkiem w celu jego utrzymania
i przekazania następnym pokoleniom. W przyszłości znaleźć tu można miejsce na projekt
współpracy międzynarodowej: stworzenie europejskiej strefy krajobrazu ewolucyjnego
na obszarze wydobywczym węgla w Europie: Nord-Pas-de-Calais – Nadrenia – Westfalia – zagłębie Rhury – Górny Śląsk – propozycja171 w ramach nowego programu Interreg.
Poprzedni etap projektu prowadzony był przez Region Nord-Pas-de-Calais w latach 2005-2007. Należy życzyć tylko, by pogoń za rentownością produktu turystycznego, jakim
staje się obszar poprzemysłowy w regionie Nadrenii Westfalii, nie zabiła ducha i magii
miejsca.

11.5. System instytucjonalny
11.5.1. Instytucje centralne dla rewitalizacji i odnowy miast
Francuskie instytucje szczebla państwowego: DIV, DIACT, wskazują na potrzebę
horyzontalnej koordynacji pracy wielu ministerstw na rzecz rewitalizacji miasta i prawdopodobnie utworzenia w tym celu w Polsce komisji międzyresortowej ds. odnowy
miast, osadzonej na poziomie Rady Ministrów.
Czołową instytucją jest tu niewątpliwie DIACT – organ międzyresortowy
przy premierze dla rozwoju regionalnego. Ten instrument refleksji i decyzji, dotyczącej zagospodarowania kraju i rozwoju regionalnego wysyła uzgodnione w grupie międzyresortowej impulsy dla działań w wielu resortach. Jego miejsce w problematyce rewitalizacji nie jest bezpośrednie. Jednak holistyczne spojrzenie na całokształt relacji
i zależności działań miejskich wymaga impulsów skoordynowanych pomiędzy wieloma
ministerstwami – wykreowania horyzontalnej polityki miejskiej. Jest to rola Międzyresortowej Delegatury Miast DIV we Francji. Podobny organ wysoko umiejscowiony
w relacji z premierem i Radą Ministrów byłby w Polsce niewątpliwie przydatny. Na poziomie instytucji technicznych, zdolnych do nadania pożądanych kierunków przekształceniom obszarów miejskich i budowy niezbędnych programów publicznych należałoby
wykorzystać doświadczenia francuskie instytucji, takich jak ANRU i ANAH. Obie one
posiadają swój własny budżet składający się z różnych źródeł i odmienny kierunek działań: ANAH – stare zasoby mieszkaniowe, ANRU – odnowę miast poprzez rewitalizację
dzielnic powojennych – wielkich zespołów mieszkaniowych. Obie Agencje obejmują
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Projekt sformułowany przez autora w czasie podróży studialnej w ramach Interreg III we
wrześniu 2007 r. pozostaje, jak dotychczas, w sferze teoretycznie możliwych inicjatyw. Jeśli
powiodłaby się inicjatywa współpracy Interreg dotycząca ujednolicenia metodyki przekształceń – restrukturyzacji obszarów poprzemysłowych w skali państw członkowskich UE – przygotowywana przez francuskie EPF regionu Nord-Pas-de-Calais, byłoby to okazją do powrotu
do tego projektu.
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również całokształt polityki miejskiej, wpływając bardziej lub mniej bezpośrednio na
polityki infrastruktury społecznej i rozwój ekonomiczny. Od strony samorządów partnerem tych działań jest Lokalna Polityka Mieszkalnictwa PLH oraz instrumenty planowania miejscowego SCOT i PLU.
11.5.2. Instytucje regionalne dla przekształceń obszarów poprzemysłowych
Jak wynika to z analiz przedstawionych w rozdziale ósmym, potrzebne będą
w Polsce instytucje kompetentne do prowadzenia w skali regionu wielowątkowej polityki obrotu terenami poprzemysłowymi. W celu powtórnego wprowadzenia na rynek
tych niechcianych przez inwestorów nieruchomości potrzebne są – dla realizacji idei
miasta zwartego – instytucje regionalne, wyjątkowe w skali kraju. Potrzebne w kilku
zaledwie regionach, a szczególnie na Śląsku, gdzie istnieje największa ilość odłogów
miejskich. Podjęto już w kilku regionach dyskusje dotyczące kompetencji i zainteresowania takim zadaniem rodzimych Agencji Rozwoju Regionalnego. Francuzi dokonują tego poprzez opisane w niniejszej pracy Regionalne Agencje Polityki Gruntowej
EPF, Niemcy poprzez Regionalne (w Landach niemieckich) Agencje LEG. Model
niemiecki prowadzi do działań bardziej skomplikowanych i droższych dla budżetu
publicznego, gdyż LEG realizuje nowe inwestycje „pod klucz”, które sprzedaje lub
wynajmuje przedsiębiorstwom, podczas gdy EPF zadawala się wykupem, scalaniem,
rekultywacją terenów. Odsprzedaje je następnie gminie lub inwestorom do dalszego
rozwoju tych obszarów. Nie ma więc charakteru konkurencyjnego na rynku budowlanym. Tym sposobem pragnie pozostać poza zasięgiem dyrektyw europejskich, które
piętnują wszelkie działania zakłócające konkurencję na wolnym rynku. EPF, poprzez
swój ograniczony charakter, nie zabiera jednak pracy innym podmiotom. Przeciwnie,
stwarza możliwości dla działalności rynkowej, jednak na warunkach kontroli przez
władzę publiczną. Kontrola ta dotyczy zarówno jakości oddanych do użytku gruntów,
często skażonych chemicznie, jak i nowych funkcji przewidywanych na tych obszarach po rekultywacji (jak np. Strefa Union). Instrumenty prawne to oczywiście prawo
pierwokupu miejskiego, prawo wywłaszczenia dla celu publicznego, wycena terenów
przez serwis rzeczoznawców państwowych (Les Domaines). Finasowanie zakupów
z kilku źródeł; podatek regionalny na politykę infrastruktury technicznej, spodziewany wzrost wartości gruntów po rekultywacji, sprzedaż takich „przetrzymanych”
terenów.
11.5.3. Instytucje lokalne dla rewitalizacji: samorządowa sfera innowacji
Możliwe jest również przeniesienie „punktowo” konkretnych technik, rozwiązań
czy pomysłów lokalnych na poziomie gminy, tam gdzie autonomia samorządów pozwala na wprowadzenie takich instrumentów w zgodzie z legislacją krajową. Jednak ta
krajowa legislacja z początku lat 90. jest już nieadekwatna do potrzeb elastycznych działań samorządowych dla rewitalizacji. Konieczne jest udostępnienie i zachęta dla gmin
na rzecz tworzenia lokalnie specyficznych funduszy celowych na rewitalizację, np. dla
przeprowadzenia publicznej kampanii remontów i wystroju elewacji (m.innymi bogate
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doświadczenia w Rennes w Bretanii)172. Przykładem takich motywacyjnych instrumentów finansowych w Polsce jest np. wykup przez budżet komunalny odsetek od kredytów
zaciąganych przez wspólnoty mieszkaniowe na remont kamienic zabytkowych w obszarze rewitalizacji. Jest to instrument, który wywołał pozytywne decyzje wspólnot mieszkaniowych i uruchomił remonty w blisko 200 kamienicach w Sopocie. Podobnie jest
z zastosowaniem w Szczecinie programu „Małych ulepszeń” w komunalnych mieszkaniach lokatorskich, podobnie z remontami części wspólnych w budynkach komunalnych
tamże (Program „Nasz Dom”). Podobnie jest ze zwolnieniem od podatku spadkowego
w grupie I i II osób, które dokonują uporządkowania ksiąg wieczystych i zaległego niekiedy od kilku pokoleń przepisania własności zgodnie z przepisami spadkowymi. Dość
szeroko stosowane jest też zwolnienie od podatku od nieruchomości właścicieli, którzy
podejmują prace remontowe na obszarze objętym programem rewitalizacji. Jak twierdzą
samorządowcy z innych miast, zastosowanie niektórych instrumentów motywacyjnych
pozostaje jednak na granicy legalności w Polsce, w świetle ustawy o finansach komunalnych. Rzeczywistość rozsadza dawne ramy prawne i trzeba to uznać w perspektywie
nowego ładu gospodarczego w gospodarce rynkowej, a szczególnie w tzw. ekonomii
społecznej w ramach gospodarki rynkowej.
Można wymienić więcej przykładów instrumentów lokalnych sprzyjających realizacji programów rewitalizacji wykorzystanych w Polsce dzięki inicjatywie przedsiębiorczych burmistrzów, którzy pracują w strefie nieobjętej zakazami legislacji krajowej.
Wiele takich inicjatyw nie ujrzało też światła dziennego ze względu na obawy o niezgodność z przepisami, brak woli do podjęcia ryzyka, opieszałość czy wreszcie – bariery
stawiane przez opozycję samorządową w danym momencie. Niekiedy po to, by wykorzystać je do walki wyborczej.
Te przypadki „punktowego” wykorzystania i przeniesienia konkretnego mechanizmu czy rozwiązania sprzyjającego realizacji LPR są godne zalecenia. Rozwinięciem tej
rekomendacji jest organizacja szkoleń (m.in. przez stowarzyszenie Forum Rewitalizacji)
dla samorządów przygotowujących programy rewitalizacji, ukazująca i inicjująca takie
właśnie, skuteczne lokalne rozwiązania organizacyjne. Rewitalizacja dawnych dzielnic
miejskich jest polem do działań lokalnych i nieformalnych. Wymaga jednak woli i determinacji liderów. Równocześnie, polem dla pracy na poziomie administracji centralnej
jest ustawowe umożliwienie samorządom tworzenia większego zasobu instrumentów
lokalnych dla rewitalizacji. Wymaga to, między innymi, uzupełnień w ustawie o samorządzie terytorialnym i o finansach publicznych.
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Głównym elementem systemu wsparcia są indywidualne dotacje Funduszu Remontowego ANAH
dla prywatnych właścicieli mieszkań czynszowych na remont budynków i mieszkań. Urzędy miast
mogą tworzyć własne fundusze celowe dofinansowując np. poprawę elewacji, uważanych za „własność publiczną”.
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11.5.4. Instytucje pozarządowe

•

Operatorzy rewitalizacji – Ruch Stowarzyszeń PACT ARIM
Jedną z ważniejszych inicjatyw wpływających na poziom i skuteczność LPR jest wybrana przez samorząd formuła zarządzania programem. Innymi słowy: w zależności, jaką
formę operatora zarządzającego i wdrażającego program przyjmuje gmina, tak – w pewnej mierze – potoczą się losy programu. Wybór ten leży w kompetencjach gminy i bynajmniej nie ogranicza się do powszechnie stosowanej formuły (w początkach pierwszego
dziesięciolecia XXI wieku w Polsce) – zarządzania komunalnego. Tutaj stosować można
zarówno rozwiązania angielskie – od Korporacji Deweloperskich do stowarzyszeń takich
jak Hausing Associations, jak i francuskie – zarządzania poprzez profesjonalnego operatora
zewnętrznego, kontrolowanego przez gminę, której przedstawiciele wchodzą w skład Rady
Nadzorczej operatora. Operatorem programów rewitalizacji były najczęściej, w latach
1980-1990, lokalne agencje Ruchu PACT ARIM. Jest to formuła możliwa do zastosowania
również w Polsce, którą autor określa w innym miejscu jako formułę „biednego operatora”,
który sam nie przejmuje niczyjej własności, nie odgrywa też zasadniczo roli inwestora. Jego
zadanie ogranicza się bowiem do tworzenia dynamiki programu, poszukiwania partnerów
do realizacji i wdrażania zadań przez tych uczestników: prywatnych właścicieli domów, developerów, gminę jako właściciela zasobu komunalnego173. Natomiast formuła, jaką pragną
stosować niektóre większe miasta w Polsce – oddanie rewitalizacji w ręce dużej zagranicznej firmy konsultingowej – jest oczywiście możliwa (Kraków 2007-2008). W obecnych warunkach kryje ona jednak wiele niewiadomych. Natomiast 40-letnie doświadczenia ruchu
PACT ARIM na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich, rozszerzona przezeń idea „operatora biednego”, który nie posiada nieruchomości ani innego majątku przejmowanego w celu
remontów czy modernizacji, a zadowala się jedynie funkcją organizatora – ułatwiającego
przy pomocy różnorodnych działań pracę partnerów, jak: przygotowywanie biznesplanów,
remontów, starania o pożyczki dla inwestorów, organizacja kampanii informacyjnych na
rzecz remontów, rozwoju handlu czy rzemiosła, pomoc w przesiedleniach, pracę socjalną,
kontrolę robót budowlanych itd. Ta formuła jest w Polsce najbardziej łatwa do przyjęcia
przez opinię publiczną i zainteresowanych mieszkańców i właścicieli.
•

Sektor ekonomii społecznej w programach rewitalizacji
Uwagi dotyczące przeniesienia instrumentów i pomysłów stosowanych w krajach
wcześniej rozwiniętych dla usprawnienia programów rewitalizacji dotyczą również sfery ekonomii społecznej. Są one podejmowane w gminach polskich (2006-2008) przez
organizacje pozarządowe w rozwijającym się sektorze ekonomii społecznej.
Samo pojęcie ekonomia społeczna (fr. économie sociale) stosowane jest we Francji,
gdzie istnieje głębokie przekonanie o konieczności i celowości budowania programów
opiekuńczych w odniesieniu do specyficznych kategorii społecznych, wymagających
wsparcia i zagrożonych wykluczeniem. Antycypując, można zaryzykować stwierdzenie,
173

W wyjątkowych przypadkach może też uzyskać status powierniczy i w zastępstwie właściciela
prowadzić i rozliczać projekt.
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że sektor ekonomii społecznej będzie się rozwijał w Polsce lawinowo w następnym dziesięcioleciu, czerpiąc przykłady zarówno z Francji, jak i z w wielu innych krajów europejskich
wcześniej rozwiniętych. A to m.in. dzięki programom unijnym, takim jak np. Equal174.

11.6. Instrumenty legislacyjne na poziomie krajowym
Niektóre instrumenty prawne, zapisane od kilku dziesiątków lat w legislacji francuskiej
(gdzie wpisane są w kodeks urbanistyczny), powstawały w podobnym czasie w legislacji
polskiej. Jednak okres gospodarki centralnie sterowanej i upaństwowienie własności prywatnej stworzyły, jak wiadomo, inny system zarządzania w PRL-u. Natomiast w pierwszym
dziesięcioleciu po roku 1990 przywrócono zaledwie zasadnicze instrumenty legislacyjne dla
gospodarki mieniem komunalnym, nieruchomościami, określono relacje między lokatorami
a właścicielami i wspólnotami mieszkaniowymi. Czas ten okazał się jednak zbyt krótki, by
poprowadzić dalej te ścieżki legislacyjne, które są konieczne w odpowiedzi na nowe wyzwania gospodarki rynkowej. Potrzebny jest zatem drugi okres wzmożonych prac legislacyjnych
w celu wprowadzenia bardziej finezyjnych instrumentów koniecznych wobec nowych zadań, jakie niesie ze sobą wdrażanie programów operacyjnych na poziomie regionów i samorządów. Te, o których mowa poniżej, zostały sprawdzone we francuskich programach rewitalizacji. Są one również znane i od wielu lat opatrzone analizami i komentarzami w kraju.
Stanowiły między innymi przedmiot analiz w pracach badawczych IGPiK, oddział Kraków
w latach 1999-2000. Ich wyniki wskazują, że wprowadzenie ich do legislacji polskiej byłoby
wskazane ze względu na zwiększenie efektywności Lokalnych Programów Rewitalizacji.
Po pierwsze należy przypomnieć, że prace nad kolejnymi projektami Ustawy o Rewitalizacji prowadzone były już od roku 1992 w MGPiB, a następnie w UMiRM i w Komisji Sejmowej ds. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Nie przyniosły one skutku
w sensie przyjęcia ustawy. Przyczyniły się jednak do zainteresowania środowisk samorządowych i administracji wszystkich szczebli tematyką rewitalizacji. W latach 1990-2004 obserwujemy w skali kraju kilkanaście programów rewitalizacji, które pozwoliły
samorządom na zebranie doświadczeń i przeprowadzenie wielu pozytywnych realizacji.
Ujawniły też braki w finansowaniu, w organizacji oraz bariery prawne, utrudniające – do
dnia dzisiejszego – skuteczniejsze działania na tych obszarach. W tym okresie przygotowano kilka projektów ustawy o rewitalizacji. Zastanawiająca jest beztroska, z jaką
potraktowany został ten wysiłek przez kolejne ekipy rządowe.
Od roku 2004 – w ramach rozporządzeń Unii Europejskiej i przy pomocy zapisów
w programie ZPORR – ruszyły następne programy rewitalizacji. Działania oparte de
facto na przepisach przygotowanych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego weszły do
174

Przykładem może tu być prowadzony przez Nowohuckie Centrum im. Kamila Norwida w Krakowie program „Equal”, którego budżet pozwolił na wymianę polsko-francuską w dziedzinie kilku
projektów. Mogą w przyszłości wpisać się one w program rewitalizacji w Nowej Hucie pod warunkiem utrzymania się na rynku pracy po zakończeniu subwencjonowanego programu. Innym
przykładem może być organizacja w Cieszynie warsztatów pracy zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem. Funkcjonują już na rynku, dowodząc skutecznych metod resocjalizacji.
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praktyki i to, jak trafnie sformułowała to dyrekcja Związku Miast Polskich – „tylnymi
drzwiami”, tj. bez specjalnych zapisów czy zmian w ustawach polskich.
W aktualnym okresie programowania funduszy strukturalnych, tj. w latach 20072013, w związku z decentralizacją Funduszy, to już samorządy regionalne, a nie MRR,
przygotowały Regionalne Programy Operacyjne. W ramach RPO, Urzędy marszałkowskie uzyskały swobodę ujęcia problematyki miejskiej – w tym programów rewitalizacji
obszarów zdegradowanych, zgodnie z ekspercką wizją priorytetów i potrzeb, podsumowując równocześnie dorobek konsultacji społecznych.
Przyglądając się zatwierdzonym już obecnie RPO, należy stwierdzić, że programy rewitalizacji są potraktowane bardzo różnie. W dużej mierze opisane są na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów ZPORR, niekiedy wychodzą poza te przepisy. Czasem uściślają zbytnio procedury, gubiąc się w szczegółach, by ochronić się
przed zarzutem stronniczości lub arbitralności, dążąc do zapewnienia sobie w miarę
„obiektywnych” kryteriów oceny projektów, niekiedy nie dostrzegają powiązań, jakie
trzeba tworzyć pomiędzy instytucjami i projektami finansowanymi w ramach montaży
finansowych. Nie jest to zresztą dziwne, szczególnie, że w Urzędach marszałkowskich
przygotowaniem tych wytycznych zajmują się najczęściej urzędnicy bez doświadczenia
w terenie, nie upoważnieni ani nie przywykli do podejmowania ryzyka.
Aby jak najkrócej ocenić sytuację aktualną, autor nie waha się powiedzieć, że w odniesieniu do wytycznych i kryteriów oceny LPR obserwujemy po roku 2004 koniec tzw.
epoki entuzjastów i wejście w „epokę biurokratów”. Oba te bieguny działań rewitalizacyjnych są konieczne: zarówno „liderzy-entuzjaści” charakteryzujący się podejściem
społecznikowskim, jak i sprawne przepływy instytucjonalne, drożne – szczególnie na
stykach między różnymi poziomami administracji.
Prowadzone od 15 lat próby przygotowania polskiej legislacji dla przyjęcia wzrastającej fali programów rewitalizacji nie powiodły się jak dotąd. W roku 2009 samorządy
podejmujące te programy są na ogół w sytuacji trudnej, wyposażone jedynie w przygotowane „z grubsza” zasady działania – nieoparte na doświadczeniach praktycznych, lecz
najczęściej na uproszczonej wizji czy „modelu idealnym”. Niedoskonałe jest wsparcie
ze strony krajowych finansów publicznych i brak kadry fachowych operatorów przygotowanych do zarządzania procesem (a nie projektem). Występuje równocześnie dotkliwy brak instrumentów operacyjnych, szczególnie lokalnych i regionalnych, które mogłyby zachęcić drobnych inwestorów rewitalizacji (mieszkańców-lokatorów, właścicieli
kamienic prywatnych przeznaczonych na wynajem, kupców, lokalnych deweloperów,
wspólnoty mieszkaniowe itp.) do uczestniczenia finansowego w programach.
W tej sytuacji należałoby w pierwszym rzędzie:
– ułatwić integrację Lokalnych Programów Rewitalizacji w gminach, usuwając
bariery legislacyjne175 w ustawach dotyczących kompetencji samorządów, gospodarki przestrzennej i nieruchomości;
175

Utrudniające np. włączenie lokalnych finansów publicznych do projektów podejmowanych przez
inwestorów prywatnych.
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176

177

178
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zbudować i wprowadzić nowe (w Polsce) instrumenty operacyjne, funkcjonujące na szczeblu krajowym, regionalnym i samorządowym. Ich propozycje
przedstawione były wielokrotnie w ciągu ostatnich 18 lat. Doświadczenie to
uczy, że by uzyskać zrozumienie i zgodę na ich powstanie konieczna jest od
początku stała współpraca w ramach prawomocnej międzyresortowej grupy
roboczej176. Jak dotychczas, próby w tym zakresie nie powiodły się w latach 90.
Tym niemniej, zanim system finansowania dojdzie do równowagi pomiędzy
wydatkami a przychodami wymaga, by wydatkami obciążyć finanse publiczne, w tym budżet państwa (co jest konieczne). Dotychczas tylko budżet samorządów gminnych dostrzegał tę konieczność i w kilku przypadkach wyszedł
jej naprzeciw. Budżet gminy jest w wielu przypadkach najbardziej chętny do
uczestnictwa ze względu na to, że konkretny samorząd jest żywotnie zainteresowany powodzeniem lokalnego programu rewitalizacji. Istnieje i rozwija
się również grupa liderów lokalnych i społeczników samorządowych. Budżet gminny, wspierany przez sektor bankowy – to chyba jedyne, bezpośrednio
zainteresowane źródło finansowania, które może przyjąć ze zrozumieniem swą
część zobowiązań finansowych na rzecz realizacji projektów w ramach LPR.
Ale tylko „swą część”, a nie tę, która powinna obciążyć państwo. Oczywiście,
jeżeli będzie to dozwolone w ramach ustawy o finansach publicznych i innych
ustaw, bezpośrednio lub pośrednio określających kompetencje samorządowe177.
Aktualny system instytucji i finansowania rewitalizacji nie jest w stanie udźwignąć tej złożonej problematyki. Toteż w wyniku analizy doświadczeń francuskich i innych krajów wcześniej rozwiniętych, przedstawiono jest poniżej zarys
minimalnych reform instytucjonalnych potrzebnych dla bardziej rozwiniętego
systemu178, który byłby zdolny udźwignąć zadania polityki miejskiej, w tym
rewitalizacji. Propozycja odnosi się do wczesnej formy takiego systemu pozostającego w rozwoju. Nie może on również zaburzać porządku, który jest już
zapisany w Regionalnych Programach Operacyjnych i zarządzeniach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013. Proponowane rozwiązania są
komplementarne w stosunku do już przyjętych zasad.

Wniosek taki wynika ze złych doświadczeń tzw. konsultacji resortowych i wobec propozycji ustawowych wysuwanych w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej, następnie UMiRM i departament Ministerstwa Infrastruktury torpedowanych przez niekompetentnych urzędników w Ministerstwie Finansów.
Tak np. w Sopocie Urząd Miasta uzyskał dużą dynamikę remontów kamienic, dofinansowując
wspólnoty mieszkaniowe. Nastąpiło to dzięki decyzji o wykupie odsetek od zaciągniętych kredytów remontowych. Natomiast próby wprowadzenia podobnych mechanizmów spotkały się w innych miastach z nieprzychylną interpretacją przepisów ze strony RIO.
Zgodnie z uwagą recenzenta sugerującą przedstawienie „macierzy” porównującej system polski
i francuski.
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Premier i Rada Ministrów

Międzyresortowa
Komisja ds. Miast
i Polityki Miejskiej:
INNOWACJE
NEGOCJACJE
DECYZJE

Ryc. 11.1. Schemat funkcjonowania instytucji polityki miejskiej i rewitalizacji w Polsce
na wczesnym etapie rozwoju (inspirowany przez system francuski)

Propozycje stopniowej reformy finansowo-organizacyjnej dla rozwoju systemu rewitalizacji w Polsce inspirowane przez system francuski
1. Stworzenie mechanizmu zapewniającego równowagę pomiędzy spłatami pożyczki
zaciągniętej na remont budynków mieszkalnych a dochodami z czynszów uzyskiwanych po remoncie. Wymaga to, między innymi, poszerzenia puli Indywidualnych
Dodatków Mieszkaniowych uzyskiwanych z funduszy publicznych i zagwarantowanych corocznie w ustawie budżetowej (ewentualnie również w budżetach gmin).
Jest to warunek konieczny dla dobrowolnego przystąpienia właściciela nieruchomości do programu rewitalizacji i podjęcia remontu i modernizacji. Jego celem jest
bowiem zrównoważenie kosztów remontów z dochodami potrzebnymi na spłatę
pożyczki oraz uzyskanie „godziwego zysku” po wykonaniu robót remontowych
(we Francji – w pierwszych latach możliwy jest deficyt zrównoważony częściowo
ulgą podatkową).
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2.
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Propozycja:
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
posiada dwa odrębne
Departamenty, które obsługują:
1. TBS,
2. Dawne Zasoby Mieszkaniowe

Czynsze po
remoncie
+ indywidualne
dodatki
mieszkaniowe

Koszt remontu
finansowany
z pożyczki
remontowej oraz
z subwencji na
równoważą remont
Podsystem nr 1
Podsystem nr 2

• na szczeblu lokalnym:
równowaga finansowa jest zapewniona dla każdego biznesplanu remontu w indywidualnym preliminarzu robót budowlanych przygotowanym przez operatora. Przyznanie
wsparcia dokonane jest przez wielostronną Komisję i następuje na wniosek właściciela.
Wniosek może być złożony przez upoważnionego powiernika (operatora).
• na szczeblu centralnym:
Podsystem nr 1 oraz podsystem nr 2 tworzą:
Podsystem (nr 3) Finansowania Remontów Mieszkaniowych w LPR
Uwaga − podobnie jak w systemie francuskim należy rozważyć jak zasilić Krajowy Fundusz
Mieszkaniowy z części złożonych depozytów indywidualnych na książeczkach oszczędnościowych à
vista, (na podobieństwo francuskiego LIVRET A patrz rozdział 10 i 11).

3.

Tworzy się nową procedurę uzyskiwania Statusu Celu Publicznego, m.in. na
wniosek Samorządów (na wzór procedur francuskich)
3.1. Procedura pozwala Lokalnym Programom Rewitalizacji uzyskać status Celu
Publicznego dla całego obszaru lub dla jego fragmentów
3.2. Wariant uproszczony: przyznaje się z mocy prawa Status Celu Publicznego dla
LPR
Uwaga: Obszary rewitalizacji nie mają we Francji statusu celu publicznego, ale istnieją inne
procedury pozwalające uzyskać na tych obszarach władanie komunalne, zarządzać wartością
terenów, ograniczyć spekulację na wybranych obszarach operacyjnych.(ZIF, ZAC, DPU).

4.

Tworzy się Krajową Komisję Międzyresortową ds. Miast, która określa
i zarządza Budżetem Polityki Miejskiej. Jej zadania:
• praca koncepcyjna,
• określenie priorytetów,
• koordynacja,
• eksperymentacja,
• ekspertyzy,
• rola animatora
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(kompetencje podobne jak francuska DIV – Międzyministerialna Delegacja dla
Miast: patrz rozdział 3.3.1.)
Tworzy się Krajowy Fundusz Rewitalizacji Miast (por. kompetencje ANAH
i ANRU)
• zasilany z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
• zasilany z budżetów resortowych wg przedłożenia i w ramach ustaleń
dokonanych przez Krajową Komisję ds. Miast z poszczególnymi resortami
Tworzy się horyzontalny Budżet Polityki Miejskiej, zatwierdzany corocznie
w ustawie budżetowej; w jego skład wchodzą:
• Krajowy Fundusz Rewitalizacji Miast,
• Wydzielone Fundusze strukturalne UE pozostające w gestii Administracji
centralnej
• inne dochody

6.1. Budżet Polityki Miejskiej pozostaje w gestii Krajowej Międzyresortowej Komisji
ds. Miast.
6.2. Krajowa Międzyresortowa Komisja ds. Miast określa priorytety polityki miejskiej
i wysokość funduszy na zadania związane z rozwojem miast w regionach, w tym
na mieszkalnictwo, w powiązaniu z Regionalnym Programem Operacyjnym.
6.3. Wsparcie LPR z Budżetu Polityki Miejskiej jest przedmiotem Umowy
Operacyjnej dla każdego Lokalnego Programu Rewitalizacji
Wniosek o wsparcie jest przygotowany przez operatora wspólnie z samorządem (na
podstawie preliminarza budżetu dla programu).
Fundusz wsparcia jest przyznawany na podstawie Umowy Operacyjnej.
Fundusz wsparcia jest rozprowadzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
BGK jest bankiem depozytowym dla Budżetu Polityki Miejskiej.

11.7. Instrumenty urbanistyki operacyjnej
W świetle analizy doświadczeń francuskich proponuje się również przygotowanie
zapisów ustawowych, brakujących w polskiej grupie narzędzi urbanistyki operacyjnej.
Ich celem jest wsparcie dla aktualnych i przyszłych Lokalnych Programów Rewitalizacji. Oczywiście bez tych zapisów LPR też będą realizowane. Stąd nie należy przeceniać
ich znaczenia, a jedynie zauważyć, że w perspektywie 10-15 lat pozwoliłyby:
– powiększyć zasięg funkcjonalny i kompleksowość programów rewitalizacji,
– uniknąć nieuzasadnionej spekulacji terenami, która w innych krajach demokratycznych byłaby napiętnowana przez prawo karne (przestępstwo wynikające
z tzw. wczesnego poinformowania, o czym poniżej),
– przyczynić się do utrzymania ludności słabej finansowo w rewitalizowanych
dzielnicach miejskich – w imię solidarności społecznej.

Instrumenty urbanistyki operacyjnej
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–

przyczynić się do unikania peryferyzacji i wykluczenia społecznego (getta dla
marginesu społecznego na peryferiach miast i poza obszarami rewitalizacji
przejmowanymi przez „lepsze” grupy społeczne), a tym samym do zmniejszenia patologii społecznych z tego wynikających.
Poniżej przedstawione projekty wymagają szerszego opracowania i przystosowania. Nie są ze sobą powiązane bezpośrednio, gdyż różne byłoby ich rozłożenie w systemie polskiej legislacji. Natomiast mają sens dla usprawnienia całokształtu rozwiązań
legislacyjnych w ustawach wpływających na przebieg rewitalizacji. Ich rolę i znaczenie
w legislacji francuskiej dobrze oddaje potoczne określenie „skrzynka z narzędziami”
urbanistyki operacyjnej: sięgać po nie można, lecz nie ma obowiązku. Na ogół, nie można jednak osiągnąć bez nich bardziej ambitnych celów.
11.7.1. Poszerzenie Prawa Pierwokupu Komunalnego (francuskie DPU)
Prawo pierwokupu na rzecz gminy każdego terenu lub nieruchomości zgłoszonej
na lokalnym rynku nieruchomości jest jednym z daleko posuniętych instrumentów ingerencji w swobodę prawa własności i instrumentem „zarządzania wartością”. Jest jednak ten instrument o wiele mniej drastyczny niż prawo wywłaszczenia i dlatego dobrze
sprawdza się w realizacji negocjacyjnych zasad działania operatorów w programach
rewitalizacji. Jest to również niezastąpiony instrument antyspekulacyjny, istniejący we
wszystkich krajach Unii Europejskiej, również w Polsce. Jednak jego konstrukcja francuska jest szczególnie skuteczna i adekwatna dla programów odnowy miast. Wymaga,
między innymi, zgłoszenia przez notariusza lub pośrednika w obrocie nieruchomościami każdej intencji sprzedaży na określonym obszarze do właściwej komórki w urzędzie miasta. Tenże ma dwa miesiące na wykorzystanie prawa pierwokupu. Jest to tzw.
deklaracja intencji sprzedaży (fr. Déclaration d’Intention d’Aliéner – D.I.A.). Prawo to
powinno obejmować również w Polsce wszystkie nieruchomości, należące do wszystkich sektorów własności, jakie pojawiają się na lokalnym rynku, ale tylko w obszarze
objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji lub tzw. Strefą Interwencji Gruntowej (fr.
ZIF). Celem jest możliwość prowadzenia konsekwentnej polityki gruntowej dla potrzeb
społeczności lokalnej, np. właśnie w obszarach rewitalizacji. Potrzebne jest to dla władania przez gminę terenami, by w perspektywie 10-15 lat realizować działania w imię
interesu publicznego: parkingi, pasaże, zagospodarowanie wnętrz kwartałów zabudowy.
Wprowadzenie, jak i używanie tego mechanizmu wymaga dużej pracy na poziomie właściwego departamentu ministerialnego. Nie tutaj też miejsce na dokładniejszą prezentację. Jednak praktykując jego zastosowanie w programach rewitalizacji za granicą, można nabrać przekonania o jego istotnym znaczeniu i rozważyć przydatność dla sukcesu
polskich Lokalnych Programów Rewitalizacji LPR już w perspektywie kilkunastu lat.
Świadomość przydatności tego instrumentu w środowisku zawodowym w Polsce jest na
ogół niewielka, natomiast we władzach samorządowych istnieje wola i poparcie w tym
zakresie179.
179

Wdrożenie takiego instrumentu zarządzania wymaga opracowania istniejących tekstów spe-
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11.7.2. Przyznanie statusu celu publicznego lokalnym programom rewitalizacji

Sugeruje się opracowanie polskiej procedury wprowadzenia statusu celu publicznego na obszarze rewitalizacji poprzez mechanizm ankiety publicznej, tj. zespołu działań mających na celu – skuteczniejszą niż dotychczas – konsultację zainteresowanych
podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, dla uniknięcia późniejszych protestów
i blokad. Statut celu publicznego dla LPR uzyskiwany byłby na podstawie uspołecznionej i demokratycznej procedury inicjowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.
I ten mechanizm wymaga szerszego opisu i przystosowania do polskich realiów. Przyznanie statusu celu publicznego dla LPR pozwoliłoby na wykorzystanie ustawowych
uprawnień, jakie z tego wynikają. Należy przyjrzeć się jednak bliżej temu, czym jest
procedura celu publicznego we Francji (intérêt public). Nie jest to bynajmniej wynik
wpisu wybranych elementów infrastruktury technicznej i społecznej do ustawy o nieruchomościach. Jest to raczej procedura wiążąca się z uznaniem przez zainteresowaną
społeczność lokalną, że dany program czy projekt – po możliwych modyfikacjach – ma
dla danej społeczności rangę celu publicznego180. Może to być więc zarówno linia wysokiego napięcia, jak i przeznaczenie terenów na rozwój strefy komercyjnej, przekazanej
następnie prywatnym inwestorom. Uzyskanie przez dany projekt rangi celu publicznego wymaga przygotowania opisu i przedłożenia go przez określony okres do wglądu
publicznego, zastosowania procedury odwołań, rozpatrzenia przez niezależną komisję
oraz uchwał samorządowych. Przyznanie celu publicznego może automatycznie zmienić zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania POS czy PLU. Realizowane w latach 90. Operacje Programowane nie posiadały statusu celu publicznego. Jednak isnieje
możliwość wykorzystania innych instrumentów, które taki specjalny status przyznają
konkretnym, wybranym obszarom operacyjnym.
Tak na przykład, celowe byłyby wytyczne i zasady opisujące konstruowanie programów inwestycyjnych kilku inwestorów o różnych interesach, różnym podejściu do
ryzyka (fr. ZAC). Miałoby to następować w ramach tzw. Stref Inwestowania Uzgodnionego lub Stref Uzgodnionych Działań181.

cjalistycznych, zawierających doświadczenia określające zastosowania w praktyce francuskiej, bariery, efekty niezamierzone i specyfikacje proceduralne. Patrz analizy francuskie
wykorzystania prawa pierwokupu: m.in: Hostiou René, Prawo pierwokupu wspólnot publicznych (Les droits de préemption des collectivités publiques), [w:] Etudes Foncières nr 135,
październik 2008.
180

Np. ze względów ekonomicznych mieszkańcy mogą być zainteresowani rozwojem bazy turystycznej na ich terenie i ocenić, że jest to cel publiczny. Organ administracji państwowej, nadrzędny
w stosunku do gmin, może uznać przeprowadzenie linii wysokiego napięcia i usytuowania odpowiedniej infrastruktury na określonych działkach. Projekt podlega wówczas procedurze celu
publicznego, musi być konsultowany, a odwołania rozpatrzone przez niezależną komisję.
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Zasada funkcjonowania ZAC przedstawiona jest w: Rewitalizacja – Rehabilitacja – Restrukturyzacja –Odnowa Miasta, IGPiK Oddział w Krakowie, Kraków 2000.

Reformy finansowania rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń francuskich

285

11.7.3. Strefa Interwencji Gruntowej
Byłby to instrument stworzony ustawą dla dobrowolnego wykorzystania przez samorządy (to znaczy, że samorząd może, lecz nie musi, sięgnąć po ten instrument (we
Francji Zone d’intervention foncière ZIF). Powołanie takiej strefy na obszarze zainteresowania inwestorów zabezpiecza (częściowo) przed niekontrolowaną zwyżką cen
gruntów, związaną np. z wprowadzeniem programu rewitalizacji (opis w książce Rewitalizacja – Rehabilitacja – Restrukturyzacja – Odnowa Miasta, Kraków 2000182).
11.7.4. Przestępstwo „wczesnego poinformowania”
Potrzebny jest w Polsce również instrument prawny dotyczący kodeksu karnego
i wprowadzenie pojęcia: „przestępstwo wynikające z wczesnego poinformowania”
(délit d’initiés). Mechanizm zabezpiecza np. przed wydzierżawieniem przez gminę na
rzecz radnego lub innej osoby wcześnie poinformowanej tych gruntów, na które kandydują inwestorzy zewnętrzni, a także definiuje parametry przestępstwa w tym zakresie.
Zabezpiecza tym samym przed przejęciem na rzecz osoby fizycznej dochodu należnego
dla poprzedniego właściciela, czyli w tym przypadku dla gminy.
Wymienione tu instrumenty urbanistyki operacyjnej (w odróżnieniu od instrumentów planistycznych) są wcześniej czy później konieczne do wprowadzenia w ustawodawstwie polskim. Dalsze odłożenie w czasie będą prowadzić do korupcji i powiększać
koszty społeczne zaniechania.

11.8. Reformy finansowania rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń
francuskich
11.8.1. Reforma czynszów i dodatków mieszkaniowych
Dodatek mieszkaniowy w obszarach rewitalizacji powinien być traktowany jako
element polityki społecznej, mającej na celu, częściowe przynajmniej, utrzymanie na
miejscu specyficznych grup i osób o słabszej kondycji finansowej. Jego ostatecznym
celem jest integracja różnych grup mieszkańców – przy założeniu, że obszar rewitalizacji będzie dodatkowo zasiedlony nowymi przybyszami o lepszej kondycji finansowej.
Dodatek mieszkaniowy ma być w tej perspektywie instrumentem przemieszania grup
społecznych w mieście, jako jeden z warunków spokoju społecznego całej aglomeracji.
Na płaszczyźnie finansowej, indywidualny dodatek mieszkaniowy ma zapewnić wynajmującemu możliwość spłaty kredytu remontowego, którego raty powinny odpowiadać
czynszowi uzyskanemu po remoncie. Czynsz ten – jak uczą doświadczenia wszystkich
krajów wcześniej rozwiniętych – musi składać się z dwu elementów: czynszu i świadczeń płaconych z kieszeni lokatora oraz przyznanego mu indywidualnego zasiłku mieszkaniowego. W żadnym państwie nie udało się bowiem zrównoważyć czynszów po remoncie ze spłatą raty pożyczki bez udziału tego dodatku. Odgrywa więc on nie tylko
182
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rolę zapomogi indywidualnej (lokator najczęściej nie otrzymuje tego dodatku „na rękę”),
lecz ma znaczenie ekonomiczne w zrównoważeniu kosztów i wydatków dla zapewnienia wykonalności remontu budynku.
Dokończenie w Polsce reformy czynszów idącej w tym kierunku w powiązaniu
z reformą dodatków mieszkaniowych warunkuje powodzenie programów rewitalizacji w sektorze wynajmu, a szczególnie w prywatnym i komunalnym segmencie rynku
mieszkań dawnych. Konieczne jest bowiem konstruowanie takich biznesplanów remontów dla kamienicy czynszowej, aby czynsze po remoncie dały możliwość spłacenia pożyczki remontowej w okresie 12-15 lat. W innym przypadku bariera finansowa i psychologiczna nie uruchomi działań proremontowych u właścicieli prywatnych (a nawet
i komunalnych).
Jednak odpowiednio skalkulowane czynsze wymagają równocześnie zwiększenia indywidualnych dodatków mieszkaniowych. Ogólnie rzecz ujmując, właściciel kamienicy musi mieć stworzone warunki dla opłacalności remontu starej kamienicy zlokalizowanej na obszarze objętym rewitalizacją. A dla słabszych finansowo lokatorów
dodatki mają zapewnić możliwość pozostania na dawnym miejscu. Inaczej właściciele
budynków zlokalizowanych w starych dzielnicach miejskich (szczególnie w miastach
średniej wielkości 50-100 tys. mieszkańców) nie będą nadal odczuwać dostatecznych
bodźców dla inwestowania w remonty. Zważyć należy, że impulsy wysłane w stronę
sektora mieszkaniowego przez Fundusze Strukturalne (2007-2013 w ramach LPR) należy traktować jedynie jako przypomnienie o konieczności podjęcia tego tematu, zaniechanego w skali polityki mieszkaniowej państwa. Prace nad reformą czynszów i dodatków mieszkaniowych wymagają oczywiście wyceny kosztów dla budżetu państwa
i samorządów. Fundusze publiczne na sfinansowanie takich – ekonomicznie czynnych
– dodatków mieszkaniowych budżet może odzyskać ze zwiększonych podatków a posteriori od nieruchomości po remoncie. Takie zwroty do budżetu samorządu we Francji
trwają kilka lat183.
11.8.2. Regionalne podatki na rewitalizację obszarów poprzemysłowych
Wprowadzenie ustawowej możliwości uchwalania podatków na poziomie regionalnym na cele określone przez samorząd byłoby dla programów odnowy miast bardzo
przydatne. Umożliwiłoby, między innymi, odpis podatkowy w celu tworzenia funduszy
regionalnych przeznaczanych na rekultywację terenów poprzemysłowych lub na subwencje remontowe dostępne w ramach programów rewitalizacji. Pozwoliłoby to także
regionom i miastom na zwiększenie konkurencyjności.
Podstawą do opodatkowania jest najczęściej wartość dodana w produkcji przez
przedsiębiorstwa. W tym zakresie to do sejmików regionalnych należałoby zdefiniowa183

Natomiast uzyskanie dochodów wynikających z art. 36. w Ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z 27 marca 2003 (w celu zwrotu wydatków budżetowych) jest,
wg opinii ekspertów europejskich, praktycznie niemożliwe do wyegzekwowania (Vincent
Renard).
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nie podmiotów podlegających opodatkowaniu oraz operatorów przetwarzających uzyskane fundusze na działania operacyjne i beneficjentów.
Przykładem francuskim są podatki regionalne przeznaczone na politykę gruntową.
Korzysta z nich EPF, a pośrednio samorządy, które odkupują zrekultywowane obszary
do dalszego gospodarowania w sektorze publicznym lub na wolnym rynku. Wprowadzenie takiej możliwości w regionie Nord-Pas-de-Calais na rewitalizację terenów poprzemysłowych (prezentowane w rozdziale 8) to istotna lekcja z doświadczeń francuskich.
11.8.3. Krajowy Fundusz Polityki Miejskiej i Rewitalizacji
Polityka miejska we Francji wykazuje, że państwo, a szerzej – finanse publiczne
– nie mogą uniknąć znacznych wydatków na rzecz odnowy miast. Jak wskazują tabele
w rozdziale poświęconym finansom, Francuzi przeznaczają na ten cel znaczny procent
Produktu Wewnętrznego Brutto (PIB). Był on różny w różnych fazach rozwoju polityki
miejskiej, ale zawsze przekracza 1,5%.
W Polsce widać wyraźnie, że działalność rynkowa, szczególnie w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, raczej oddaliła niż przybliżyła dla przeciętnej rodziny polskiej184
szanse na zakup własnego mieszkania. Wolny rynek oferuje natomiast mieszkanie-produkt dla niewielkiej procentowo grupy najzamożniejszej. Niekiedy, po powrocie z emigracji, domy jednorodzinne budowane są na wsi systemem gospodarczym lub – rzadziej
– powracający nabywają mieszkanie w mieście. Tzw. emigracja wahadłowa jest może
pośrednią forma popierania niektórych form budownictwa mieszkaniowego. Nie stanowi jednak rozwiązania problemu, jakim jest potrzeba poszerzenia realnego, to znaczy
spłacalnego, popytu na mieszkania w różnych grupach społecznych.
Jak pokazują zawarte w tej pracy analizy składników finansowania publicznego
w ramach odnowy miast potrzebne są właściwie zrównoważone:
– pomoce fiskalne (ulgi fiskalne) dla prac budowlanych w zakresie izolacji termicznej, innowacyjnych metod ogrzewania, remontów w ramach LPR;
– pożyczki dla osób i rodzin na zakup mieszkania do remontu w ramach LPR;
– wykorzystanie oszczędności indywidualnych składanych na książeczkach
oszczędnościowych à vista i przetworzenie ich na mieszkaniowe pożyczki bankowe. System funkcjonuje we Francji dzięki umowie pomiędzy Kasą Depozytowo-Konsygnacyjną CDC a kasami oszczędnościowymi Caisse d’Epargne185
i bankiem poczty francuskiej. Depozyty z książeczek oszczędnościowych składanych w tych dwóch instytucjach są przekazywane z dużej części do obrotu na
cele realizacji polityki mieszkaniowej w sektorze wspieranym. Tym sposobem
184
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Obecnie niewiadoma jest sytuacja pożyczkobiorców polskich, którzy pobrali pożyczki w walutach
obcych na zakup mieszkań. Niewiadomą jest bowiem parytet polskiego złotego w stosunku do
franka szwajcarskiego, który służył większości pożyczkobiorców, jak również perspektywa uzyskiwania pożyczek mieszkaniowych wobec światowego kryzysu finansowego z jesieni 2008.
Alain Lemaire: Le réseau Caisse des Dépôts et Consignation, [w:] Le financement public du logement, Revue Française de Finances Publics Nr 49, LGDJ, Paris 1995.
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społeczeństwo solidarnie wspiera budownictwo mieszkaniowe. Książeczki
oszczędnościowe typu A cieszą się ogromnym powodzeniem we Francji, gdyż
przynoszą stosunkowo wysoki procent odsetek (w roku 2008 – 4% od sierpnia), są dostępne a vista oraz nie podlegają opodatkowaniu. Należy dodać, że
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej system ten jest rozpowszechniony od
2009 r. na wszystkie banki uniwersalne. Nie ma jednak gwarancji, że banki te
będą również zobowiązane do przekazywania części depozytów do CDC, a co
za tym idzie, może zmniejszyć się pula środków na mieszkalnictwo w sektorze wspomaganym. Zasilenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego może być
w Polsce poszerzone o niektóre doświadczenia tego systemu;
– pożyczki dla inwestorów w publicznym sektorze budownictwa mieszkaniowego (tzw. pomoc dla kamieni);
– indywidualne dodatki mieszkaniowe (pomoc dla ludzi).
Szerzej wyposażony arsenał krajowych instrumentów finansowych mógłby pozwolić – jako jeden z warunków koniecznych – na skuteczniejsze wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, przeznaczonych w skromnym zakresie na rozwój
miast, w tym programy rewitalizacji. Służyć temu może reforma i poszerzenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który powinien objąć wydatki publiczne w starym
zasobie mieszkaniowym do remontu, a priorytetowo – na obszarach kryzysowych, poddanych rewitalizacji.
11.8.4. Premie remontowe
Proponowane w latach 2005-2009 w Polsce mechanizmy stymulowania remontów
poprzez tzw. premie remontowe mogą wykorzystać pozytywne doświadczenia licznych
krajów UE186, w tym na francuskie Premie Remontowe: Prime à l’Amélioration de l’habitat (PAH) dla własnościowych mieszkań prywatnych i PALULOS dla mieszkań spółdzielczych. Postulowane już w roku 1992, w pierwszej wersji ustawy o rewitalizacji
propozycje zostały wówczas wprowadzone. Sytuacja zmienia się pozytywnie w 2009
roku187. Jednak, jak uczą te doświadczenia, po to by zachęty (mechanizmy motywacyjne) były skuteczne, powinny być – w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji – obwarowane dwoma warunkami:
– ograniczeniem w czasie,
– ograniczeniem obszaru, którego dotyczą.
Należałoby więc, w przypadku zastosowania proponowanych premii na obszarach
objętych Lokalnymi Programami Rewitalizacji, uwzględnić te ograniczenia oraz powiększyć równocześnie na tych obszarach wysokość proponowanych premii. Po to, by
186

Np. we Francji wprowadzono wymienione tu mechanizmy już 30-40 lat temu, budując system
wspomagania remontów w starych zasobach mieszkaniowych przy pomocy Programowanych Operacji Poprawy Mieszkalnictwa OPAH.
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Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termorenowacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459),
która wprowadza nowe mechanizmy wsparcia: trzy rodzaje dopłat do remontów budynków.
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odróżnić i uprzywilejować zlokalizowanych tam beneficjentów. Równocześnie należy
zastrzec, że dla beneficjentów będą te przywileje obowiązywać tylko w ograniczonym
okresie programowania, np. 2007-2015, lub np. tylko przez pierwsze pięć lat realizacji
programu188. Należy również przewidzieć i zapobiegać krytyce podnoszącej rzekomo
niesprawiedliwe i wręcz niekonstytucyjne, bo wybiórcze traktowanie beneficjentów. Jest
to niemerytoryczna, populistyczna argumentacja z poprzedniej epoki. Decyzje o wyborze obszarów uprzywilejowanych są bowiem wynikiem suwerennych rozstrzygnięć
społeczności lokalnych, samorządnych. Stosowane są we wszystkich krajach o długiej
i ugruntowanej tradycji demokratycznej.

11.9. Wnioski z doświadczeń francuskich dla rozwoju Lokalnych
Programów Rewitalizacji
Niezależnie od kierunkowych czy strategicznych propozycji na skalę krajową niektóre wnioski z tej pracy możliwe byłyby do zastosowania „tu i teraz”. Szczególnie
w odniesieniu do pracy instytucji zarządzających programami rewitalizacji w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych, czyli w miejscach, które stanowią w latach
2006-2010 ośrodek przygotowania i naboru programów i projektów. Programy te zostały wynegocjowane i już funkcjonują zgodnie z tekstem uszczegółowienia RPO, przygotowanym odmiennie w każdym regionie. Należy przewidywać, że zawarte tam wytyczne przygotowania, a szczególnie sposoby oceny programów będą ewoluować w miarę
zdobywanych doświadczeń.
11.9.1. Lepiej zharmonizować działania na stykach pomiędzy instytucjami
Jak powiedziano poprzednio, we Francji spójność pomiędzy PLH i PNRU jest
problematyczna, a jej braki mocno krytykowane przez ekspertów. Po znacznym wysiłku włożonym we wprowadzenie lokalnej polityki mieszkalnictwa, w szczególności
metodyki PLH dla obszaru zharmonizowanych polityk mieszkaniowych prowadzonych
w wielu gminach, ale jednym basenie mieszkaniowym, należy dołożyć starań, by nie
dopuścić do sytuacji, w której PNRU miałby podzielić działania zgodnie z tym, czy są
prowadzone w ramach procedury tzw. Stref Miejskich Stref Wrażliwych ZUS czy poza
nimi. Trzeba więc przygotować warunki dla lepszej koordynacji programów na stykach
pomiędzy instytucjami. We Francji będzie to przedmiotem negocjacji pomiędzy ANRU,
ANAH i innymi partnerami w latach 2009-2010 piszą eksperci francuscy189.
188
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W ramach prac własnych i doświadczeń Ruchu PACT ARIM autor badał we Francji skuteczność
takich ograniczeń na ilość zgłoszeń kandydatów w czasie trwania przywileju (krzywa wzrostu
i spadku zgłoszeń inwestorów remontujących budynki mieszkalne). Ustalenie takie byłoby również do wpisania w procedurach realizacji LPR.
Wejście w życie nowej ustawy francuskiej powołującej nowy program rewitalizacji dawnych
dzielnic zdegradowanych PNRQA. Na lata 2009-2016, przewidywany budżet programu wynosi
11 mld euro, w czym wkład budżetu państwa 2,5 mld euro; Rapport Conseil Economique et Social,
Paris, 6 lipca 2008.
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Przykład Francji pokazuje a contrario, jak ważny jest ten problem. Zauważone
tam ograniczenia we wprowadzeniu krajowej polityki mieszkalnictwa wynikają właśnie
z niedoskonałych powiązań pomiędzy szczeblami administracji. Polityka ta na szczeblu
krajowym zakłada usilne działania ze strony lokalnych wspólnot. Niektóre jednak nie
posiadają możliwości finansowych lub technicznych, by podołać w tym samym czasie
operacji budowy mieszkań na wynajem w sektorze publicznym przewidzianej w planie
spójności społecznej, operacji wyburzeń – rekonstrukcji w ZUS, szerokiej akcji w innych dzielnicach, które borykają się z trudnościami (dawne dzielnice, inne dzielnice peryferyjne, zdegradowane wspólnoty mieszkaniowe) oraz prowadzić walkę z niegodnymi
warunkami mieszkaniowymi. Te liczne cele wpisują się w mało korzystny kontekst,
charakteryzujący się napiętym w niektórych aglomeracjach rynkiem mieszkaniowym,
rzadkością dostępnych nieruchomości gruntowych, politycznie trudnym charakterem
mieszkalnictwa w sektorze publicznym, ograniczonymi możliwościami sektora budowlanego, jak też mnogością indywidualnych odwołań od każdej operacji zagospodarowania obszaru lub nowej budowy.
11.9.2. Umowy operacyjne i wykonawcze
Jednym z instrumentów dla jasnego zdefiniowania zadań i wkładów finansowych
są umowy operacyjne i umowy realizacyjne190. Odwołując się do rozdziału na temat
specyfiki rewitalizacji miast średniej wielkości we Francji oraz polityk i programów,
które tam zostały wprowadzone oraz do prognoz, jakie definiują eksperci francuscy
w odniesieniu do dalszych losów tej sieci osadniczej, dwa konkretne wnioski powinny
być brane pod uwagę w odniesieniu do programów rewitalizacji w miastach polskich:
– Umowa Operacyjna. We Francji była to w latach 1980-1990 tzw. Umowa Ramowa Operacji (Convention d’opération). Umowa pomiędzy organem rządowym, Funduszem Remontowym ANAH i samorządem określała zakres zadań
do realizacji w Programie Rewitalizacji oraz zobowiązania finansowe partnerów finansujących: ANAH, rządu, samorządu, ewentualnie innych inwestorów
publicznych na okres 5 lat. Podobna jest zasada omówionych tu Kontraktów
Miejskich (contrat de ville).
W Polsce natomiast występuje już w latach 2008-2010 potrzeba lepszego powiązania projektów społecznych i projektów przestrzennych w Programach
Rewitalizacji (EFS i EFRR) pomiędzy instytucją zarządzającą na poziomie
regionalnym i konkretnym urzędem miasta. Tu również należałoby wprowadzić formułę umów zobowiązujących strony do przygotowania zasobów finansowych na przedstawioną wstępnie listę projektów. We Francji, podejmując
przygotowanie programu rewitalizacji (np. OPAH) – gmina była praktycznie
pewna, że otrzyma dofinansowanie. Zachęcało ją to do przygotowania tego
programu i zmobilizowania uczestników zewnętrznych w stopniu dostatecz190

Mimo że zasada jest znana, to jednak warto przyjrzeć się bliżej treści i metodzie przygotowania takich umów we Francji.
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nym do natychmiastowego rozruchu. Natomiast w wielu regionach Polski forma konkursów słabo tylko ogranicza prawo do startu i skazuje liczne zainteresowane urzędy miast do znacznych i niekiedy niepotrzebnych wydatków
z budżetu gminy. Toteż należałoby wykorzystać formułę pośredniej Noty Intencyjnej i umożliwić porozumienie pomiędzy instytucją zarządzającą a gminami dopuszczonymi do konkursu w taki sposób, by komisja oceniająca jak
najwcześniej, jeszcze w trakcie przygotowania programu, mogła poprzeć lub
przerwać kosztowne prace nad propozycjami, które nie mają szans na sfinansowanie.
Umowy Realizacyjne (Convention de réalisation). Te umowy powinny regulować przede wszystkim relacje samorządu z operatorem, określić jego misję, obowiązki i wynagrodzenie. W zależności od tego, czy samorząd jest czy
nie jest adresatem dotacji globalnych, może on zlecić większe lub mniejsze
kompetencje operatorowi w zakresie umów finansowych z poszczególnymi
inwestorami. W latach 2007-2013 umowy zawierane są pomiędzy instytucją
zarządzającą funduszami a konkretnymi partnerami programu rewitalizacji,
gdyż Polska nie wprowadziła formuły dotacji globalnych dla gmin inicjujących programy rewitalizacji. Operator może przygotować jednak cały szereg
umów realizacyjnych z konkretnymi, innymi niż urząd miasta, uczestnikami
programu. Umowy powinny określić misję partnera uczestniczącego, zakres
robót, czas, koszty, warunki płatności, gwarancje bankowe i inne. Ma to na celu
lepsze powiązania w ramach LPR pomiędzy projektami wynikającymi z dynamiki lokalnych partnerów programu rewitalizacji. Dotyczy to w szczególności
sektora ekonomii społecznej i udziału organizacji pozarządowych w programach rewitalizacji.

11.9.3. Kryteria oceny i kontroli programów i projektów rewitalizacji
W zakończeniu tych rozważań przedstawić należy kilka uwag dotyczących wskaźników i metod oceny programów rewitalizacji, które powstają lub już powstały w Polsce
dla wykorzystania funduszy strukturalnych w programach rewitalizacji.
Obserwacja pierwszej generacji tekstów RPO oraz tekstów stanowiących Uszczegółowienie dla Regionalnych Programów Operacyjnych prowadzi do wniosku, że często
rozwijają one dość skomplikowaną metodykę oceny programów i projektów rewitalizacji: kryteria punktowe, logiczne, eksperckie itp. – praktycznie niemożliwe do pełnego zastosowania wobec startujących do konkursu beneficjentów191. Równocześnie, jeśli
w ramach RPO nie ograniczono ilości gmin uprawnionych do uczestnictwa w konkursie
na poziomie województwa, można spodziewać się również pewnego natłoku zgłoszeń.
Spowoduje to konieczność rozpatrywania odwołań i zasad arbitrażu. Należy więc zwró191

Jak np. wykazać lub udowodnić wpływ konkretnego, jednostkowego projektu na rozwój regionu
ex ante, tj. przed realizacją projektu lub w pierwszych latach po jego realizacji. Takie wskaźniki
wpływu – niekiedy aktualnie wymagane – odnoszą się do okresów wieloletnich.
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cić uwagę na pragmatyczne i wynikające z wieloletnich doświadczeń zagranicznych,
w tym francuskich, kryteria oceny programów i brane pod uwagę wskaźniki. Może to
być realnie wykorzystane przez ekipy pracujące w Urzędach Marszałkowskich i przyczynić się w konsekwencji do wytworzenia lepszych przepływów pomiędzy instytucją
zarządzającą a propozycjami przedstawionymi do konkursu. Pierwszym warunkiem
właściwych ocen jest bezpośredni kontakt z terenem w czasie przygotowania programu.
Wykorzystanie Noty Intencyjnej jako dokumentu pośredniego między przystąpieniem
do opracowania a gotowym Programem Rewitalizacji pozwoliłoby również – w skrajnych przypadkach – na wstrzymanie pracy i zaoszczędzenie wysiłku i kosztów gminie,
która nie ma szans na uzyskanie dofinansowania.
Poniżej przedstawione są kryteria, jakie przewodzą we Francji ocenie kontraktów
miejskich. W poprzednich rozdziałach jest również mowa o wskaźnikach oceny programów odnowy dzielnic w ramach działań Narodowej Agencji Odnowy Miast. Francuska
polityka kontraktów miejskich, wiążąca samorząd miejski z administracją centralną, pozwoliła bowiem na postawienie jasnych pytań i odnalezienie wskaźników oceny przydatnych w przestrzeni relacji holistycznych, a w rezultacie na ocenę projektów odnowy
miejskiej192.
Poniższe wskaźniki można więc potraktować jako propozycje i inspiracje dla oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach RPO na lata następne. Ocena projektów ześrodkowana jest wokół efektów wynikających z programu dla codziennego życia
mieszkańców. Zasadnicze pytanie brzmi: w jakim stopniu kontrakt miejski, a w Polsce
– program rewitalizacji LPR, wpływa lub wpłynie na powrót do normalności w życiu
miasta, poprzez działanie na obszarze kryzysowym, szczególnie w odniesieniu do trzech
zadań polityki miejskiej:
− poprawa środowiska, wizerunku miasta i jakości życia,
− rozwój więzi społecznych między mieszkańcami, pokoleniami, grupami społecznymi,
− rozwój postaw mieszkańców w relacji z pojęciem obywatelskości i sposobami
uczestnictwa w życiu miasta.
Ocena taka odnosi się do sposobu przygotowania, wdrożenia i realizacji tej polityki. Jest odpowiedzią na pytanie, jak wyglądał proces tworzenia polityki miejskiej i jakie
to dało efekty (badanie poprzez wskaźniki, wywiady, oceny eksperckie, badania terenowe). Ewaluacja zaś odnosi się do praktycznych stron życia miejskiego, takich jak:
− dostępność do miejsc pracy i rozwój ekonomiczny: w jakim stopniu program
rewitalizacji pomógł w stworzeniu warunków, które umożliwiają powrót na
rynek pracy,
− prewencja patologii i przestępczości: czy spokój publiczny zostanie przywrócony, czy poprawia się poczucie bezpieczeństwa na skutek akcji podjętych
w ramach programu,
192

Por. Evaluation d’un contrat de ville – Vannes, LARES, Association Rennaise d’Etudes sociologiques, commandé par la Ville de Vanne; Marché 193-04, Rennes-Vannes, 2004.
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− równość obywateli w stosunku do usług publicznych: Czy występuje ewolucja jakości i ilości usług publicznych? Pytanie to odnosi się nie tylko do usług
administracyjnych dostarczanych przez samorząd i agendy rządowe. Usługi
proponowane przez stowarzyszenia i usługi komercyjne są również brane pod
uwagę. Pozwala to postawić dwa typy pytań:
• pierwsze pytanie odnosi się do terytorialnej struktury usług, ich lokalizacji na terytorium objętym polityką miejską i nie zamyka się jedynie
na obszarach wrażliwych – kryzysowych i priorytetowych; w znacznej
mierze obejmuje ofertę kulturalną całego miasta. To kryterium terytorialne
wyznaczone jest obszarem życia codziennego mieszkańców;
• drugie pytanie odnosi się do sposobów użytkowania i stopnia satysfakcji
z usług miejskich w odczuciu mieszkańców: czy rozwój programów sąsiedzkich, dzielnicowych przyczynił się do wzmocnienia więzi społecznych, więzi
sąsiedzkich (convivialité) i solidarności? Inwentarz projektów, jakie zostały
zrealizowane w ramach kontraktu miejskiego jest przedmiotem ewaluacji.
− sukces i rozwój ludzi młodych i pomoc rodzinom: czy program przyczynił
się do lepszej realizacji zadań szkoły i do lepszej integracji dzieci i młodzieży
z dzielnic wrażliwych? Czy rodzice zostali włączeni do projektów?
− poszerzenie i zróżnicowanie programu funkcjonalnego na obszarach rewitalizacji. Odpowiedź na to pytanie wymaga precyzyjnej znajomości dzielnic
kryzysowych oraz ich ewolucji poprzez zlokalizowaną infrastrukturę techniczną i społeczną. Ewaluacja wymaga dokładnej znajomości kartografii obszaru
i lokalizacji usług193.
11.9.4. Kształcenie i szkolenia operatorów
Operator nie zarządza projektem, lecz procesem194. Dodajmy, że warunkiem powodzenia procesu jest jego pilotaż polityczny – jednorodny i silny. Stąd rola samorządu.
Potrzebne jest jednak miejsce technicznie organizujące „stapianie się” (crossfinancing)
poszczególnych kredytów na rzecz projektów komplementarnych. Nie będzie bowiem
ani przemieszania społecznego, ani synergii między projektami bez połączenia działań różnych partnerów. Jedynie otwarte montaże projektów pozwolą na pojawienie się
nowych partnerów, których profil wtopi się w działania w pożądanym kierunku195. Po193

194

195

Metoda Hous-Es, przygotowana w ramach URBACT w Urzędzie Miasta Poznania przez ekspertów polskich i zagranicznych, wspierana przez Instytut Rozwoju Miast może, po okresie testowania, stać się innowacyjnym instrumentem oceny projektów rewitalizacji.
Tak istotę pracy operatora sformułował lapidarnie T. Parteka w czasie dyskusji na konferencji:
Rewitalizacja – pierwsze rezultaty, Gdańsk, 23-24 listopada 2007.
W wielkiej Brytanii kryteriom takim odpowiada Strategic Partnership Corporation predysponowany zarówno do określenia kierunków jak i do wdrożenia operacyjnego lub Community Development Corporation w Stanach Zjednoczonych, który ma za zadanie włączanie partnerów zewnętrznych, por. Donzetot J., Mevel C., Politique de la Ville: une comparaison entre les USA et la
France, collection 2001 Plus.
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trzeba kompetentnych kadr dla przygotowania i zarządzania programami rewitalizacji
w partnerstwie ze wszystkimi uczestnikami programów występowała jako stały element
w tle tych rozważań. Równocześnie – jak wynika z prezentacji doświadczeń francuskich, również i tam brakuje tego typu fachowców, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach
miejskich. Jednak ze względu na znacznie wcześniejszy początek wdrożenia programów
rewitalizacji miast, kadra fachowców jest tam bardziej doświadczona. Tak na przykład
sieć operatorów rewitalizacji – Agencji ruchu PACT ARIM – zatrudniała już w latach
80. ponad 2000 pracowników na etatach w terenowych biurach operacyjnych.
W coraz bardziej skomplikowanym systemie instytucji, finansów i wobec demokratycznych procedur decyzyjnych, operatorzy programów powinni wykazywać specyficzny profil zawodowy: być zarazem „generalistą” poruszającym się swobodnie wobec
partnerów programu rewitalizacji i specjalistą znającym wszystkie instrumenty i procedury, jakie można wykorzystać w rozwijającym się systemie. Stowarzyszenie Forum
Rewitalizacji podjęło takie szkolenia w Polsce w powiązaniu z Fundację Francja-Polska,
a następnie w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Francja-Polska dla Europy w latach 2000-2004 po to, by uprzedzić potrzeby rynku pracy w tym zakresie196. Również
szkolenia prowadzone pod kierunkiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Bliźniaczego (Włochy-Francja-Polska) zakończone zastały stażem dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Miejskich w Burgundii (2005-2006).
To jednak przysłowiowa kropla w morzu narastających potrzeb. Wiele innych instytucji
państwowych i stowarzyszeń podejmowało i podejmuje wysiłki w tym zakresie. Uczelnie wyższe – jak np. Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Collegium
Polonicum czy Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
(od 1998) i inne, prowadzi do prac magisterskich po kilku kandydatów rocznie. Ich
profil nie jest jeszcze na rynku pracy rozpoznawalny, choć nabyte umiejętności pozwalają na ogół bez trudu znaleźć zatrudnienie w tym zawodzie. Urzędy Marszałkowskie
w ramach wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych organizują szkolenia ad
hoc dla pracowników i radnych samorządowych. Również Urzędy Miejskie organizują seminaria tematyczne. Szkolenia, studia stacjonarne i studia podyplomowe będą się
oczywiście rozwijać i można dyskutować na temat najlepszego zestawu zajęć w odpowiednich programach nauczania.
Natomiast, jak wynika z opisanych doświadczeń francuskich, należałoby zwrócić większą uwagę na możliwości zdecentralizowanej współpracy polsko-francuskiej
w dziedzinie szkoleń dla rewitalizacji oraz na wysoką wartość poznawczą i szkoleniową
staży zagranicznych. Służy temu sieć miast bliźniaczych i inne formy partnerstwa.
Podobieństwa kulturowe i socjologiczne oraz podobne uwarunkowania programów rewitalizacji w obu krajach stanowią gwarancje skuteczności tej poglądowej formy szkolenia kadr. Predysponuje to przyszłe programy szkoleń lub kształcenia stacjonarnego
do wykorzystania i wymiany doświadczeń na terenie francuskich gmin lub instytucji.
196

Czteroletni program kształcenia operatorów 2000-2004: Fundacja Francja-Polska – Forum Rewitalizacji, Stowarzyszenie.
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W zawodzie menadżera programów rewitalizacji, wiedza zdobyta w sposób poglądowy,
na bazie posiadanych już studiów uniwersyteckich, okazała się – również we Francji –
najskuteczniejszą formą dopełnienia umiejętności. Najlepsi szefowie programów, jacy
rozpoczynali w Polsce działanie w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w roku 2004, rekrutują się z różnych kierunków studiów i z różnych specjalności. Są wśród nich politolodzy, architekci, urbaniści, dziennikarze. Wszyscy zrozumieli
jednak istotę zarządzania procesem i odmienność tego zawodu w stosunku do poprzednio wykonywanych.
11.9.5. Czy sieciowy model operatorów PACT ARIM może przyjąć się w Polsce?
W wielu miejscach tego opracowania wraca temat zarządzania programem rewitalizacji. Wielokrotnie też wspomniany jest ruch na rzecz rewitalizacji, jaki wygenerował
we Francji, począwszy od połowy lat 70., sieć instytucji lokalnych na prawach stowarzyszenia non profit. Okazały się znakomitą formą instytucji dla przygotowania, wdrażania
i zarządzania programami rewitalizacji. Agencje ruchu PACT ARIM zlokalizowane we
wszystkich departamentach, a niekiedy i w mniejszych miastach, tworzone były na bazie
ruchu o charakterze społecznym PACT. W latach powojennych skrót ten oznaczał pierwotnie Ochrona i Akcja Przeciwko Substandardom Mieszkaniowym. W połowie lat 70.,
gdy rząd francuski zastanawiał się, jaki organizm mógłby zająć się rewitalizacją dawnych
dzielnic mieszkaniowych, ruch PACT znajdował się już w okresie zmniejszonej dynamiki. Zajmował się głównie mieszkalnictwem dla specyficznych grup społecznych – ludzi starszych, o zredukowanej autonomii, młodymi robotnikami, mieszkaniami dla osób
z marginesu społecznego. Działacze posiadali dużą znajomość problemów lokalnych,
jednak brakowało im kompetencji technicznych do prowadzenia większych programów.
Z kolei Stowarzyszenia Odnowy Nieruchomości ARIM posiadały kompetencje budowlane, architektoniczne, finansowe, lecz nie dysponowały dostatecznym zakorzenieniem
w terenie. Przy impulsach rządowych i regionalnych powstał więc połączony ruch na
rzecz rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, który w latach 1975-2000 stał się głównym operatorem Programowanych Operacji Rewitalizacji OPAH. Czy w Polsce istnieje
szansa na znalezienie podobnych warunków i rozwiązań? Oto cechy działalności:
− lokalne korzenie ekipy technicznej operatora. Pracownicy biur są rekrutowani
na miejscu: Szef Programów, Szef Projektu, Dyrektor Studiów Przedoperacyjnych, inspektor budowlany, kreślarze, pracownicy socjalni, księgowi to ludzie
mieszkający na terenie miasta lub departamentu, dla którego pracują;
− Rada Administracyjna dla Agencji Operacyjnej składa się z lokalnych radnych
i społeczników oraz z osób reprezentujących istotnych partnerów programu
rewitalizacji;
− miejsce pracy i miejsce dyżurów zlokalizowane są w niewielkiej odległości lub
na obszarze rewitalizacji;
− status stowarzyszenia non profit powiększa wiarygodność operatora wobec
ludności, gdyż usuwa podejrzenia o wykorzystanie sytuacji lidera wdrażającego program dla własnych korzyści materialnych lub spekulacyjnych;
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− stowarzyszenie z rzadka tylko staje się właścicielem nieruchomości na obszarze rewitalizacji. Niekiedy jako inwestor zastępczy wykonuje powierzone remonty. Zdarza się to, gdy zainteresowani właściciele nie zawsze są obecni lub
nie chcą zajmować się osobiście organizacją robót;
− stowarzyszenie proponuje jednak cały wachlarz scenariuszy wsparcia dla zewnętrznych partnerów realizujących projekty: przygotowanie projektów wstępnych, biznesplany remontów (gratis), starania o dotację remontowe, starania
o kredyty remontowe, projekty przestrzeni publicznych do zatwierdzenia przez
radnych i dla organizmów finansujących, organizacje przetargów na wykonanie robót, inspekcję robót budowlanych, pomoc społeczną dla specyficznych
potrzeb lokalnych, przekwaterowania, pomoc w przeprowadzkach czasowych
i stałych, informacje i konsultacje dla ludności, instytucji developerskich;
− stowarzyszenie jako wiarygodny partner dla Rady Generalnej i Regionalnej197
może uzyskać wsparcie finansowe z tych szczebli samorządowych na konkretne projekty czy akcje w ramach programów rewitalizacji.
Wiarygodność takiej organizacji składającej się z lokalnych agencji – operatorów
programów rewitalizacji, opiera się na jego sieciowej strukturze. Istnieją dwa poziomy
federacji: Unie Regionalne i Federacja Narodowa. Służą one wsparciem logistycznym
dla agencji lokalnych: ich usługi to dokumentacja, biblioteka, organizacja szkoleń, prace badawcze, kontakty na szczeblu ministerialnym, organizacja imprez krajowych i międzynarodowych itp.
W pierwszych latach startu do programów rewitalizacji w Polsce formuła i status
operatora dla lokalnych programów pozostają otwarte: gminy próbują na ogół same organizować prace wokół postaci pełnomocnika ds. rewitalizacji i ekipy pracowników
Urzędu Miasta (Poznań i inne). Pojawiają się również spółki komunalne z udziałem
innych instytucji, jak TBS-y, przedsiębiorstwa komunalne (Radom). Wreszcie, niektóre
duże miasta szukają wsparcia w zagranicznych biurach konsultingowych, które – mimo
doświadczeń w innym kraju – z trudem mogą odnaleźć ścieżkę postępowania w nowej
sytuacji (Kraków).
Zalety sieciowej organizacji operatorów dla programów rewitalizacji są niewątpliwie znaczne198. Myśląc o przeniesieniu tych doświadczeń organizacyjnych i tworzeniu
polskiej sieci operatorów lokalnych dla programów rewitalizacji należy postawić pytanie, czy taki model ma szansę by przyjąć się w Polsce? Autor jest przekonany, że jest to
kierunek właściwy. Jednak rozwój i dojrzewanie systemu instytucji, swoisty fenomen jej
ontogenezy w Polsce po roku 1990 sprawia, że to pytanie może pozostać otwarte jeszcze
przez kilka lat.
197

Francuskie instytucje samorządowe na poziomie Departamentu i Regionu.

198

Agencje architektoniczne, a szczególnie architekci prowadzący indywidualnie własne biura–
szczególnie w małych i średnich miastach francuskich, próbowali wejść, a niekiedy – przejąć
ten rynek pracy, jakim stało się przygotowanie i prowadzenie programów rewitalizacji. Nie
okazali się jednak kompetentnymi konkurentami dla ruchu Pact Arim.
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***
Instrumenty, programy sprawdzone w innych krajach, twórczo i trafnie adaptowane w warunkach polskich, powinny pozostawać pod czujną obserwacją ze względu na
nieuchronne efekty niezamierzone i szkodliwe. Powinny więc być również elastycznie dostosowywane do zmieniającego się kontekstu. Przestrzeń fizyczna i przestrzeń
społeczna w mieście wrażliwie reagują na wyzwania rynku regionalnego, krajowego
oraz na meandry globalizacji. Zdolność do adaptacji polityk i instrumentów jest więc
konieczna pod groźbą dalszej degradacji obszarów kryzysowych. To zapewne najważniejsza lekcja, choć najbardziej ogólna, jaka wynika z doświadczeń francuskich.

12.
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Wyjaśnienie skrótów

Skróty zamieszczone poniżej odnoszą się głównie do francuskich instrumentów
finansowania polityki mieszkaniowej. Skróty, które dotyczą systemu instytucji oraz programów realizujących politykę miejską i odnowę miast są szerzej wyjaśnione w tekście
i tu pominięte.
AL.
ALF
ALS
APL
ANAH
ANPEEC
ANRU
BAPSA
CASP
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CCI
CCMA
CDC
CEL
CNAF
CSG
CUCS
DAEI
DGUHC

Dodatek mieszkaniowy
Rodzinny dodatek mieszkaniowy
Socjalny dodatek mieszkaniowy
Indywidualny dodatek mieszkaniowy
Narodowa Agencja dla Poprawy Mieszkalnictwa (zabudowa dawna)
Narodowa Agencja ds. uczestnictwa pracodawców na rzecz budownictwa
Narodowa Agencji Odnowy Miast
Dodatkowy budżet usług społecznych
Centrum Analiz Ekonomicznych, Syntezy i Prognoz
Kod budownictwa i mieszkalnictwa
Izba Handlowo-Przemysłowa
Centralna Kasa Społeczna dla Rolników
Kasa Depozytowo-Konsygnacyjna
Konto Oszczędności Mieszkaniowych
Narodowa Kasa Dodatków Rodzinnych
Upowszechniona Kontrybucja na Cele Społeczne
Kontrakty Miejskie na rzecz Spójności Społecznej
Dyrekcja ds. Ekonomicznych i społecznych (w Ministerstwie Infrastruktury)
Generalna Dyrekcja Urbanistyki, Mieszkalnictwa i Budownictwa (Ministerstwo Infrastruktury)
FGAS
Fundusz Gwarancyjny Pożyczek Mieszkaniowych
FNAH
Narodowy Fundusz dla Poprawy Standardów Mieszkaniowych
FNAL
Narodowy Fundusz Pomocy Mieszkaniowej
FNH
Narodowy Fundusz Mieszkaniowy
FNCPACTARIM Narodowa Federacja Ruchu PACT ARIM
FNPF
Narodowy Fundusz Pomocy Rodzinom
GPU
Wielki Projekt Miejski
HBM
Tanie Mieszkalnictwo (przedwojenny sektor budownictwa uspołecznionego)
HLM
Mieszkalnictwo o umiarkowanym czynszu
INSEE
Narodowy Instytut Statystyki i Studiów Ekonomicznych
ONZUS
Narodowe Obserwatorium Stref Wrażliwych
OPAC
Publiczne Biuro ds. Zagospodarowania i Budownictwa
ORU
Program Rewitalizacji Miasta (szczególnie na przełomie wieków)
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Programowana Operacja Poprawy Mieszkalnictwa – forma programu rewitalizacji dawnych dzielnic mieszkaniowych (szczególnie lata 80., 90.)
PALULOS Premia budżetowa na poprawę standardów mieszkań czynszowych w sektorze uspołecznionym
PAP
Pożyczka wspomagana na zakup mieszkania
PAS
Wspomagana pożyczka socjalna na zakup mieszkania
PC
Pożyczka udzielana inwestorowi na remont budynku mieszkalnego na podstawie umowy o regulacji czynszów po remoncie
PEEC
Uczestnictwo pracodawców w wysiłku na rzecz mieszkalnictwa
PEL
Plan Oszczędności Mieszkaniowych
PLA
Wspomagana Pożyczka Mieszkaniowa (dla inwestorów budownictwa
mieszkaniowego w sektorze uspołecznionym)
PLATS
Wspomagana Pożyczka Mieszkaniowa o charakterze socjalnym
PLI
Pośrednia Pożyczka Lokatorska
PLUS
Pożyczka dla mieszkań lokatorskich na użytek socjalny
PNRU
Narodowy Program odnowy miast
SACI
Spółka SA Kredytowa Nieruchomości
SCI
Cywilna Spółka Nieruchomości
SCPI
Cywilna Spółka Inwestycji Nieruchomości
SEM
Spółka Publiczno-Prywatna
SMIC
Minimalne Wynagrodzenie dla Rozwoju
SGFGAS Spółka dla Administracji Funduszy Gwarancyjnych Mieszkań Własnościowych
TVA
Podatek od wartości dodanej, VAT
VVV
Ville-Vie-Vacances; program adresowany do młodzieży w wieku 11 do 18
lat, pochodzącej z «dzielnic wrażliwych»
ZUP
Priorytetowa Strefa Urbanizacji
ZUS
Miejska Strefa Wrażliwa (eufemizm stosowany dla obszarów zagrożonych
wykluczeniem społecznym, szczególnie ze względu na sytuację młodocianych. Nazwa występuje w nomenklaturze Ministerstwa Edukacji, które
przyznaje dla ZUS dodatkowe zasilenie szkoły (np. większa liczba nauczycieli i wychowawców, mniejsze liczebnie klasy)
ZFU
Miejska Strefa Specjalna (o specjalnym statusie podatkowym i celnym)
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Streszczenie
Spoglądając na wielowiekowe związki kulturalne Polski i Francji nie sposób nie
dostrzec paraleli istniejących w prawie, w administracji publicznej, a nawet w konkretnych mechanizmach administracji i zarządzania. Po drugiej wojnie światowej, aż do
1990 roku nastąpiło niewątpliwie opóźnienie w budowie mechanizmów demokratycznego zarządzania w miastach w Polsce. Tym niemniej istniała nadal współpraca polskofrancuska w dziedzinach, takich jak ochrona dziedzictwa kulturowego czy mechanizmy
planowania. W ostatnim dwudziestoleciu wykorzystano doświadczenia francuskie w decentralizacji i reformie administracyjnej kraju, w formach budownictwa mieszkaniowego, jakie reprezentują TBS-y, we wczesnych inspiracjach dla kontraktów wojewódzkich.
Niewątpliwe różne są natomiast: stopień rozwoju i złożoność wprowadzanych
w obu krajach polityk zarządzania miastem, w tym – rewitalizacją urbanistyczną – na
poziomie programów rządowych, regionalnych i lokalnych. Toteż przedstawienie ich
rozwoju we Francji i analiza jest obszarem zainteresowań tej książki. Rewitalizacja
obszarów kryzysowych w miastach historycznych, na powojennych osiedlach mieszkaniowych (niektóre z nich budowane były w technologiach francuskich), metodyka
restrukturyzacji obszarów poprzemysłowych są w Polsce dopiero we wstępnej fazie
rozwiązań systemowych. We Francji natomiast rozwijano je nieprzerwanie od lat sześćdziesiątych.
Stąd też zasadnicze pytanie stawiane w tej pracy brzmi: Czy rozwiązania uwieńczone tam sukcesem mogą być realnie wykorzystane w dla rozwoju i funkcjonowania
systemu instytucji i zarządzania programami w Polsce? Czy też stopniowanie rozwiązań
w krajach wcześniej rozwiniętych – wobec złożonej ewolucji materii społecznej i gospodarczej – musi być powielaniem podobnych etapów i w jakim stopniu? Czy istnieją
szanse, by dorobek wspólnotowy, tzw. acquis communautaire, którego znaczna część
wynika z doświadczeń francuskich, pozwolił na antycypację i uniknięcie zagrożeń dla
rozwoju miast, które pojawiły się niedawno lub pojawią dopiero w Polsce w najbliższych latach?
By odpowiedzieć na te pytania, autor analizuje dokładnie rozwój polityk, programów, oraz instrumentów, jakie powstawały we Francji w polityce miejskiej i rewitalizacji w ostatnich 50 latach. Analizę tę prowadzi w relacji do zjawisk i procesów społecznych i gospodarczych, które stanowiły cel tych instrumentów zarządzania. Bada ich
skuteczność, sukcesy, ale również efekty niezamierzone lub wręcz niechciane.
W drugiej części pracy analizuje mechanizmy transferu doświadczeń. Ich wykorzystanie – prawie nigdy bezpośrednie – wymaga zrozumienia blokad i barier, a następnie przetransponowania na istniejące w Polsce realne uwarunkowania społeczne oraz
na funkcjonujące mechanizmy prawne, finansowe i administracyjne. Kultura organizacji
(fr. culture institutionelle) ma tu swe niebagatelne znaczenie mediacyjne i jest ważnym
filtrem ograniczającym. Czy więc transfer doświadczeń w złożonej materii społeczno-
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gospodarczej programów rewitalizacji byłby mitem, a każdy kraj jest zmuszony przejść
– jak żywy organizm – przez cały proces ontogezy, by dojrzewać niezależnie od innych –
wcześniej rozwiniętych – do podobnych konstatacji, wniosków i rozwiązań w tzw. swoim czasie? Kłam temu zadają niektóre doświadczenia programu europejskiego URBAN
oraz podjęta współpraca między miastami w programach URBACT I i URBACT II.
Trzecia część pracy wykazuje, że autor również przyjmuje postawę progresywną, wskazując na konkretne możliwości antycypacji i wykorzystania doświadczeń w systemie
odnowy miast, który – w uwarunkowaniach polskich – wymaga teraz znacznego przyspieszenia.
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Le renouvellement urbain en France:
une expérience pour la revitalisation des villes
polonaises

Résumé
Il faut se pencher sur la richesse des liens culturels entre la Pologne et la France
pour se rendre compte que nombreux sont les parallèles dans les domaines tels que le
Droit, l’Administration publique et même dans des mécanismes concrets de management des organismes publics comme les offices du logement social.
Après la deuxième guerre, et jusqu’en 1990, La Pologne a pris du retard dans la
construction de ses mécanismes de gouvernance des villes. Les mécanismes démocratiques apparaissent à partir de 1990, avec du retard.
Il existait cependant des «prémices de coopération» entre la France et la Pologne
dans les domaines de la planification urbaine ou la protection du patrimoine. Durant les
20 dernières années, l’expérience française a été mise à profit en Pologne à plusieurs
niveaux: dans le cadre de la décentralisation et de la reforme administrative du pays;
dans les formes de construction de logements sociaux, que sont les TBS en Pologne;
dans certaines expériences telles que les «contrats de voïvodies», sorte de contrats de
développement régionaux.
Malgré ces références communes, on constate en Pologne des faiblesses dans la
nécessaire maturité et stabilité des politiques urbaines complexes, en particulier dans
le domaine du renouvellement urbain: manque de programmes nationaux, régionaux
et d’outils locaux. C’est pourquoi la présentation du cheminement français fait l’objet
de la première partie de ce livre. Si en Pologne, les outils de réhabilitation des quartiers
historiques, de renouvellement des quartiers d’habitat social (certains ont été construits
selon des procédés de fabrication français), de requalification foncière des friches industrielles, sont dans une phase ascendante, en France, en revanche, cette «boite à outils»
a été enrichie depuis 60 ans.
La question clé posée dans ce livre, est la suivante: Est-il possible de transférer sur
le territoire polonais des réponses urbaines dont le succès est avéré en France, malgré
les différences en termes de fonctionnement institutionnel et légal, et si oui, à quelles
conditions?
Une anticipation des phénomènes urbains est-elle envisageable si ces derniers sont
de même nature en France et en Pologne ? Pourrait-on alors les prévoir et les prévenir?
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Ou encore, peut-on imaginer que la Pologne devra passer par les mêmes «erreurs
de jeunesse» que la France, dans le cadre d’une certaine ontogenèse du système institutionnel, idéologique et culturel polonais en mutation?
Comment mettre à profit dans les petites et moyennes villes polonaises l’acquis
communautaire du programme URBAN dont une grande partie trouve ses sources en
France?
Pour répondre à ces questions, l’auteur, dans une première partie, s’attache à analyser le développement des politiques urbaines françaises afin de poser un cadre à la comparaison Franco-polonaise. Il s’agit d’étudier les programmes nationaux depuis 1945
jusqu’au PNRU et les instruments créés en France pour la politique de la ville (DSQ,
OPAH…) dont l’essor a été remarquable depuis 40 ans.
Dans ce cadre, il est apparu primordial de mettre en relation ce travail avec une
analyse des processus sociaux, économiques et culturels qui constituent la toile de fond
des nouvelles politiques mises en place et leur donne une légitimité.
La seconde partie de ce travail analyse les mécaniques du transfert d’expériences.
Leur mise à profit, bien qu’elle ne s’exprime pas directement à travers les mêmes outils,
semble pouvoir bousculer des barrières culturelles, des inerties institutionnelles (culture
d’institutions), des idées reçues…
Cependant, ce transfert rapide d’expérience vers les villes de l’Europe centrale peut
être remis en question si on considère leur complexité socio-économique et culturelle
liée au modelage politique du régime précédent. Dans cette optique, le transfert serait-il
alors un mythe ? L’évolution des politiques urbaines ne peut-elle se faire que d’ellemême, «dans son temps»?
L’auteur récuse cette conclusion: Même si «on a tort d’avoir raison trop tôt», les
expériences du programme URBAN et des coopérations entre les villes dans le cadre
d’Urbact I et Urbact II démontrent de manière concrète les possibilités d’anticipation
des phénomènes urbains et d’accélération du transfert d’expériences depuis l’expérience
française vers le système polonais en matière de renouvellement urbain; notamment en
ce qui concerne la partie «habitat ancien» – une question très urgente, mais non résolue,
en Pologne aujourd’hui.
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Abstract
When we look at many centuries of the cultural relationships between Poland and
France, it is easy to notice parallel solutions in our laws and public administration, and
even in specific administrative and management procedures. From the end of World War
II to 1990, an obvious delay occurred in building democratic management mechanisms
in Polish towns and cities. Nevertheless, Polish-French co-operation continued to exist
in such fields as the protection of cultural heritage or planning mechanisms. For the last
twenty years, French experiences were used in the processes of decentralization and
administrative reforms, residential building methods, represented by Social Building Associations (TBS’s), or early inspirations related to regional contracts.
Obvious differences exist in the degree of development and the complexity of urban
management policies implemented in the two countries, including urban regeneration, at
the levels of central, regional and local governments. For that reason, the presentation of
the development of such issues in France, with their analysis, is the area of the author’s
interest. Regeneration of crisis areas in historical towns or of post-war housing estates
(as some of them were constructed according to French technologies) and the methodology of restructuring post-industrial areas exist in Poland only in early stages of systemic
solutions. However, they have been developing in France continuously since the 1960’s.
That is why the basic questions asked in this study are: Can the French successful solutions be realistically used for the sake of the development and functioning of the system
of institutions and regeneration programme management in Poland? Or rather should
staging of the solutions adopted in the earlier developed countries be copied in Poland
and to what degree, in view of the complex evolution of the social and economical matters? Are there any chances for the acquis communautaire, whose considerable portion
results from French experiences, to allow us to anticipate the course of actions and avoid
threats to urban development that either occurred recently or may occur in Poland in the
years to come? To answer those questions, the author analyzes in detail the development
of policies, programmes and instruments that were worked out in the French urban policy and regeneration projects in the past fifty years. Such an analysis is conducted with
respect to social and economic phenomena and processes that constituted the targets of
the respective management instruments. The author examines the effectiveness and successes of those processes, as well as their unintended or even unwanted effects.
In the second part of the study, the author analyzes experience transfer mechanisms. The use of such mechanisms, hardly ever applied directly, requires the understanding of the obstacles and barriers, followed by their transformation into the real social
conditions existing in Poland, as well as into the local legal, financial and administrative
mechanisms. Organizational culture (culture institutionelle) is essentially significant for
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mediation purposes and it is an important limiting filter. Would the transfer of experience from the complex social and economical structures of regeneration programmes be
a myth, and each country forced to go, as a living body, through the whole ontogenetic
process to mature regardless of any other earlier developed experiences reaching similar
effects, conclusions and solutions in its time, so to say? That is denied by certain experiences of the European URBAN Programme and the co-operation started between cities
under the URBACT I and URBACT II Programmes.
The third part of this study indicates that the author also assumes a progressive
attitude, showing specific possibilities of anticipation and use of the experience in the
system of urban renewal which currently requires considerable acceleration of the Polish
conditions.

