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Wstęp
Niniejszy tom opracowany został w ramach serii wydawniczej Instytutu Rozwoju Miast zatytułowanej Rewitalizacja miast polskich. Seria przygotowywana jest sukcesywnie w ramach realizacji projektu badawczego-zamawianego pt. Rewitalizacja
miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz
czynnik zrównoważonego rozwoju. Projekt, realizowany od czerwca 2007 do czerwca
2010 r. finansowany był najpierw przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
a od kwietnia 2008 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przed projektem postawiono następujące cele:
1. Określenie sposobu i metod prowadzenia rewitalizacji miast, który umożliwiałby zachowanie istniejącego w miastach dziedzictwa narodowego i wspierał ich
zrównoważony rozwój
2. Stworzenie wzorcowego modelu rewitalizacji miast polskich, sprzyjającego
zachowaniu dziedzictwa materialnego i duchowego oraz jego wdrożenie na
wybranym przykładzie
3. Stworzenie informacyjnych, edukacyjnych i prawno-organizacyjnych podstaw
dla przyspieszenia i zwiększenia efektywności procesów rewitalizacji w Polsce.
Zadaniem działań rewitalizacyjnych powinno być zwiększenie szans rozwojowych
miast i poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez kompleksowe przekształcenia
fragmentów przestrzeni miejskiej zachowujące dziedzictwo materialne i duchowe oraz
zasady zrównoważonego rozwoju.
Przez rewitalizację miast polskich rozumiemy skoordynowany proces, prowadzony
wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący
elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni
zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych,
poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego
rozwoju.
W obrębie szeroko rozumianej rewitalizacji wyróżniamy cztery typy tego procesu:
– rewitalizację zdegradowanych śródmieść i wielofunkcyjnych przedwojennych
obszarów zabudowy miejskiej,
– rewitalizację obszarów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych,
– rewitalizację blokowisk, w tym szczególnie blokowisk wzniesionych w technologii wielkopłytowej,
– rewitalizację krajobrazu miast ze szczególnym uwzględnieniem sylwety miasta i systemu przestrzeni publicznych, w tym zieleni miejskiej.
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Podstawą udanej rewitalizacji jest zidentyfikowanie na wczesnym etapie wszystkich podmiotów i grup społecznych, których interesy mogą być związane z procesem
rewitalizacji, a następnie analiza ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów
lub współdziałania. W procesie rewitalizacji powinni aktywnie uczestniczyć wszyscy
zainteresowani.
Skuteczna rewitalizacja jest również przedsięwzięciem komercyjnym, pozwalającym angażować środki z różnych źródeł, jest umiejętnym połączeniem wielu często
przeciwstawnych interesów dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu.
Projekt powinien być impulsem do szerzej zakrojonych badań w takich polach jak:
− społeczne i kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem postaw i preferencji
aktualnych użytkowników obszaru na początku procesu rewitalizacji i po jego
zakończeniu,
− prawno-instytucjonalne – dziś jedno z najbardziej zaniedbanych pól wiedzy,
jeśli weźmiemy pod uwagę całość procesu rewitalizacji,
− ekonomiczne, a szczególnie badanie efektywności przekształceń własnościowych i funkcjonalnych,
− technologiczne, biorąc pod uwagę zarówno różnorodność technologii rewitalizowanych obiektów jak i bogatą ofertę dostępnych technologii,
− urbanistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakościowych przestrzeni miejskiej obejmującym problemy nie tylko standardów architektoniczno-urbanistycznych, ale także jakość przestrzeni rewitalizowanej pod względem estetyki, klimatu społecznego, bezpieczeństwa publicznego,
− funkcjonalnym dotyczącym modelowania procesów rewitalizacji.
Rewitalizacja sprzyja ograniczeniu niekontrolowanego rozrastania się miast, redukując nadmierny popyt na infrastrukturę komunalną. Nie do przecenienia jest także
wpływ rewitalizacji miast na rozwój regionalny.
Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:
• Instytut Rozwoju Miast w Krakowie jako lider Konsorcjum, reprezentowany
przez dr hab. Zygmunta Ziobrowskiego prof. IRM - Kierownika Projektu,
• Szkoła Główna Handlowa reprezentowana przez prof. Marka Bryxa,
• Uniwersytet Jagielloński reprezentowany przez prof. Bolesława Domańskiego.
Jako partner spoza Konsorcjum zostało zaproszone Forum Rewitalizacji reprezentowane przez dr hab. arch. Krzysztofa Skalskiego. Funkcje koordynacyjne w projekcie
pełni dr Wojciech Jarczewski z IRM.
Seria wydawnictw obejmuje około 12 pozycji. Pierwsze trzy tomy poświęciliśmy
analizie doświadczeń krajów zachodnich (Wielka Brytania, Niemcy i Francja) oraz możliwościom ich wykorzystania w warunkach polskich. W kolejnych tomach przedstawiamy diagnozę dotyczącą skali problemu z rozróżnieniem typów obszarów kryzysowych
(tom czwarty) oraz ocenę problemów społecznych i demograficznych (tom piąty). Szó-
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sty 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

CZĘŚĆ I.

REWITALIZACJA MIAST W NIEMCZECH

1. Wprowadzenie
Niemcy to kraj, który jako jeden z pierwszych rozpoczął rewitalizację miast. Co
prawda początkowo miała ona inny charakter niż obecnie, więcej w niej było wyburzeń
niż zachowania i przekształcania starej zabudowy, niemniej jednak, nawet te negatywne
doświadczenia stanowią praktyczny, ale i uogólniony teoretycznie dorobek Republiki
Federalnej Niemiec w dziedzinie rewitalizacji miast.
Pojęcie i procesy rewitalizacji miast w Niemczech kształtowały się przez wiele
lat, zanim doszły do dzisiejszego postrzegania roli miast, ich centrów, obszarów zaniedbanych, potrzeby odnowy i zachowania centrów jako żywych i nie wyludniających się
obszarów. Dodatkowym impulsem do korekty spojrzenia na rewitalizację miast było
połączenie obu państw niemieckich, co przeniosło na rząd federalny część odpowiedzialności za stan miast w landach wschodnich. Zaniedbania istniejące w tych miastach
były inne niż w starych (zachodnich) landach, a procesy rewitalizacyjne nie istniały.
Dokonująca się stopniowo zmiana spojrzenia na potrzebę rewitalizacji miast, na
jej zakres i znaczenie doprowadziła do ukształtowania się w Niemczech sposobu rewitalizacji miast, który łącząc środki publiczne (budżetowe) z prywatnymi, prowadzi
do znakomitych rezultatów polegających na ożywianiu śródmieść i przywracaniu im
kulturotwórczego i ekonomicznego znaczenia, pomimo procesu rozlewania się miast
i wciąż widocznej tendencji do zmniejszania się ilości mieszkańców centrów miast. Te
rozwiązania zyskały nawet miano „niemieckiego modelu rewitalizacji”. Model ten jednak, trzymając się ustalonych pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku pryncypiów, cały czas ewoluuje, starając się jak najpełniej dostosować do społecznych potrzeb
miast. Stąd pojawiają się nowe programy, dzięki którym pojęcie i zakres przedsięwzięć
rewitalizacyjnych jest stale poszerzane.
Polska jest od kilku, a może nawet kilkunastu lat, ciągle „w przededniu” rozpoczęcia znacznych działań na rzecz rewitalizacji miast. Niewątpliwie wymagają one pilnych
działań rewitalizacyjnych na szeroką skalę, jednak, pomimo kilkukrotnych prób napisania i uchwalenia ustawy o rewitalizacji miast, wciąż nie posiadamy nie tylko dobrej ustawy, ale nawet jej projektu. Mamy też bardzo ograniczone doświadczenia w rewitalizacji
rozumianej jako szeroki proces nie tylko renowacji substancji od strony technicznej, ale
przede wszystkim odbudowy więzi społecznych i zachowywania najbardziej atrakcyjnych, historycznych fragmentów naszych miast jako żywego świadectwa ich przeszłej
świetności. To ostatnie może i powinno być jedną z ważnych przesłanek kształtowania
oblicza miast w przyszłości i źródłem dochodów z rozwijającej się turystyki.
Osiągnięcie takiego stanu wymaga nie tylko dużej ilości nakładów finansowych, ale
także, a może przede wszystkim, stworzenia podstaw prawnych rewitalizacji miast polskich, konsekwencji polityków, rozwijającej się gospodarki i ewolucji postaw społecznych, a na ich podstawie także rozwiązań organizacyjnych, które sprzyjałyby osiąganiu
pożądanych rezultatów poprzez umiejętne łączenie inicjatyw i wysiłków różnych ludzi

16

Wprowadzenie

i instytucji. Oznacza to, że podobnie jak rynek nieruchomości, rewitalizacja, będąca także problem lokalnym, ma powiązania globalne i powinna być traktowana systemowo.
Zaproponowanie odpowiednich rozwiązań dla Polski jest celem całego projektu
badawczego. Jednak kreowanie nowych rozwiązań wymaga wiedzy, a tę można uzyskać
badając doświadczenia innych, którzy w tego typu działaniach ekonomiczno-społecznych wyprzedzili nas o prawie pół wieku. Dlatego też podjęto pracę badawczą zmierzająca do przeglądu doświadczeń niemieckich, a której rezultatem jest niniejszy raport.
Jego celem (Zadanie nr 4a „Przegląd niemieckich doświadczeń rewitalizacyjnych
o problematyce korespondującej z oceną sytuacji wyjściowej w Polsce”) jest przedstawienie i ocena niemieckich doświadczeń w rewitalizacji miast wraz z oceną, które z rozwiązań wprowadzonych w Niemczech mogą być zastosowane w procedurze rewitalizacji miast polskich. Doświadczenia niemieckie pokazują nam także działania, których
należy unikać, bo przyniosły one rezultaty inne od oczekiwanych.
Inaczej mówiąc, celem niniejszego opracowania jest wskazanie możliwości aplikacji w Polsce pozytywnych niemieckich doświadczeń rewitalizacji oraz rozwiązań, których zdecydowanie należy unikać, jako tych które się nie sprawdziły, wywołując skutki
inne niż oczekiwano.
Dla osiągnięcia tego celu, jak również dla możliwości porównania doświadczeń
z Wielkiej Brytanii i Francji, a więc krajów, które należą do wąskiej grupy o wieloletnich
doświadczeniach w rewitalizacji miast, układ tego opracowania jest zbieżny z powstającymi równolegle opracowaniami dotyczącymi tych dwóch krajów. Dlatego całe opracowanie zawiera cztery części, a mianowicie:
− Część I pt.: Rewitalizacja miast w Niemczech określa kontekst, ewolucje, zasady rewitalizacji, pokazuje jej społeczne aspekty oraz dzieli je według typów
i rozwijanych funkcji;
− Część II pt.: Rewitalizacja w Lipsku i
− Część III pt.: Rewitalizacja w Bremie to dwa studia przypadków, ułatwiające
zrozumienie zasad ogólnych;
− Część IV pt.: Ocena możliwości wykorzystania doświadczeń niemieckich
w Polsce stanowi podsumowanie wniosków zawartych w Raporcie i studiach
przypadków.
Raport o doświadczeniach rewitalizacji w Niemczech (wszystkie jego części) powstał jako praca zespołowa w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej
Handlowej. Wykonany został pod moim kierunkiem naukowym przez część jej pracowników etatowych i doktorantów. Pełny raport, liczący 450 stron, został skrócony do postaci niniejszej książki i zredagowany przez mgr Aleksandrę Jadach-Sepioło.
Prof. dr hab. Marek Bryx

2. Kontekst i geneza procesów rewitalizacji

2.1. Przyczyny degradacji miast niemieckich
Niemieckie miasta należą do najlepiej rozwiniętych i najbardziej zadbanych w Europie. Nie są jednak wolne od problemów społecznych i przestrzennych (rozlewanie się
miast, osłabienie centrów, brak integracji różnych grup społecznych) wynikających z zachodzących w nich przemian społeczno-gospodarczych (cykle koniunkturalne, wzrost
liczby emigrantów, zmiany w poziomie bezrobocia).
W wyniku II wojny światowej prawie co dziesiąte mieszkanie na terenie Wschodnich i Zachodnich Niemiec zostało zniszczone, a co siódme poważnie uszkodzone.
Z drugiej strony, powojenna imigracja (9,5 miliona przesiedleńców, uchodźców i emigrantów ze Wschodu) oraz wysoki wskaźnik urodzin spowodowały silny przyrost populacji (Statistisches Bundesamt 2000).
Rysunek 2.1. Liczba ludności w latach 1950-2005
Illustration 2.1. Population growth, 1950-2005
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Źródło: Gesis, 2007, s. 5.

W efekcie w latach powojennych wyzwaniem dla władz państwowych stało się
przezwyciężenie szacowanego na około 5 mln lokali niedoboru mieszkań (Herzog
2006). Dysproporcja w podaży i popycie na mieszkania oraz podjęte w jej obliczu
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działania miały poważne i dalekosiężne konsekwencje dla dalszego rozwoju niemieckich miast:
1. W obliczu tak znacznego niedoboru mieszkań konieczny stał się rozwój formy
budownictwa mieszkaniowego, która w krótkim czasie umożliwiłaby udostępnienie ogromnej liczby mieszkań. W konsekwencji dominującą formą budownictwa stało się społeczne budownictwo czynszowe. Pozwoliło ono na zaspokojenie doraźnych potrzeb, wpływając jednak na przewagę mieszkań czynszowych w strukturze własności. W konsekwencji niemiecki rynek mieszkaniowy
charakteryzuje się jednym z najniższych w Europie poziomów własności prywatnej1 (Statistisches Bundesamt 2000, Economic Comission for Europe 2004,
2006).
2. Działając pod presją konieczności jak najszybszego wprowadzenia na rynek
nowych mieszkań, władze koncentrowały się na działaniach wspierających
rozwój budownictwa czynszowego. W efekcie w 1950 r. w RFN uchwalono
ustawę wspierającą rozwój budownictwa czynszowego i już w 1951 r. powstało tam 400 tys. mieszkań, a trzy lata później osiągnięto swoisty rekord
– 540 tys. mieszkań oddanych do użytku. Szacuje się, że w RFN podczas fazy
rekonstrukcji powojennych wybudowano łącznie ponad 5 milionów mieszkań. Było to fenomenem na europejską skalę (Couch 1985). Równocześnie
nie wprowadzono regulacji prawnych zapewniających zrównoważony rozwój
obszarów miejskich. W efekcie, działania w pierwszych latach po wojnie prowadzone były w sposób chaotyczny i w większości ze szkodą dla zachowanej
starej miejskiej zabudowy.
3. W obliczu istniejącej luki mieszkaniowej w obu krajach wprowadzono również programy tymczasowego, przymusowego przydziału mieszkań więcej
niż jednemu gospodarstwu domowemu. Brak poczucia integracji z prowizorycznym miejscem zamieszkania nie sprzyjał właściwej eksploatacji
mieszkań i w konsekwencji prowadził do pogłębiającej się degradacji tych
zasobów.
W latach 50. i 60. XX wieku w RFN, w ramach niemieckiego „cudu gospodarczego” (Wirtschaftswunder) silny wzrost gospodarczy i rozwój przemysłu (por. tabela 2.1.)
stały się siłami kształtującymi społeczne przemiany.

1

W 1998 r. wynosił on 40,9%, a w 2002 r. – 42,5%. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii wskaźnik
ten wynosił w 2002 r. 71,3%, a we Francji 56%.
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Tabela 2.1. Tempo wzrostu gospodarczego w RFN i NRD (w %)
Table 2.1. Economic growth in the Federal Republic of Germany and in the German
Democratic Republic (%)
Lata
Tempo wzrostu gospodarczego w RFN
(w przybliżeniu w %)
Tempo wzrostu gospodarczego w NRD
(w przybliżeniu w %)

1950-1960

1960-1970

1970-1980

1980-1989

8,0

4,4

2,8

1,9

6,7

2,7

2,6

0,3

Źródło: Sleifer 2006, s. 50.

Powojenny silny wzrost gospodarczy wystąpił nie tylko w RFN, lecz także
w NRD. Jednakże, podczas gdy RFN stosunkowo szybko rozwinęła swoją gospodarkę
ponad jej poziom sprzed II wojny światowej, to NRD znacznie dłużej zajęło odbudowanie gospodarki do stanu sprzed wojny2 (Sleifer 2006, s. 94-95; Krasuski 2004,
s. 529-531).
Koniec lat 50. przyniósł industrializację i standaryzację w budownictwie. Koncentrowano się na budowie kompleksów bloków mieszkalnych dla czterech do pięciu tysięcy mieszkańców. Budowa osiedli mieszkaniowych była oparta na zasadzie funkcjonalnego podziału różnych części miasta tak, że osiedla te zaspokajały jedynie podstawowe
mieszkaniowe potrzeby mieszkańców (Beckmann i in. 2000, s. 45-47).
Lata 60. rozpoczęły w obu krajach okres lokalizowania przemysłu i nowych, dużych osiedli mieszkaniowych na obrzeżach miast. Osiedla mieszkaniowe z tego okresu
zdominowane były przez wielokondygnacyjne bloki mieszkalne budowane w technologii wielkiej płyty. Z biegiem czasu były one coraz wyższe i coraz gęściej budowane
(Beckmann i in. 2000, s. 47-49). Dodatkowo w NRD, w obliczu odbudowy przemysłu
i likwidacji niedoboru mieszkań decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji mieszkaniowych podejmowane były głównie na podstawie lokalizacji obiektów przemysłowych.
Przykładem tego może być miasto Hoyerswerda-Neustadt, którego lokalizacja wybrana
została ze względu na umiejscowienie tam kopalni węgla brunatnego oraz miasto Eisenhüttenstadt (wcześniej Staliningrad) związane z fabryką stali.
Na początku lat 70. rząd NRD zapowiedział, że zapotrzebowanie na mieszkania zostanie zaspokojone do roku 1990, dzięki rozwojowi technologii wielkopłytowej i zabudowy osiedlowej. W ciągu kolejnych lat dekady nowe budownictwo mieszkaniowe osiągnęło najwyższy poziom w powojennej historii kraju. Wybudowano 2,1 mln mieszkań,
w większości położonych na obrzeżach miast. Zgodnie z założeniami redukcji kosztów
budowlanych systematycznie zwiększano gęstość zabudowy w dzielnicach mieszkal2

Podczas gdy po II wojnie światowej w Niemczech Zachodnich alianci zdecydowali się ograniczyć poziom rozbiórek i wywozu maszyn przemysłowych w ramach reparacji wojennych, w NRD
większość urządzeń przemysłowych zostało wywiezionych do ZSRR w latach 1945-1948 (Hackenberg 2000, s. 217-225). W Niemczech Zachodnich wsparta Planem Marshalla odbudowa gospodarki rozpoczęła się kilka lat po wojnie, w tym samym czasie Niemcy Wschodnie stanęły przed
olbrzymim wyzwaniem odbudowy gospodarczej o własnych siłach (Abelshauser 2004).
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nych. Towarzyszyło jej ograniczenie społecznej infrastruktury i zanik miejskiego charakteru tych obszarów.
Równocześnie w NRD praktycznie nie przeznaczano środków na remonty i modernizacje istniejących już zasobów budowlanych, co więcej, pojawiły się dążenia do
wyburzania całych obszarów starej zabudowy miejskiej na rzecz nowopowstających
osiedli z wielkiej płyty (Staatistisches Bundesamt 2000). Ze względu na zły stan techniczny starych budowli zamykano dostęp do niektórych obiektów, a nawet większych
kompleksów budynków. Gdzieniegdzie wyburzano starą tkankę miejską i zastępowano
ją prefabrykowanymi budynkami. Jednak, głównie z powodu ciągłych braków mieszkaniowych i kwestii finansowych, wcześniej planowane wyburzanie starych centrów miast
były odraczane i planowane na okres po roku 1980 (Beckmann i in. 2000, s. 45-55).
Miasta RFN natomiast silnie odczuwały skutki wzrostu gospodarczego:
1. Po pierwszej fali imigracji powojennej przyszła następna, związana z imigracją zarobkową. W okresie „cudu gospodarczego” wraz ze wzrostem produkcji
wzrosło zapotrzebowanie na pracowników. Ponieważ popyt na siłę roboczą nie
mógł zostać zaspokojony wewnętrznie, otwarte zostały granice dla tzw. gastarbeiterów3.
2. Wzrost produkcji przemysłowej i natężenia transportu doprowadził do wzrostu
emisji szkodliwych substancji i w efekcie do znacznego zanieczyszczenia środowiska naturalnego4.
3. Zwiększenie liczby mieszkańców i wzrost zatrudnienia przełożyły się na wzrost
popytu na mieszkania oraz techniczną i społeczną infrastrukturę. Rosnące gwałtownie zapotrzebowanie na obiekty mieszkaniowe i przemysłowe kontrastowało jednak z istniejącymi ograniczonymi zasobami przestrzennymi w miastach.
Dało to w latach 60. początek fali suburbanizacji – zasiedlenia obrzeży miast
i obszarów podmiejskich, głównie przez dobrze sytuowane gospodarstwa do-

3

4

Rząd Niemiec podpisał umowy bilateralne na temat tymczasowego zatrudnienia w niemieckim
przemyśle obywateli innych państw – Włoch w 1955 r., Grecji w 1960 r., Turcji w 1961 r., Portugalii w 1964 r. i Jugosławii w 1968 r. W 1960 r., żyło na terenie RFN około 700 tys. imigrantów,
w roku 1970 ich liczba wynosiła już 3 miliony. Imigranci, głównie mężczyźni, dostawali zezwolenie na 1-2-letnie pobyty w Niemczech. Po ich zakończeniu mieli wracać do kraju swojego pochodzenia, jednakże wielu z nich zdecydowało się zostać w Niemczech i sprowadzić swoje rodziny.
Osiedlali się głównie w strefach śródmiejskich większych miastach. Prowadziło to do napięć społecznych związanych z konkurowaniem o ograniczone zasoby, takie jak praca czy mieszkania.
Szczególnie w NRD prowadzenie polityki energetycznej państwa w oparciu o węgiel brunatny,
industrializacja rolnictwa, rozwój przemysłu chemicznego oraz lekceważące podejście rządu do
zagadnień ochrony środowiska naturalnego doprowadziły do poważnego skażenia powietrza, wód
i gleb. Problem ten w najwyższym stopniu dotyczył terenów przemysłowych, takich jak Kreisen
Borna, Weisswasser, Calau, Cottbus, Spremberg, Merseburg,Gräfenhainichen, Bitterfeld czy Göhliz (Hölder 1992, s. 201).
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mowe, mogące pozwolić sobie na budowę domu jednorodzinnego (Beckmann
i in. 2000, s. 47-49)5.
Efekty pośpiesznej odbudowy oraz chaotycznego rozwoju niemieckich miast (suburbanizacji i ekonomiczno-społecznego osłabienia obszarów centralnych) stały się celem
krytyki dwóch grup interesów. Pierwszą stanowili politycy, planiści oraz obywatele zainteresowani problematyką społeczną i uprządkowaniem rozwoju ośrodków miejskich.
Drugą grupę tworzyli przedsiębiorcy, którzy obawiali się, że rozwój miast nie nadąży za
rozwojem gospodarczym i że w rezultacie miasta staną się hamulcem wzrostu gospodarczego. W efekcie parlament federalny i parlamenty krajów związkowych znalazły
się pod presją społecznych oczekiwań skierowanych w stronę należytego uregulowania
kwestii rozwoju niemieckich miast i ich rewitalizacji.
Wprowadzone w 1960 r. Prawo Budowlane (Bundesbaugesetz – BBauG), nakierowane na prywatne i komercyjne inwestycje budowlane, nie rozwiązywało kwestii instrumentarium organizacyjno-finansowego niezbędnego do urzeczywistnienia rewitalizacji
miast. Przełom stanowił dopiero wprowadzony w 1969 r. zapis w Konstytucji (Grundgesetz – GG) dotyczący pomocy finansowej rządu federalnego dla inwestycji o wysokim
znaczeniu dla rozwoju krajów związkowych i gmin (Art. 104a, pkt 4 GG). Kolejnym
krokiem legislacyjnym była wprowadzona w 1971 r. Ustawa Rewitalizacyjna (Städtebauförderunggesetz – StBauFG) stanowiąca, aż do zjednoczenia Niemiec, podstawę do
systematycznie przeprowadzanej, współfinansowanej przez rząd federalny, landy i gminy rewitalizacji miast (Eltges, Walter 2001)6.
Zjednoczenie państw niemieckich w 1990 r. postawiło polityków i społeczeństwo
przed dużym wyzwaniem. Po prawie 40 latach podziału i zakorzenienia w odmiennych systemach politycznych i gospodarczych pierwszym zadaniem postawionym
przed Niemcami było wyrównanie warunków życia na zachodzie i wschodzie kraju. Równocześnie, otwarcie bloku wschodniego toczyło się równolegle z postępującą
globalizacją rynków ekonomicznych, integracją w Europie i wzmożoną emigracją do
Niemiec.
Zjednoczenie kraju przyniosło konieczność zintegrowania dwóch gospodarek
i społeczeństw różniących się diametralnie pod względem sposobu funkcjonowania,
metod zarządzania gospodarką i jej struktury wyposażenia kapitałowego, poziomu
wydajności pracy i wielu innych. Początkowo sądzono, że rozwiązanie problemów
gospodarki wschodnioniemieckiej nastąpi poprzez mechanizm rynkowy, przy stosunkowo małej pomocy finansowej państwa. Jednak załamanie produkcji i silny wzrost
poziomu bezrobocia w nowych krajach związkowych (por. rysunek 2.2.) oraz wysoki
5

6

W rezultacie na terenach śródmiejskich pozostawali przedstawiciele mniej zamożnych grup społecznych – osoby starsze, samotni rodzice czy młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych. W niektórych niemieckich miastach poziom jednoosobowych gospodarstw domowych osiągnął niemal 50%. Część z nich stanowili dobrze sytuowani, preferujący miejski styl życia młodzi
pracownicy korporacji, jednak byli oni w mniejszości.
Opis rozwoju polityki i instrumentów rewitalizacji znajduje się w rozdziale 2.2.
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poziom migracji z obszaru byłej NRD do starych krajów związkowych zmusiły rząd
federalny do stworzenia polityki popierania inwestycji na obszarze nowych krajów
związkowych, opartych na rozwiązaniach stosowanych wcześniej w starych krajach
związkowych.
Rysunek 2.2. Wskaźnik bezrobocia (w %)
Illustration 2.2. Unemployment rate (%)
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Źródło: Gesis 2007, s. 48.

Zastosowane przez państwo instrumenty można podzielić na dwie grupy:
− narzędzia popierania inwestycji przedsiębiorstw;
− środki oddziaływania na rozwój inwestycji infrastrukturalnych.
Do pierwszej grupy należały dopłaty do inwestycji w wyposażenie, specjalne
odpisy amortyzacyjne, subwencje inwestycyjne, gwarancje kredytowe oraz kredyty.
Do drugiej grupy należały programy rządu federalnego w dziedzinie komunikacji,
subwencje z programu rządu federalnego i rządów krajowych „Ulepszenie Regionalnej Struktury Gospodarczej” (Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur), program kredytów realizowanych przez Kreditanstalt für Wiederaufbau7 oraz subwencje
z programu „Wspólne Dzieło Ożywienia Wschodu” (Gemeinschaftswerk Aufbau Ost).
W latach 1991-1998 na te programy wydane zostało 76 mld DM (Kalka, Kawierska
2004, s. 83-91).
7

Kreditanstalt für Wiederaufbau jest grupą bankową należącą w 80% do rządu federalnego i w 20%
do landów. Jej zadaniem jest wspieranie projektów rozwoju ekonomicznego i społecznego w Niemczech i za granicą.
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Zastosowanie instrumentów popierania inwestycji pozwalających na udzielenie inwestorom poważnej pomocy finansowej przyniosło efekt w postaci wysokiego wzrostu
inwestycji w nowych krajach związkowych. Z analizy danych wynika, że największe
rezultaty przyniosły specjalne odpisy amortyzacyjne i dopłaty do inwestycji. Kolejnymi
narzędziami silnie pobudzającymi wzrost inwestycji były subwencje w ramach programu „Ulepszenie Regionalnej Struktury Gospodarczej” oraz kredyty z funduszu specjalnego Europejskiego Funduszu Odbudowy.
Zastosowane w Niemczech Wschodnich instrumenty, oferujące szeroko zakrojoną pomoc państwa (np. finansowanie budownictwa socjalnego, stosowanie specjalnych
odpisów amortyzacyjnych w przypadku budowy mieszkań na wynajem czy zmniejszanie zadłużenia firm budowlanych), prowadziły do wzrostu popytu na prace budowlane
i tym samym wpłynęły na aktywność na rynku nieruchomości. Inwestorzy z landów
zachodnich przystępowali masowo do budowy oraz remontów mieszkań pod wynajem
w nowych krajach związkowych (Heinker 2002). Szybko zaczęła wzrastać liczba oddawanych do użytku mieszkań (tabela 2.2.).
Tabela 2.2. Mieszkania oddane do użytku w Niemczech (w tys.)
Table 2.2. Completed dwellings in Germany, 1991-2001 (thousand)
Mieszkania oddane
do użytku
Dawny obszar RFN
Nowe kraje
związkowe i Berlin
Wschodni

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

315

375

432

505

499

416

400

372

370

337

268

17

12

24

68

104

143

178

128

103

86

58

Źródło: Statistisches Bundesamt Deutschland 2000, s. 49.

Nasilenie inwestycji budowlanych nastąpiło w pierwszej połowie lat 90. W tym
okresie zwiększył się udział budownictwa w PKB landów wschodnich z 9,7% w 1990 r.
do 17,2% w 1994 r. W tym samym czasie w landach zachodnich był on trzykrotnie
niższy. W drugiej połowie lat 90. wraz z usunięciem najistotniejszych zaniedbań w infrastrukturze, zakończeniem wielu przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zniesieniem
ulg budowlanych w roku 1997 nastąpiło zwolnienie tempa inwestycji budowlanych
w nowych krajach związkowych (Kalka, Kawierska 2004, s. 105-107; Heinker 2002,
2004).
Nadzieje na silny wzrost gospodarczy nowych landów nie spełniły się. Proces
transformacji gospodarczej, dzięki intensywnym inwestycjom ze strony państwa w ramach programu „Wspólne Dzieło Ożywienia Wschodu” (Gemeinschaftswerk Aufbau
Ost), owocował rozwojem infrastruktury, nie przyniósł jednak spodziewanego wyrównania poziomu gospodarczego w połączonych krajach niemieckich8.
8

W latach 1990-1995 państwo niemieckie wydało dwukrotność budżetu federalnego na rozwój byłej NRD, zwłaszcza na rozwój jej infrastruktury (Krasuski 2004, s. 604).
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W rezultacie transformacji w landach wschodnioniemieckich wystąpiły zjawiska
depopulacji i kurczenia się miast (schrumpfende Städte), spowodowane migracją ludności do landów zachodnich, załamaniem się liczby urodzeń oraz procesami suburbanizacji (Kowala-Stamm 2004; Lang, Schröer, Vogler 2003).
Migracja do zachodnich krajów związkowych była powodowana głównie względami ekonomicznymi. W grupie osób migrujących dominowały osoby młode, dobrze
wykształcone i przedsiębiorcze, pragnące polepszyć swoje warunki bytowe. Ta selektywna migracja prowadziła do zmiany struktury wiekowej i starzenia się społeczeństwa
wschodnich landów (por. tabela 2.3.):
Tabela 2.3. Migracje pomiędzy starymi i nowymi krajami związkowymi w latach
1991-2001
Table 2.3. Net migration between new and old Laender, 1991-2001
Lata
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Razem 1991-2001

Liczba osób, które
przeprowadziły się
z nowych do starych
landów
229,2
175,9
143,0
129,9
129,9
125,5
124,9
136,1
148,6
168,2
192,0
1.703,2

Liczba osób, które
przeprowadziły się
ze starych do nowych
landów
63,8
85,5
87,4
95,4
98,1
100,6
96,7
89,8
90,5
92,2
94,4
994,4

Saldo osób
wprowadzających
i wyprowadzających się
z nowych landów
-165,4
-90,3
-55,6
-34,5
-31,9
-24,9
-28,2
-46,3
-58,1
-76,0
-97,6
-708,8

Źródło: Statistisches Bundesamt.

Spadek liczby ludności na terenie byłego NRD spowodowany był także załamaniem liczby urodzin, które nastąpiło na początku transformacji. W latach 1989-1994 r.
liczba urodzeń spadła o około 60% (Lang, Schröer, Vogler 2003) (por. rysunek 2.3.).
Spadek ten spowodowany był niepewną sytuacją ekonomiczno-społeczną i likwidacją
systemu usług wychowawczych, gwarantowanych wcześniej w ramach państwa opiekuńczego.
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Rysunek 2.3. Współczynnik dzietności w latach 1950-2005
Illustration 2.3. Total Fertility Rate, 1950-2005
3,0

Współczynnik działalności

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

ROK
RAZEM

ZACHÓD

WSCHÓD

Źródło: Gesis 2007, s. 7.

Jedną z głównych przyczyn depopulacji miast był jednak proces suburbanizacji,
polegający na lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, przemysłowych i handlowousługowych na peryferiach miast i obszarach podmiejskich. Zjawisko to prawie nie
występowało w Niemczech Wschodnich przed rokiem 1990, natomiast od momentu
zjednoczenia kraju zaistniało na szeroką skalę i w przyśpieszonym tempie. Zostało ono
wzmocnione przez nieuregulowane stosunki własnościowe na terenach śródmiejskich
oraz rządowe programy wspierania budownictwa w landach wschodnich, które umożliwiły odpisy podatkowe w wysokości nawet do 50% nakładów inwestycyjnych (BBR
2000, s. 55; Kowala-Stamm 2004).
Problem pustostanów – główny efekt depopulacji – dotyczył w głównej mierze
starej zabudowy. W roku 1998 w zabudowie sprzed 1918 r. pustych stało 32,9% mieszkań, natomiast w budynkach wybudowanych w czasach NRD pustych było tylko 8,4%
zasobu mieszkaniowego (Pfeiffer i in. 2000, s. 18). Najwyższy procent pustostanów
odnotowano w Saksonii, gdzie osiągnął on aż 16,8% zasobu mieszkaniowego (por. tabela 2.4.).
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Tabela 2.4. Zasoby mieszkaniowe (w tys.) i pustostany (%) w landach wschodnich
w 1998 r.
Table 2.4. Total dwellings (thousand) and vacant dwellings (%), 1998

Berlin
Berlin Wschodni
Brandenburgia
Mecklenburg-Vorpommern
Saksonia
Saksonia-Anhalt
Thüringen
Całość Niemiec Wschodnich

Zasoby mieszkaniowe ogółem
(w tys.)
1.820
684
1.158
811
2.238
1.277
1.123
7.290

W tym pustostany
(w %)
8,5
11,1
11,2
11,1
16,8
14,4
9,3
13,2

Źródło: Pfeiffer i in. 2000, s. 18.

Depopulacja, powiększanie się ilości pustostanów i kurczenie się miast (schrumpfende Städte) w największym stopniu wpływały na zmianę struktury przestrzenno-funkcjonalnej miast. Opuszczone i zaniedbane zasoby popadały w ruinę, co prowadziło z kolei do tworzenia się negatywnego wizerunku całych kwartałów miejskich i osłabiało
zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Pustostany pociągały za sobą dodatkowe
koszty administracyjne, prawne i organizacyjne, co powodowało nawarstwianie się problemów finansowych w podmiotach wynajmujących mieszkania oraz w mieszkalnictwie komunalnym (Lang i in. 2003).
Dodatkowo, na skutek spadku liczby ludności pojawiały się problemy z kosztami
niewykorzystanej infrastruktury technicznej i społecznej. Szkoły i przedszkola były łączone lub zamykane. Utrzymywanie transportu publicznego również stało się w wielu
miastach nierentowne, zwłaszcza że wzrastała, wraz postępującą suburbanizacją, liczba
pojazdów prywatnych.
Zaniedbania okresu NRD i zmiany strukturalne przyniesione przez transformację
systemową doprowadziły do głębokiego kryzysu wschodnioniemieckich miast. W jego
obliczu środki prowadzonego od 1971 r. w RFN programu „Rewitalizacja i rozwój budownictwa miejskiego” (Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen)
okazały się niewystarczające. Obok powołanego w 1991 r. tylko na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego programu „Ochrona zabytków budownictwa miejskiego”
(Städtebaulicher Denkmalschutz) powołano w 2002 r. kolejny program zintegrowanych
działań rewitalizacyjnych „Przebudowa miast nowych krajów związkowych” (Stadtumbau Ost).
Działania w zakresie rewitalizacji miast nie ograniczają się do wchodnich krajów
związkowych. Odpowiedzią na zmiany społeczne i potrzebę zintegrowanych działań
rewitalizacyjnych jest, uruchomiony w 1999 r., ogólnokrajowy program „Kwartały
miejskie o szczególnym zapotrzebowaniu na rewitalizację – miasto socjalne” (Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt). W 2004 r. rozpoczął się
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pilotażowy program eksperymetalny „Przebudowa miast starych krajów związkowych”
(Stadtumbau West). W 2008 r. uruchomiono dodatkowe dwa programy: „Aktywne centra miejskie“ (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren) oraz „Pakt inwestycyjny dla modernizacji energetycznej infrastruktury socjalnej” (Investitionspakt zur energetischen Sanierung
der sozialen Infrastruktur)9.

2.2. Ewolucja polityki rewitalizacji i polityki miejskiej
Powojenne Niemcy Zachodnie10 stanęły przed niezwykle trudnym problemem
odtworzenia centrów głównych miast, większość z nich była bowiem zrujnowana lub
uległa degradacji w wyniku nadmiernej i nieprawidłowej eksploatacji tuż po wojnie (Sumień i in. 1989). Głównym argumentem przemawiającym za odbudową tych terenów
były wzrastające koszty11 pozyskania nowych terenów pod budownictwo (zwłaszcza
mieszkaniowe), gdy tymczasem tereny śródmiejskie były doskonale położone i uzbrojone. Obszary te wkrótce zaczęły obfitować w prywatne inwestycje budowlane, które
miały jednak przeważnie czysto komercyjny charakter i nastawione były na osiągnięcie szybkiego i wysokiego zysku. Spekulacyjny wzrost ceny gruntów powodował także
wzrost cen najmu i w konsekwencji wyrugowanie z dzielnic centralnych tych spośród
dotychczasowych mieszkańców, którzy nie byli w stanie płacić wyższych czynszów.
Regulacji procesu inwestycyjnego i stworzeniu standardów budowlanych miała
służyć uchwalona w 1960 r., po blisko dziesięcioletnich pracach, ustawa Federalne Prawo Budowlane (das Bundesbaugesetz – BBauG). Szybko jednak okazało się, że nie
dawała ona instrumentów do odbudowy starych dzielnic. Natomiast nowe standardy
budowlane, wobec złego stanu technicznego budynków, były dodatkowym impulsem do
wyburzeń starej zabudowy w imię sanacji – „uzdrawiania” miasta (Stadtsanierung).
Początki rewitalizacji w Niemczech w latach 60. XX wieku określa się mianem
zrębów rewitalizacji (Kahlschlagsanierung), jednak określenie to bardziej odpowiada pewnemu okresowi w ewolucji polityki rewitalizacji niż określonemu kształtowi
rozwiązań systemowych. Był to okres zupełnych początków myślenia o rewitalizacji.
Wszelkie elementy odbiegające od zakładanych w planowanym obrazie miasta miały
zostać usunięte i zastąpione nowymi, odpowiadającymi nowym funkcjom i standardom
budowlanym.
Pierwsze programy rewitalizacji, m.in. prowadzone w Berlinie, obejmowały głównie rozbiórki w obrębie starej substancji budowlanej i budowanie w miejsce zburzonych
obiektów nowych, mających spełniać nowe standardy budowlane dla budownictwa spo-

9
10

11

Dokładniejsze omówienie celów wymienionych programów zawarto w rozdziale 3.1.
Z uwagi na pomijanie kwestii rewitalizacji miast w polityce NRD w raporcie omówione zostały
tylko rozwiązania zachodnioniemieckie do początku lat 90. XX wieku; po 1990 r. analiza dotyczy
obu części Niemiec.
Związane z ochroną środowiska i wydatkowaniem energii.
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łecznego12. Metoda wyburzeń i stawiania nowych budynków wydawała się uzasadniona
w przypadku obiektów wznoszonych tuż po wojnie w chaosie urbanizacyjnym, zwłaszcza na przedmieściach robotniczych w takich miastach jak Berlin i Hamburg, a także
w Zagłębiu Ruhry. W dużo gorszym świetle ukazują się natomiast rozbiórki starych,
choć mocno zdegradowanych kamienic w centrach miast, zwłaszcza wobec ich wartości
kulturowej czy społecznej.
Nasilenie wyburzeń wzbudzało sprzeciw społeczny oraz liczne akcje protestacyjne13. Do debaty nad kształtem rewitalizacji włączyli się również pod koniec lat sześćdziesiątych konserwatorzy zabytków, którzy dostrzegli potrzebę zaliczenia w poczet
zabytków budynków z przełomu XIX i XX wieku, zwłaszcza kamienic mieszczańskich
i ciekawszych obiektów przemysłowych, a także całych kompleksów urbanistycznych.
Dyskusja nad ramami prawnymi rewitalizacji w Niemczech pod koniec lat sześćdziesiątych doprowadziła do wprowadzenia do Konstytucji zapisu o wsparciu finansowym dla inwestycji o wysokim znaczeniu dla rozwoju krajów związkowych i gmin
(Art. 104a, pkt 4 GG) oraz uchwalenia w 1971 r. ustawy rewitalizacyjnej (Gesetz über
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Städtebauförderungsgesetz
(StBauFG)), która wprowadzała zasady formułowania programów rewitalizacyjnych
oraz ich subwencjonowania, dawała ludności z objętych programami terenów zabezpieczenie socjalne (Sozialplan) na okres prowadzenia prac oraz wprowadzała elementy
partycypacji społecznej.
Odnowa miast została przekazana w kompetencje gmin, przy czym ustawa pozwalała na dużą dowolność w tworzeniu programów rewitalizacyjnych, realizowanych
pod zaczerpniętym z ustawy hasłem „Rewitalizacja i rozwój budownictwa miejskiego”
(Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen). Początkowo gminy (np.
w Badenii-Wirtembergii) sformułowały jedynie programy dotyczące niewielkich obszarów lub pojedynczych budynków i wstrzymywały się z wykorzystywaniem subwencji
na realizację większych przedsięwzięć w obawie przed odebraniem subwencji w czasie
trwania procesu inwestycyjnego. Dopiero z biegiem czasu udało się przełamać negatywne nastawienie społeczne po okresie „zrębów rewitalizacji” (Kahlschlagsanierung).
12

13

W związku ze znacznymi niedoborami mieszkaniowymi polityka mieszkaniowa Niemiec Zachodnich była przez długi okres czasu podporządkowana priorytetowi budowania mieszkań wspomaganych w ramach budownictwa społecznego.
Najbardziej drastyczną formą walki z taką formą sanacji, tzn. z wyburzaniem całych dzielnic (tzw.
rewitalizacją powierzchniową – Flächensanierung), było nielegalne zasiedlanie domów na terenach przeznaczonych do wyburzenia przez grupy określane jako Hausbesetzer. Najbardziej burzliwy przebieg miały nielegalne zasiedlenia i związane z nimi protesty we Frankfurcie nad Menem
(Frankfurter Häuserkampf), gdzie w latach siedemdziesiątych XX wieku protestowano przeciwko
spekulacjom gruntami na frankfurckim Westendzie i nowemu planowi zabudowy oraz w berlińskim Kreuzbergu gdzie sprzeciwiano się zniszczeniu starych, dobrze zachowanych zabudowań
i powstaniu nowego blokowiska. Akcja nielegalnego zasiedlania cennych budynków przeznaczonych do rozbiórki w wyniku zmian w planach zagospodarowania przestrzennego rozwinęła się
i ma swoich zwolenników do dzisiaj (Müller-Münch 1981, Arndt 1992).
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Władze lokalne natomiast pokonały obawy co do finansowania, widząc, że pochodzące z subwencji środki rzeczywiście wspierały realizację programu rewitalizacji aż do
jego zakończenia. Stopniowo dochodziło również do porozumienia między konserwatorami zabytków a inwestorami prywatnymi14, zwracano uwagę na zabytkowe budowle
jako na dziedzictwo kulturowe i na ich rolę w kształtowaniu wizerunku miasta15.
Nierozwiązanym problemem był ciągle brak wytycznych pozwalających na jednoznaczną klasyfikację budynków i zespołów urbanistycznych pod kątem potrzeb rewitalizacyjnych (Sanierungsbedarf). W związku z coraz częściej pojawiającymi się akcjami
społecznymi przeciwko niszczeniu wartości kulturowych przestrzeni miejskiej sformułowano w środowisku berlińskim w latach 1975-1985 szereg postulatów tworzących
podstawę późniejszej ostrożnej rewitalizacji (behutsame Stadterneuerung) (Andritzky
1974, Hämer i in. 1976, Monheim 1985). Dotyczyły one zarówno rozwiązań socjalnych,
jak również architektury i krajobrazu miasta. Postulaty te zostały potem ujęte w „12
zasad ostrożnej rewitalizacji” i przyjęte przez Parlament Berlina w 1983 r. jako rodzaj
wytycznych dla obszarów rewitalizacji.
Koncepcja łącząca w sobie działania zmierzające do fizycznej odnowy miast z systemem zabezpieczenia socjalnego mieszkańców i ochrony zabytków, która stała się
efektem ewolucji niemieckiego podejścia do rewitalizacji w latach 70. i 80. XX wieku
określana jest mianem klasycznego niemieckiego modelu rewitalizacji (GTZ, UMiRM
2003, s. 126-129).
Podstawę działań rewitalizacyjnych tworzył tu interes publiczny, rozumiany jako
poprawa standardów mieszkaniowych poprzez doprowadzenie substancji budowlanej
do stanu o najwyższej użyteczności dla mieszkańców.
Od strony prawnej klasyczny model rewitalizacji zakładał ograniczenie mechanizmów rynkowych i praw właścicielskich na czas trwania procesu odnowy, wsparcie
planistyczne i socjalne, a także obowiązek informowania obywateli o postępach prac
i zwiększanie ich partycypacji w decydowaniu o kształcie zmian. Przewidywano wspieranie środkami publicznymi inwestycji prywatnych, a także finansowanie inwestycji infrastrukturalnych i prac planistycznych (Braam 1993). Kwestię zarządzania powierzono
specjalnym instytucjom powierniczym powiązanych z gminami tzw. umowami urbanistycznymi16.
Ogromny nacisk położono na inwestycje budowlane, pozwalające chociaż częściowo pokryć dużą lukę remontową spowodowaną niedoinwestowaniem wielu niemieckich
14

15

16

Nie mogło się jednak obyć bez sporów – na przykład w połowie lat siedemdziesiątych konserwatorzy zabytków wnieśli skargę na inwestora odnawiającego średniowieczny szpital, kiedy przystąpił
on do instalowania w budynku windy.
Działanie nie uwzględniające kulturowej wagi budynków zostało określone jako dewastacja bez
wyburzenia (Zerstörung ohne Abbruch) (www.jonas.stuckenbrock.bei.t-online.de/Texte/Hieber001.htm).
Umowa urbanistyczna nakładała na prywatnego inwestora obowiązki związane z zakupem nieruchomości komunalnej, a szczegóły jej sporządzania regulował Kodeks Budowlany (Baugesetzbuch) (Söfker 2005).
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dzielnic. Ten sposób prowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych obowiązuje w dużej
mierze do dziś. Świadczy to o jego prawidłowej konstrukcji, zapewniającej skuteczność
w realizacji celów. Wydaje się, że jedynym błędem zawartym w tym modelu było przekonanie, że raz dokonana rewitalizacja jest procesem zakończonym i zapewniającym
stabilizację warunków mieszkaniowych i socjalnych na odpowiednim poziomie.
Ustawa StBauFG była kilkakrotnie nowelizowana w latach osiemdziesiątych XX
wieku, po czym, w związku z potrzebą ujednolicenia formy i uproszczenia przepisów
prawa budowlanego, została połączona w 1986 r. z ustawą BBauG w ustawę Kodeks
Budowlany (Baugesetzbuch – BauGB)17.
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, po zjednoczeniu Niemiec, klasyczny model
rewitalizacji w postaci tradycyjnych programów rewitalizacji (Städtebauförderung) znalazł również zastosowanie w Niemczech Wschodnich, jednak ze względu na skalę potrzeb
rewitalizacyjnych oraz uwarunkowania demograficzne nie okazał się skuteczny.
Lata dziewięćdziesiąte przyniosły pierwsze próby zastosowania rewitalizacji społecznej w miastach niemieckich. Pionierami były Nadrenia-Westfalia18, Hamburg19, Hesja20, Brema21 i Berlin22, które jako pierwsze wprowadziły strategie rewitalizacji ukierunkowanej na konkretne obszary, zintegrowanej z działaniami społecznymi.
Kolejnym krokiem do utworzenia ogólnokrajowego programu rewitalizacji
uwzględniającego społeczne aspekty odnowy miast było przyjęcie na konferencji ministerialnej ARGEBAU23 w Poczdamie kompleksowego programu „Kwartały miejskie
o szczególnym zapotrzebowaniu na rewitalizację” (Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf – die soziale Stadt). Miał on przede wszystkim przeciwdziałać zwiększaniu polaryzacji społecznej w miastach.
17

18

19

20

21

22

23

Rozdział BauGB poświęcony specjalnemu prawu budowlanemu pozostał w zasadzie niezmieniony w stosunku do StBauFG (Braam 1993).
„Zintegrowany program operacyjny dla kwartałów miejskich o szczególnym zapotrzebowaniu na
rewitalizację w kraju związkowym Północna Nadrenia – Westfalia” (Integriertes Handlungsprogramm für Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf des Landes Nordrhein – Westfalen) –
1993 r.
Część pilotażowa „Zintegrowanych społecznych programów miasta Hamburga” (Sozialeintegrative Stadterneuerungsprogramme des Stadt Hamburg) dotycząca przeciwdziałania ubóstwu (Armutsbekämpfungsprogramm) w Hamburgu (1993).
W 1996 r. zostały przyjęte na konferencji ministerialnej wytyczne do programu „Inicjatywa wspólnotowa «miasto socjalne»” (Gemeinschaftsinitiative ‘soziale Stadt’) jego efektem było powstanie
w Hesji w 1997 r. programu „Łatwa rewitalizacja” (Einfache Stadterneuerung), którą przyjęto
określać jako HEGISS (Hessische Gemeinschaftsinitiative zur Sozialen Stadt) (Breitfuss i in. 2004,
s. 54).
W 1998 r. powstał w Bremie program „Mieszkanie w sąsiedztwie” (Wohnen in Nachbarschaften –
WiN).
Berliński program „Społeczny rozwój miasta – zarządzanie kwartałami miejskimi” (Soziale Stadtentwicklung – Quartiersmanagement) wprowadzono w 1999 r. na 15 obszarach pilotażowych.
ARGEBAU – Arbeitsgemeinschaft der für das Bauen und Wohnen zuständigen Minister und Senatoren der Länder.
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Na poziomie krajowym program zaczął funkcjonować od 1999 r.. Został wtedy
uznany przez parlament za konieczne rozszerzenie dotychczasowej koncepcji rewitalizacji wobec wzrastającej segregacji społecznej oraz koncentracji ubóstwa w określonych rejonach miast i segmentach rynku nieruchomości (Breitfuss i in. 2004, s. 53).
Niezależnie od programu „Miasto socjalne” w 2002 r. uruchomiono program pod
nazwą „Przebudowa miast nowych krajów związkowych” (Stadtumbau Ost), a następnie w 2004 r. po pozytywnych doświadczeniach we wdrażaniu tego programu, również
„Przebudowa miast starych krajów związkowych” (Stadtumbau West) w formie pilotażu
mającego sprawdzić przydatność instrumentów przebudowy miast w landach zachodnich. Nowe problemy, z jakimi musiały się zmierzyć miasta niemieckie spowodowały
uzupełnienie modelu o działania związane z przebudową miast (Stadtumbau): przede
wszystkim usankcjonowano prawnie wyburzenia budynków z wysokim wskaźnikiem
pustostanów oraz potwierdzono konieczność prowadzenia działań naprawczo-rozwojowych na terenach podlegających przebudowie.
Osiągnięcia dwóch zintegrowanych programów rewitalizacji – „Miasto socjalne”
oraz „Przebudowa miast nowych krajów związkowych” – sprawiły, że zostały one włączone do prawnego instrumentarium procesów rewitalizacji w ramach Ustawy dopasowującej prawo budowlane do prawa europejskiego (Europarechtsanpassungsgesetz –
EAG 2004), będącej rozszerzeniem BauGB o elementy związane z prawem europejskim
(Söfker 2005).
W chwili obecnej, kiedy prawne mechanizmy w zakresie rewitalizacji są już dobrze znane gminom, największe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania rewitalizacji
w Niemczech mają odpowiednie coroczne porozumienia władz lokalnych ze szczeblem
federalnym (Verwaltungsvereinbarung) regulujące przyznawanie środków na funkcjonowanie poszczególnych programów federalnych.
Ewolucję podejść do rewitalizacji od lat sześćdziesiątych XX wieku do współczesności pokazuje poniższa tabela.

Etap ewolucji
Podmioty kierujące rewitalizacją
polityki
Główne rozwiązania i założenia
Efekty rewitalizacji
i ich uprawnienia
rewitalizacyjnej
Duże komunalne przedsiębiorstwa − sprzeciwy społeczne;
Zręby
− całkowite wyburzanie (Totalabriss);
− znaczna utrata starej zabudowy
budownictwa mieszkaniowego,
rewitalizacji
− rewitalizacja obszarowa (Flächensanierung);
o walorach historycznych;
które uzyskały preferencyjne
(1961-1971)
− stare budynki były zastępowane nowymi,
− stosunkowo szybka wymian
warunki zakupu gruntów pod
spełniającymi standardy budowlane;
zdegradowanej substancji budowlanej na
działania rewitalizacyjne
− nowe budynki musiały spełniać wymogi
nową;
w zakresie oświetlenia słonecznego i dostępu do
− poprawa środowiska mieszkaniowego
świeżego powietrza;
i warunków życia;
− poprawa struktury społecznej bez działań
− duże obciążenie finansowe państwa
naprawczych (przekwaterowania);
prowadzące do kryzysu i odejścia od
− finansowanie: podmioty sterujące rewitalizacją
opisywanych praktyk
otrzymywały darowizny od rządu federalnego
w wysokości 70% ceny pozyskania gruntu;
rozbiórki i prace porządkowe były finansowane
w 100% ze środków federalnych; odszkodowania
(m.in. z tytułu utraty korzyści z najmu), dodatki na
przeprowadzki przejęło w całości państwo;
− zakres uprawnień: prowadzenie rewitalizacji
obszarowej z wyburzeniami, przekwaterowanie
mieszkańców, działania planistyczne, budowlane,
pozyskiwanie gruntu, zarządzanie zrewitalizowanymi
terenami, w tym poszukiwanie najemców
Kryzys systemu Kryzys spowodowany był przede wszystkim przeciążeniem systemu, ale również negatywnymi efektami zewnętrznymi całkowitego
finansowania
finansowania rewitalizacji ze środków federalnych: wielu właścicieli nieruchomości zaprzestało inwestowania w swoje zasoby
w początkowym na obszarach rewitalizacji, czego konsekwencją było znaczne pogorszenie warunków mieszkaniowych w większości budynków
modelu
nieobjętych rewitalizacją i ucieczka lepszych najemców na inne tereny. Dodatkowo, polityka wyburzeń stosowana w latach 60.
rewitalizacji
zaczęła być poddawana coraz ostrzejszej krytyce społecznej.
(początek lat 70.
XX wieku)
Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań finansowych zakończyło się przekształceniem systemu całkowitego finansowania
rewitalizacji ze środków federalnych w subwencjonowanie gminnych wydatków na rewitalizację. Takie rozwiązanie przyniosło
jednak wzrost czynszów w mieszkaniach na obszarach rewitalizacji.

Tabela 2.5. Ewolucja niemieckiej polityki rewitalizacji
Table 2.5. Evolution of urban renewal policy in Germany
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Początki
klasycznego
niemieckiego
modelu
rewitalizacji
(Städtebauförderung) Lata
70. i początek
lat 80.

− regulacje ustawy StBauFG, m.in. wprowadzenie
wymogu przeprowadzenia dokładnych badań
przygotowawczych przed podjęciem działań
rewitalizacyjnych;
− ustalenie relacji między modernizowanymi
a nowo budowanymi budynkami na obszarach
rewitalizacji na poziomie 55:45;
− działania rewitalizacyjne służą interesowi
publicznemu i mają prowadzić do poprawy
warunków życia, mieszkania i pracy w wyniku
likwidacji znamion kryzysu na obszarze
poddanym rewitalizacji;
− mechanizmy rynkowe i prawa właścicieli
nieruchomości zostają na czas rewitalizacji
ograniczone, żeby zapobiec spekulacjom;
− zagwarantowano ustawowo instrumentarium
planistyczne i organizacyjne;
− włączenie działań mających na celu zachowanie
struktury społecznej oraz handlu i usług na
rewitalizowanych terenach;
− osłony socjalne dla mieszkańców
i uwzględnienie ich w planowaniu i realizacji
działań rewitalizacyjnych;
− kształtowanie form współpracy między sektorem
publicznym i prywatnym;
− finansowanie: subwencjonowanie wydatków
gmin (udział gminy wymagany na poziomie min.
33%)
− duże komunalne
przedsiębiorstwa budownictwa
mieszkaniowego oraz komunalne
spółki celowe;
− wprowadzenie dwóch modeli
zarządzania rewitalizacją:
a) powierniczego (w imieniu
gminy na rachunek gminy);
b) pełnomocniczego (modelu
przedsiębiorcy – w imieniu gminy
na własny rachunek)

− mimo założonej relacji
modernizowanych budynków do nowo
wybudowanych nie udawało się jej
zachować (np. w 1976 r. wybudowano
ok. 180.000 mieszkań, natomiast
zmodernizowano jedynie 400);
− stworzenie podstaw prawnych dla
rewitalizacji w RFN;
− początek zmiany podejścia do
rewitalizacji;
− uwzględnienie aspektów społecznych,
krajobrazowych i kulturowych, jednak na
razie tylko w założeniach
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Ostrożna
rewitalizacja
(behutsame
Stadterneuerung)
w Berlinie –
udoskonalenie
klasycznego
niemieckiego
modelu
rewitalizacji.
Początek lat
80. XX wieku
(przyjęcie
w Berlinie
manifestu
ostrożnej
rewitalizacji
–19.03.1983).

12 zasad ostrożnej rewitalizacji, stanowiących podstawę tej koncepcji, opracowała grupa berlińskich urbanistów (Block 118) pod
kierownictwem
H-W. Hämera, który na podstawie własnych doświadczeń w rewitalizacji jednej z dzielnic Berlina (Kreuzbergu) postulował odejście
od rewitalizacji powierzchniowej i rozbiórek na rzecz demokratycznych metod, w tym uwzględniających interesy społeczności
lokalnych:
Rewitalizacja musi być zaplanowana wspólnie z mieszkańcami i przedstawicielami handlu i usług oraz przeprowadzona w sposób
umożliwiający zachowanie obecnego charakteru dzielnicy.
Aspekty techniczne i społeczne powinny być do siebie dopasowane.
Należy chronić wszystkie unikatowe elementy dzielnicy.
Wszystkie oznaki degradacji widoczne na tych obiektach powinny być usuwane w pierwszej kolejności.
Dopuszcza się zmiany w strukturze przestrzennej dzielnicy, gdy mają one przynieść zdecydowaną poprawę warunków życia, nie
będą utrudniać mieszkańcom odnalezienia się w nowej sytuacji.
Rewitalizacja powinna być prowadzona krok po kroku, a środki finansowe wydawane na poszczególne etapy dopiero po rozliczeniu
poprzednich.
Zmiany przestrzenne powinny ograniczać się do wprowadzania zieleni, a nie dotykać fasad budynków.
Istotną rolę przypisuje się odpowiedniemu rozplanowaniu przestrzeni publicznych (ulic i placów).
Planowanie przestrzenne powinno dbać o zachowanie interesów prawnych wszystkich grup społecznych zaangażowanych
w rewitalizację.
Proces odnowy ma być otwarty na jak najszerszą dyskusję na forum społeczności lokalnej.
Rewitalizacja musi pociągać za sobą wprowadzenie nowych form instytucjonalnych najlepiej odpowiadających przeprowadzanym
pracom; korporacje tworzone do tego celu powinny mieć charakter powierniczy lub pełnomocniczy, podobnie jak w modelu
klasycznym.
Zasady te należy stosować w całym okresie prowadzenia prac rewitalizacyjnych, a po jego zakończeniu monitorować procesy
zachodzące w dzielnicy.
Sformułowanie tego katalogu zasad i przyjęcie ich w Berlińskim Parlamencie było istotnym krokiem w historii berlińskiej
rewitalizacji. Elementy partycypacji spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem, szczególnie w Kreuzbergu, gdzie efekty były
wręcz spektakularne: zamiast 1.600 nowo wybudowanych mieszkań wybudowano podczas 2. Programu rewitalizacyjnego w tej
dzielnicy jedynie około 360 mieszkań, natomiast rewitalizacją objęto 7.000 zamiast zakładanych 1.500 mieszkań. Po zjednoczeniu
próbowano zastosować koncepcję „ostrożnej rewitalizacji” we wschodniej części Berlina, niestety bez powodzenia. Również w skali
całego kraju koncepcja ta przynosi jedynie jednostkowe sukcesy.
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Integracja społeczności lokalnej wokół
rozwiązania problemów społecznych
występujących na obszarach rewitalizacji oraz
podniesienie poziomu życia. Głównym założeniem
jest zapewnienie jak najlepszej koordynacji
działań socjalnych z odnową fizyczną przestrzeni
miejskiej.
− program: „Kwartały miejskie o szczególnym
zapotrzebowaniu na rewitalizację” (Stadtteile mit
besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt);
− finansowanie: podobnie jak w klasycznym
niemieckim modelu rewitalizacji (ok.33%
subwencji federalnych). Charakterystyczną cechą
programu jest dofinansowanie również miękkich
projektów.
Wartą uwagi innowacją jest utworzenie
tzw. lokalnych funduszy rewitalizacji
(Verfügungsfonds), które pozwalają na
przeprowadzanie szybkich działań bez potrzeby
ubiegania się o federalne środki.
− wyburzanie pustostanów i przywrócenie
równowagi na rynku mieszkaniowym;
− poprawa jakości środowiska mieszkaniowego
(w starej zabudowie, ale również w wielkich
osiedlach mieszkaniowych, które dotychczas nie
poddawane były rewitalizacji);
− zachowanie zabudowy zabytkowej i dbanie
o wizerunek miasta w oczach mieszkańców;
− programy: „Przebudowa miast nowych krajów
związkowych” (Stadtumbau Ost), „Przebudowa miast
starych krajów związkowych” (Stadtumbau West);
− finansowanie: podobnie jak w klasycznym
niemieckim modelu rewitalizacji (ok.33%
subwencji federalnych)

Źródło: opracowanie własne

Przebudowa
miast
niemieckich.
Początek XXI
w.

Rewitalizacja
społeczna
(soziale
Stadterneuerung). Koniec
lat 90. XX
wieku.

Podobnie jak w klasycznym
niemieckim modelu rewitalizacji
najczęściej są to spółki komunalne
będące powiernikami rewitalizacji
lub (np. w Berlinie) będące
przedsiębiorcami działającymi na
własny rachunek.

Grupa koordynacyjna w ramach
zarządzania kwartałowego
(Quartiersmanagment): władze
lokalne, uczestnicy procesów
rewitalizacji, podmioty
odpowiedzialne za konsultację
społeczną i moderację procesu

− działania prowadzone w ramach tych
programów rzeczywiście przynoszą
zamierzone efekty: zmniejsza się liczba
pustostanów, poprawia się jakość
środowiska mieszkaniowego, powoli
zaczyna być widoczna możliwość
stabilizacji rynku mieszkaniowego;
− niezmiernie ważne działania integrujące
wszystkie dostępne instrumenty stabilizacji
rynku mieszkaniowego

− wprowadzenie na stałe zintegrowanych
programów rewitalizacji do niemieckiej
polityki miejskiej;
− zwrócenie uwagi na konieczność
akceptacji i aktywnego udziału
mieszkańców w działaniach rewitalizacji;
− włączenie do działań naprawczych
miękkich projektów, przede wszystkim
podnoszących poziom wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych mieszkańców
zdegradowanych obszarów miejskich,
ale również znajomość języka, poziom
opieki zdrowotnej oraz lokalnej
przedsiębiorczości
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Obraz ewolucji polityki rewitalizacji nie byłby pełny bez odniesienia dotychczas
opisanych regulacji i programów do rzeczywistych wydatków na finansowanie rewitalizacji. Tabela 2.6. przedstawia poziom pomocy finansowej rządu federalnego udzielonej
na rewitalizację starym landom w latach 1971-2002 oraz nowym landom w pierwszym
dziesięcioleciu po zjednoczenia kraju. Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, że
suma wydatków na rewitalizację w nowych krajach związkowych w latach 1991-2002
(8.795 mln DM) była niemal tak wysoka jak suma finansowania rewitalizacji w starych
krajach związkowych od roku 1971 (9.097 mln DM).
Tabela 2.6. Pomoc finansowa rządu federalnego w ramach działań rewitalizacji miast
w latach 1971-2002, w mln DM
Table 2.6. Federal funds for urban regeneration 1971-2002 (mln DM)

Suma wydaków w starych i nowych landach

Miasto socjalne (Soziale Stadt)

Suma

Przebudowa miast nowych krajów
związkowych

Rozwój obszarów pod nowe budownictwo

Zagospodarowanie obszarów mieszkalnych

Rozwój obszarów mieszkalnych

Działania planistyczne

Ochrona zabytków

Projekty pilotażowe

100
150
200
215
240
240
200
190
184
250
260
220
280
280

Pomoc doraźna

Rewitalizacja i rozwój budownictwa miejskiego
(Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Nowe landy
Rewitalizacja i rozwój budownictwa miejskiego
(Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Rok

Stare
landy

100
150
200
215
240
240
200
190
184
250
260
220
280
280
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1985
330
1986 1.000
1987 1.000
1988
660
1989
660
1990
660
1991
380
1992
380
1993
80
1994
80
1995
80
1996
80
1997
80
1998
80
1999
80
2000
80
2001
180
2002
278
Suma 9.097

1.039
300
105
300
100
340
80
340
80
363
285
285
295
294
295
285
220
3.602 1.039 365

190
180
200
200
200
188
200
200
200
200
200
200
2.358
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50
50
100

100

100

200

400

100
100
57
47
35
25
26
25
35
*
450

381
381

1.039
645
630
1.020
920
620
520
520
520
520
520
520
801
8.795

100
100
150
150
500

330
1.000
1.000
660
660
1.699
1.025
1.010
1.020
1.000
700
600
600
600
700
700
850
229
18.392

*

wydatki włączone w ramy programu „Rewitalizacja i rozwój budownictwa miejskiego”
(Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen) w nowych landach
Źródło: BBR 2001, s. 4.

W 2006 r., na zlecenie BMVBS i BBR, przeprowadzone zostało badanie24 na temat przeszłych wydatków (w okresie 1995-2006) i przyszłego zapotrzebowania na inwestycje i środki pomocowe na działania związane z rozwojem i rewitalizacją miast
(BBR 2008). Wyniki badania zawierają informacje na temat środków publicznych przeznaczonych na rozwój i rewitalizację miast (Städtebauförderung) w latach 1995-2006
(tabela 2.7.). Wynika z nich, że całkowita wartość środków na rewitalizację z budżetu
federalnego wyniosła w latach 1995-2006 5,11 mld euro. Ponieważ wydatki w ramach
programów rewitalizacji pokrywane są po równo z budżetu federalnego, budżetu danego
landu i gminy25, całkowitą wartość bezpośrednich wydatków publicznych na rewitalizację w latach 1995-2006 oszacować można na 15,33 mld euro.

24

25

–

Badanie przeprowadziły wspólnie Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen GbR (GEFRA),
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik
(IfS), BTU Cottbus.
Wyjątkiem od tej reguły jest finansowanie w programach: „Ochrona zabytków w nowych krajach
związkowych” (Städtebaulicher Denkmalschutz) – wkład rządu federalnego wynosi 40%,a landu
i gminy 60%;

„Przebudowa miast w nowych krajach związkowych”, część dotycząca rozbiórek budynków
(Stadtubau Ost, Teilbereich Rückbau) – wkład rządu federalnego wynosi 50%, pozostałe 50%
dokłada land.
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Autorzy badania zwracają jednak uwagę na fakt, że bezpośrednie wydatki publiczne na rewitalizację stanowią tylko część całkowitych wydatków publicznych na rewitalizowanych obszarach. Środki bezpośrednio przeznaczone na rewitalizację łączą się
bowiem ze środkami z innych publicznych programów pomocowych np. związanych
z rozwojem infrastruktury. Podmiotami wydatkującymi te dodatkowe środki są budżet
państwa, kraje związkowe i gminy.
Z opublikowanych danych wynika, że obok 15,33 mld euro środków z budżetu państwa, landów i gmin na obszarach objętych rewitalizacją zainwestowano w tym czasie
dodatkowe 8,25 mld euro środków publicznych w ramach innych programów pomocowych (łącznie 23,58 mld euro – wartość wszystkich środków publicznych wydanych na
obszarach objętych rewitalizacją). Warto zauważyć, że w badanym okresie wydano na
rewitalizację w nowych krajach związkowych prawie dwukrotnie więcej niż w starych.
Tabela 2.7. Środki publiczne przeznaczone na rozwój i rewitalizację miast (Städtebaufördeung) w latach 1995-2006
Table 2.7. Public funds for urban regeneration and development (Städtebaufördeung),
1995-2006

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1995-2006

Środki rządu federalnego
Całkowita wartość środków publicznych
landy
landy
landy
landy
całe Niemcy
całe Niemcy
zachodnie
wschodnie
zachodnie
wschodnie
w mld euro, wartości nominalne
0,04
0,32
0,36
0,26
1,28
1,54
0,04
0,27
0,31
0,26
1,06
1,33
0,04
0,27
0,31
0,26
1,06
1,33
0,04
0,27
0,31
0,26
1,06
1,33
0,08
0,28
0,36
0,51
1,12
1,64
0,08
0,28
0,36
0,51
1,12
1,64
0,15
0,28
0,44
0,97
1,14
2,11
0,20
0,43
0,63
1,28
1,71
2,99
0,10
0,38
0,48
0,66
1,51
2,17
0,14
0,35
0,49
0,89
1,39
2,28
0,18
0,34
0,52
1,14
1,36
2,50
0,23
0,32
0,54
1,45
1,27
2,72
1,32
3,79
5,11
8,45
15,08
23,58

Źródło: BBR 2008, s. 49.

Interesującą kwestią jest również wielkość inwestycji sektora prywatnego indukowanych przez publiczne nakłady na rewitalizację. Szacuje się26, że każde 1 euro
bezpośrednich inwestycji publicznych w rewitalizację w latach 1996-2006 „przycią26

Przedstawione wskaźniki stosunku środków publicznych do prywatnych wyliczone zostały przez
Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) (BBR
2008, s. 49-50).
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gnęło” inwestycje prywatne na obszarach objętych rewitalizacją w wysokości około
6,5-9,0 euro. Te inwestycje prywatne nie były bezpośrednimi inwestycjami w rewitalizację, lecz np. w usługi czy handel na obszarze objętym rewitalizacją. Wskaźnik
stosunku bezpośrednich wydatków rządu federalnego i krajów związkowych do indukowanych inwestycji sektora prywatnego miał różną wartość w różnych okresach
i wynosił w przybliżeniu:
− w latach 1970-1995 – 1:8 w landach zachodnich;
− w latach 1991-1998 – 1:9 w landach wschodnich;
− po roku 2001 – 1:6,5 w landach zachodnich i 1:7 w landach wschodnich (BBR
2008, s. 49-50).
Podobne wartości przyjmuje multiplikator środków pomocowych zastosowany do
obliczeń w tabeli 2.8. Z zawartych w niej danych wynika, że w badanym okresie 19952006 bezpośrednie wydatki na rewitalizację przyczyniły się do wygenerowania 80,21
mld euro inwestycji prywatnych.
Tabela 2.8. Inwestycje prywatne wygenerowane przez nakłady państwowe (rządu
fedralnego i krajów związkowych) w latach 1995-2006 (mld €)
Table 2.8. Private investment generated by public funds, 1995-2006 (bn €)

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1995-2006

Landy
Landy
zachodnie
wschodnie
Multiplikator środków
pomocowych*
7,9
9,0
7,9
9,0
7,9
9,0
7,9
9,0
7,9
9,0
7,9
9,0
7,9
9,0
7,2
8,0
6,5
7,0
6,5
7,0
6,5
7,0
6,5
7,0
-

Landy
zachodnie

Landy
wschodnie

Całe Niemcy

w mld euro, wartość nominalna
0,65
0,65
0,65
0,65
0,96
1,27
1,83
2,53
1,97
1,58
2,07
2,63
17,44

7,07
5,27
4,79
4,79
4,92
5,05
5,08
5,69
5,63
5,08
4,81
4,60
62,78

7,72
5,92
5,44
5,44
5,88
6,32
6,91
8,22
7,60
6,65
6,88
7,23
80,21

Źródło: BBR 2008, s. 50.
*

Multiplikator wydatków środków pomocowych rządu federalnego i landów.

W kwestionariuszu padło również pytanie o to, jaki procent działań rewitalizacyjnych (Erneuerungsaufwand) poszczególnych programów federacji i landów uważany
był przez gminy i miasta za już wykonany (BBR 2008, s. 46). Informacje uzyskane od
miast i gmin (tabela 2.9.) wskazują, że w ramach działań modernizacyjnych i rozwojowych (Sanierungs- und Entwicklungsmassnahmen) wykonano pomyślnie już ok. 50%
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zadań (48% w landach zachodnich i 53% w landach wschodnich). W ramach programu
„Miasto socjalne” (Soziale Stadt) odsetek ten wynosi odpowiednio 40% dla landów zachodnich i 39% dla landów wschodnich.
Wysoki procent realizacji ma też program „Ochrona zabytków budownictwa miejskiego (w nowych landach)” (Städtebaulicher Denkmalschutz (in den neuen Ländern)
z 53% zrealizowanych zadań. Najniższy stopień realizacji przypada na program „Przebudowa miast” (Stadtumbau) i wynosi odpowiednio 33% dla miast i gmin wschodnioniemieckich i jedynie 11% dla miast i gmin zachodnioniemieckich. Za przyczyny tej
różnicy w poziomie realizacji Stadtumbau Ost i Stadtumbau West autorzy raportu uznają
dwuletnią różnicę w czasie trwania programów i różnicę w znaczeniu tych programów
dla gmin zachodnio- i wschodnioniemieckich (BBR 2008, s. 47).
Tabela 2.9. Szacunkowy stopień realizacji zaplanowanych prac modernizacyjnych
i rewitalizacyjnych w poszczególnych programach federacji i landów,
w starych i nowych landach, w opinii miast i gmin (w %)
Table 2.9. `Estimated percentage of the completed modernisation and regeneration
works in the particular federal programmes, in opinion of the municipalities (%)
Program
Rewitalizacja i rozwój budownictwa miejskiego (Sanierungsund Entwicklungsmassnahmen)
Miasto socjalne
(Soziale Stadt)
Przebudowa miast starych krajów związkowych (Stadtumbau
West)
Przebudowa miast nowych krajów związkowych (Stadtumbau
Ost)
Ochrona zabytków budownictwa miejskiego (w nowych
landach)
(Städtebaulicher Denkmalschutz (in den neuen Ländern)

Landy
zachodnie

Landy
wschodnie

Całe
Niemcy

48

53

50

40

39

39

11

-

-

-

33

-

-

53

-

Źródło: BBR 2008, s. 47.

Pokazana w skrócie ewolucja polityki rewitalizacyjnej w Niemczech pozwala
zwrócić uwagę na dwa ważne wnioski:
1. Znaczenie dobrego prawa dla procesów rewitalizacyjnych. Stworzone pod koniec lat osiemdziesiątych podstawy prawne są trwałą bazą wszystkich procesów rewitalizacyjnych. Gminy znają to prawo, rozumieją je i stosują.
2. Rewitalizacja nie jest i nie będzie procesem zakończonym. Dlatego władze federalne
reagują na zmieniające się potrzeby miast i dopasowują do nich kolejne programy.
Między prawem zawartym w Kodeksie Budowlanym a programami federalnymi
zachodzi swego rodzaju sprzężenie zwrotne. Z jednej strony bowiem to przepisy
Kodeksu Budowlanego określają kształt działań rewitalizacyjnych. Z drugiej jednak,
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gdy pojawiają się nowe potrzeby o długotrwałym charakterze, podlegają one z biegiem czasu regulacji prawnej (np. „Przebudowa miast nowych krajów związkowych”
w odpowiedzi na zjawisko kurczących się miast; „Przebudowa miast starych krajów
związkowych” – tworzenie struktury osadniczej odpowiadającej rozwojowi gospodarczemu i społecznemu państwa oraz danego obszaru; „Miasto socjalne” – łączenie
rozwoju substancji miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego).

3. Zasady rewitalizacji

3.1. Cele rewitalizacji w miastach niemieckich. Programy
rewitalizacji
Zinstytucjonalizowana rewitalizacja miast niemieckich rozpoczęła się w zachodnich krajach związkowych w 1971 r. wraz z wprowadzeniem ustawy rewitalizacyjnej
Städtebauförderungsgesetz (StBauFG), natomiast we wschodnich – wraz ze zjednoczeniem Niemiec na przełomie roku 1990 i 1991 r. Najważniejsze cele niemieckiej rewitalizacji to (Flächenrecycling in Stadtumbauregionen… 2006, s. 191):
− wzmocnienie roli śródmieść i obszarów centralnych miast;
− ochrona dziedzictwa kulturowego zwłaszcza na terenach centralnych;
− stworzenie trwałych podstaw do odnowy obszarów kryzysowych, szczególnie
zagrożonych utratą zdolności spełniania pierwotnie założonych funkcji w strukturze miejskiej (przykładami mogą być pustostany, ugory miejskie, zarówno
w obrębie centrów miast, jak i na terenach poprzemysłowych, pokolejowych
czy pomilitarnych);
− przezwyciężenie socjalnych zagrożeń i patologii na terenach dotkniętych fizyczną degradacją substancji budowlanej.
W celu realizacji powyższych zamierzeń powołano do życia programy rewitalizacji, realizowane w określonych obszarach problemowych. Zestawienie obecnie realizowanych programów rewitalizacji wraz z opisem ich celów i wspieranych działań
przedstawia poniższa tabela.

„Ochrona
1991 r.
zabytków
budownictwa
miejskiego
(w nowych
landach)”
(Städtebaulicher
Denkmalschutz
(in den neuen
Ländern)

Nowe landy
(w 2008 r.
177 miast).

Zasięg
Nazwa
Data
uruchomienia przestrzenny
programu
„Rewitalizacja 1971 r.
Stare landy
i rozwój
(w 2008 r. 488
budownictwa
obszarów)
miejskiego”
i nowe landy
(Städtebauliche
(w 2008 r. 534
Sanierungs- und
obszarów).
Entwicklungsmaßnahmen)

a) Działania przygotowawcze, takie jak przygotowanie analiz
przestrzennych i społecznych;
b) Działania wykonawcze;
c) Działania ustrojowe;
− Przekształcenia własnościowe – pozyskiwanie gruntów
i wywłaszczenia;
− Przekwaterowywanie ludności i przedsiębiorstw;
− Uprzątanie działek budowlanych (Freilegung);
− Doprowadzanie lub wymiana infrastruktury technicznej;
d) Działania budowlane:
− Modernizacja i naprawy;
− Nowe inwestycje budowlane;
− Tworzenie mieszkań zastępczych;
− Przenoszenie firm;
− Świadczenia ze strony podmiotów przeprowadzających rewitalizację
i działania rozwojowe oraz innych uczestników procesu.
− Zabezpieczenie, remonty i modernizacja budynków i zespołów
budynków o wartości historycznej, kulturowej i architektonicznej;
− Konserwacja i przebudowa ulic i placów o wartości historycznej,
kulturowej i architektonicznej;
− Odbudowa i/lub zachowanie historycznego wizerunku miasta;
− Przystosowanie zlokalizowanych w dzielnicach historycznych
budynków i ich otoczenia dla handlu, usług i biznesu;
− Świadczenia ze strony podmiotów przeprowadzających rewitalizację
na rzecz właścicieli nieruchomości i inwestorów,;
− Informowanie o zgodności przeprowadzanych działań z zasadami
ochrony zabytków i prawa miejscowego.

W ramach tego programu
prowadzone są działania
rewitalizacyjne i rozwojowe
obszarów miejskich
wymagających odnowy
i dostosowania do nowych
funkcji przestrzennych.

Ochrona zabytków
i konserwacja historycznych
centrów miast w nowych
krajach związkowych.
Promocja centrów miast jako
miejsc zamieszkania, pracy
i spędzania czasu wolnego.

Wspierane działania

Cele programu

Tabela 3.1. Cele programów rewitalizacji miast niemieckich, stan na 2008 r.
Table 3.1. The goals of urban regeneration programmes in Germany, 2008
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„Przebudowa
miast nowych
krajów
związkowych”
(Stadtumbau
Ost)

2002 r.

1999 r.
„Kwartały
miejskie
o szczególnym
zapotrzebowaniu na
rewitalizację –
miasto socjalne”
(Stadtteile mit
besonderem
Entwicklungsbedarf – die
soziale Stadt)

Nowe landy
(do 2008 r.
780 obszarów
w 365
gminach).

Stare i nowe
landy (do
2008 r. 498
obszarów
w 314
gminach).

1. Podniesienie
atrakcyjności kwartałów
wschodnioniemieckich
miast, które zostały dotknięte
zjawiskiem spadku ilości
mieszkańców (cel polityki
miejskiej).
2. Redukcja nadwyżki
powierzchni mieszkaniowej
(poprzez rozbiórki)
i stabilizację rynku
mieszkaniowego (cel polityki
mieszkaniowej).

Integracja społeczności
lokalnej wokół rozwiązania
problemów społecznych
występujących na tych
terenach oraz podniesienie
poziomu życia. Elementy
programu są powiązane
z innymi programami
w celu możliwie najlepszej
koordynacji działań
socjalnych z odnową fizyczną
przestrzeni miejskiej.

− Poprawa warunków mieszkaniowych;
− Wspieranie przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców;
− Tworzenie nowych i utrzymanie już istniejących miejsc pracy;
− Usprawnienie infrastruktury socjalnej;
− Poszerzenie oferty edukacyjnej;
− Poprawa bezpieczeństwa w mieście;
− Ochrona środowiska naturalnego;
− Dbałość o transport publiczny;
− Poprawa jakości otoczenia obszarów mieszkalnych;
− Wspieranie działań kulturalnych i sposobów spędzania wolnego czasu.
Dla wzmocnienia efektów „Miasta socjalnego” w zakresie realizacji
celów rynku pracy rząd federalny w końcu roku 2006 aktywizował
nowy program wspomagający „Zatrudnienie, oświata i partycypacja”
(Beschäftigung, Bildung und Teilhabe vor Ort), którego działania
ogniskują się wokół:
− Zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych;
− Włączenia osób młodych (przede wszystkim ze środowisk
emigranckich) w lokalny system wykształcenia i rynek pracy;
− Wzmocnienia lokalnej ekonomii;
− Wzmocnienia lokalnego społeczeństwa cywilnego.
a) Wyburzanie pustostanów lub ich części, w tym: opróżnianie mieszkań,
bezpośrednie koszty rozbiórek, wydatki na przygotowanie gruntów pod
przyszłe formy zagospodarowania;
b) Poprawa warunków przestrzennych w dzielnicach miast, w tym:
− Opracowanie (aktualizacja) istniejącej koncepcji rozwoju urbanistycznego;
− Poprawa stanu przestrzeni publicznej i okolic obszarów mieszkalnych;
− Permanentne lub tymczasowe zagospodarowanie pustych działek;
− Adaptacja miejskiej infrastruktury do nowych potrzeb i wymagań;
− Inne działania związane z budową i porządkowaniem, niezbędne dla
procesu przebudowy;
− Wynagrodzenie podmiotów zaangażowanych w realizację programu;
c) Likwidacja miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej na
obszarach wyłączonych czasowo z użytkowania;
d) Zachowanie i konserwacja budynków sprzed 1949 r. usytuowanych
w pierzejach głównych ulic i innych budynków ważnych dla wizerunku
miasta.
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2004 r.

„Aktywne
2008 r.
centra miejskie“
(Aktive
Stadt- und
Ortsteilzentren)

„Przebudowa
miast starych
krajów
związkowych”
(Stadtumbau
West)

Stare i nowe
landy.

Stare landy
(w 2008 r.
200 obszarów
w 235
gminach).

− Stworzenie struktury
osadniczej odpowiadającej
rozwojowi gospodarczemu
i społecznemu państwa
i danego obszaru;
− Polepszenie warunków
zamieszkania i pracy, dbałość
o środowisko naturalne;
− Wzmocnienie obszarów
śródmiejskich;
− Przystosowanie struktur
przestrzennych do nowych
funkcji;
− Zachowanie dobrej kondycji
starej zabudowy na obszarach
śródmiejskich (innerstädtische
Altbaustände).
Program ma na
celu przygotowanie
i przeprowadzenie
kompleksowych działań
na rzecz ochrony i rozwoju
centrów jako miejsca
aktywności gospodarczej
i kulturalnej, jak również
miejsca zamieszkania
i spędzania czasu wolnego.

− Przygotowanie koncepcji zagospodarowania i rozwoju
obszarów miejskich, także przy użyciu partycypacji społecznej
(Bürgerbeteiligung);
− Tymczasowe lub trwałe wykorzystanie terenów pokolejowych,
poprzemysłowych i powojskowych;
− Poprawa stanu przestrzeni publicznej, obszarów mieszkalnych
i prywatnych obszarów niezabudowanych;
− Dopasowanie miejskiej infrastruktury do zgłaszanego na nią popytu;
− Poprawa standardu i przebudowa istniejącego zasobu budowlanego,
w tym także utrzymanie w dobrym stanie budynków o znaczeniu
kulturowo-architektonicznym oraz naprawa i modernizacja budynków
ważnych dla wizerunku miasta;
− Rozbiórka pustostanów lub ich fragmentów oraz należącej do nich
infrastruktury;
− Zapewnienie trwałego lub tymczasowego wykorzystania
niezabudowanych działek;
− Wynagrodzenia podmiotów zaangażowanych w realizację programu.
− Poprawa jakości przestrzeni publicznej (drogi, ścieżki, place);
− Naprawa i modernizacja charakterystycznych dla miasta budynków
(w tym termomodernizacja);
− Środki na zabudowę i uporządkowanie działek pusto stojących,
nieużywanych budynków, w tym na zagospodarowanie tymczasowe;
− Zarządzanie miastem, zaangażowanie właścicieli działek, jak również
wspólnot mieszkaniowych.

Cele rewitalizacji w miastach niemieckich. Programy rewitalizacji
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Stare i nowe
landy.

Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej tak, aby osiągnęły
poziom zużycia energii
przynajmniej tak dobry (niski)
jak nowoczesne budynki.

Rząd federalny wspiera termomodernizację budynków infrastruktury
społecznej – szkół, przedszkoli, sal spotkań etc. Modernizowane
mogą być tylko budynki o wysokiej współczesnej i przyszłej
użyteczności społecznej (w kontekście zmian demograficznych).
Dofinansowanie przeznaczone jest dla budynków, które mają
zużycie energii o co najmniej 30 proc. wyższe od przeciętnego oraz
dla budynków z przełomu wieków, które do tej pory nie przeszły
modernizacji. Zakłada się, że w ten sposób spadnie obciążenie
klasycznych źródeł energii oraz że zastosowane zostaną technologie
umożliwiające wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł.
W programie kładzie się również nacisk na konieczność zwiększenia
świadomości społecznej w tym temacie, szczególnie wśród dzieci
i młodzieży.

Źródło: opracowanie własne na podst. BMVBS 2008, s. 4-27; BMVBS 2007a, s. 52-55, BMVBS 2006, s. 11-12, 68-74; BMVBW, IfS 2004
s. 25-29; BMVBW, DifU 2002.

2008 r.
„Pakt
inwestycyjny
dla modernizacji
energetycznej
infrastruktury
socjalnej”
(Investitionspakt zur
energetischen
Sanierung
der sozialen
Infrastruktur)
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3.2. Instytucje i aktorzy rewitalizacji w Niemczech
Fundament niemieckiej polityki rewitalizacji tworzą w chwili obecnej dwie instytucje federalne odpowiedzialne za koordynację działań rewitalizacyjnych na terenie
całego kraju. Pierwszą z nich jest Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju
Miast (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung - BMVBS), drugą zaś
Federalny Urząd Budownictwa i Ładu Przestrzennego (Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung – BBR). BMVBS odpowiada za realizację strategii rewitalizacji w miastach, natomiast BBR pełni głównie funkcje doradcze. W związku z kompleksowym
charakterem obecnych procesów rewitalizacji BMVBS współpracuje z innymi ministerstwami w zakresie poszczególnych programów rewitalizacji, m.in.:
− z Ministerstwem Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Atomowego (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit – BMUNR),
− z Ministerstwem Nauki i Badań (Bundesministerium für Bildung und Forschung –BMBF),
− z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej (Bundesministerium für Arbeit und
Soziales – BMAS).
Obok BBR, który odpowiada za zbieranie i analizowanie informacji dotyczących
m.in. rozwoju miast i rewitalizacji, duże znaczenie informacyjne ma również powołane przez BMVBS przy Instytucie Rozwoju Regionalnego i Planowania Strukturalnego
(Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung – IRS) Centrum Wymiany Informacji o Procesach Rewitalizacji we Wschodnich Landach (Bundestransferstelle Stadtumbau Ost). Odpowiada ono za rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących stanu realizacji procesów rewitalizacji we wschodnich krajach związkowych.
Pierwotnym celem powołania Centrum było zapewnienie ciągłego dostępu do informacji wszystkim podmiotom zaangażowanym w rewitalizację. Obecnie Centrum jest też
ważną instytucją wspierającą edukację i promocję społeczną w zakresie rewitalizacji,
a także monitorowanie procesów rewitalizacji.
Warto wspomnieć jeszcze dwa instytuty badawcze, których badania obejmują
wiele różnorodnych aspektów procesów rewitalizacji w Niemczech i w innych krajach:
– Instytut Badań Miejskich i Polityki Strukturalnej (Institut für Stadtforschung
und Strukturpolitik – IfS),
– Niemiecki Instytut Urbanistyki (Deutsche Institut für Urbanistik – DIfU).
Zaangażowanie instytucji badawczych w proces rewitalizacji może stanowić cenną
wskazówkę dla Polski, ponieważ efektywne instrumentarium prawne, połączone z dobrym zapleczem informacyjnym na poziomie federalnym, jest bardzo ważnym osiągnięciem Niemiec.
Jakkolwiek działania strategiczne i legislacyjne w zakresie rewitalizacji leżą w gestii władz federalnych, wi ększość działań przechodzi na władze regionalne. One to
właśnie ustalają corocznie wspólną politykę rewitalizacji w oparciu o federalne i własne
fundusze. Regulacje te publikowane są w specjalnym zarządzeniu władz regionalnych
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(Verwaltungsvereinbarung). W poniższej tabeli zestawiono organy władz regionalnych
odpowiedzialnych za rewitalizację i rozwój miast w poszczególnych landach.
Tabela 3.2. Urzędy regionalne odpowiedzialne za rewitalizację i rozwój miast w Niemczech
Table 3.2. Regional offices responsible for the revitalization and urban development in
Germany
Kraj związkowy
Bawaria
Berlin
Brandenburgia
Brema
Hamburg
Hesja
Meklemburgia-Pomorze

Urząd odpowiedzialny za rewitalizację
Beyerisches Staatministerium des Innern
Senator für Stadtentwicklung
Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung
Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
Niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und
Dolna Saksonia
Gesundheit
Północna Nadrenia-Westfalia Ministerium für Bauen und Verkehr
Nadrenia-Palatynat
Ministerium für des Innern und für Sport
Kraj Saary
Ministerium für Umwelt
Saksonia-Anhalt
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
Szlezwik-Holsztyn
Innenministerium
Turyngia
Ministerium für Bau und Verkehr

Źródło: opracowanie własne na podstawie Vewaltungsvereinbarung 2008, s. 3-4.

Rewitalizacja jest procesem, którego powodzenie zależy w dużym stopniu od
współdziałania wszystkich uczestników życia miejskiego:
− władz miejskich,
− instytucji komunalnych,
− inwestorów,
− społeczności lokalnej,
− a także banków i instytucji finansowych.
Trudno wyobrazić sobie realizację tak skomplikowanego procesu, jakim jest rewitalizacja, bez odpowiedniego współdziałania instytucji działających na terenie gminy. Przygotowanie procesu rewitalizacji przypada w udziale urzędowi burmistrza lub
urzędowi planowania urbanistycznego w zależności od wielkości miasta. Obok właściwego rozplanowania działań pod kątem zmian demograficznych, gospodarczych
i społecznych konieczne jest również właściwe planowanie budownictwa mieszkaniowego.
Po uchwaleniu wdrożenia procesu rewitalizacji (förmliche Festlegung) zarządza
nim w Niemczech najczęściej powiernik rewitalizacji (Sanierungsträger), który prowadzi własną politykę, ale działa na rzecz gminy – jest to najczęściej przedsiębiorstwo
komunalne.
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Obok instytucjonalnych aktorów zaangażowanych w procesy rewitalizacyjne oraz
społeczności lokalnej nie do przecenienia jest również rola organizacji pozarządowych,
stanowiących swego rodzaju zaplecze dla programów rewitalizacji, a także w niektórych wypadkach inicjujących procesy odnowy. Obok nich występują również lokalni
aktorzy:
− właściciele prywatnych przedsiębiorstw,
− opieka społeczna,
− policja,
− przedstawiciele kościołów,
− eksperci (BBR 2007).
We współpracy z aktorami rynku nieruchomości miasta zbyt często ograniczają się
do brania pod uwagę jedynie dużych przedsiębiorstw budowlanych, spółek komunalnych
oraz większych spółdzielni mieszkaniowych. Na rynku przeważają mniejsze podmioty z branży, a także prywatni właściciele i najemcy w budynkach czynszowych, którzy
również powinni być włączani w rewitalizację. Ich współudział w pracach nad koncepcją
rewitalizacji jest możliwy i pożądany, jednak zbyt duże rozproszenie jest poważnym hamulcem. Dlatego reprezentantem grupy prywatnych właścicieli i najemców jest Związek
Właścicieli Gruntów i Nieruchomości. Jego zasięg jest jednak wciąż niewielki.
Problemem, zwłaszcza w nowych krajach związkowych, ciągle pozostaje fakt, że
uczestnicy rynku nieruchomości nie chcą angażować się w rewitalizację z różnorodnych
przyczyn. Główną jest niewystarczające oprzyrządowanie prawne – brak ustawowej
regulacji kwestii współpracy gminy z uczestnikami rynku nieruchomości. Poza tym,
w kwestii pustostanów przedsiębiorstwa stoją często po przeciwnej stronie barykady, nie
mając zgody banków na wyburzanie budynków, na których ustanowione są zabezpieczenia kredytów. Rozwiązanie tej kwestii, mimo ustawy restrukturyzującej zadłużenie
(AHG), wymaga jeszcze długiego czasu.
Z punktu widzenia zainteresowania rewitalizacją dość ważne jest wskazanie, z jakiego typu postawami wobec rewitalizacji można spotkać się na danym obszarze ze
strony właścicieli. W związku z tym sporządzono typologię zachowań właścicieli nieruchomości wobec procesów odnowy (BMVBS/BBR 2006, s. 11):
− osoby dbające o poprawę stanu technicznego swoich nieruchomości (Bestandverbesserer) – właściciele, którzy podejmują inwestycje modernizacyjne, stanowią jedynie niewielką grupę (10-20% wszystkich właścicieli). Do tej grupy
należą przede wszystkim właściciele osobiście użytkujący swoją nieruchomość, pasjonaci, a także właściciele mieszkań na wynajem, którzy pragnąc nieprzerwanie uzyskiwać bardzo wysokie czynsze, dokonują ciągle modernizacji
budynków, poza tym również zarządy korporacji finansowych i budowlanych
oraz właściciele budynków o dużej wartości kulturowej;
− osoby zainteresowane utrzymaniem status quo (Bestanderhalter) – właściciele
należący do tej grupy wykonują niezbędne remonty, aby stan ich nieruchomości nie uległ pogorszeniu. Do tej grupy należy większość (60-80%) właścicieli
nieruchomości, a także wspólnot mieszkaniowych;
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− osoby zamierzające zbyć nieruchomość (Exit-strateger) – właściciele z tej
grupy nie są zainteresowani podejmowaniem inwestycji, bowiem z różnych
powodów (przede wszystkim uzyskania nieruchomości w spadku, trudności finansowych lub braku perspektyw uzyskiwania dochodów z nieruchomości bez
inwestycji) zamierzają w najbliższym czasie nieruchomość sprzedać; ich udział
w populacji jest podobny do udziału właścicieli z pierwszej grupy (10-20%).
W zależności od typu właścicieli nieruchomości na danym terenie rewitalizacja
może spotkać się z lepszym lub gorszym przyjęciem społecznym, jednak odpowiednie
działania informacyjne i wspierające zaangażowanie społeczności lokalnej przynoszą
zwykle korzystne efekty (BMVBS/BBR 2007b).

3.3. Partnerstwo dla rewitalizacji. Znaczenie PPP w procesie
rewitalizacji w Niemczech
W literaturze niemieckiej istnieje wiele definicji partnerstwa publiczno-prywatnego (np. Flohe i in. 2001, Fuchs i in. 2002), jednak na potrzeby niniejszego opracowania
właściwy wydaje się wybór dotyczący definicji łączącej PPP z procesami rozwoju miast.
Zgodnie z takim kryterium, PPP w kontekście rewitalizacji to „najczęściej ograniczone
czasowo, początkowo nieformalne, a z biegiem czasu coraz bardziej oficjalne współdziałanie podmiotów prywatnych (architektów, urbanistów, projektantów, inwestorów,
przedsiębiorców budowlanych) oraz władz samorządowych. Współdziałanie to jest
ukierunkowane na realizację konkretnych projektów (budowa osiedli mieszkaniowych,
inwestycje infrastrukturalne, inwestycje budowlane itp.), które mają dostrzegalne znaczenie dla rozwoju miast poprzez ich przygotowanie, a najczęściej również wdrożenie”
(Beckmann, Wittle 2000). Z definicji wynika ogromna różnorodność zastosowań PPP
w rewitalizacji, obejmująca:
− planowanie przestrzenne,
− inwestycje infrastrukturalne,
− inwestycje budowlane zarówno pojedyncze, jak i wielkoobszarowe,
− wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,
− wspieranie kulturalnego rozwoju miasta.
Rewitalizacja jest dla większości gmin zadaniem zbyt kosztownym, aby mogły one
podołać finansowo, poza tym rola PPP w rewitalizacji jest nie do przecenienia w związku
z dużym udziałem nieruchomości prywatnych w rewitalizowanych fragmentach miast.
W związku z tym, podstawowym założeniem PPP w odniesieniu do rewitalizacji jest
opracowanie i wdrożenie koncepcji rewitalizacji przez gminy, przy jak największym
udziale podmiotów prywatnych (w tym inwestorów, banków, projektantów, ale także
właścicieli gruntów i najemców).
Oczywiście nie przy każdym projekcie potrzebny (lub możliwy) jest udział przedstawicieli wszystkich wymienionych grup, jednak w ramach PPP, w przypadku rewitalizacji zadania w ramach całego projektu powinny być odpowiednio podzielone mię-
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dzy partnerów publicznych i prywatnych. Jest też koniecznym wymogiem, aby projekt
był opłacalny dla obu stron, jak również żeby ryzyko było równomiernie rozdzielone
pomiędzy partnerów. O ile więc PPP nie jest w prawie niemieckim ani europejskim
szczegółowo uregulowane, o tyle kwestia zgodnego współdziałania partnerów w trakcie
rewitalizacji znalazła swoje odzwierciedlenie w zapisach ustawy z lipca 2004 r., dopasowującej niemieckie prawo budowlane do europejskiego (EAG Bau)27 (nowelizacja
ustawy BauGB).
Promocja rozwiązań wykorzystujących PPP jest również jednym z celów programu
REFINA, dotyczącego zrównoważonego zarządzania rozwojem miast28. Jednym z jego
projektów na terenie Niemiec jest „PPP w zarządzaniu przestrzenią na szczeblu regionalnym” (PPP im Flächenmanagement auf regionaler Ebene), którego celem jest synchronizacja działań planistycznych na poziomie regionalnym z zamierzeniami inwestorów
prywatnych w zakresie jak najbardziej efektywnego zarządzania przestrzenią miejską.
Efektem programu będzie opracowanie modelowego opracowania dotyczacego PPP na
szczeblu regionalnym w Zagłebiu Ruhry i zweryfikowanie go w dwóch miastach: Gelsenkirchen i Dorsten (Zwicker-Schwarm 2007).
W związku z korzystnymi warunkami rozwoju PPP w Niemczech, stopniowo rośnie liczba wspólnych projektów sektora publicznego i prywatnego, większość projektów znajduje się w fazie początkowej (Grabow 2005), jednak wiele już zrealizowano.
Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest ogromna różnorodność projektów, począwszy od
budynków administracji publicznej i obiektach sportowych, poprzez ośrodki zdrowia
i budynki sądów, aż po koszary wojskowe. Do 2005 r. wydatkowano w ramach projektów PPP ponad 4 miliony euro.
Jednym z flagowych już projektów rewitalizacji wykorzystujących PPP jest rewitalizacja terenu dawnych koszar w Monachium. Inicjatywa ta była możliwa dzięki
opracowaniu przez Federalny Zespół Zadaniowy PPP specjalnego modelu rewitalizacji
przeznaczonego tylko do użytku wojska. Pierwszym tego typu projektem był właśnie
uwieńczony już sukcesami projekt rewitalizacji Bazy Wojskowej Księcia Wrede w Monachium (rozplanowany na 20 lat i wyceniony na 161 milionów euro). Założono przede
wszystkim poprawę jakości życia w koszarach, potrojono możliwe obłożenie, zaplanowano również odpowiednie urządzenia infrastrukturalne i dostępność usług na bardzo
wysokim poziomie. Udział partnera prywatnego, którym jest HOCHTIEF PPP Solutions
GmbH, wynosi około 57 milionów euro29.
Kolejny projekt wykorzystujący PPP w rewitalizacji realizowany jest w Chemnitz30 (b. NRD), średnim mieście tzw. „Trójkąta Saksońskiego” (ok. 247.000 mieszkańców). Działalność głównego partnera prywatnego, spółki Stadtumbau GmbH, odnosi się
w tym wypadku do wielu aspektów rewitalizacji, określonych przez władze samorzą27
28
29
30

EAG Bau §171 a−d.
Program ten nie jest zaliczany do programów rewitalizacji, jednak ściśle z nimi koresponduje.
http://www.ppp-bund.de/en/ppp_projekte.htm.
http://www.habiforum.nl/data/PPSsite/Stadtumbau%20Case%20Study.pdf.
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dowe częściach miasta, począwszy od opracowania szczegółowej koncepcji finansowania, poprzez stworzenie planu socjalnego dla ludności z budynków przeznaczonych
do rozbiórki, aż do zarządzania rewitalizacją substancji budowlanej. Oprócz tej spółki
partnerami prywatnymi są również:
− Grundstücks – und Gebäudewirtschaftsgesellschaft mbH (GGG mbH), największe przedsiębiorstwo budowlane w mieście, którego zadania w ramach
projektu obejmują rewitalizację całego obszaru zajętego przez jego budynki,
od remontów po wyburzenia;
− Stadtwerke Chemnitz AG, największe przedsiębiorstwo świadczące usługi komunalne (51% udziału w rynku), którego zadania wiążą się z modernizacją
infrastruktury technicznej.
Koszt inwestycji wyceniono na ponad 242 miliony euro, przy czym do 30% środków ma pochodzić z funduszy publicznych i/lub z programów pomocowych. Projekt ma
dwudziestoletni horyzont czasowy, w czasie którego założono rozbiórkę 27.000 pustostanów w obrębie ośmiu kwartałów wymagających rewitalizacji. Główne zalety projektu PPP w Chemnitz to przede wszystkim:
− połączenie interesu publicznego i prywatnego (największych firm budowlanych i świadczących usługi komunalne);
− zaangażowanie podmiotu prywatnego (Stadtumbau GmbH) w organizację pomocy socjalnej dla mieszkańców rozbieranych budynków;
− rozłożenie kosztów inwestycji pomiędzy partnerów i lepsza koordynacja wydatkowania środków w ramach przedsiębiorstw prywatnych31.
Projekt ten, podobnie jak monachijski, ma ogromne znaczenie katalityczne dla innych miast (np. Halle, Gelsenkirchen), które poszukują nowych możliwości finansowania i organizacji procesów rewitalizacji. Właśnie w przypadku Chemnitz widać wyraźnie, jak korzystne może być dla funkcjonowania PPP w odniesieniu do rewitalizacji
utworzenie spółki łączącej kilka podmiotów prywatnych.
Podsumowując, należy jeszcze raz wskazać najważniejsze korzyści płynące z zastosowania kooperacji partnerów publicznych i prywatnych w zakresie rewitalizacji.
Przede wszystkim znacznie zwiększają się szanse realizacji całego projektu, dochodzi do
wymiany poglądów i doświadczeń, przy czym inwestorzy prywatni mogą być niezwykle
pomocni władzom; ponadto następuje znaczne odciążenie budźetu gminy, która część
wydatków przerzucić może na partnera prywatnego. Partnerzy prywatni są nastawieni
na zysk, wobec czego ich działania cechuje zwykle większa skuteczność niż partnerów
publicznych, projekty w ramach PPP są więc najczęściej realizowane szybciej i bardziej
efektywnie niż wyłącznie publiczne.
Rezultaty projektów PPP są najczęściej dobrze oceniane zarówno przez społeczność lokalną, jak i przez instytucje przyznające środki pomocowe oraz elektorat.
Obok wymienionych cech pojawiają się jednak cienie PPP – przede wszystkim, z innego nastawienia do prowadzonej działalności wynikają czasem konflikty na poziomie
31

http://www.chemnitz.de/.
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operacyjnym, zwykłe nieporozumienie może w przypadku tak wielkich projektów jak
rewitalizacja spowodować znaczne opóźnienia w czasie realizacji. Oprócz tego, drugą
stroną zdobywania doświadczeń od doświadczonych inwestorów jest także ograniczenie
wpływu sektora publicznego na kierowanie projektem. Niemniej jednak wydaje się, że
korzyści płynące z kooperacji zdecydowanie przeważają nad wadami.

3.4. Rewitalizacja jako proces strategiczny
Rewitalizacja jest procesem, który zgodnie z niemieckim prawem ma doprowadzić
do przezwyciężenia trudności i problemów występujących w tkance miejskiej poprzez
odpowiednie przekształcenia i działania naprawcze, przy czym przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu musi być podporządkowane interesowi publicznemu32.
Rewitalizacja, będąca procesem strategicznym, musi być traktowana jako długotrwały proces, stanowiący stały (w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych) element polityki rozwoju miast w Niemczech. W jego ramach konieczne jest:
− określenie zadań rewitalizacji,
− ustalenie dopuszczalnych uczestników procesu i zakresu działań,
− przygotowanie zaplecza planistycznego,
− określenie ram prawnych, instytucjonalnych i finansowych.
Dzięki tym elementom rewitalizacja może rzeczywiście powodować stopniowe
przystosowanie istniejących struktur miejskich do zmian społeczno-gospodarczych.
Sformułowanie strategii rewitalizacji jest punktem wyjścia do operacjonalizacji celów
rewitalizacji w odniesieniu do całego miasta oraz przeprowadzenia pierwszych, krótkich projektów (Impulsprojekte) z określonymi uczestnikami, dobrze wyznaczonym niewielkim obszarem, o krótkim horyzoncie czasowym). Strategia rewitalizacji jest więc
wyrazem kompleksowego podejścia do jej istoty, uwzględniającym interesy wszystkich
uczestników procesu i wykorzystującym dostępne instrumenty prawne, planistyczne i finansowe na kilku poziomach zarządzania. Proces powstawania strategii rewitalizacji
pokazuje poniższy schemat:

32
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Rysunek 3.1. Czynniki wpływające na kształtowanie strategii rewitalizacji.
Illustration 3.1. Factors affecting the formation of urban regeneration strategy
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Źródło: http://www.stadtumbau-im-konsens.de/strategien.cfm.

W zależności od poziomu planowania można mówić o strategii rewitalizacji dla:
− całego regionu, w której najważniejsze jest tworzenie platform współpracy
między miastami i gminami w zakresie wymiany dobrych praktyk, jak również
wspólnej organizacji bądź finansowania wielkich projektów;
− całego miasta, w której najważniejszą rolę odgrywa urbanistyczna koncepcja
rozwoju miasta33 oraz stworzenie podstaw dla budowy systemu monitoringu
i kontroli procesów rewitalizacji;
− dzielnicy lub kwartału miejskiego, która jest już kombinacją trzech podstawowych strategii stosowanych w rewitalizacji w Niemczech:
− strategii podnoszenia jakości środowiska mieszkaniowego i substancji budowlanej na danym terenie (Aufwertungsstrategie);
− strategii wyburzeń, polegającej na przeprowadzaniu wyburzeń pewnych
typów zabudowy w celu rozgęszczenia zabudowy, zmiany funkcji obszaru
lub wyłączenia go z obrębu miasta (Rückbaustrategie);
− strategii rewitalizacji poprzez zmianę sposobu użytkowania lub funkcji obszaru (nutzungsorientierte Strategie).
33
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Charakterystyczną cechą rewitalizacji jest jej ogromna różnorodność, podyktowana
zróżnicowaniem obszarów problemowych. Główne strategie rewitalizacji w Niemczech
ogniskują się przede wszystkim wokół problemów renowacji tkanki urbanistycznej oraz
wyburzeń. Jest to podyktowane negatywnymi trendami demograficznymi i znaczną liczbą pustostanów.
Zastosowanie konkretnych instrumentów jest związane przede wszystkim z następującymi cechami miasta lub obszaru kryzysowego:
− wielkością miasta i obszaru kryzysowego,
− dostępnymi planami urbanistycznymi,
− trendami demograficznymi,
− tendencjami na rynku mieszkaniowym, szczególnie w zakresie pustostanów,
− zagrożeniem kontynuowania działalności przedsiębiorstw budowlanych,
− skłonnościami do współpracy społeczności lokalnej.
Wszystkie typy rewitalizacji wymagają synchronizacji wielu działań cząstkowych
w kilku komplementarnych dziedzinach polityki miejskiej, stąd tak istotne znaczenie ma
zintegrowany program rewitalizacji „Miasto socjalne” (Soziale Stadt). Działania przestrzenne mają w tym przypadku wspomagać rewitalizację społeczną. Obok wspierania
rozwoju społeczności lokalnej w zakresie przedsiębiorczości czy kultury konieczne jest
również dbanie o dobry dostęp do edukacji, szkoleń zawodowych, opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej. Dla najuboższych, korzystających z zasiłków, również musi być miejsce
w przekształcanych dzielnicach i także im powinny poprawić się warunki życia.

3.5. Zarządzanie rewitalizacją – podstawy prawne i organizacja
Zarządzanie rozwojem miast, w ramach którego dokonuje się procesów rewitalizacji, podlega urzędowi planowania urbanistycznego w większych miastach oraz bezpośrednio burmistrzowi w mniejszych. Trzon pracy nad projektem rewitalizacji stanowi
zwykle grupa robocza procesu rewitalizacji (Lenkungsgrupe), której koncepcja musi
zostać zatwierdzona przez zarząd gminy. Szczegółowe opracowania i plany przygotowują zazwyczaj pracownicy prywatnych biur projektowych oraz spółek zajmujących się
rewitalizacją. Fazą wykonawczą projektu kierują:
− gmina, odpowiadająca za planowanie, kierowanie projektem i finansowanie
go;
− spółka zarządzająca na poziomie operacyjnym, skupująca grunty, prowadząca
rokowania z właścicielami, organizująca spotkania z inwestorami, odpowiadająca za komunikację ze społecznością lokalną.
Spółki te na mocy §159 BauG występują w roli powierników rewitalizacji, prowadząc swoje działania we własnym imieniu, ale na rzecz gminy, co zdecydowanie odróżnia je od modelu, w którym przedsiębiorstwa komunalne działają w imieniu gminy, ale
na swój rachunek. Najczęściej zarządzaniem procesami rewitalizacji zajmują się następujące podmioty:
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− komunalne przedsiębiorstwa mieszkaniowe (spółki budownictwa mieszkaniowego), które najczęściej zarządzają rewitalizacją w obrębie swoich zasobów;
− prywatne spółki rozwoju gospodarczego – najczęściej w modelu powierniczym;
− prywatne biura projektowe – raczej rzadko, najczęściej w przypadku zabytków.
Wszystkie miasta zachodnich krajów związkowych wybrały w okresie 1970-1990
model powierniczy – wyjątkiem jest Berlin Zachodni, gdzie utrzymał się model przedsiębiorcy34. Podyktowane to było głównie izolacją Berlina, a także trudnościami organizacyjnymi.
Trudno jednoznacznie wskazać, który z modeli jest bardziej funkcjonalny, nie można jednak pominąć bardzo ważnej cechy modelu przedsiębiorcy, jaką jest konieczność
samofinansowania się z przychodów z inwestycji. Podporządkowuje to politykę inwestycyjną w zakresie rewitalizacji interesowi ekonomicznemu i uniezależnia ją od fluktuacji wywołanych kadencyjnością władz (Uwarunkowania prawne rewitalizacji w Polsce
2003, s. 26-27).
Instrumentem kształtującym stosunki między gminą a spółkami jest umowa urbanistyczna (Stadtumbauvertrag)35, która precyzuje najczęściej elementy36 fazy przygotowawczej i wykonawczej projektu rewitalizacji oraz dopasowuje wzajemne świadczenia
partnerów do ich możliwości.
Obok powierników rewitalizacji wszyscy inwestorzy prywatni zamierzający podejmować inwestycje na terenie gminy, w której została już podjęta uchwała rewitalizacyjna (förmliche Festlegung), są zobowiązani do uzyskania tzw. zezwolenia rewitalizacyjnego przed pozwoleniem na budowę na obszarze rewitalizowanym (GTZ, UMiRM
2003, s. 128).
Zgodnie z Kodeksem Budowlanym (BauGB) procedury rewitalizacyjne mają być
remedium na bolączki zdegradowanych obszarów miejskich, przy czym stosowane mogą
być jedynie tam, gdzie wymaga tego interes publiczny37, w szczególności na terenach,
gdzie występuje stan kryzysowy. Przez stan kryzysowy (städtebauliche Missstände) rozumie się stan, w którym teren w wyniku jakości zabudowań lub z uwagi na pozostałe
cechy przestrzenne nie odpowiada standardom zachowania zdrowia i bezpieczeństwa
34
35
36

37

Również dopuszczony ustawowo BauGB § 159.
BauGB §11.
Mogą to być na przykład: opracowanie planów urbanistycznych, scalenie działek budowlanych
lub usuwanie zanieczyszczeń. Jak zostało omówione w pierwszym rozdziale, ustalenie planu zabudowy nie należy do umowy i leży wyłącznie w kompetencjach gminy. Gmina może również zlecić
inwestorowi wykorzystanie gruntu (dokonanie szybkiej zabudowy lub odbudowy), wypłatę odszkodowań za naruszenie ochrony środowiska, zapewnienie mieszkań grupom społecznym o najniższych dochodach (wykonanie mieszkań ze środków społecznego budownictwa mieszkaniowego o nieprzekraczalnym z góry określonym czynszu) lub przejęcie kosztów związanych z pracami
będącymi skutkiem planowanych przez inwestora działań.
BauGB §136.
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w miejscu zamieszkania i pracy. Jak wspomniano, stan kryzysowy może odnosić się do
technicznych cech substancji budowlanej lub wykonywanej przez nią funkcji.
Obszar podlegający działaniom rewitalizacyjnym określa gmina na podstawie
wcześniej przeprowadzonych badań. Wyróżnia się następujące obszary, w zależności od
stosowanego na nich instrumentarium prawnego:
− obszary rewitalizacji (Sanierungsgebiete)38,
− obszary ochrony konserwatorskiej (Erhaltungsgebiete)39.
W związku z tym obok zazwyczaj stosowanego w przypadku rewitalizacji szczególnego prawa budowlanego w stosunku do obszarów ochrony konserwatorskiej stosuje
się również odpowiednie przepisy dotyczące ochrony dziedzictwa materialnego i duchowego.
Już ustawa StBauFG zawierała główne zadania rewitalizacji40:
a) zmiana sposobu użytkowania terenu spowodowana restrukturyzacją np. terenów poprzemysłowych;
b) zagęszczenie niewystarczająco użytkowanych terenów osiedli mieszkaniowych;
c) zmiana sposobu użytkowania terenów zabudowanych i budowlanych w związku ze zmniejszającą się powierzchnią osiedli mieszkaniowych;
d) wspieranie różnorodnego użytkowania terenu na obszarach o niejednorodnym
przeznaczeniu inwestycyjnym.
Zadania te z biegiem czasu nie uległy w zasadzie zmianie, wydaje się więc, że wyczerpują katalog potrzeb rewitalizacyjnych.
Finansowanie rewitalizacji przez budżet federalny jest w Niemczech regulowane
postanowieniami specjalnego prawa budowlanego stanowiącego część BauGB, w której
regulacje dotyczące działań rewitalizacyjnych (Sanierungsmaßnahmen) zawierają się
w paragrafach 136-164b BaGB, natomiast dotyczące działań rozwojowych (Entwicklungsmaßnahmen) w §165-171 BauGB.
Jednym z głównych elementów planowania rewitalizacji jest koncepcja urbanistyczna – początkowe studium (odpowiednik polskiego Lokalnego Planu Rewitalizacji),
w którym zgodnie z ustawą gmina musi zwrócić uwagę przede wszystkim na:
− możliwość realizacji założonych celów rewitalizacji w zestawieniu z obecnym
stanem substancji budowlanej na obszarze rewitalizacji i wskazać na tej podstawie sposoby realizacji tych celów;
− ogólną wykonalność rewitalizacji oraz ruch cen wywołanych działaniami rewitalizacyjnymi.
W związku z przewidywanym wzrostem cen gruntów gmina zobowiązana jest do
opracowania scenariuszy działania w przypadku następujących trudności41:
38
39
40
41

BauGB §142.
BauGB §172.
StBauFG §3 ust. 2.
BauGB §153.
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− wykupu gruntów na cele rewitalizacyjne po cenach niezmienionych,
− spekulacyjnego ruchu cen na obszarze rewitalizacji – obowiązek zapewnienia
stabilności cen gruntów;
− wywłaszczenia;
− ściągalności opłat adjacenckich.
Wzrost wartości nieruchomości jest jednym z pierwszych efektów prawidłowo prowadzonej rewitalizacji i sam w sobie jest zjawiskiem pozytywnym, świadczy bowiem
o zwiększeniu atrakcyjności obszaru. Należy jednak zwracać uwagę, czy wzrost jest
poparty rzeczywistą poprawą jakości życia na danym obszarze, a nie jedynie efektem
działań spekulacyjnych.
W nowych krajach związkowych często pomimo działań rewitalizacyjnych i teoretycznych przesłanek do wzrostu cen nieruchomości następuje ciągłe obniżanie ich
rynkowej wartości. W takich przypadkach trudno wymagać od właścicieli ponoszenia
jakichkolwiek opłat adjacenckich. Podobna sytuacja występuje w przypadku terenów
rozbiórkowych, gdzie właściciel nieruchomości nie odnosi żadnych korzyści majątkowych, musi natomiast ponieść wysokie koszty rozbiórki i dodatkowo borykać się z niepewnością co do przyszłego ruchu cen.
Zarządzanie programami rewitalizacji wymaga również bardzo dokładnej znajomości podażowej strony rynku nieruchomości, którego uczestnicy dążą w wielu wypadkach do współpracy z podmiotami zarządzającymi rewitalizacją:
1. W większości gmin inicjatorem procesów odnowy jest władza samorządowa,
która opracowuje założenia rewitalizacji i dopiero wtedy konsultuje się z największymi aktorami na rynku nieruchomości, głównie w celu przyciągnięcia
ich do inwestycji na danym terenie (np. Lipsk, Biała Góra). Próby włączenia
podmiotów prywatnych na wcześniejszym, koncepcyjnym etapie prac albo nie
były w ogóle podejmowane, albo zawieszono je. Takie postępowanie niesie ze
sobą poważne niebezpieczeństwo niedopasowania koncepcji samorządowych
do warunków rynku nieruchomości.
2. Krańcowo różny scenariusz zakłada, że inicjatywa wychodzi ze strony aktorów rynku nieruchomości (np. Gera) i najlepsze zastosowanie ma w przypadku terenów poprzemysłowych, gdzie aktywizacja prywatnych przedsiębiorstw
przynosi zwykle dobre efekty. W odniesieniu do dzielnic mieszkaniowych występuje ryzyko zbyt wąskiego podejścia do problemów rewitalizacji, zwłaszcza
pominięcia jej aspektów społecznych.
3. Najlepszym z możliwych scenariuszy jest współpraca przedstawicieli rynku
nieruchomości i władzy samorządowej na każdym etapie przygotowywania
i realizacji programów rewitalizacji (np. Hoyerswerda i Leinefelde). W przypadku nowych krajów związkowych udaje się to osiągnąć jedynie tam, gdzie
aktorów rynku nieruchomości jest niewielu i mają oni znaczną pozycję na rynku. Kompromisowe podejście już na etapie formułowania koncepcji pozwala
uniknąć późniejszych napięć i przyspiesza znacznie procesy decyzyjne.
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Najlepiej opracowany system zarządzania programem rewitalizacji powstał w ramach programu „Miasto socjalne” (zarządzanie kwartałami – Quartiersmanagement).
Główne zadania, jakie zostały przed nim postawione to:
− umiejętne pozyskiwanie zasobów komunalnych do realizacji programu;
− wpasowanie elementów realizacji programu do koncepcji rozwoju miasta (gminy);
− holistyczne ujęcie wszystkich poziomów zarządzania, metod i projektów;
− angażowanie społeczności lokalnej w realizację zadań programu na konkretnych obszarach (GTZ, UMiRM 2003, s. 147).
Charakterystyczną cechą zarządzania kwartałami jest zastąpienie jednej osoby na
stanowisku koordynatora projektu grupą koordynacyjną, która odpowiada za interdyscyplinarne podejście do zarządzania, dzięki integracji następujących obszarów działania:
− administracyjnego (władze lokalne),
− wdrożeniowego (uczestnicy programu rewitalizacji),
− mediadyjno-moderacyjno-koordynacyjnego (osoby odpowiedzialne za konsultację społeczną programu, ocenę i monitoring procesów).
Ważnym instrumentem, jakim dysponują grupy koordynacyjne, jest tzw. fundusz
lokalny (Verfügungsfond), który powstał jako odpowiedź gmin na zbyt małe możliwości
decyzyjne w zakresie finansowania działań aktywizujących społeczność lokalną, a także
niewielkich projektów rewitalizacyjnych, które ze względu na swój wymiar mogłyby
nie zostać dopuszczone do konkursów. Fundusze te są zwykle niewielkie (od 12.500
do 25.000 euro). Większość gmin posiada już wyodrębnione środki na ten cel (58%
ankietowanych uczestników programu „Miasto socjalne”), natomiast ok. 38% nie korzysta jeszcze z takiej możliwości. Wydaje się ona jednak na tyle atrakcyjna, że będzie
prawdopodobnie szeroko wykorzystywana. O sposobie wykorzystania środków decyduje najczęściej grupa koordynacyjna (45% odpowiedzi), jednak w niektórych przypadkach również inne podmioty, m.in. organizacje zrzeszające mieszkańców (Becker 2003,
s. 204-205).
Lokalny fundusz w Berlinie leżał pierwotnie w gestii berlińskiej grupy koordynacyjnej, jednak w 2001 r. przekazała ona rozdzielanie środków Lokalnemu Jury dla Funduszu Lokalnego, które składa się nie tylko z przedstawicieli grupy koordynacyjnej, ale
również z losowo dobranych przedstawicieli mieszkańców rewitalizowanych obszarów.
Działania takie sprzyjają budzeniu zaangażowania, pomagają również tworzyć wśród
mieszkańców przeświadczenie, że mają wpływ na swoje otoczenie i ich działania przyczyniają się do poprawy warunków życia.
Szczegółowość i zakres prawnego oprzyrządowania rewitalizacji w Niemczech
wskazuje jednoznacznie na konieczność stworzenia w Polsce ustawy o rewitalizacji,
porządkującej choćby najbardziej ogólne zagadnienia dotyczące rewitalizacji miast.
Bez tego nie da się stworzyć sprawnego systemu wdrażania programów rewitalizacji,
choćby dostępne środki znacznie przeważały potrzeby. Brak prawnego instrumentarium
uniemożliwia nie tylko właściwą długoterminową koordynację, ale również skuteczne
planowanie działań i stworzenie spójnego systemu (programu) dla całego kraju.
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3.6. Planistyczne uwarunkowania procesów rewitalizacji
Najbardziej ogólną częścią każdej koncepcji rewitalizacji jest koncepcja urbanistyczna przekształceń danego obszaru problemowego i dopasowania go do funkcji, jakie
ma pełnić po zakończeniu procesu. Koncepcja ta powinna być zgodna z urbanistyczną
koncepcją rozwoju miasta42 (städtebauliches Entwicklungskonzept), która, jako środek
nieformalnego planowania urbanistycznego o specjalnym znaczeniu, określa główne
elementy strategii miejskiej każdej gminy. Obok określenia podstawowych celów i środków wykorzystanych w rewitalizacji zawiera ona również cały katalog podstaw planistycznych przyszłych działań oraz wskazówki strategiczne dla innych dziedzin polityki
miejskiej.
Urbanistyczna koncepcja rozwoju miasta zawiera opis przestrzennych oraz społecznych aspektów rewitalizacji, skutków, jakie są przewidywane na obszarach problemowych, ale również na obszarach sąsiadujących. Ważnym elementem jej tworzenia
jest współpraca ze wspólnotą lokalną, która obok władz gminnych i planistów powinna
mieć aktywny udział w tworzeniu strategii.
W toku planowania działań rewitalizacyjnych dokonuje się podziału zakwalifikowanych do nich obszarów według następujących klas:
− obszary przeznaczone do konserwacji i modernizacji (Erhaltungsgebiete43,
Sicherungsgebiete, Aufwertungsgebiete), na których większość substancji budowlanej pozostanie bez zmian mogą być przeprowadzane sporadycznie wyburzenia pojedynczych budynków i działania rozgęszczające na niewielką skalę;
przede wszystkim dominują tu działania modernizacyjne i naprawcze, np. Leipziger Osten lub Südstadt/Bant w Wilhelmshaven;
− obszary przekształceń strukturalnych (Umstrukturierungsbegiete), na których
prowadzone są w większym natężeniu działania rozgęszczające, więcej planuje się wyburzeń i są one bardziej skoncentrowane przestrzennie, jednak charakter obszaru i jego podstawowe funkcje nie ulegają zmianie lub zmieniają
się nieznacznie; mogą być prowadzone również nowe inwestycje, możliwe są
również przekształcenia własnościowe (wywłaszczenia i przekształcenia układu komunikacyjnego w ograniczonym zakresie), np. osiedle Osterholz-Tenever
w Bremie i dzielnica Grünau w Lipsku;
− obszary przeznaczone do całkowitego wyburzenia istniejącej substancji budowlanej (Rückbaugebiete) oraz do renaturacji (Renaturierungsgebiete), w większości wypadków połączonej z demontażem istniejącej infrastruktury; obszary
te nie są przeznaczone do szybkiego ponownego wykorzystania44, np. osiedle
Wladstadt Silberhöhe w Halle;
42
43

44

BauGB §171b Abs. 2.
Termin używany nie w rozumieniu specjalnego prawa budowlanego zawartego w BauGB §172,
ale jako określenie typu obszaru poddawanego rewitalizacji.
Zgodnie z BauGB §35 również obszary, na których przeważają luki w zabudowie spowodowane
wyburzeniami, odpowiadają temu terminowi.
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− obszary do ponownego użytkowania (Neuetwicklungsgebiete), na których przewiduje się wyburzenie większości zabudowy istniejącej (przeważnie tereny
poprzemysłowe i wielkie osiedla mieszkaniowe w dawnym NRD) i ponowne
zagospodarowanie, np. Riedstraße w Albstadt;
− obszary skonsolidowane (konsolidierte Gebiete), na których działania rewitalizacyjne (Stadtumbaumaßnahmen) zostały przeprowadzone i zakończyły się
powodzeniem.
Pozostałe tereny nie muszą być uwzględniane w urbanistycznej koncepcji rozwoju miast,
jednak w odniesieniu do obszarów, co do których pozostają uzasadnione wątpliwości w kwestii
kierunku ich rozwoju i występowania zjawisk negatywnych, stosuje się określenie „obszary
pod obserwacją” (Beobachtungsgebiete). Nie tylko te obszary podlegają ocenie w zakresie zjawisk w przestrzeni miejskiej, również wobec pozostałych terenów prowadzony powinien być
stały monitoring45, a jego prowadzenie jest także elementem strategii rewitalizacji.
Kodeks Budowlany (BauGB)46 nakłada na gminy obowiązek przeprowadzenia
wszystkich koniecznych działań rewitalizacyjnych w oparciu o zatwierdzone wcześniej
plany urbanistyczne47. Zgodnie z tym obowiązkiem do fazy przygotowawczej uruchomienia programu rewitalizacji należy również przygotowanie planów (m.in. planu ramowego – städtebaulicher Rahmenplan oraz planu zabudowy – Bebauungsplan). Na
etapie planowania powinny również zostać ustalone główne cele rewitalizacji.
Wybór konkretnego typu planu zależy od kilku czynników:
− wielkości gminy i obszaru rewitalizacji,
− celów rewitalizacji,
− stanu zaawansowania przygotowań do wdrażania programu rewitalizacji,
− programowanego okresu realizacji programu rewitalizacji,
− funkcji planu w przeprowadzaniu programu.
Wybór planu powinien więc zostać podporządkowany przede wszystkim kryterium
funkcjonalności oraz dokładności. Najczęściej w fazie przygotowawczej wykorzystywane są plany:
− plan ramowy (städtebaulicher Rahmenplan),
− plan zabudowy (Bebaungsplan).
W szczególnych wypadkach stosowane są również następujące rozwiązania planistyczne:
− plany wykonawcze (Durchführungspläne) zawierające szczegółowe informacje dotyczące kształtowania przestrzeni miejskiej na konkretnym obszarze rewitalizacji;
− przepisy prawa miejscowego oparte na istniejących planach zagospodarowania
przestrzennego i planach ramowych, o ile cele rewitalizacji tego wymagają;
− studia uwarunkowań konserwatorskich (Erhaltungssatzungen).
45
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Por. punkt 3.9.
W rozdziale korzystano z komentarza do ustawy Prawo budowlane BauGB (Battis i in. 2002).
Prawo budowlane (Baugesetzbuch – BauGB), §136 ust. 1, §149 ust. 2-3.
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Plan ramowy (städtebaulicher Rahmenplan)
W chwili obecnej nie ma specjalnych regulacji dotyczących formy miejskiego planu ramowego, w związku z czym może on być swobodnie dopasowywany do konkretnych potrzeb oraz zadań rewitalizacyjnych i wskazywać jasno kierunek rewitalizacji.
W zależności od potrzeb może więc plan ramowy ewoluować od bardzo ogólnej koncepcji, precyzującej najważniejsze założenia rewitalizacji, aż do dopracowanego dla każdej
parceli dokładnego studium wykonawczego48. W większości przypadków plan ramowy
składa się z kilku planów połączonych wspólnym celem planistycznym:
− plan użytkowania terenu (Nutzungsplan),
− plan komunikacji (Verkehrsplan),
− plan zagospodarowania terenów zielonych (Grünplan),
− plan ukształtowania terenu (Gestaltungsplan),
− plan wykonawczy (Durchführungsplan).
Plan ramowy publikowany jest przeważnie w formie tekstu i planów, uzupełnianych po każdorazowym korzystaniu z planu w trakcie wdrażania programu rewitalizacji
(np. spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami). Ogromnie ważne jest w tym przypadku
bardzo ścisłe trzymanie się ustaleń zawartych w planie.
W zakresie przygotowania planu ramowego również nie ma precyzyjnych regulacji ustawowych, zwyczajowo jednak uchwalony przez radę gminy plan przedstawiany jest do wglądu i oceny mieszkańcom, którzy mogą w pewnym zakresie wpłynąć
na jego ostateczny kształt. Plan ramowy po uwzględnieniu uwag społeczności lokalnej jest podstawowym dokumentem koordynacyjnym w programie rewitalizacji, ponieważ zawiera katalog ważnych informacji dotyczących rewitalizowanego obszaru,
obejmujący:
− zasady uczestnictwa i współdziałania społeczności lokalnej oraz instytucji publicznych zaangażowanych w program rewitalizacji,
− strukturę planu socjalnego (Sozialplan),
− opracowanie wstępnego kosztorysu i struktury finansowania,
− sformułowanie głównych celów rewitalizacji49,
− warunki dopuszczenia do realizacji projektu50,
− zarządzenia o przetargach na modernizację i przywrócenie stanu pierwotnego
oraz o przetargach budowlanych51,
− wykaz wszystkich zmian i uzupełnień do planu zabudowy,
− wytyczne konserwatorskie dla konkretnych terenów52,

48

49
50
51
52

W związku z tym również skalę planów dopasowuje się do potrzeb konkretnego etapu wdrażania
programu rewitalizacji, zazwyczaj jednak przyjmuje się skalę 1:1000 lub 1:500.
BauGB §144-145.
BauGB §31 ust.2 nr 2, §33.
BauGB §175-177.
BauGB §172.
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− zasady wykonywania prawa pierwokupu oraz uzyskiwania gruntów przez gminy i spółki kierujące rewitalizacją,
− określenie zakresu inwestycji komunalnych.
Plan zabudowy (Bebaungsplan)
Plan zabudowy jest prawomocnym dokumentem kształtującym ład przestrzenny
na danym terenie53 oraz rozwinięciem koncepcji planistycznych zawartych w planie wykorzystania przestrzeni (Flächennutzungsplan). Na gminach spoczywa ustawowy obowiązek czuwania nad koncentracją działalności budowlanej na terenach zabudowanych
i dogęszczania tych terenów do granic wskazanych w planie zabudowy, przed rozpoczęciem wykorzystywania terenów niezabudowanych. Plan zabudowy służy głównie
do określenia dopuszczalnego zagęszczenia terenu zabudowanego, zgodnie z zasadą
oszczędnego dysponowania gruntem.
Miejsce planu zabudowy w procesie rewitalizacji można pokazać wyraźnie na
przykładzie planu zabudowy pofrancuskich terenów powojskowych w Tybindze, zlokalizowanych w południowej części śródmieścia (Hindenburg). Głównym celem planu
było w tym wypadku jak najoszczędniejsze gospodarowanie gruntem, co wyrażało się
przede wszystkim w możliwie najszerszym wykorzystaniu budynków dawnych koszar
oraz w jak najbardziej zróżnicowanym pod względem funkcji budownictwie na przynależnym do koszar terenie. Znaczną rolę w kształtowaniu tego obszaru przypisano ulicom
i placom, na których zminimalizowano ruch kołowy, ujednolicono zabudowę, projektując tu trzy- i pięciopiętrowe budynki łączące funkcje mieszkalne i usługowe. Zmiana
charakteru rewitalizowanego obszaru z terenów powojskowych na gęsto zaludnione,
właściwie rozplanowane i różnorodne pod względem funkcji osiedle mieszkaniowe
możliwe było dzięki umieszczeniu w planie zabudowy następujących informacji:
− dokładnego wyszczególnienia gruntów na terenie dawnych koszar,
− regulacji i zawierania umów kupna-sprzedaży działek,
− określenia sposobu uczestnictwa mieszkańców w programie rewitalizacji.
Wszystkie te elementy umożliwiają lepsze przygotowanie gminy, a także mieszkańców do rewitalizacji.
Instrumenty szczególnego prawa urbanistycznego (Besonderes Städtebaurechts)
Instrumenty szczególnego prawa budowy miast mają na celu przeciwdziałanie
budowaniu nowych osiedli mieszkaniowych bez uprzedniego rozwiązania problemów
przestrzennych już istniejących osiedli54. Należą do nich:
− procedury rewitalizacyjne (städtebauliche Sanierungsmaßnahmnen) – ustanowione w celu zwalczania wszelkich objawów degradacji przestrzeni miejskiej,
53
54

BauGB §9.
BauGB §136.
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a w szczególności dla poprawy jakości życia oraz środowiska naturalnego
i mieszkaniowego. Procedury te odnoszą się do:
− rewitalizacji technicznej (die Substanzschwächensanierung)55, mającej na
celu odtworzenie zdrowej tkanki budowlanej;
− rewitalizacji funkcjonalnej (die Funktionsschwächensanierung)56, mającej
na celu przywrócenie funkcjonalności zdegradowanemu terenowi, np. poprzez zagospodarowanie ugorów miejskich;
− procedury rozwoju miast (städtebauliche Entwicklungsmaßnahmnen) – odnoszące się raczej do wielkoobszarowych programów rewitalizacji, ułatwiające
wprowadzenie na terenach rewitalizowanych nowego ładu przestrzennego
m.in. poprzez przekształcenia nieużytkowanych lub niewłaściwie użytkowanych terenów miejskich.

Planowanie nieformalne
Zazwyczaj planowanie rewitalizacji jest niezwykle żmudnym i bardzo drobiazgowym procesem, którego horyzont wynosi zwykle 10 lat. Planowanie nieformalne,
którego bardzo ciekawym przykładem jest działalność hamburskiej Agencji Na Rzecz
Ostrożnej Rewitalizacji Miast STEG (Stadterneuerungs-und Stadtentwicklungsgesellschaft mbH), obejmuje dużo krótszy okres czasu. Poza tym zastosowane rozwiązania
spełniają zazwyczaj w minimalny sposób ustawowe wymogi dla wykorzystania środków na rewitalizację. Działania polegające najczęściej na zmianie sposobu użytkowania
terenu są ograniczone do bardzo niewielkich obszarów, nie planuje się z góry przyszłego
zastosowania remontowanych budynków, a jedynie dąży do spełnienia podstawowego
kryterium rewitalizacji, czyli stworzenia na obszarze kryzysowym zdrowych warunków
do życia i pracy. Najczęściej projektowane w ten sposób działania nie obejmują remontów i modernizacji, a raczej przebudowy, przeprojektowanie budynków. Głównym celem planowania nieformalnego jest połączenie pewnych aspektów planowania i wdrażania programów rewitalizacji już na etapie koncepcyjnym, zwłaszcza że rozszczepienie
dużego areału na małe obszary ułatwia współpracę wszystkich grup społecznych zainteresowanych rewitalizacją na najniższym poziomie (Beckmann i in. 2000, s. 41).

3.7. Finansowanie rewitalizacji
3.7.1. Podstawy finansowania rewitalizacji miast
System finansowania rewitalizacji ze środków krajowych opiera się w Niemczech
na trzech filarach:

55
56

BauGB §136 ust.2, nr 1.
BauGB §136 ust.2, nr 2.
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− konstytucyjnym zapisie dotyczącym wsparcia finansowego inwestycji o wysokim znaczeniu dla rozwoju krajów związkowych i gmin (Art. 104a, pkt 4 GG).
Na tej podstawie corocznie uchwalany jest dokument przedstawiający aktualną
politykę federalną w zakresie finansowania rewitalizacji: „Porozumienie w zakresie udzielania pomocy finansowej krajom związkowym w celu wspierania
działań rewitalizacyjnych na podstawie art. 104b Konstytucji Niemiec” (Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen an die Länder
nach Art. 104b des Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen” – VV-Städtebauförderung) (BMVBS 2007b);
− szczególnym prawie budowlanym – prawie rewitalizacyjnym (część BauGB)
z 1987 r. i jego nowelizacji z 2004 r. EAG oraz szczegółowych wytycznych
wykonawczych dotyczących finansowania konkretnych działań w ramach programów rewitalizacji57;
− środkach prywatnych podmiotów.
W latach 1970-2007 systematycznie rosły nakłady na finansowanie rewitalizacji
(Tabela 2.5.), w chwili obecnej, od kilku lat znajdują się na podobnym poziomie, można
więc mówić już o względnym dopasowaniu programów rewitalizacji do potrzeb. Największe nakłady ponoszono w okresie zjednoczenia Niemiec, wtedy też konieczne było
rozpoznanie stanu potrzeb rewitalizacyjnych w miastach nowych krajów związkowych.
Potem nastąpiło obniżenie wydatków i dopiero wraz z rozpoczęciem dużych programów
federalnych podniesiono wysokość środków.
Na tradycyjnie krajowe fundusze przeznaczone na rewitalizację składają się następujące źródła:
− programy federalne58;
− inne środki federalne:
− środki funduszu wspierania budownictwa mieszkaniowego (Wohnungsbauförderung),
− środki Kreditanstalt für Wiederbau (KfW) 59;

57

58
59

BauGB §139 mówi, że „federacja łącznie ze swoim odrębnym majątkiem, kraje związkowe,
związki gminne oraz inne korporacje, zakłady i fundacje prawa publicznego powinny wspierać,
w ramach ciążących na nich obowiązków, przygotowanie i realizację urbanistycznych przedsięwzięć sanacyjnych”.
Wymienione w Tabeli 3.1.
Kreditanstalt für Wiederbau (KfW) została utworzona w 1948 r. we Frankfurcie nad Menem. Jest
jednym z największych banków niemieckich, w 80% jest w posiadaniu SP, natomiast pozostałe
20% należy do krajów związkowych. Instytucja ta odpowiada za finansowanie niemieckiej gospodarki, pomoc w dużych projektach finansowych (w tym właśnie w rewitalizacji) oraz finansowanie
małych i średnich przedsiębiorstw, a także za finansowanie pomocy dla krajów rozwijających się
(www.kfw.de). W ramach kredytów KfW podejmuje, obok inwestycji infrastrukturalnych, również
inwestycje mające na celu: energetyczną modernizację budynków, ograniczanie emisji dwutlenku
węgla oraz wspieranie budownictwa ekologicznego (BMVBS 2007b, s. 29-30).
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− środki gminnego funduszu transportu (Gemeindeverkehrsfinanzierung –
GVF);
− środki krajów związkowych:
− wspieranie budownictwa mieszkaniowego;
− modernizacja i przywrócenie użytkowania budynków mieszkalnych;
− wspieranie rewitalizacji i rozwoju miast;
− wspieranie poprawy środowiska mieszkaniowego;
− ochrona dziedzictwa kulturowego;
− ulgi podatkowe dla budynków przeznaczonych do konserwacji na obszarach rewitalizacji i zabytków60;
− środki finansowania samorządów lokalnych (Gemeindefinanzierung –
GFG);
− inne środki:
− środki przedsiębiorstw komunalnych;
− środki prywatne.
Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych środków, pojawiły się nowe możliwości
finansowania rewitalizacji, związane głównie z rozwojem polityki unijnej w tej dziedzinie. Na nowe środki składają się następujące źródła:
− środki unijne:
− fundusze strukturalne (ERFE/Cel 1/Cel 2; ESF/ Cel 1/Cel 2, m.in. XENOS);
− środki programów wspólnotowych (URBAN, INTERREG, EQUAL, LEADER+);
− środki programów aktywizujących (SAVE, DAPHNE, JUGEND, LIFE,
„Drittes System und Beschäftigung);
− środki federalne przeznaczone na miękkie programy:
− wspieranie kształcenia,
− Freiwilliges Soziales Trainingsjahr (FSTJ), program E&C (BMFSFJ),
− integracja społeczności imigrantów (BMI),
− wspieranie polityki zatrudnienia;
− środki krajów związkowych przeznaczone na miękkie programy:
− wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
− wspieranie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego,
− tworzenie atrakcyjnych programów dla młodzieży,
− organizacja różnych form pracy społecznej w ramach programu „Miasto
socjalne”;
− środki komunalne:
− środki na poprawę jakości życia (BSHG);
− inne środki:
60

Oba wymienione sposoby finansowania wspomagają wykupywanie mieszkań na własność (Wohneigentumsprogramme) (BMVBS 2007b, s. 31).
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− środki podmiotów prywatnych,
− środki fundacji i organizacji pozarządowych.
Wspomniana Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia z 1993 r. (Altschuldenhilfegestz-AHG) miała zapewnić stabilizację na rynku mieszkaniowym we wschodnich krajach
związkowych, dzięki umorzeniu zadłużenia przedsiębiorstw budowlanych i spółdzielni
mieszkaniowych na terenie byłej NRD61. Z powodu niskiego popytu i negatywnych trendów demograficznych często nie udawało się zrealizować celu zakładanego w ustawie.
Rozwiązanie przyniosła nowelizacja ustawy z 2000 r. Od tego momentu możliwe jest
umorzenie zadłużenia przedsiębiorstw budowlanych i spółdzielni mieszkaniowych również
w przypadku posiadania przez nie w zasobie długotrwałych pustostanów i przeznaczenia ich
do rozbiórki (AHG §6a). Regulacja ta rzeczywiście przynosi pozytywne efekty we wschodnich Niemczech, ułatwiając nie tylko restrukturyzację zadłużenia, ale również finansowanie
rozbiórki pusto stojących zasobów ze środków przedsiębiorstw budowlanych.
3.7.2. Finansowanie rewitalizacji na przykładzie procedur stosowanych w programie „Przebudowa miast starych krajów związkowych” (Stadtumbau
West)
Efektem wstępnych działań badawczych w 16 pilotażowych miastach projektu
Stadumbau West jest opracowanie dość szczegółowych zasad finansowania oraz zarządzania finansami w ramach procesów rewitalizacji, co z punktu widzenia niniejszego
opracowania ma dość istotne znaczenie jako swoiste studium przypadku. Model składa
się z następujących części (Finanzierung im Stadtumbau 2006):
− planowania finansowania projektów rewitalizacji,
− tworzenia kosztorysów dla projektów,
− wyboru formy finansowania spośród dostępnych możliwości w kraju związkowym.
Planowanie finansowania odbywa się zasadniczo na trzech głównych poziomach:
− ogólnomiejskim – niezwykle trudnym do oszacowania, jedynie jedno miasto
z miast pilotażowych opracowało dokładny plan finansowania na tym poziomie
(Salzgitter),
− w obrębie pojedynczego projektu,
− w obrębie małych projektów (Impulsprojekte).
61

Głównym warunkiem umorzenia długów była prywatyzacja min. 15% zasobów przedsiębiorstw na rzecz najemców (AHG §5 ust. 1). W przypadku spółdzielni mieszkaniowych wymagano natomiast sprzedania min. 15% zasobów. W 1995 r. osłabiono więc warunek, zezwalając na sprzedaż mieszkań pośrednikom (w przypadku przedsiębiorstw budowlanych) lub
powstawanie nowych spółdzielni obejmujących część zasobów dotychczas funkcjonujących.
Mimo to, nadal nie udawało się wielu podmiotom zrealizować celu ustawowego. Problem był
tym poważniejszy, że większość zadłużenia była zabezpieczona hipotekami na budynkach,
z których dość duża część została zakwalifikowana do wyburzenia w ramach programów
rewitalizacji. Banki nie zgadzały się na wyburzenia, ponieważ majątek ich dłużników kurczyłby się drastycznie.
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W planowaniu ogólnomiejskim proponowane jest postępowanie systematyzujące
prowadzone działania: Działania przewidziane do wykonania na obszarach kryzowych
grupuje się według dziedzin (gospodarka mieszkaniowa, rekreacja i sport, komunikacja,
infrastruktura, handel detaliczny) i przyporządkowuje się im określone kwoty, następnie
dzieli się je między konkretnych uczestników procesu rewitalizacji (zarówno publicznych jak i prywatnych), przy czym sprawdza się zaangażowanie prywatnych podmiotów
w każdym z założonych działań. Zdezagregowane w poprzednim punkcie środki są ponownie sumowane i na podstawie zaangażowania finansowego podmiotów prywatnych
przyznawane są subwencje.
Planowanie w obrębie projektów jest o tyle ważne, że tylko dzięki właściwie
wyliczonym nakładom finansowym możliwe jest zrealizowanie planowanych działań
w określonym czasie. Niestety, często napotyka się w tym przypadku na trudności, związane głównie z brakiem woli współpracy ze strony właścicieli małych przedsiębiorstw
budowlanych i pojedynczych domów z twórcami planów.
Miasta pilotażowe biorące udział w programie są niezwykle zróżnicowane, wobec
czego tworzenie kosztorysów rozpoczęto od pogrupowania kosztów według rodzajów
(Finanzierung im Stadtumbau 2006):
− koszty nieinwestycyjne62:
− badania przygotowawcze (Projektforschung) – miasta miały obowiązek
przygotowania raportów z badań, a także udziału w konferencjach i zdobywania doświadczenia w kontaktach z innymi miastami realizującymi podobne programy;
− kierowanie projektami i procesami (Prozess-und Projektsteuerung) – do
10% kosztów;
− prace koncepcyjne (Konzeptionelle Arbeiten) – przygotowanie urbanistycznej koncepcji rozwoju miasta lub dopasowanie jej do potrzeb programu (od
0,3 do 12% kosztów całego programu w różnych landach);
− działania angażujące społeczność lokalną, kampanie informacyjne (Bürgerinformation, Beteiligung, Öffentlichkeitsarbeit) – od 0,2 do 3,3% kosztów;
− koszty inwestycyjne:
− wyburzenia (od 10 do 35% kosztów);
− modernizacja i doprowadzenie do użyteczności budynków mieszkalnych
(od 1% do 50% kosztów);
− poprawa jakości przestrzeni publicznej, środowiska mieszkaniowego i infrastruktury komunikacyjnej (do 50% kosztów);
− pośrednie koszty inwestycji:
− przekwaterowanie mieszkańców (0,3% do 9,5% kosztów),
− pozyskanie gruntów (od 1% do 20% kosztów),

62

Podawane udziały procentowe odnoszą się do całości kosztów.
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− dopasowanie infrastruktury socjalnej (m.in. szkół i przedszkoli do działań
inwestycyjnych).
Większość środków finansowych pozyskiwana jest od podmiotów prywatnych
(głównie od dużych przedsiębiorstw budowlanych; małe projekty są czasem finansowane przez właścicieli przy udziale gminy bądź środków finansowych kraju związkowego). Wszystkie kraje związkowe mają wyodrębnione odpowiednie fundusze na rewitalizację, którymi uzupełniają subwencje federalne przyznawane gminom na podstawie
konkursów. Istotnym elementem struktury finansowania rewitalizacji w Niemczech jest
ogromna dbałość o kompleksowe raportowanie o przebiegu prac oraz ciągłe prowadzenie badań rozwojowych. Efektem tego jest spójny system, który wychwytuje niedociągnięcia i stara się je minimalizować.

3.8. Monitoring i ocena procesów rewitalizacji w Niemczech
Pomimo dość długiej, w stosunku do polskich warunków, historii procesów rewitalizacji w Niemczech, monitoring tych procesów nie jest w Niemczech jeszcze ukonstytuowany.
W symptomatycznym dla programów rewitalizacji programie „Kwartały miejskie
o szczególnych potrzebach rozwojowych – miasto socjalne” (Statteile mit besonerderem
Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt) podstawowym problemem metodologicznym
była mnogość projektów i ich ogromna różnorodność, utrudniająca systematyzację materiału. Drugi problem związany był z operacjonalizacją celów rewitalizacji i dobraniem
odpowiednich wskaźników do systemów kontroli. W następnej kolejności konieczne
było stworzenie baz danych zawierających informacje m.in. o lokalnej przedsiębiorczości, trendach demograficznych, pustostanach, długości zamieszkiwania w jednym miejscu, ochronie zdrowia i szkolnictwie.
Pojęcie monitoringu zaczęło na dobre funkcjonować w odniesieniu do rewitalizacji dopiero przy okazji wprowadzania dużych programów federalnych63 – „Przebudowy miast nowych krajów związkowych” (Stadtumbau Ost) oraz „Kwartały miejskie
63

Programy dofinansowywane ze środków unijnych podlegają kryteriom opracowanym na podstawie analizy m.in. efektów programu URBAN (1994-1999). W 1999 r. wydano rozporządzenie
Rady Europy (WE) nr 1260/1999, które zawierało standardy oceny efektów cząstkowych programów rewitalizacji. Następnie, w 2000 r. sformułowano wymogi ewaluacyjne w rozporządzeniu
dotyczącym funduszy strukturalnych. Podano w nim listę wskaźników, które podlegać mają ocenie, oraz kryteria analizy jakościowej na okres programowania 2000-2006. Narzucone w rozporządzeniach wymogi były wielokrotnie krytykowane jako nieprzystające do konkretnych warunków
i zbyt sformalizowane. Zarówno w czasie oceny projektu URBAN, jak i wyboru projektów do
okresu programowania 2000-2006 okazało się niemożnością wypracowanie jednoznacznych kryteriów oceny procesów rewitalizacji. Można jednak wskazać najważniejsze cechy, jakimi analiza
efektów tychże procesów powinna się charakteryzować (Becker i in. 2003, s. 211): kompleksowość (szczegółowa analiza efektów poszczególnych projektów powinna zostać podporządkowana
ujęciu całościowemu), wielopłaszczyznowość, ukierunkowanie na konkretne procesy, dostosowanie do specyfiki miejsca (projektu), różnorodność podejść, przejrzystość.
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o szczególnych potrzebach rozwojowych – miasto socjalne” (Statteile mit besonerderem
Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt) (GTZ, UMiRM, s. 144). Programy te bowiem,
ze względu na kompleksowy charakter, miały z założenia obejmować wszystkie aspekty
procesów rewitalizacji, od identyfikacji problemów i określania terenu prowadzonych
działań, aż do oceny efektów i monitorowania procesów rewitalizacji. W związku z olbrzymim wkładem tych dwóch programów w tworzenie systemu monitoringu w tej części opracowania zostaną przedstawione głównie ich efekty64.
Terminem monitoringu procesów rewitalizacji (Stadtumbau-Monitoring) przyjęto
na potrzeby programu „Przebudowa miast nowych krajów związkowych” (Stadtumbau Ost) określać: „w wąskim znaczeniu – poparte danymi instrumentarium do oceny
skutków/skuteczności programu »Przebudowa miast nowych krajów związkowych«,
w szerszym znaczeniu – instrumentarium do obserwacji procesów rozwoju miast i do
wspomagania procesów decyzyjnych w planowaniu rozwoju miast” (Osenberg, Rohrbach 2004). W związku z tym jako główne cele monitoringu wskazuje się:
− analizowanie aktualnych zmian i trendów w miastach,
− ocenę (w szczególności ocena skuteczności) całego programu oraz projektów
cząstkowych,
− wspieranie tworzenia bazy informacyjnej do obsługi projektów i programów
rewitalizacji w miastach niemieckich.
Realizacja tak postawionych celów wymaga przede wszystkim sprawnego systemu
pozyskiwania informacji dotyczących większości procesów rozgrywających się w miastach, aktualizowania danych przynajmniej raz w roku, a także budowy odpowiednich
baz danych skupiających dane zarówno na poziomie całego kraju, jak również w odniesieniu do miast, ich części i do konkretnych projektów rewitalizacji. Przykładową
strukturę systemu monitoringu przedstawia poniższa tabela.

64

Obok wymienionych programów kwestia monitoringu procesów rozwoju miast znalazła odzwierciedlenie w kilku innych programach, m.in. URBAN II, „Miasta przyszłości” (ExWost- Forschungsfeld Städte der Zukunft), „Obserwacja przestrzeni śródmiejskiej – miejskie studia porównawcze” (Innerstädtische Raumbeobachtung – vergleichende Stadtbeobachtung – IRB).
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Tabela 3.3. Monitoring w programie „Przebudowa miast nowych krajów związkowych” (Stadtumbau Ost)
Table 3.3. Monitoring in programme ‘Stadtumbau Ost’
Poziom

Ewaluacja
programu
rewitalizacji
Efektywność
programu

Systemy
wczesnego
ostrzegania
Podstawa
informacyjna

Spójność
programów

Poziom
regionalny
(kraju
związkowego)

Ewaluacja
programu
rewitalizacji
Efektywność
programu

Systemy
wczesnego
ostrzegania
Podstawa
informacyjna

Spójność
programów

Ustalenie
priorytetów
zapewnienie
porównywalności miast

Poziom
lokalny
(gminy)

Ewaluacja
programu
rewitalizacji
Efektywność
programu

Systemy
wczesnego
ostrzegania
Obserwacja
zmian na
małych
jednostkach
Podwyższenie
możliwości
analizy

Spójność
programów
Ułatwienie
koordynacji
działań

Ustalenie
priorytetów
zapewnienie
porównywalności miast
Podstawą
jest ISEK

federalny

Wzrost
efektywności
polityki
rozwoju
miasta

Wzrost
zaangażowania partnerów
prywatnych
Wspieranie
dyskusji
publicznej
nad
kształtem
rewitalizacji

Źródło: Liebmann, Glöckner 2004, s. 3.

Obok głównych celów projektu wyodrębnić można również cele pomocnicze:
− sprawdzanie wykonalności poszczególnych projektów,
− zapewnienie przejrzystości procedur wdrażania projektów,
− wspieranie analiz dotyczących finansowania i rozdziału środków,
− stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed negatywnymi zjawiskami
w miastach,
− zbieranie informacji o małych projektach z udziałem podmiotów prywatnych,
promocję inicjatyw oddolnych,
− ułatwianie komunikacji między uczestnikami procesu rewitalizacji.
Pierwotnie przyjęte założenia były weryfikowane w trakcie prac wdrożeniowych,
a także podczas obserwacji efektów wprowadzania monitoringu w innych programach
dotyczących procesów miejskich. Główne wnioski z pierwszych lat funkcjonowania
systemów monitoringu można sformułować w następujący sposób:
− efektem stosowania monitoringu powinno być znaczne usprawnienie analiz dotyczących procesów miejskich, włącznie z możliwością obniżania nakładów na
pozyskiwanie i obróbkę danych (tworzenie sprawnych systemów informatycznych);
− nie powinno się oddzielać monitoringu i oceny procesów rewitalizacji, ponieważ wzajemnie się one uzupełniają;
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− system monitoringu powinien być w jak największym stopniu podporządkowany celom programów rewitalizacji na danym obszarze – im lepsze dopasowanie, tym lepiej widoczne efekty i łatwiejsza obserwacja zmian;
− odpowiedni dobór wskaźników, z zastrzeżeniem, że nie najważniejsze okazuje się pokrycie wskaźnikami każdego obszaru tematycznego badań, ale dobór
wskaźników o dużej sile informacyjnej;
− monitoring nie może być jedynie zbiorem analiz ilościowych – dane takie powinny być uzupełniane o analizy jakościowe uwzględniające miękkie czynniki
(w szczególności analizy społeczne);
− koniecznym wymogiem skutecznego monitoringu jest okresowe aktualizowanie danych, przy czym systemy monitorowania muszą być przygotowane do
długoletnich obserwacji;
– ogromne znaczenie ma wymiana informacji i dobrych praktyk między miastami.
Z przedstawionych powyżej wniosków wynika silna potrzeba dobrze skonstruowanego systemu monitoringu. W poniższej tabeli podsumowano jego główne zalety.
Tabela 3.4. Argumenty na korzyść systemów monitoringu procesów rewitalizacji
Table 3.4. Arguments for urban regeneration monitoring systems
Wzmocnienie
współpracy partnerów
publicznych
i prywatnych
obserwacja przebiegu
skoordynowanie działań
procesów rewitalizacji, między programami
rewitalizacji,
systemy wczesnego
ostrzegania,
koordynacja działań
porównywalność
na różnych poziomach
poszczególnych dzielnic, władz,
materiał wyjściowy do
koordynacja działań
opracowania koncepcji partnerów prywatnych
rozwoju miasta
Wzmocnienie
analitycznych
kompetencji gminy

Ułatwione pozyskiwanie
środków finansowych

Poprawa efektywności
nakładów finansowych

ułatwienie
przygotowywania
wniosków o środki
finansowe w ramach
federalnych programów,
ułatwienie
przygotowywania
wniosków o środki
finansowe w ramach
innych programów

ustalanie priorytetów,
kontrola efektywności
koncepcji rozwoju
miasta,
środki kontroli
efektywności procesów
rewitalizacji

Źródło: Karsten 2006, s. 5

Obecnie funkcjonujące w Niemczech systemy monitoringu powstały w oparciu
o istniejące wcześniej i wykorzystywane w gminach systemy obserwowania rynku
mieszkaniowego, które na podstawie wahań podaży i popytu podawały zalecenia dotyczące działań gminy na rynku mieszkaniowym (Perry, Appel 2004; Heusener, Lüschow
1999). Potrzeby analityczne monitoringu procesów rewitalizacji są zdecydowanie większe pod względem liczby analizowanych danych. Poza tym monitoring, jako że powiązany jest z oceną programów, musi charakteryzować się dużym udziałem elementów
jakościowych i kompleksowym podejściem.

Monitoring i ocena procesów rewitalizacji w Niemczech

73

Większość dużych miast niemieckich posiada już aktywny system monitoringu,
jednak w przypadku miast średnich i małych odsetek ten jest dużo mniejszy (odpowiednio 37% i 29%). Dość dużo średnich (40%) oraz małych miast (25%) jest w trakcie przygotowywania systemu monitorowania. Niepokojące jest jednak, że prawie co
trzecie małe miasto w ogóle nie rozważa potrzeby wprowadzenia takiego monitoringu,
natomiast w przypadku gmin wiejskich aż dwie trzecie. Wiąże się to z przekonaniem
władz lokalnych o braku problemów rewitalizacyjnych na ich terenach.
Na potrzeby niniejszego opracowania wybrano kilka koncepcji systemów monitoringu stosowanych w miastach niemieckich.
Interesującą odmianą monitoringu procesów rewitalizacji jest monitoring sieciowy,
stworzony w Saksonii-Anhalt jako efekt współpracy 15 miast – IBA Stadt Monitor. Jest
to dość prosta w konstrukcji platforma usługowo-badawcza, oparta na sześciu grupach
danych wejściowych, które mają w najbliższej przyszłości zostać uzupełnione o materiały zdjęciowe. W chwili obecnej system jest jeszcze mało efektywny ze względu na
małą liczbę danych, jednak wraz z rozwojem programów możliwe będzie tworzenie na
jego podstawie nie tylko ocen dotychczasowych prac, ale także przewidywań efektów.
Podobną koncepcję współpracy kilku miast zrealizowały miasta w Brandenburgii,
tworząc na potrzeby monitorowania procesów rewitalizacji grupę wymiany doświadczeń
i wspierania aktywności oraz konkretnych projektów – die Arbeitsgemneinschaft Regionale Entwicklungszentren (AGRE REZ). Zaproponowany przez AGRE REZ system
monitorowania opierać się ma na jak najmniejszej liczbie wskaźników, natomiast jego
ważną cechą jest kilkustopniowość analiz w zależności od przyjętego horyzontu czasowego (Liebmann, Glöckner 2004, s. 8-9).
Dokładniejszej analizie poddany zostanie system monitoringu Drezna, ponieważ
został on już przygotowany i od kilku lat funkcjonuje. Drezno, podobnie jak większość
miast wschodnich krajów związkowych, doświadczyło skutków zmian społeczno-gospodarczych pod koniec XX wieku.
Negatywne trendy demograficzne połączone ze zmianą struktury gospodarczej zaowocowały systematycznym spadkiem liczby ludności oraz nadwyżką podaży mieszkań
na rynku mieszkaniowym i pojawieniem się dużego odsetka pustostanów: 5 spośród 64
kwartałów miejskich w Dreźnie jeszcze w 2002 r. miało odsetek pustostanów na poziomie powyżej 21%, z czego najwięcej w śródmiejskim Friedrichstadt (27,1%) oraz na
osiedlach z wielkiej płyty – Gorbitz i Prohlis (26,6%). Obecnie trendy demograficzne
zostały w pewnym stopniu przełamane, występuje dodatni przyrost naturalny, a polityka
rozbiórek pozwoliła na wyburzenie około 1.500 mieszkań. W związku z tym odsetek
pustostanów spada (z 18% w 1999 r. na 12,8% w 2004).
W związku z występowaniem stanów kryzysowych na dość rozległym terenie
i potrzebą kontroli efektów procesów rewitalizacji, opracowano w Dreźnie w 2002 r.
zintegrowaną koncepcję rozwoju miasta (das Integrierte Stadtentwicklungskonzept
– INSEK). Elementem INSEK jest ciągły monitoring rynku mieszkaniowego. Raporty z aktualną oceną rynku mieszkaniowego są przygotowywane corocznie, natomiast co dwa lata sprawdzane jest dopasowanie INSEK do sytuacji mieszkaniowej
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w Dreźnie (opracowywanie komunikatu o rozwoju miasta – INSTEB (Stadtentwicklungsbericht). Struktura tych raportów ewoluowała, w chwili obecnej raport dzieli
się na trzy części:
− część A – zawiera ocenę procesów rewitalizacji pod względem spójności z wyznaczonymi celami;
− cześć B – zawiera zestawienie wyników procesów rewitalizacji ze zmianami
danych demograficznych;
− część C – zawiera system 26 wskaźników określany mianem barometru procesów miejskich (Gesamtstätische Indikatorenbarometer) (Siedentop, Wiechmann 2008, s. 5).
Władze Drezna nie stworzyły całkowicie nowego systemu monitoringu, a jedynie udoskonaliły istniejący system informacji o rynku mieszkaniowym. Ogromną zaletą
istniejącego systemu było dodanie oprzyrządowania w zakresie pozyskiwania danych,
które pozwala na bardzo dokładną analizę procesów rozwoju miast, w tym również rewitalizacji. Obecnie trwają pracę nad umożliwieniem obserwacji wybranych zjawisk na
obszarach konkretnych projektów rewitalizacji.
Przedstawione przykłady pokazują, że stworzenie sprawnego systemu monitorowania procesów rewitalizacji nie jest proste. Miasta niemieckie borykają się z wieloma
trudnościami metodologicznymi i informatycznymi. Głównym problemem jest jednak
pozyskiwanie danych, szczególnie zdezagregowanych oraz specyficznych informacji,
np. o ilości pustostanów. W zasadzie właśnie system pozyskiwania danych przesądza
o jakości monitoringu i kontroli efektów procesów rewitalizacji.
Procesy rewitalizacyjne są najbardziej widoczne na małych obszarach, gdzie nie
giną wśród innych danych. Duży stopień agregacji danych jest więc w przypadku rewitalizacji niekorzystny, zbyt dokładne podejście wiąże się tymczasem z ogromnymi
nakładami czasu i środków na pozyskanie danych. Głównym zadaniem przy tworzeniu
systemów monitoringu i oceny procesów rewitalizacji jest więc odpowiednie wyważenie proporcji w zbieraniu danych i odwaga w pomijaniu pewnych, mniej istotnych
aspektów (Mut zur Lücke) (Siedentop, Wiechmann 2008, s. 15).
Ogromną zaletą niektórych wprowadzanych i przygotowywanych w Niemczech
systemów monitoringu jest uwzględnienie w nich elementów sieci neuronowych oraz
systemów uczących się (Anpassungsfähiges System auf der Grundlage von Praxiserfahrungen) (Stadt Leipzig 2007, s. 69). Jest to tym ważniejsze, że systemy monitorowania
powinny być jak najbardziej otwarte na zmiany i samoczynne dopasowanie idealnie
odpowiada temu kryterium.

3.9. Partycypacja społeczności lokalnych w procesach rewitalizacji
Uczestnictwo społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji zależy od dostępności
informacji na temat projektów realizowanych w mieście. Zasadniczo wyróżnia się trzy
kanały komunikacji władz samorządowych ze społecznością lokalną. Są to:
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− bezpośrednia komunikacja (spotkania, warsztaty problemowe, rozmowy
z mieszkańcami, fora mieszkańców, które przyczyniają się do sformułowania
koncepcji rewitalizacji konkretnych obszarów. Przykładem może być tutaj organizowany w Völkingen „Tydzień Rewitalizacji” (Stadtumbau-Woche). Najczęściej za komunikację bezpośrednią odpowiadają przedstawiciele miejskiego
wydziału planowania przestrzennego oraz wspomagających proces rewitalizacji biur projektowych;
− informacje drukowane (informacje prasowe, broszury informacyjne), zawierające najważniejsze wiadomości dotyczące realizacji konkretnych projektów,
najczęściej zaopatrzone w logo projektu. Większość informacji (około 90%)
pochodzi z prasy lokalnej, natomiast jedynie w 10% przypadków gminy wydają własną gazetę dotyczącą rewitalizacji;
− informacje cyfrowe (na nośnikach zewnętrznych i w Internecie) – w przypadku
starych krajów związkowych dla około połowy projektów utworzono strony
internetowe i są one na bieżąco aktualizowane; w przypadku nowych krajów
związkowych sytuacja wygląda gorzej, co prawda wiele projektów posiada
stronę internetową, jednak tylko w 7% przypadków jest ona aktualna (BMVBS/
BBR 2007b). W Wilhelmshaven i w Hamburgu-Wilhelmsburgu rozsyłane są
wśród zainteresowanych informacje jako newsletters, natomiast władze osiedla Schillerpark w Oer-Erkenschwick zainstalowały na stronie internetowej kamerę pokazującą sytuację na obszarze rewitalizowanym (Baumann i in. 2008).
Współuczestnictwo społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji może się odbywać się na dwóch poziomach, którymi są:
− opracowywanie ogólnej koncepcji rewitalizacji obszaru problemowego,
− udział społeczności lokalnej w przygotowaniu i prowadzeniu konkretnych
działań rewitalizacyjnych (Becker i in. 2003).
Pierwsza z wymienionych płaszczyzn współpracy wymaga od społeczności lokalnej aktywnego uczestnictwa w planowaniu rewitalizacji, najlepiej służą temu wszelkiego rodzaju spotkania i warsztaty, w czasie których instytucjonalni aktorzy procesu rewitalizacji (przedstawiciele gminy, przedsiębiorstw infrastrukturalnych i budowlanych)
mogą szukać ciekawych pomysłów i inspiracji w tworzeniu koncepcji rewitalizacji. Oto
przykłady interesujących rozwiązań, jakie udało się osiągnąć w programie „Przebudowa
miast starych w starych krajach związkowych”:
− koncepcja przebudowy i rewitalizacji śródmiejskich terenów przemysłowych
oraz rewaloryzacji krajobrazu w parku miejskim w Selb opierała się na przebudowie parku oraz opracowaniu planu finansowania figur porcelanowych, mających podkreślać przemysłowe korzenie miasta;
− warsztaty dla młodzieży w Schwalm-Eder-West prowadzące do opracowania
strategii dla młodzieży chcącej pozostać w mieście (Baumann i in. 2008).
Jedną z głównych nagród w ramach konkursu w nowych krajach związkowych
otrzymała koncepcja pod hasłem „Gräfenhainichen – Miasto z nową energią” (Stadt mit
neuer Energie), dotycząca wykorzystania alternatywnych źródeł energii w mieście. Pro-
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jekt ten został stworzony dzięki zastosowaniu metody Charette65, która jest szczególnie
pomocna przy projektach społecznych.
Postępowanie oparte na schemacie Charette składa się z czterech głównych kroków, którymi są:
1) Wyznaczenie najważniejszych punktów realizacji programu rewitalizacji.
Przedstawiciele zainteresowanych rewitalizacją stron spotykają się i ustalają
zarówno podział kompetencji, zakres celów, jak i plan poszczególnych działań
w programie.
2) Dokładna analiza lokalnego środowiska społecznego, przeprowadzenie badań
postaw i oczekiwań lokalnej społeczności, a także informowanie mieszkańców
o planach rewitalizacji i zachęcenie jak największej grupy osób do aktywnego udziału w programie. Niektóre proste rozwiązania proponowane w ramach
spotkań i szkoleń dla miejscowej ludności są wdrażane od razu, bada się ich
przydatność i skuteczność, a także pokazuje uczestnikom spotkań, że ich głos
rzeczywiście ma znaczenie.
3) Stworzenie dokładnego planu operacyjnego, rozkładającego w czasie poszczególne działania, mające doprowadzić do rewitalizacji danego obszaru. Ta część
również odbywa się przy współudziale przedstawicieli społeczności lokalnej
i kończy się spotkaniem, na którym przedstawione zostają wnioski i plan działania.
4) Ponowna publiczna dyskusja i wprowadzanie ostatecznych zmian.
W miastach Niemiec Wschodnich, gdzie saldo migracji i bezrobocie są wysokie,
ludzie czują się słabo związani ze swoim miejscem zamieszkania. Z trudnością przekonywali się więc początkowo do uczestniczenia w jakichkolwiek akcjach społecznych.
Dotychczas przeprowadzone programy rewitalizacji oparte na schemacie Charette okazały się jednak bardzo skuteczne (Kegler 2005).
Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów rewitalizacji centrum miasta
według schematu Charette jest program rewitalizacji Merseburga. W wyniku procesów
suburbanizacji strefa centralna została tu zepchnięta na peryferie miasta. Rolę centralną
zaczęła pełnić położona peryferyjnie galeria handlowa. Głównym celem programu było
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Termin Charette (franc. małe taczki) wprowadzono do użycia w paryskiej szkole École des Beaux
Arts w XIX wieku. Taczki, od których pochodzi to określenie, były używane przez asystentów
do zbierania skończonych rysunków po zakończeniu zajęć. Gdy jednak studenci nie zdążyli dokończyć projektu, zdarzało się, że wraz z rysunkiem wskakiwali na taczki i kończyli w biegu, co
wielokrotnie prowadziło do tworzenia nowoczesnych i bardzo kreatywnych rozwiązań projektowych (Kegler 2005). Po raz pierwszy programy rewitalizacji oparte na Charette wprowadzono
w Stanach Zjednoczonych, gdzie miały przeciwdziałać skutkom tzw. rozpełzania się miasta (urban
sprawl).Głównym celem pomysłodawców Charette było wprowadzenie nowoczesnych i kompleksowych środków, aktywizujących lokalne społeczności do współuczestnictwa w planowaniu
rozwoju dzielnic mieszkalnych. Zadaniem Charette jest łączenie profesjonalnej wiedzy praktyków
(władz lokalnych, planistów i deweloperów) z lokalnymi doświadczeniami.
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utworzenie społecznej platformy odnowy rynku Starego Miasta. Strategia, oparta głównie na pomysłach studentów merseburskiej szkoły technicznej, zaowocowała:
− podkreśleniem historycznego charakteru rynku,
− przebudową ukierunkowaną na zabudowę luk,
− zmianą sposobu użytkowania lokali handlowych na zgodny ze specyfiką Starego Miasta,
− dostosowaniem architektonicznym nowych zabudowań do istniejących w obrębie rynku.
Utworzono również lepsze połączenia komunikacyjne między śródmieściem
i dzielnicami peryferyjnymi i rozpoczęto wspieranie inwestycji podejmowanych w centrum (Kegler 2002, 2005).
Drugą płaszczyzną współpracy instytucjonalnych uczestników rewitalizacji oraz
społeczności lokalnej jest wdrażanie programu rewitalizacji. Na tym etapie ważną rolę
odgrywają właściciele nieruchomości na obszarze rewitalizacji. Niestety, podobnie jak
w przypadku całej społeczności lokalnej, również jedynie 40% gmin zadeklarowało
współpracę z tą grupą społeczną (Becker i in. 2003).
Najczęściej społeczność lokalna włącza się do działań mających poprawić stan środowiska mieszkaniowego i jakość życia na obszarze rewitalizowanym, w najmniejszym
stopniu zaś do opracowania planów rozbiórek (Kabisch i in. 2004). Badania prowadzone
wśród mieszkańców terenów rewitalizowanych wskazują jednak, że w większości są oni
zainteresowani aktywnym włączeniem się w prace organizacyjne.
Głównym hamulcem utrudniającym włączanie społeczności lokalnej jest niewystarczająca informacja oraz przedłużający się czas oczekiwania na konkretne decyzje
władz. Tego typu opóźnienia w znacznym stopniu obniżają zaufanie społeczne do programów rewitalizacji. Duże znaczenie na tym poziomie współpracy mają tzw. „uspołecznione warsztaty planistyczne” (community planning; GTZ, UMiRM 2003, s. 109),
pozwalające odpowiednio rozplanować działania na każdym etapie wdrażania programu
rewitalizacji.
W programie „Przebudowa miast nowych krajów związkowych” w około jednej
trzeciej uczestniczących w nim gmin istnieje program wspierania zaangażowania społeczności lokalnej. Dane te odnoszą się do dużych i średnich miast, natomiast w przypadku mniejszych miast odsetek ten spada do 25%. Duża grupa miast wykorzystuje już
dostępne kanały komunikacji i włączania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji,
będące pokłosiem innych projektów (np. URBAN lub „Miasto socjalne”). Podobnie
w działaniach promocyjnych wykorzystuje się dość często środki pochodzące z tych
programów i z Unii Europejskiej. W przypadku starych krajów związkowych odsetek
ten jest wyższy, jednak odnosi się to najczęściej do miast uczestniczących w programie
„Miasto socjalne”.
Przykładem współpracy społeczności lokalnej z gminą może być wspólne kreowanie nowego wizerunku miasta. Jest to nie mniej ważny składnik rewitalizacji, ponieważ
często właśnie negatywny wizerunek miasta nie pozwala na jego odnowę. Projekty takie
przeprowadzono z powodzeniem np. w Bremerhaven (nowoczesne technologie morskie
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i ośrodek turystyczny) oraz w Hamburgu-Wilhelmsburgu (przekształcenie terenu portów
w luksusowe mieszkania i centrum usługowe). Tak daleko idące przekształcenia wymagają od społeczności lokalnej przekwalifikowania, a w przypadku turystyki stworzenia bazy
infrastrukturalnej właśnie na poziomie społeczności lokalnej (Baumann i in. 2008).
W niektórych miastach, np. w Lipsku i w Chemnitz utworzono miejskie Fora Rewitalizacji. Służą one jako idealna platforma komunikacyjna między społecznością lokalną
a instytucjonalnymi aktorami rewitalizacji. W Lipsku Forum Rewitalizacji (Stadtumbau
Forum) opracowało dokładną listę budynków zabytkowych wśród przeznaczonych do
rozbiórki.
W mniejszych miastach również tworzyły się inicjatywy mieszkańców remontujących zabytkowe pustostany, chroniąc je tym samym przed rozbiórkami. W przypadku
starych kwartałów śródmiejskich mieszkańcy silnie odczuwają skutki rozbiórek, czują
się porzuceni przez władze, nawet pomimo uzyskania lepszych jakościowo mieszkań
zastępczych. Uważają, że władza nie bierze ich pod uwagę w swoich decyzjach. W takich sytuacjach współdziałanie gminy i społeczności lokalnej może zapobiec narastaniu
niechęci wobec rewitalizacji. Ciągle jednak jeszcze za mało tego typu inicjatyw. Jednym
ze sposobów ich indukowania są tzw. spacery rewitalizacyjne (Stadtumbau-Spaziergänge), których celem jest przedstawienie mieszkańcom miast (m.in. Lutherstadt Eisleben,
Wurzen, Schwerin, Lipsk) obszarów rewitalizacji, często ze szczególnym uwzględnieniem zabytków znajdujących się na tych terenach i wskazanie możliwych rozwiązań dla
konkretnych budynków (Baumann i in. 2006).
Wartą uwagi inicjatywą, która w większym stopniu miała charakter rozrywkowy,
była zorganizowana po raz pierwszy w 2006 r. „Noc Rewitalizacji w Dessau” (Dessauer
Nacht des Stadtumbaus), w trakcie której mieszkańcy miasta mogli korzystać z placówek sportowych i kulturalnych, których powstanie było jednym z efektów realizowanego tu programu rewitalizacji (BMVBS/BBR 2007b).
Jednym z głównych warunków skutecznego współdziałania społeczności lokalnej
i instytucjonalnych aktorów rewitalizacji jest jednak przede wszystkim zdolność do samoorganizacji i poczucie przynależności do miejsca zamieszkania – bez tych czynników nie ma społeczności lokalnej, można mówić jedynie o zgrupowaniu mieszkańców
danego terenu. Władze lokalne, wspierając inicjatywy oddolne, powinny więc zwracać
uwagę na stopień integracji społeczności mieszkańców.

3.10. Specjalne strefy miejskie (Urban Improvement Districts)
jako narzędzie rewitalizacji
Specjalne strefy miejskie (urban improvement districts – UIDs) są uprzywilejowanymi strefami rozwoju miast – nowoczesnym rozwiązaniem organizacyjno-prawnym,
które wyewoluowało z przeznaczonych pierwotnie do wspierania lokalnego biznesu
specjalnych stref ekonomicznych (business improvement districts – BIDs). Służą głównie rozwojowi funkcji handlowych, biurowych oraz przemysłowych na danym obsza-
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rze. Podstawą ich finansowania jest opłata od wszystkich gruntów na danym terenie,
narzucona przez władze lokalne na wniosek większości właścicieli gruntów (rodzaj samoopodatkowania). Pochodzące stąd środki przeznaczane są na działania rozwojowe
(Houstoun 1999).
W Niemczech wprowadzenie specjalnych stref ekonomicznych i specjalnych stref
miejskich (specjalne strefy mieszkaniowe – Housing Improvement Districts – HIDs oraz
specjalne strefy poprawy środowiska mieszkaniowego – Neighbourhood Improvement
Districts – NIDs) zaczęło być przedmiotem dyskusji stosunkowo późno, biorąc pod uwagę ich długoletnią historię w krajach anglosaskich. Dopiero w 2005 r. powstały w Hamburgu pierwsze specjalne strefy ekonomiczne (Neuer Wall i Sachsentor) oraz ustawowe
regulacje tego typu rozwiązań. W poniższej tabeli przedstawione zostały kolejne inicjatywy legislacyjne w zakresie BIDs i HIDs na poziomie krajów związkowych.
Tabela 3.5. Ustawy regulujące BIDs/HIDs w niemieckich krajach związkowych
Table 3.5. German BIDs/HIDs law in different Laender
Kraj związkowy

Akt prawny
Ustawa wzmacniająca centra handlu detalicznego
i usług (Gesetz zur Stärkung von Einzelhandels-und
Dienstleistungszentren – GSED)

Data wejścia
w życie
1.1.2005

Hamburg

Hesja

Brema

Szlezwik-Holsztyn

Kraj Saary

Północna NadreniaWestfalia

Ustawa wzmacniająca kwartały mieszkaniowe poprzez
prywatne inicjatywy (Gesetz zur Stärkung von Wohnquartiere
durch private Initiativen)
Ustawa wzmacniająca wewnątrzmiejskie obszary
biznesowe (Gesetz zur Stärkung von innerstädtischen
Geschäftsquartieren – INGE)
Bremeńska ustawa wzmacniająca centra handlu detalicznego
i usług (Bremischer Gesetz zur Stärkung von Einzelhandelsund Dienstleistungszentren)
Ustawa o utworzeniu partnerstwa na rzecz uatrakcyjnienia
miejskich obszarów usługowych i turystycznych (Gesetz über
die Einrichtung von Partnerschaften zur Attraktivierung von
City-, Dienstleistungs- und Tourismusbereichen – PACT)
Ustawa na rzecz stworzenia powiązań między inwestycjami
i usługami (Gesetz zur Schaffung von Bündnissen für
Investitionen und Dienstleistungen – BIDG)
Ustawa o wspólnotach właścicieli nieruchomości
oraz wspólnotach przedsiębiorców działających
w jednej lokalizacji (Gesetz über Immobilien- und
Standortgemeinschaften – ISGG NRW)

1.1.2008
1.1.2006

19.07.2006

27.07.2006

7.12.2007

10.06.2008

Źródło: Lockemann 2008, s. 10.

Regulacje te przyczyniły się do rozpowszechnienia specjalnych stref ekonomicznych w Niemczech, jednak ich znaczenie było ograniczone przestrzennie. Dopiero no-
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welizacja Kodeksu Budowlanego z 2007 r.66 przyniosła wprowadzenie rozwiązania ogólnokrajowego, dotyczącego ich funkcjonowania na terenie całego kraju (BauGB §171 f).
Przede wszystkim zamierzano wzmocnić rolę prywatnych inicjatyw, przyczyniających
się do funkcjonalnej i fizycznej odnowy dzielnic miejskich (BID i wspólnot właścicieli
nieruchomości oraz wspólnot przedsiębiorców działających w jednej lokalizacji – ISG).
Zadbano jednocześnie, aby przyjmowane rozwiązania nie wchodziły w kompetencje
władz lokalnych, stanowiąc jedynie ramy dla konkretnych działań.
W 2007 roku na terenie Niemiec funkcjonowało już wiele specjalnych stref ekonomicznych lub projektów o podobnym charakterze. Ich rozmieszczenie pokazuje poniższa mapa.
Rysunek 3.2. Mapa specjalnych stref ekonomicznych w Niemczech w 2007 r.
Illustration 3.2. The map of BIDs in Germany in 2007

Źródło: Gorgol 2007, s. 55.

W Hamburgu uruchomienie wzorcowych już obecnie stref ekonomicznych (Sachsentor i Neuer Wall) odbyło się zgodnie z następującą procedurą: do złożenia wniosku
66

Nowelizacja została wprowadzona przy pomocy Ustawy na rzecz przyspieszenia planowania
rozwoju miast (Gesetz zur Beschleunigung von Planvorhaben der Innenentwicklung).
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o utworzenie BID potrzebna była zgoda przynajmniej 15% właścicieli gruntów. Wniosek zakładał przeprowadzenie działań naprawczo-rozwojowych w ciągu 5 lat ze środków uzyskanych od właścicieli gruntów w drodze swoistego samoopodatkowania. Przyjęcie wniosku kończyło się uchwaleniem stosownego dekretu o powstaniu BID. Władze
miasta przekazywały zebrane od wszystkich właścicieli gruntów środki (BID-Abgabe)
wykonawcy projektu (Aufgabeträger), który musiał podpisać umowę publicznoprawną z władzami miasta (öffentlichrechticher Vertrag). Funkcje doradcze oraz kontrolne
spełniał komitet sterujący (Lenkungsausschuß), wybrany spośród właścicieli gruntów.
W przypadku obu specjalnych stref ekonomicznych w Hamburgu prowadzone działania miały na celu przede wszystkim ożywienie dotychczasowych pasaży handlowych.
W specjalnych strefach ekonomicznych, w dążeniu do ożywienia podupadających dzielnic (lub pasaży) handlowych stosuje się więc podobne zabiegi, jak w przypadku rewitalizacji. Rzeczywiście BIDs i działania rewitalizacyjne mają ze sobą wiele wspólnego,
jednak różnice są wyraźnie widoczne.
Decydująca różnica między oboma rodzajami działań naprawczych polega na dominacji aspektu fizycznej odnowy substancji budowlanej i adaptacji istniejącej zabudowy
do nowych funkcji w rewitalizacji, wobec przewagi działań zarządczych w przypadku
BID. W obu przypadkach ważne jest kształtowanie przestrzeni publicznej oraz wzmacnianie roli centrów handlu detalicznego zlokalizowanych w ramach tej przestrzeni.
Działania o charakterze budowlanym oraz infrastrukturalnym stanowią ważny element rewitalizacji, gdy tymczasem w specjalnych strefach ekonomicznych mają one
znaczenie jedynie w przypadku podnoszenia jakości przestrzeni publicznej. Występują
marginalnie i nie są celem samym w sobie. BIDs mają natomiast na celu zarządzanie obszarem handlowym (najczęściej) i podźwignięcie go do roli znaczącej lokalizacji na mapie miasta. O ile więc do ożywiania ekonomicznego pasaży handlowych specjalne strefy
ekonomiczne nadają się idealnie, o tyle w sytuacji, gdy towarzyszyć mu mają działania
obejmujące kompleksową odnowę nawet tego samego pasażu handlowego, nie można obyć się bez procedur rewitalizacyjnych. O ile specjalne strefy ekonomiczne mają
dość duże znaczenie dla ekonomicznego ożywiania podupadających pasaży handlowych
i dzielnic biurowych, o tyle dla rewitalizacji miast mają jedynie znaczenie pośrednie.
Dużo ważniejsze mogą okazać się specjalne strefy mieszkaniowe (HIDs/NIDs).
W chwili obecnej HIDs/NIDs są w Niemczech jeszcze w fazie inicjalnej, jednak
mogą one wejść na stałe do polityki miejskiej jako podstawa zaangażowania prywatnych
podmiotów w procesy odnowy i rozwoju. Instrument tego rodzaju jest przede wszystkim
potrzebny ze względu na duże możliwości pozyskiwania nowych środków finansowych,
których ani kraje związkowe, ani gminy nie będą w stanie wyasygnować, żeby pokryć
wszystkie potrzeby inwestycyjne (naprawcze i rozwojowe). Możliwości pozyskiwania
inwestorów, którzy sami zarządzają i finansują swoje działania naprawczo-rozwojowe,
w znacznym stopniu odciążyłyby politykę rewitalizacyjną. Analiza zakresu przedmiotowego HIDs/NIDs również pozwala pozytywnie wypowiadać się o perspektywach zastosowania ich w polityce rewitalizacji w Niemczech. Poniższa tabela przedstawia główne
obszary, jakie włączane są w strategie HIDs/NIDs.
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Tabela 3.6. Zakres działań w HIDs/NIDs w Niemczech
Table 3.6. The range of measures in HIDs/NIDs in Germany
Budynki
i środowisko
mieszkaniowe
− budowa budynków
mieszkalnych;
− rozbiórki
i częściowe
rozbiórki budynków;
− zmiany sposobu
użytkowania
budynków
i mieszkań;
− przejściowe
formy użytkowania
gruntów i luk
w zabudowie;
− stworzenie
systemu zarządzania
przekwaterowaniami
i pustostanami;
− formułowanie
założeń do
przyszłego kształtu
osiedla

Przestrzeń
publiczna
− wpływanie na
„umeblowanie”
ulic
(usytuowanie
przy nich siedzib
przedsiębiorstw
określonego
typu, np.
banków, lokali
usługowych lub
handlowych);
− tworzenie
miejsc spędzania
wolnego czasu
(powierzchni
zielonych
i terenów
rekreacyjnych);
− zwiększenie
bezpieczeństwa;
− dbanie
o czystość

Transport
− zmniejszanie
obciążenia
hałasem,
wyciszenie
ulic;
− tworzenie
dodatkowych
miejsc
parkingowych;
− kształtowanie wyglądu
ulic, dróg
i parkingów

Lokalna
przedsiębiorczość
− tworzenie
możliwości
zatrudnienia
dla
mieszkańców
HIDs/NIDs;
− skłanianie
przedsiębiorców do
tworzenia
dodatkowych
miejsc pracy

Komunikacja
ze
Usługi socjalne
społecznością
lokalną
− prowadze− wspieranie
nie kampanii
tworzenia
społecznych
i funkcjoi reklamonowania
infrastruktury wych w celu
kształtowania
socjalnej;
wizerunku
− tworzenie
dodatkowych terenu HIDs/
możliwości dla NIDs;
− budowa
określonych
struktur
grup
komunikacyjspołecznych,
np. młodzieży nych;
− prowadzelub osób
nie wystaw
starszych
i festynów
poświęconych
konkretnym
obszarom
miast

Źródło: Friesecke 2007, s. 3.

Zachęcone pozytywnymi doświadczeniami z wprowad zeniem modelu BIDs władze Hamburga zamierzają pod koniec 2008 r. uruchomić specjalną strefę mieszkaniową
na terenie wielkiego osiedla mieszkaniowego Steilshoop (84 ha). Na osiedlu tym mieszka ok. 14.800 osób, większość mieszkań to mieszkania socjalne. W latach 1991-2000
osiedle miało status obszaru rewitalizacji, jednak powiodła się ona w bardzo niewielkim
stopniu. Nadal problemem jest znaczny ubytek funkcji wielu budynków (przede wszystkim pustostany), częste przypadki wandalizmu i związany z nimi negatywny wizerunek
społeczny. HID Steilshoop będzie miał na celu przede wszystkim aktywizację społeczną
i włączenie prywatnych właścicieli do procesów naprawczo-rozwojowych, stabilizację,
a następnie podniesienie atrakcyjności osiedla, stworzenie mechanizmów identyfikacji
z miejscem zamieszkania.
Ważnym elementem tworzenia społecznego zaangażowania będzie w tym wypadku konieczność finansowego i organizacyjnego włączenia się w działanie HID. Od sukcesu tej inicjatywy będzie zależeć, czy w przyszłości inne niemieckie kraje związkowe
również zdecydują się na podobne projekty. W chwili obecnej projekt ma dużą szansę
powodzenia, bowiem zarówno organizacyjnie, jak i prawnie miasto Hamburg jest wy-
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śmienicie do niego przygotowane. Jeśli ze strony inicjatorów projektu, czyli mieszkańców Steilshoop nie zabraknie entuzjazmu i woli działania, projekt z pewnością powiedzie się i specjalne strefy mieszkaniowe staną się stopniowo kolejnym instrumentem
rewitalizacji w Niemczech nie tylko na papierze, ale i w praktyce67.

3.11. Polityka mieszkaniowa w kontekście rewitalizacji – wybrane
aspekty
Podstawowym problemem, z jakim musi zmierzyć się niemiecka polityka mieszkaniowa w odniesieniu do rewitalizacji, są negatywne tendencje demograficzne w miastach.
Szczególnie widoczne jest to we wschodnich Niemczech. Zmniejszający się w wyniku
depopulacji miast popyt na mieszkania oraz zbyt duża podaż nowych mieszkań, wywołana zachętami podatkowymi dla inwestorów, przyczyniły się do powstania ogromnej
nadwyżki lokali mieszkalnych i wysokiego wskaźnika pustostanów.
Pod koniec lat 90., w związku z potrzebą szybkiego opracowania właściwej polityki wobec obszarów rewitalizowanych, zajmujących obecnie priorytetowe miejsce
w polityce miejskiej, została powołana specjalna komisja badająca perspektywy polityki
mieszkaniowej na obszarach rewitalizowanych we wschodnich Niemczech (Wohnungswirtschaftlicher Strukturwandel in den neuen Bundesländer). Jej główne zalecenia to:
− utworzenie nowego programu wyburzeń przy zastosowaniu technologii minimalizujących koszty operacji;
− prywatyzacja mieszkań jako sposób na aktywizację mieszkańców i włączanie
ich w procesy odnowy;
− budowa większej liczby mieszkań własnościowych;
− tworzenie instrumentów aktywnie wspierających politykę mieszkaniową w zakresie rewitalizacji:
− ulgi na odnowę mieszkań dla prywatnych gospodarstw domowych, głównie
na obszarach rewitalizacji (Sanierungsgebiete), obszarach ochrony konserwatorskiej (Erhaltungsgebiete) oraz w budynkach zabytkowych;
− wspieranie kontynuowania rewitalizacji;
− bardziej elastyczne programy modernizacyjne;
− zastosowanie zwolnień z podatku od nieruchomości (Grundsteuer) jako zachęty dla inwestorów;
− zastosowanie zwolnień z podatku od nabycia nieruchomości (Grunderwerbsteuer) w przypadku nieruchomości przeznaczonych do wyburzenia,
ponownego zagospodarowania oraz przy przejmowaniu przedsiębiorstw,
których dalsze funkcjonowanie jest zagrożone;
− specjalne warunki funkcjonowania dla dużych spółdzielni mieszkaniowych;
67

W chwili obecnej istnieje już w prawie niemieckim (BauGB § 171 f) możliwość tworzenia HIDs/
NIDs.
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− działania wobec instrumentów wspierających budownictwo mieszkaniowe:
− stopniowe wycofanie ulgi budowlanej na budowę nowych mieszkań na wynajem,
− zniesienie dodatków modernizacyjnych (Modernisierungszulage) dla właścicieli nieruchomości modernizujących swoje budynki,
− stopniowe szkolenie władz lokalnych w zakresie planowania i zarządzania rozwojem miast „kurczących się” (schrumpfende Städte) (Pfeiffer i in.
2000, s. 4-8).
Jednym z ważniejszych zadań polityki mieszkaniowej jest również dbanie o to,
aby wskutek działań rewitalizacyjnych nie powstały kolejne pustostany na sąsiednich,
nierewitalizowanych terenach. Jest to o tyle ważne, że mimo aktywnych działań ograniczających liczbę pustostanów, ciągle istnieje groźba jej wzrostu.
Najważniejszym instrumentem, jaki wymienia się w odniesieniu do polityki mieszkaniowej w kontekście rewitalizacji to dodatek do wybudowania domu mieszkalnego na
własny użytek (Eigenheimzulage). Komisja ekspercka zaleciła nawet podwojenie tego
dodatku (Pfeiffer i in. 2000). Działania takie uzasadnione są bardzo niskim współczynnikiem zamieszkiwania własnych lokali mieszkalnych w Niemczech (więcej niż połowa gospodarstw domowych mieszka w wynajmowanych mieszkaniach). Sytuacja taka
powoduje, że najemcy nie są zainteresowani przeprowadzaniem działań rewitalizacyjnych i w niewielkim stopniu angażują się w nie. Dużo lepsze efekty uzyskuje się, gdy
uczestnikami procesu rewitalizacji są w większości właściciele nieruchomości, będący
jednocześnie jej mieszkańcami (Eigenheimbenutzer) (Pfeiffer i in. 2000, s. 66).
Należy dodać, że działania w zachodniej części Niemiec również muszą uwzględniać problem pustostanów oraz niedopasowania popytu i podaży na rynku nieruchomości. Poza tym konieczna jest synchronizacja działań, aby instrumenty proinwestycyjne w starych krajach związkowych nie niszczyły efektów polityki nowych krajów.
W chwili obecnej wydaje się zresztą, że na terenie całych Niemiec konieczne jest przede
wszystkim uporządkowanie informacji o istniejących zasobach mieszkaniowych i ich
strukturze oraz opracowanie systemu dostosowującego podaż i popyt. Tego typu próby
już są podejmowane i stanowią jeden z filarów polityki rewitalizacji.
Duże znaczenie ma również zmiana stosunków własnościowych i wspieranie wykupu mieszkań przez ich dotychczasowych najemców, ponieważ brak zakotwiczenia
gospodarstw domowych sprzyja szybkim decyzjom migracyjnym i wpływa na duże rotacje na rynku mieszkaniowym. Związanie własnością mieszkania jest więc ważnym
instrumentem gospodarki mieszkaniowej.

3.12. Polityka transportowa a rewitalizacja
Duże natężenie ruchu drogowego na głównych ulicach i brak obwodnic przyczyniły się do wyludniania i tak opuszczonych starych dzielnic centralnych. Nawet działania
rewitalizacyjne nie są w stanie pomóc, jeśli dotyczą tylko sfery budowlanej, a brakuje działań przeorganizowujących ruch drogowy. Na tych terenach panuje zwiększony
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hałas, jest duże zanieczyszczenie powietrza, brakuje natomiast miejsc parkingowych
i przestrzeni spacerowej.
Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w koncepcjach planistycznych
z lat 50. i 60. ubiegłego stulecia, kiedy podjęto decyzje o rozbudowanie dróg kołowych,
poszerzając tym samym możliwości rozciągania miasta68. W niezniszczonych działaniami wojennymi śródmieściach modernizowano sieć drogową, podczas gdy w odbudowywanych tworzono zupełnie nowe rozwiązania dostosowane do zwiększonego transportu
samochodowego (większa powierzchnia dróg i odpowiadająca ówczesnym warunkom
liczba miejsc parkingowych) (Billert 2006).
Lata 70. i 80. XX wieku przyniosły przewartościowanie roli transportu publicznego oraz niezmotoryzowanych środków lokomocji (deptaki dla pieszych i ścieżki rowerowe) (Wiegandt i in. 2000). Obecnie coraz więcej obszarów śródmiejskich zamyka się
jednak dla ruchu kołowego lub znacznie ogranicza prędkość na swoim terenie (do 30
km/godzinę), pozostawiając w ich obrębie jedynie środki transportu publicznego (tramwaje, metro i autobusy). Dodatkowym środkiem hamowania indywidualnego transportu w centrach miast jest wprowadzanie opłat parkingowych i ograniczanie dostępności
miejsc parkingowych jedynie dla mieszkańców i samochodów dostawczych (Hutter i in.
2003).
W chwili obecnej największe znaczenie w polityce rewitalizacji w odniesieniu do
transportu ma powstała w 2003 r. strategia redukcji wykorzystania przestrzeni na potrzeby mieszkalnictwa i transportu (Penn-Bressel i in. 2003). Stworzenie takiej strategii
stało się koniecznością, ponieważ w roku 2000 udział powierzchni wykorzystywanej do
transportu w powierzchni całych Niemiec wyniósł 4,8% i prognozowano jego dalszy
wzrost (z tego aż 90% przestrzeni zajmuje transport drogowy)69. Strategia obejmowała
następujące działania (Hutter i in. 2004):
− obniżenie przyrostu wykorzystania powierzchni z 10 ha do 3 ha dziennie do
roku 2020, głównie poprzez zmniejszanie powierzchni osiedli mieszkaniowych, zwłaszcza na obszarach dotkniętych w znacznym stopniu problemem
pustostanów;
− obniżenie poziomu transportu drogowego powinien spaść poniżej poziomu
z 1990 r., a więc obniżenie indywidualnego transportu drogowego o 1,8%,
a przewozu towarów o 45%. Planowane środki do osiągnięcia tego celu to
winiety dla samochodów ciężarowych, podniesienie podatku ekologicznego,

68

69

Od początku lat pięćdziesiątych przeznaczono w Niemczech minimum 800 miliardów marek
(w ówczesnych cenach) na odnowę (ponad 200.000 km) i budowę nowych (około 300.000 km)
dróg, podczas gdy na działania związane z rewitalizacją miast wydano od wprowadzenia ustawy
StBauFG do 2000 r. jedynie około 35 miliardów marek (Apel i in. 2000).
Z tego aż 90% przestrzeni zajmował transport drogowy. W latach 1993-2001 powierzchnia wykorzystywana przez transport rosła w Niemczech dziennie o 22,7 ha, z czego na transport drogowy
przypadało 22,1 ha. Linie kolejowe ciągle zmniejszały swój udział w wykorzystaniu przestrzeni,
a linie lotnicze stopniowo zwiększały.
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a także obniżenie ryczałtów komunikacyjnych dla ludności oraz opracowanie
systemu przewożenia większej liczby ładunków kolejami;
− wzrost udziału przyjaznych środowisku środków transportu drogowego (publicznego transportu drogowego – ÖPNV i niezmotoryzowanego transportu –
NMV)70.
W związku z takimi założeniami wprowadzono także dodatki finansowe dla gmin
poprawiających swoje warunki transportowe, także w zakresie obsługi klienta oraz dopasowania publicznego transportu drogowego do potrzeb ludności.
Kolejnym ważnym elementem strategii obniżania wykorzystania przestrzeni miejskiej na cele transportu drogowego jest przeznaczenie większej powierzchni ulic na
chodniki (min. 3,80 m). Dodatkowo zaś w centrach kwartałów miejskich zarezerwowano miejsca na deptaki, miejsca do gry i spędzania wolnego czasu. Coraz większe znaczenie przypisuje się również kampanii „mieszkam bez własnego samochodu”.
W ramach strategii zdecydowano o ograniczeniu maksymalnej prędkości na terenie
zabudowanym do 30 km/godzinę i 50 km/godzinę na drogach przelotowych na terenie
zabudowanym, wiąże się to bowiem ze zmniejszeniem powierzchni jezdni i terenów
przynależnych (Penn-Bressel i in. 2003).
Obok problemów związanych z hałasem i natężeniem ruchu drogowego nie mniej
istotna dla rewitalizacji wydaje się poprawa połączeń komunikacji miejskiej pomiędzy
dzielnicami a obszarami śródmiejskimi. Problem ten jest szczególnie istotny w warunkach kurczących się miast z obumierającymi centrami. Przykładami dobrych rozwiązań
mogą być w tym wypadku Hamburg-Wilhelmburg oraz Saarbrücken-Burbach, gdzie
znacznie poprawiono dostępność komunikacyjną historycznego centrum. W Hamburgu, dzięki otwarciu nowej ścieżki rowerowej, znacznie podniesiono znaczenie dawnego
portu jako terenu aktywnego spędzania wolnego czasu. W przypadku Saarbrücken zaś
przeorganizowany szlak komunikacyjny stał się atrakcyjnym miejscem spotkań i handlu
detalicznego (Baumann i in. 2006).

3.13. Rewitalizacja a zasady zrównoważonego rozwoju
Problem pustostanów, a także negatywne trendy demograficzne połączone z wciąż
wzrastającym stopniem wykorzystania terenów zielonych skłonił władze niemieckie do
sformułowania w 2002 r. „Narodowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju” (Nationale Nachhaltigkeitsstrategie) (Bundesregierung 2002), w ramach której postawiono dwa
główne cele:
− ograniczenie dziennego przyrostu zagospodarowywanych gruntów z 100 ha do
30 ha (cel ilościowy);
70

Na obszarze wielkich miast i aglomeracji do 70%, na obszarze średnich miast i obrzeży wielkich
miast do 60%, a na obszarze małych miast i miasteczek do 50%. Zróżnicowanie przestrzenne jest
tu uwarunkowane nierównomiernym dostępu do ÖPNV, jak również niewystarczającą infrastrukturą dla NMV.
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− zagospodarowane grunty powinny przede wszystkim pochodzić z nieużytków
poprzemysłowych, ugorów miejskich, terenów przejściowo wykorzystywanych na cele niezgodne z pierwotnymi zamierzeniami, przy czym ich ponowne
wykorzystanie musi pociągać za sobą zarówno ekonomiczną, jak i ekologiczną
poprawę jakości substancji budowlanej (cel jakościowy) (Genske, Ruff 2007).
Kolejnym krokiem w celu zrównoważenia rozwoju było uruchomienie w 2004 r.
programu badawczego Ministerstwa Nauki i Rozwoju o nazwie REFINA (Forschung für
die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und ein nachhaltiges Flächenmanagement), obejmującego projekty promujące zrównoważoną gospodarkę przestrzenną oraz
ograniczające wykorzystanie gruntów. W ramach tych projektów wykorzystuje się:
− instrumenty prawne i planistyczne (również rewitalizacyjne),
− instrumenty finansowe, regulacyjne i wspierające,
oraz prowadzi badania nad funkcjonowaniem zrównoważonego zarządzania przestrzenią.
Najważniejszymi efektami projektu mają być:
− modelowe koncepcje innowacyjnych systemów zrównoważonego zarządzania
przestrzenią w wybranych regionach, w zależności od różnych warunków rozwoju,
− szczegółowe analizy, a także wypróbowane metody i schematy decyzyjne przydatne w zarządzaniu przestrzenią oraz recyklingu przestrzeni (Flächenrecycling),
− poprawa świadomości i komunikacji społecznej w zakresie zarządzania przestrzenią (Genske, Ruff 2007).
W odniesieniu do obszarów miejskich program REFINA zakłada przede wszystkim
wspieranie aktywnego wykorzystywania przestrzeni śródmiejskiej w celu równoważenia kosztów technicznej i społecznej infrastruktury w przyszłości. Stabilna i przemyślana polityka ponownego wykorzystywania śródmiejskich ugorów miejskich przyczynić się ma przede wszystkim do stabilizacji cen na rynku nieruchomości i łatwiejszego
przewidywania zarówno popytu na mieszkania (tak ważnego w przypadku niemieckich
problemów z nadwyżką mieszkań), jak i przyszłych ruchów cen.
Zrównoważony rozwój obszarów centralnych to również doprowadzenie do odpowiedniego zagęszczenia, rozmieszczenia zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych,
a także – poprzez odpowiednią politykę komunikacyjną – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i obciążenia hałasem.
Rewitalizacja obszarów kryzysowych jest ważnym punktem programu REFINA.
Przede wszystkim obejmuje ona następujące tereny:
− zdegradowane wewnątrzmiejskie tereny poprzemysłowe,
− przestrzenie konwersyjne (Konversionsfläche), przede wszystkim tereny powojskowe,
− tereny zdegradowane ekologicznie,
− tereny zakwalifikowane do przejściowego wykorzystania (Zwischennutzung).
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Zrównoważenie rozwoju próbuje się osiągnąć poprzez łączenie wielu instrumentów i integrowanie polityki miejskiej, wydaje się jednak, że najskuteczniejszym sposobem zrównoważenia rozwoju niemieckich miast jest stabilna polityka stopniowego wyburzania pusto stojących budynków i jednoczesnego podwyższania jakości środowiska
mieszkaniowego w pozostałych obiektach, dbanie o dostęp do infrastruktury społecznej
i technicznej na terenach kryzysowych oraz stablizacja społeczna (Becker i in. 2003).

3.14. Rewitalizacja a ochrona i konserwacja dziedzictwa
kulturowego
W 1972 komisja UNESCO powołała grupę operacyjną pod nazwą „Historyczne
centra miast”, w ramach której opracowywano procedury rewitalizacji zabytkowych terenów. Przez kilka lat obserwowano w Niemczech jej doświadczenia i dopiero w 1975 r.,
wraz z ogłoszeniem Roku Ochrony Zabytków Europejskich, włączono również ówczesną RFN w krąg jej działania, przyjmując ustawę o ochronie zabytków (Denkmalschutzgesetz)71. Przełomem, na fali dyskusji dotyczącej ustawy rewitalizacyjnej (StBauFG),
było ogłoszenie w parlamencie miast niemieckich (Städtetag) hasła „ratujmy nasze
miasta”72. Okazało się jednak, że wiele zabytkowych budynków bezpowrotnie zniknęło
z map miast, a brak jednoznacznych procedur prawnych nie sprzyjał aktywnym działaniom rewitalizacyjnym.
Obecnie głównym instrumentem ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego
jest „Ochrona zabytków budownictwa miejskiego (w nowych krajach związkowych)”
(Städtebaulicher Denkmalschutz (in den neuen Ländern))73, którego głównym celem jest
ochrona zabytkowych kompleksów w centrach miast, jak również pojedynczych obiektów, ulic i placów, które ze względu na swoją unikatową wartość oraz znaczenie dla
kształtowania wizerunku miasta podlegają specjalnej ochronie.
Nie jest jednak celem programu doprowadzenie do sytuacji, w której obszary centralne będą pozbawionymi życia muzeami. Włączenie programu w skład systemu programów rewitalizacyjnych miało bowiem na celu uczynienie z tych dzielnic atrakcyjnych miejsc zamieszkania, pracy oraz spędzania wolnego czasu.

71

W ustawie zakładano, że jej celem nadrzędnym jest dążenie do ochrony oraz opieka nad
zabytkami, a także ciągłe monitorowanie stanu zabytków i usuwanie możliwych zagrożeń.
Przede wszystkim zamierzano naprawić błędy przeszłości, nic więc dziwnego, że w ochronie
zabytków posunięto się w niej do tego, aby przyznać policji możliwość użycia siły w przypadku aktów niszczenia zabytków. W znaczny sposób ograniczono również możliwości
prowadzenia inwestycji na terenach uznanych za zabytkowe. Doprowadzenie do podpisania
umowy modernizacyjnej z właścicielami budynków przebiegało w toku długiej i skomplikowanej procedury (Hueske 2004).

72

„Rettet unsere Städte jetzt”.
http://www.staedtebaulicher-denkmalschutz.de/programm/das-programm/index.php.
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Główne założenia programu zawiera przyjęta 28.05.1991 r. „Deklaracja z Neuruppin” (Neuruppiner Erklärung). Są nimi:
− zabezpieczenie wartych zachowania budynków i zespołów budynków oraz innych obiektów budowlanych o dużym znaczeniu historycznym, artystycznym
bądź urbanistycznym,
− modernizacja i przywrócenie do stanu używalności oraz rozbudowa i przebudowa objętych programem budynków i zespołów budynków,
− zachowanie i zmiana organizacji ulic i placów o podobnym znaczeniu (Neuruppiner… 1991, s. 2).
W chwili obecnej do programu należy 178 miast w nowych krajach związkowych,
które posiadają zabytkowe centra historyczne, ważne dla wizerunku miasta zabytkowe
budynki lub ich kompleksy. Wykorzystując zapisy Kodeksu Budowlanego74 przyznano historycznym centrom w zakwalifikowanych do programu miastach status obszarów
ochrony konserwatorskiej (Erhaltungsgebiete). W przypadku zespołów budynków również znajdujące się w ich obrębie budynki nie mające statusu zabytku mogą być poddawane działaniom rewitalizacyjnym w ramach programu.
Decyzje dotyczące realizacji programu podejmuje specjalna grupa ekspercka
(Expertengruppe Städtebaulicher Denkmalschutz) powołana przy Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Rozwoju Miast (Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
– BMVBS). Komisja ta ma wspierać procesy konserwacji i ochrony dziedzictwa urbanistycznego w historycznych częściach miast oraz na bieżąco badać postępy prowadzonych działań.
Program „Ochrona zabytków budownictwa miejskiego (w nowych krajach związkowych)” dysponuje dość dużymi kwotami, w latach 1991-2005 przekazano na jego
cele około 1,48 miliarda euro, w najbliższym czasie również przewiduje się duże środki
na ochronę zabytków i powiązanie jej z działaniami rewitalizacyjnymi.
W związku z tym, że program jest tak zróżnicowany tematycznie, przed przyznaniem środków finansowych wymagane są: opracowanie ogólnej koncepcji rozwoju całego miasta, opracowanie koncepcji rewitalizacji obszaru historycznej dzielnicy centralnej, decyzja gminy dotycząca opracowania wytycznych konserwatorskich (Erhaltungsatzung) na podstawie wymogów ustawy Kodeks Budowlany (BauGB) dla obszaru, dla
którego planowane jest dofinansowanie.
Program osadzony jest w systemie programów rewitalizacji, dlatego obok tych celów konieczna jest również poprawa środowiska mieszkaniowego w objętych programem budynkach i zespołach budynków oraz zapewnienie żywotności społeczno-gospodarczej na tym terenie. Wszelkie działania muszą uwzględniać potrzeby transportowe
w dzielnicy, zaopatrzenie w infrastrukturę i usługi komunalne oraz potrzeby inwestujących tu przedsiębiorców.
W celu prowadzenia aktywnych badań dotyczących miejsca odnowionych historycznych zespołów zabytkowych w gospodarce miejskiej oraz ekonomicznych aspektów
74

BauGB § 172.
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funkcjonowania programu utworzono w 2004 r. Centrum Wymiany Informacji o Ochronie Zabytków (Bundestransferstelle Städtebaulicher Denkmalschutz).
Obok wymienionych zadań nie mniej ważne jest wspieranie wymiany dobrych
praktyk między gminami oraz wspieranie doświadczeniem miast rozpoczynających
nowe projekty. Kolejnym organem, który wspiera wymianę doświadczeń na szczeblu
federalnym i lokalnym jest Kongres Ochrony Zabytków (Kongress zum Städtebaulichen
Denkmalschutz) odbywający się corocznie w Quedlinburgu.
Stosunek gmin do części zabytkowych budynków, zwłaszcza pustostanów jest zróżnicowany: większość gmin we wschodnich krajach związkowych optuje za wyburzeniami budynków zabytkowych w uzasadnionych przypadkach (około 80% odpowiedzi
w badaniach ankietowych). Jednocześnie w ponad połowie gmin panuje przekonanie,
że pozostałe zabytki będą miały po rewitalizacji śródmieścia dużo lepsze perspektywy
rynkowe.
Wyniki badań ankietowych z podsumowania pierwszych pięciu lat programu Stadtumbau Ost przyniosły informacje o wyburzeniu 14.000 mieszkań w starym budownictwie, z czego ponad 1.000 zabytkowych. Takie wiadomości powinny być dla władz sygnałem do podjęcia dyskusji nad ochroną zabytków oraz nad statusem prawnym zabytku, zwłaszcza że wyburzenia te w 80% były finansowane ze środków programu federalnego. Mieszkańcy okolicznych domów oraz osoby zaangażowane w ochronę zabytków
organizują akcje protestacyjne w obronie tych budynków. Pozostaje oczywiście pytanie,
czy wszystkie zabytki, jedynie z racji wieku budynków, powinny podlegać ochronie.

3.15. Szkolenia i edukacja dla rewitalizacji
Na wyższych uczelniach w Niemczech brakuje kierunków studiów poświęconych
w całości rewitalizacji, kształcących specjalistów w dziedzinie zarządzania projektami rewitalizacyjnymi (CABERNET 2005). Ambitne zadanie stworzenia takiej oferty
edukacyjnej, która rzeczywiście dawałaby podstawy do traktowania absolwentów takiego kursu jako specjalistów w dziedzinie rewitalizacji, postawili przed sobą twórcy
programu REFINA. Jedną z jego części jest edukacyjny projekt: „WissTrans – Transfer
wiedzy dzięki innowacyjnym metodom kształcenia podyplomowego” (WissTrans – Wissenstransfer durch innovative Fortbildungskonzepte; Braun, Schrenk 2007, s. 152-161).
Dotyczy on głównie rewitalizacji terenów poprzemysłowych, co samo w sobie jest już
dość wąską specjalizacją, jednak oferta jest rzeczywiście interesująca. Obok wiadomości czysto teoretycznych, z pogranicza prawa, ekonomii, socjologii i ekologii, uczestnicy
zajęć poznają doświadczenia innych miast, a także uczestniczą w wymianie dobrych
praktyk. Kontakt z ekspertami jest tu możliwy głównie dzięki e-learningowemu profilowi studiów.
Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości edukacyjnych w zakresie zarządzania przestrzenią i recyklingiem przestrzeni. Zajęcia prowadzą przedstawiciele władz
lokalnych, gmin i biur projektowych uczestniczących w rewitalizacji w Północnej NadreniiWestfalii, w Badenii-Wirtembergii oraz w Saksonii. Obok tego planuje się również osobne
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zajęcia e-lerningowe dotyczące zrównoważonego rozwoju obszarów poprzemysłowych
(E-learning für nachhaltige Brachflächenentwicklung – ELNAB).
Obie koncepcje kształcenia są silnie ze sobą powiązane, podobnie jak z programem
REFINA, którego efekty są na bieżąco tematem zajęć. Uczestnicy zapoznają się więc
z naprawdę aktualnymi problemami. Interesujący jest również dobór przykładów, bowiem wybierając przykładowe kraje związkowe, twórcy projektu zadbali, by były wśród
nich wszystkie typy rewitalizowanych terenów w różnych wariantach (od kopalń i wysypisk śmieci po lotniska). Program zajęć jest dostosowany do federalnych rozwiązań
prawnych i organizacyjnych, ale możliwe jest również wprowadzenie szczegółowych
informacji dopasowanych do uczestników z konkretnego regionu, np. dotyczących rewitalizacji w miastach rozwijających się lub kurczących bądź też wykorzystania środków
finansowych).
REFINA jest programem obejmującym obok projektów czysto praktycznych
również kompleksową ofertę dydaktyczną. Mniej rozbudowane są wszelkiego rodzaju warsztaty poświęcone rewitalizacji, przeznaczone nie tylko dla profesjonalistów, ale
również dla członków społeczności lokalnej, którzy pragną w ten sposób zorientować
się w możliwościach realizacji własnych celów. Na tego typu warsztatach prezentowane
i ćwiczone są głównie narzędzia ułatwiające komunikację między uczestnikami procesu
rewitalizacji. Oto przykładowe zestawienie zagadnień z jednego cyklu warsztatów (Kabisch, Bernt 2002):
− ilościowe i jakościowe aspekty kooperacji między aktorami rynku nieruchomości,
− efektywność partycypacji społeczności lokalnej i wzmocnienie interesów społeczności lokalnej dzięki komunikacji z władzami,
− socjoekonomiczne procesy polaryzacyjne w zestawieniu z tendencjami na rynku nieruchomości,
− demograficzne tendencje i ich wpływ na funkcje miejskie,
− ekonomiczne i prawne instrumenty poprawy zarządzania przestrzeni i recyklingu przestrzeni w śródmieściach,
− szanse zachowywania norm ekologicznych w procesach rewitalizacji,
− systemy monitorowania zmian w obrębie struktur miejskich (sposoby oceny
realizacji celów rewitalizacji).
Podobne warsztaty prowadzone są również w różnych miastach programu Stadtumbau West w trybie road show. Zestawienie tematów warsztatów przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 3.7. Tematy warsztatów poświęconych rewitalizacji w programie Stadtumbau
West
Table 3.7. Subjects of workshops concerning urban regeneration in the programme
Stadtumbau West
Data prowadzenia
Miasto
warsztatów
Styczeń 2003
Pirmasens

Temat warsztatów
Zarządzanie procesami rewitalizacji
Relacje z inwestorami
Zarządzanie przekwaterowaniami
Analiza rynku nieruchomości pod kątem rewitalizacji
Praca na rzecz upowszechniania i wspierania partycypacji
społeczności lokalnej w procesach rewitalizacji

Listopad 2003

Selb

Kwiecień 2004

Wilhelmshaven

Listopad 2004

SaarbrückenBurbach

Koncepcje rewitalizacji

Kwiecień 2005

Albstadt

Współpraca między podmiotami gospodarki mieszkaniowej
i władzami komunalnymi przy przebudowie kwartałów
mieszkalnych

Marzec 2007

Borken
(Schwalm-EderWest)
Salzgitter
OerErkenschwick
Wildflecken

Wrzesień 2007

Bremerhaven

Listopad 2005
Marzec 2006
Listopad 2006

Konieczność dopasowania socjalnej infrastruktury w procesach
przebudowy miast
Systemy monitoringu w rewitalizacji
Modele finansowania w rewitalizacji
Instrumenty specjalnego prawa rewitalizacyjnego w rewitalizacji
Wpływ programu Stadtumbau West na debatę poświęconą
rewitalizacji w Niemczech

Źródło: Baumann i in. 2008, s. 108.

Warsztaty są także metodą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z innymi, często bywają również prowadzone przez praktyków. Program „Miasto socjalne” zakłada
nawet, że uczestnicy konkretnych projektów muszą odbywać cykliczne spotkania, a tzw.
„implement partycypacyjny” (GTZ, UMiRM 2003, s. 148) jest jednym ze wskaźników
skuteczności programu. Mierzy on stopień aktywności uczestników procesu, innowacyjności oraz samorządności społeczności lokalnej.
Wspieraniu innowacyjności służyły między innymi warsztaty „Miasto kreatywne
– potencjał dla rewitalizacji miast” (Städtische Kreativität – Potenzial für den Stadtumbau)75 prowadzone przez Instytut Rozwoju Regionalnego i Planowania Strukturalnego
(Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung – IRS) oraz Fundację Schadera.
Podczas tych warsztatów władze samorządowe uczyły się stosowania niekonwencjonalnych rozwiązań problemów mogących wystąpić w czasie rewitalizacji. Charakterystyczną cechą proponowanych rozwiązań jest tworzenie koncepcji sieciowych, uwzględniających połączenie wielu uczestników procesu oraz multidyscyplinarne podejście do
rewitalizacji (Keim 2001).
75

http://www.irs-net.de/anzeigen.php?choice1=institutsprofil&choice2=kreativitaet.

4. Społeczne aspekty rewitalizacji
Spójny i zrównoważony rozwój miast, którego elementem jest rewitalizacja, jest
dla dzisiejszych Niemiec ogromnie ważny. Świadczy o tym m.in. fakt, że to właśnie
w Niemczech, w Lipsku, który ma bogatą i ciekawą historię doświadczeń rewitalizacyjnych, została podpisana w 2007 r. „Karta Lipska w sprawie Zrównoważonych Miast
Europejskich” (Leipzig Chart for Sustainable Cities).
Dokument ten nie jest co prawda bezpośrednio powiązany z rewitalizacją, jednak
duży nacisk położono w nim na sprawy fundamentalne dla rewitalizacji w dzisiejszym
ujęciu. Przede wszystkim zakłada się zintegrowane podejście do problemów współczesnych miast oraz traktowanie dzielnic kryzysowych jako całości w strukturze miasta.
Ministrowie państw europejskich stwierdzili, że zagrożenia dla spójności społecznej i zrównoważonego rozwoju miast leżą głównie w sferze ekonomiczno-społecznej:
bezrobociu i wykluczeniu społecznym. Minimalizacji tych problemów powinna służyć
polityka miejska, zmierzająca do osiągnięcia harmonii. Miasta niemieckie są dobrym
przykładem, jeśli chodzi o programy społecznej rewitalizacji; program „Miasto socjalne” (Soziale Stadt) został uregulowany ustawowo, wpisem w Kodeksie Budowlanym.
Już od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku miasta niemieckie starają się,
głównie w ramach programów rewitalizacji, zarówno wzmacniać gospodarkę lokalną
i lokalny rynek pracy, jak i prowadzić aktywną politykę edukacji i szkoleń dla dzieci
i młodzieży w celu zapobiegania zwiększaniu bezrobocia wśród młodych ludzi. Założenia Karty Lipskiej nie są więc niczym nowym w polityce miejskiej Niemiec i pozwalają
mieć nadzieję, że polityka zrównoważonego rozwoju i spójności społecznej w działaniach rewitalizacyjnych doprowadzi do eliminacji większości konfliktów społecznych,
jakie występują w niemieckich miastach.
Problemy związane ze zwalczaniem ubóstwa i bezrobocia w miastach zostały
w Niemczech włączone do ogólnokrajowych programów odnowy miast pod koniec
lat dziewięćdziesiątych XX wieku w ramach programów „Miasto Socjalne – Kwartały
miejskie o szczególnym zapotrzebowaniu na rewitalizację” (Soziale Stadt)76.
Nawarstwienie wielu obszarów problemowych skłoniło zespół przygotowujący
„Miasto socjalne” – pierwszy zintegrowany program rewitalizacji – do przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców zdegradowanych dzielnic (1999). Ankieta miała na celu
wskazanie najbardziej palących problemów technicznych w opinii mieszkańców. Wskazywano przede wszystkim na (BMVBS/BBR 2007b, s. 18):
76

Na poziomie krajowym program zaczął funkcjonować od 1999 r. Został wtedy uznany przez parlament za konieczne rozszerzenie dotychczasowej koncepcji rewitalizacji wobec wzrastającej
segregacji społecznej i koncentracji ubóstwa w określonych rejonach miast i segmentach rynku
nieruchomości (Breitfuss i in. 2004, s. 53). Obecnie wyodrębniono około 300 kwartałów miejskich
o szczególnym zapotrzebowaniu na rewitalizację w obrębie 214 miast; w momencie rozpoczęcia
programu na objętych nim obszarach mieszkało 1,74 miliona osób, z czego w starych krajach
związkowych – 1,34 miliona, natomiast w nowych – 0,4 miliona osób (BMVBS 2007b).
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− brak funkcji centralnych w śródmieściach miast,
− brak zastosowania dla budynków pozostałych na terenach porozbiórkowych,
− tereny zdegradowane w centralnej części miasta lub w dzielnicach o szczególnym znaczeniu dla miasta,
− konieczność dopasowania socjalnej infrastruktury do obecnych potrzeb,
− konieczność dopasowania infrastruktury technicznej do współczesnych standardów,
− duże obciążenie ruchem ulicznym terenów śródmiejskich związane m.in. z ruchem tranzytowym.
Oprócz tego wśród problemów społecznych dominowały:
− utrata lub osłabienie opieki socjalnej,
− izolacja społeczna i atomizacja rodziny,
− pogłębienie bezrobocia,
− zmniejszenie zatrudnienia w pracach sezonowych i nisko płatnych na korzyść
imigrantów),
− segregacja przestrzenna.
Wydaje się, że wcześniejsze spychanie problemów społecznych na dalszy plan mogło w pewnym stopniu przyczynić się do ich pogłębienia. Do tego czasu bowiem nastąpiło wyraźne wyodrębnienie przestrzenne dzielnic o negatywnym odbiorze społecznym.
Dominowały wśród nich dwa typy obszarów miejskich:
− kwartały starej zabudowy (Altbauquartiere),
− osiedla wielkopłytowe (Tranbantensiedlungen) (Krummacher i in. 2003, s. 37).
Charakterystykę tych obszarów zawiera poniższa tabela.
Problemy występujące na wskazanych obszarach skłaniały zamożniejsze gospodarstwa domowe do przenoszenia się na atrakcyjniejsze tereny podmiejskie. W efekcie
tego na terenach mniej atrakcyjnych pozostają osoby, które nie są w stanie pokonać
bariery ekonomicznej i przenieść się na obrzeża miast. Barierę taką napotykają przede
wszystkim bezrobotni, osoby korzystające z pomocy społecznej, o niskich kwalifikacjach zawodowych, ludzie starsi i imigranci77. Tym ludziom najbardziej potrzebna jest
rewitalizacja jako pomoc w przezwyciężeniu stanu kryzysowego78 (Jörgensen, Schulz
zur Wiesch 2006).
77

78

Grupę osób najbardziej upośledzonych określa się w niemieckiej literaturze mianem grupy 4 A:
Arme, Arbeitslose, Alte und Ausländer.
Miasta wschodnich krajów związkowych szczególnie silnie zaczęły odczuwać działanie mechanizmów filtrujących w związku z zahamowaniem budownictwa społecznego oraz prywatyzacją
zasobów socjalnych, a także postępującą liberalizacją rynku mieszkaniowego (Kronauer 2002).
Głównym czynnikiem decydującym o przestrzennej segregacji stała się cena gruntu, determinująca dostępność mieszkań dla poszczególnych grup społecznych, przekładająca się na ceny mieszkań
i opłaty czynszowe. Również ruchy ludności wewnątrz miast potęgowały segregację, zamożniejsze
gospodarstwa domowe przenosiły się do bardziej prestiżowych lokalizacji. Typowym zjawiskiem
z tym związanym była tzw. segregacja szkolna (Schulsegregation), polegająca na przenoszeniu
dzieci z lepiej sytuowanych rodzin poza granice obszarów o niższym prestiżu.

Społeczne aspekty rewitalizacji

95

Tabela 4.1. Problemy społeczne kwartałów starej zabudowy oraz osiedli trabantowych
w Niemczech
Table 4.1. Social problems in old-bulding quarters and in Trabantensiedlungen in
Germany
Społeczne osiedla wielkopłytowe
(Trabantensiedlungen)
Sytuacja wyjściowa:
Sytuacja wyjściowa:
− osiedla budownictwa społecznego pochodzące
− przed zjednoczeniem najczęściej zamieszkiwane
z przełomu lat 60. i 70. XX wieku, zlokalizowane
przez ludność robotniczą, czego efektem jest
na przedmieściach miast, sypialnie miast ze złą
obecnie wysokie bezrobocie, niski poziom
infrastrukturą społeczną, brakiem infrastruktury
inwestycji, brak lokalnej przedsiębiorczości;
kulturalnej oraz niskim poziomem lokalnej
− duży udział słabych ekonomicznie gospodarstw
przedsiębiorczości i rozwoju usług;
domowych (spadek zdolności nabywczych
− duży udział słabych ekonomicznie gospodarstw
w wyniku bezrobocia i osłabienia osłon
domowych (spadek zdolności nabywczych
socjalnych),
w wyniku bezrobocia i osłabienia osłon
− częściowo zasiedlane i doinwestowywane przez
socjalnych);
imigrantów
− spadek inwestycji w sektorze usług prywatnych
Środowisko mieszkaniowe:
− wysoka gęstość zaludnienia, na terenach pokrytych starą zabudową – mało terenów zielonych
i rekreacyjnych, bogata oferta typowo miejskich sposobów spędzania wolnego czasu (kluby, kina itp.);
natomiast na terenach osiedli wielkopłytowych, pomimo wystarczającej liczby terenów zielonych,
brakuje kin, klubów itp.;
− degradacja substancji mieszkaniowej (akty wandalizmu, zaśmiecanie, niszczenie);
− pustostany;
− niestabilna sytuacja na rynku mieszkaniowym, niepewność co do ruchu cen mieszkań i przede
wszystkim cen najmu;
− duża rotacja najemców, negatywny odbiór społeczny obszarów
Zjawiska społeczno-demograficzne i ekonomiczne:
− odpływ młodych, wykształconych pracowników;
− zwiększenie poziomu ubóstwa, koncentracja ludności ubogiej;
− spirala degradacji przestrzennej i społeczno-ekonomicznej
Konflikty społeczne:
− erozja kontaktów i więzi rodzinnych oraz sąsiedzkich;
− negatywne tendencje społeczne, nawarstwianie się problemów, gettoizacja dzielnic
Kwartały starej zabudowy (Altbauquartiere)

Źródło: Krummacher i in. 2003, s. 38.

Jako jeden z głównych celów społecznych zintegrowanej polityki rewitalizacji
określa się osiągnięcie spójności społecznej (Soziale Kohäsion), postrzeganej jako warunek stabilnego funkcjonowania społeczności lokalnej, opartego na umiejętności właściwego reagowania na zakłócenia zewnętrzne oraz problemy wewnętrzne. Jej istnienie
uzależnione jest od wzajemnej tolerancji osób o różnym pochodzeniu, kolorze skóry,
płci i wieku, współzamieszkujących na danym terenie.
Szczególnie ważne dla osiągnięcia spójności społecznej wydaje się działanie w kierunku (Hamedinger 2004, s. 14):
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− osiągnięcia społecznej stabilizacji przy dużym zróżnicowaniu społecznym.
Osiągnięcie tego zamierzenia jest szczególnie trudne i wymaga podniesienia
atrakcyjności rewitalizowanych dzielnic dla wszystkich grup społecznych, odnowienia substancji budowlanej, zapewnienia swobodnego dostępu do usług
i infrastruktury technicznej, socjalnej i kulturalnej, a także zwalczania przejawów dyskryminacji i rozpraszania ognisk skupiających szczególnie dotkliwie
przykłady nierówności społecznych;
− wspierania lokalnych inicjatyw gospodarczych, rozwoju edukacji i zapewnienia
dostępu do szkolnictwa: Głównym celem jest aktywizacja ekonomiczna ludności. Najważniejszymi działaniami są natomiast: tworzenie i wspieranie tworzenia nowoczesnych miejsc pracy, ułatwianie funkcjonowania małym lokalnym
przedsiębiorstwom i dobre oprzyrządowanie infrastrukturalne. Połączenie tych
inicjatyw z dobrym dostępem do szkolnictwa powinno stanowić wystarczającą
zachętę, przynajmniej dla młodych ludzi, powrotu na rynek pracy i stopniowej
integracji ze społecznością lokalną;
− zintegrowanych działań przestrzennych i społecznych obejmujących zarówno poprawę stanu technicznego budynków i mieszkań, jak i modernizację infrastruktury, poprawę komunikacji miejskiej, a także aktywizację młodzieży
i starszych, zapewnienie bezpieczeństwa;
− włączenia społeczności lokalnej do działań rewitalizacyjnych.
Realizacja założonych celów społecznych jest tym trudniejsza, że na obszarach
kryzysowych można było zaobserwować wszystkie przejawy wykluczenia:
− ekonomiczne – utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do rynku pracy,
− instytucjonalne – problemy w komunikacji z władzą, z instytucjami, przedstawicielami politycznymi, brak udziału w życiu społecznym i politycznym,
− kulturalne – zanik poczucia własnej wartości i potrzeby tworzenia oraz kontaktu z kulturą,
− społeczne – izolacja i życie w odosobnionym środowisku (Häußermann 2002,
s. 78).
Dodatkowym przejawem wykluczenia jest zachowanie młodzieży, która tworzy
na terenach zdegradowanych własne podkultury, w znacznym stopniu opierające się na
agresywnej kontestacji panujących w prestiżowych dzielnicach wzorców kulturowych
(abweichende Kultur).
Czynniki, które kwalifikują obszar do programu to:
− duża fluktuacja migracji i spadek imigracji,
− wysoki poziom bezrobocia,
− wysoki poziom zależności od pomocy społecznej,
− duży odsetek imigrantów,
− duże natężenie konfliktów społecznych i negatywny odbiór obszaru na zewnątrz i wewnątrz.
W odniesieniu do poszczególnych krajów związkowych statystyki wymienionych
wskaźnikó wypadły najgorzej w Szlezwiku-Holsztynie, Saksonii-Anhalt, Dolnej Sakso-
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nii i w Zagłębiu Saary. W ponad połowie kwartałów miejskich na tych terenach bezrobocie wynosiło więcej niż 15%, jednak w odniesieniu do całych miast jedynie w 19%
przypadków statystyki były na tym samym poziomie. Dane te pozwoliły na wyodrębnienie kwartałów miejskich, których mieszkańcy mają znaczne problemy na rynku pracy.
W przypadku pomocy społecznej rozkład statystyk był podobny.
Dwa powyższe wskaźniki były głównymi branymi pod uwagę przy wyborze obszarów ze szczególnym zapotrzebowaniem na rewitalizację. Dodatkowym miernikiem
stanu kwartałów miejskich był również wskaźnik wyludniania kwartału.
Pozostałe czynniki decydujące o degradacji i występujące w dużym nasileniu
w określonych dzielnicach również były uwzględniane (w szczególności problem pustostanów na terenie nowych krajów związkowych oraz problem imigrantów na terenie
starych krajów związkowych79) i obszary te zostały włączone do programu.
Skala degradacji społecznej i ekonomicznej obszarów kwalifikowanych do programu „Miasto socjalne” jest znaczna, w związku z czym jako ogromnie cenne postrzegane
jest połączenie wielu aspektów rewitalizacji w jednym nurcie i skierowanie odpowiednich działań na obszary o szczególnym zapotrzebowaniu80. Już na etapie tworzenia zintegrowanych koncepcji działania (integrierte Handlungskonzepte – iHk), uwzględnia
się szerokie spektrum działań służących rewitalizacji przestrzennej, ekonomicznej i społecznej.
Głównym novum, jakie przyniósł program „Miasto socjalne”, była zmiana punktu
ciężkości inwestycyjnych i nieinwestycyjnych instrumentów rewitalizacji. Dotychczas
nieinwestycyjne działania były podporządkowane „twardym” składnikom procesu inwestycyjnego, rewitalizacja opierała się głównie na renowacji fizycznej tkanki miejskiej. Wraz z wprowadzeniem programu „Miasto socjalne” nie mniej istotna stała się
społeczna strona rewitalizacji.
Charakterystyczną cechą większości programów rewitalizacji jest ogromna pieczołowitość, z jaką określa się obszar działań. Konieczne jest to z uwagi na skalę problemów
i wysokość środków finansowych potrzebnych na rewitalizację. Przeciętny niemiecki
obszar rewitalizacji wynosił w połowie lat osiemdziesiątych 10,6 ha (Autzen i in. 1986,
79
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W przypadku imigrantów widać wyraźnie koncentrację problemu, ponieważ aż 26% kwartałów
miejskich w Niemczech odnotowuje ponad 30-procentowy wzrost imigrantów w liczbie mieszkańców. Dane te dotyczą całych Niemiec w starych krajach związkowych kwartałów o wskaźniku
na tym poziomie jest ponad 50%,
„Die Probleme der Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf sind mit einem integrierten
Konzept im Sinne einer ganzheitlichen Aufwertungsstrategie in einem umfassenderen Zusammenhang zielgerechteter sozialer und ökoloogischer Infrastrukturpolitik anzugehen. […] Maßnahmebegleitend ist ein auf Fortschreibung angelegtes gebietsbezogenes integriertes stadtentwicklungspolitisches Handlungskonzept durch die Gemeinden aufzustellen. Das Handlungskonzept durch
die Gemeinden aufzustellen. Das Handlungskonzept […] soll zur Lösung der komplexen Probleme zielorientierte integrierte Lösungsansätze aufzeigen, alle Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
[…] erfassen sowie die geschätzten Ausgaben und deren Finanzierung darstellen” (Verwaltungsvereinbarung 2002, Art.2, Abs. 6).
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s. 51). W zestawieniu z tym przeciętny obszar w programie „Miasto Socjalne” zaskakuje
swoją wielkością – obejmuje 126 ha81.
Podobnie w przypadku liczby mieszkańców wartości znacznie się różnią w zależności od kraju związkowego. Przeciętne zaludnienie to 8415 osób (8225 osób w starych
krajach związkowych i 9260 w nowych krajach związkowych)82. Wśród terenów najbardziej zaludnionych dominowały:
− w starych krajach związkowych – staromiejskie kwartały (np. Leipziger Osten,
Kalk w Kolonii, Gröpelingen w Bremie);
− w nowych krajach związkowych – osiedla wielkopłytowe (np. Neustadt w Halle, Marzahn w Berlinie, Prohlis w Dreźnie).
Niektóre miasta, w tym Lipsk i Brema, wyodrębniły szczególnie ważny obszar
problemowy, niewielki powierzchniowo, o znaczeniu bardziej prestiżowym i katalitycznym, który określały mianem jądra obszaru (Kernbereich). Wydaje się, że strategia taka
jest słuszna dla terenów jednorodnych, jednak w odniesieniu do obszarów o pewnym
rozproszeniu negatywnych tendencji lepszym zabiegiem jest rozszerzenie obszaru problemowego. Dzięki temu można w pełni wykorzystać drzemiący w tym obszarze potencjał, zarówno jeśli chodzi o rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości, jak i wspieranie
zaangażowania społeczności lokalnej.
Okazuje się nawet, że w niektórych przypadkach celowe jest połączenie niektórych
kwartałów miejskich w większe całości. Takiego właśnie zabiegu dokonano w przypadku dwóch pozornie różnych kwartałów:
− Bismarck i Schalke-Nord w Gelsenkirchen,
− Flüsseviertel i Lüdersring/Lüttkamp w Hamburg-Lurup.
Działania te przyniosły zdecydowany sukces, uzyskany dzięki efektom synergii.
Podobnego sukcesu nie udało się niestety powtórzyć w Neunkirchen, gdzie niewłaściwie połączono Dolne i Górne Miasto na Starym Mieście, nie dostrzegając ich odmienności (Becker i in. 2003, s. 69).
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Twórcy programu tłumaczą to koniecznością zintegrowanego działania niemożliwego do osiągnięcia w zbyt pokawałkowanej strukturze miejskiej. Wielkości obszaru o szczególnym zapotrzebowaniu na rewitalizację wahają się w obrębie Niemiec od jednego hektara w Schmarl (Rostcck)
i Schwalbenweg (Schwabach) do około 1061 ha w przypadku Hagen w Północnej Nadrenii-Westfalii. Niewielkie obszarowo kwartały miejskie dominowały w Nadrenii-Palatynacie (przeciętnie
32 ha), Meklemburgii-Pomorzu Przednim (43 ha) i w Berlinie (63 ha). Największe obszary wyodrębniono natomiast na terenie Północnej Nadrenii-Westfalii (przeciętnie 287 ha), Dolnej Saksonii
( 255 ha) oraz w Saksonii-Anhalt (187 ha). Bawaria i Badenia-Wirtembergia dodały w 2001 r.
dodatkowe tereny znacznie większe powierzchniowo, zmieniając tym samym strategię, zgodnie
z którą przedtem dominowały na ich terytorium niewielkie obszary problemowe.
Największe pod względem liczby ludności obszary problemowe wyodrębniono na terenie Saksonii-Anhalt (średnio 13700 osób), jak również w Północnej Nadrenii-Westfalii oraz w Berlinie.
Najmniejsze ludnościowo kwartały miejskie (średnio 3700 osób) występują na terenie Dolnej Saksonii, a także Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-Palatynatu (Becker i in. 2003, s. 67).
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Istotnym elementem rewitalizacji społecznej jest plan socjalny (Sozialplan), główny instrument planowania społecznego na terenach rewitalizowanych83. Zawiera on
zestawienie działań miasta w celu zniwelowania negatywnych skutków prowadzonych
działań naprawczych dla mieszkańców tych terenów84, które gmina jest zobowiązana
przedstawić najpóźniej do momentu rozpoczęcia wdrażania programu rewitalizacji.
Poprzez negatywne skutki działań rewitalizacyjnych rozumie się przede wszystkim zmianę struktury społecznej dzielnicy, np. w wyniku wykwaterowań, podwyżek
czynszów itp. Wykwaterowanie mieszkańców może przynieść poważne naruszenie dotychczasowych więzi międzysąsiedzkich oraz wywołać trudności w przystosowaniu do
nowych warunków, a także prowadzić do powstania gett.
Znacznie mniejszym obciążeniem jest dla ludności przekwaterowanie na czas modernizacji lub remontu własnego mieszkania do mieszkania zastępczego. Utrudnienia te
powinny, zgodnie z prawem niemieckim, zostać przewidziane zawczasu i w toku działań
rewitalizacyjnych należy stosować odpowiednie środki zaradcze.
Gmina nie ma ustawowego obowiązku zbierania danych socjalnych o swoich
mieszkańcach85, jednak bez prowadzenia takich badań nie byłaby w stanie odpowiednio
reagować na powstające problemy w czasie rewitalizacji. W związku z tym zalecane jest
prowadzenie w gminach badań dotyczących tendencji demograficznych, społecznych
i sytuacji na rynku pracy. Gminy powinny również zbierać informacje na temat możliwości przeciwdziałania trudnościom przystosowawczym mieszkańców:
− o dostępności mieszkań zastępczych z niskimi czynszami,
− o zastępczych lokalach użytkowych dla lokalnych przedsiębiorców,
− o możliwościach przeniesienia działalności handlowej lub usługowej na inny
teren,
− o możliwościach znalezienia pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
− o pomocy finansowej dla mieszkańców dotkniętych bezrobociem (Frey, Hamedinger 2006)86.
W każdym wypadku gmina zobowiązana jest przeprowadzić kampanię informacyjną wśród mieszkańców, dotyczącą usuwania negatywnych skutków przekwaterowań
(pomoc finansowa, szkolenia i zasiłki dla bezrobotnych), a także możliwości znalezienia
pomocy wśród mieszkańców. Jeśli gmina przekazała część swoich zadań właścicielom
83

84
85
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Został on wprowadzony do ustawy StBauFG w 1971 r., jednak pod koniec lat 70. XX wieku wykreślono go z ustawy bez zamiennika, ograniczając również w bardzo dużym stopniu ustawowe
instrumenty społecznej rewitalizacji oraz partycypacji społecznej (głównie do przedsiębiorców).
Pomimo to wiele organizacji w poszczególnych krajach związkowych opracowało modele powiększające możliwości współuczestnictwa społeczności lokalnej w rewitalizacji (Breitfuss i in.
2004, s. 54).
BauGB §180.
BauGB §141 ust. 1.
W zależności od kraju związkowego przysługują różne formy pomocy, zasadniczo są to przede
wszystkim dodatki mieszkaniowe, wypłaty wyrównujące różnice w czynszach oraz pomoc dla
przedsiębiorców.
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nieruchomości na terenie rewitalizowanym, może żądać od nich wykonywania postanowień planu socjalnego. Plan socjalny zawiera pisemne sprawozdanie z wyników rozmów z mieszkańcami i planowanych sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom
działań rewitalizacyjnych. Publikacja taka ma głównie zadanie pomocnicze i informacyjne. Nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych. Na każdym
etapie wdrażania programu rewitalizacji powinna być aktualizowana.
Możliwe jest zlecenie opracowania planu socjalnego powiernikowi rewitalizacji.
Opracowanie takiego planu, raz zlecone, może być całkowicie lub częściowo przekazane innemu zespołowi, w szczególności, gdy plan nie został przygotowany w odpowiednim terminie. Osoby trzecie zatrudnione przy opracowaniu planu socjalnego obowiązuje
klauzula zachowania tajemnicy służbowej również po zakończeniu przygotowywania
planu87.
Właściwie sporządzone plany ogromnie ułatwiają sprawne przeprowadzenie rewitalizacji. Niemiecki system planowania urbanistycznego i społecznego jest wynikiem
wielu lat doświadczeń, których Polsce niestety brakuje. Stworzenie oprzyrządowania
procesów rewitalizacji, zarówno prawnego, jak i planistycznego, wydaje się być warunkiem sine qua non rewitalizacji w Polsce.

87

BauGB §138.

5. Rewitalizacja a rynek nieruchomości

5.1. Rewitalizacja a przewagi inwestycyjne
Relacje między rynkiem nieruchomości a rewitalizacją są złożone, a ostateczny
efekt występujących tu współzależności w przeważającej mierze uzależniony jest od
polityki rozwoju przestrzennego i oddziaływania państwa na rynek nieruchomości.
Z analizy tego rynku w różnych krajach wynika, że choć bezpośrednią przyczyną
degradacji i nierewitalizowania starych budynków i starych części miast jest fakt,
że najczęściej właścicieli nieruchomości cechuje deficyt środków finansowych, to
jednak praprzyczyna jest inna. Zaniedbywanie rewitalizacji spowodowane jest paradoksalnie nie brakami finansowymi, a wzrostem dobrobytu i jego ukierunkowaniem na nowe zasoby nieruchomości oraz brakiem zainteresowania odnową starej
substancji.
Jest to przede wszystkim następstwem mechanizmów mających źródło w polityce
przestrzennej i infrastrukturalnej państwa. W polityce tej w niedostatecznym stopniu
uwzględniany jest kompleksowy rachunek ekonomiczny, obejmujący różnorodne efekty zewnętrzne rewitalizacji, w tym efekty społeczne i ekologiczne. W rachunku ekonomicznym przeprowadzanym z punktu widzenia pojedynczego inwestora efekty te są
marginalizowane, jeśli nie eliminowane. Wskutek tego nowe inwestycje w nieruchomości oceniane i klasyfikowane są jako bardziej efektywne na tle inwestycji ukierunkowanych na rewitalizację.
Nieprzypadkowo zatem mechanizmy rynku nieruchomości nie zagwarantowały
dotychczas w praktyce zrównoważonego rozwoju miast, ukierunkowanego nie tylko
na efekty bezpośrednie, ale także na efekty zewnętrzne, w tym społeczne, ekologiczne
i przestrzenne.
Uproszczony, żeby nie powiedzieć prostacki rachunek ekonomiczny stosowany
w podejmowaniu decyzji dotyczących kształtowania rozwoju miast i rynku nieruchomości w konsekwencji prowadzić może, a praktyka to potwierdza, do preferowania
inwestycji nowych kosztem rewitalizacyjnych. Ma to miejsce, mimo że rewitalizacja
nie wymaga nowych terenów a często także planów przestrzennego zagospodarowania.
Co więcej, gwarantuje szereg efektów wykraczających poza efektywność w rozumieniu
czysto ekonomicznym.
Zaniedbania w sferze inwestycji rewitalizacyjnych w odniesieniu do pojedynczych
obiektów pogłębia ich zły stan, co w konsekwencji szybko, wręcz „epidemiologicznie”, może przenosić się na sąsiednie obiekty, ulice, a następnie dzielnice, wyłączając je z obszarów zainteresowania inwestorów i prowadząc do negatywnych zjawisk
ekonomicznych, społecznych i innych. Szybko dochodzi do degradacji ekonomicznej
(zdegradowane obiekty nie mogą generować korzyści ekonomicznych), a następnie społecznej. Mimo dobrej lokalizacji obiekty tracą cechy efektywnych inwestycji. Dochodzi
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do „spirali degradacji”, „efektu domina” i w konsekwencji do powstania slumsów, które
niezwykle trudno rewitalizować. Przykładem tego są m.in. slumsy w tak bogatym kraju
jak USA. Wskazuje to, że przyczyną ich powstania nie jest niski poziom PKB, ale niewłaściwa polityka państwa.
Doświadczenia Niemiec, ale również USA i charakterystyczne dla amerykańskich
miast, w tym m.in. takich jak Waszyngton czy Nowy Jork, slumsy wskazują, że rozwój
miast nie może być pozostawiony wyłącznie oddziaływaniu mechanizmów rynkowych.
Wymaga on dodatkowych regulacji z zakresu polityki państwa, nie tylko ekonomicznej,
ale i przestrzennej, społecznej oraz ekologicznej.
Degradacji starych dzielnic sprzyja także fakt, że procedury inwestowania na nowych terenach są przeważnie znacznie prostsze i bardziej zyskowne – wystarcza niezabudowany grunt i pozwolenie na budowę. Natomiast odnawianie starych i zdegradowanych zasobów z reguły wymaga przebrnięcia inwestora przez skomplikowane procedury, w tym związane z koniecznością spełnienia wymogów konserwatora zabytków
i wymogów społecznych. Skutkuje to długim, bardzo skomplikowanym, trudnym procesem inwestycyjnym, w dodatku dającym zyski dopiero po nieporównywalnie z nowymi
inwestycjami długim czasie.
Praktyka wskazuje zatem, że bogacenie się społeczeństwa sprzyja dynamice
nowego budownictwa, a przy braku w polityce gospodarczej państwa bodźców dla
rewitalizacji prowadzi do jej marginalizacji, a tym samym postępującej dekapitalizacji budownictwa i degradacji starych dzielnic miast. Te niekorzystne procesy
pogłębiane są wskutek specyfiki regulacji prawa lokatorskiego i często nieuregulowanych stosunków własnościowych w odniesieniu do starych obiektów, zwłaszcza
mieszkań. Prowadzi to do dodatkowych negatywnych efektów synergicznych, albowiem nieuporządkowane stosunki własnościowe stanowią barierę w pozyskiwaniu
zewnętrznych źródeł finansowania, w tym kredytów bankowych i w pozyskiwaniu
nowych inwestorów. Na takim tle nowe budownictwo charakteryzuje się znacznie
mocniejszymi stronami pod względem zarówno procedur inwestycyjnych, infrastruktury (która w starych dzielnicach jest przestarzała, brak miejsc parkingowych,
zieleni, placów zabaw dla dzieci itp.), jak i pod względem pozyskiwania źródeł finansowania.
Zatem „degradacja starego budownictwa jest wynikiem jego gorszej pozycji wyjściowej na rynku nieruchomości i na rynkach finansowych w porównaniu z budownictwem nowym. Z tej racji rewitalizacja nie będzie niczym innym, jak interwencją w kierunku odzyskania warunków dla konkurencyjności starych zasobów, pomocą w odzyskaniu zdolności funkcjonowania starych zasobów na rynku nieruchomości. Klucz tych
działań ma w swych rękach polityka” (Billert 2007).
Nieprzypadkowo też w ostatnich latach szczególnie wysoko ceniony jest przez inwestorów Sztokholm, gdzie w wyniku ukierunkowanej na zrównoważony rozwój polityki gospodarczej oferowane są nowe możliwości inwestowania w projekty związane
z rewitalizacją oraz zrównoważony rozwój wszystkich sektorów rynku. Dotyczy to też
Kopenhagi, Edynburga, Wiednia, Brukseli, Dublina i Amsterdamu.
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Rewitalizacja jako kierunek inwestowania jest tym bardziej niezbędna, że rynek
nieruchomości podlega cyklicznym wahaniom koniunkturalnym, zaś kryzysy na rynku
nieruchomości przenoszą się na całą gospodarkę.

5.2. Kryzysy na rynku nieruchomości a rewitalizacja
Bezprecedensowy dynamizm przemian technologicznych, ekonomicznych i społecznych, jakich obecnie doświadcza świat i zglobalizowane gospodarki krajowe sprawiają, że inwestorzy muszą się coraz bardziej liczyć z narastającym ryzykiem wystąpienia sytuacji kryzysowych na rynku nieruchomości. Potwierdzeniem tego jest ostatni
kryzys na tym rynku w USA. W wyniku zmian dokonujących się pod wpływem szybkiego postępu technologicznego i innowacji, w tym zwłaszcza innowacji finansowych, gospodarka staje się coraz mniej stabilna, coraz bardziej „przemieszczalna”, a kolejne fale
innowacji prowadzą nie tylko do pożądanej „kreatywnej rekonstrukcji” czy destrukcji
twórczej, lecz także destrukcji przynoszącej nieodwracalne bądź trudno odwracalne, dalekosiężne skutki społeczne, gospodarcze, ekologiczne i przestrzenne, radykalnie zmieniające sytuację i warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, ale także instytucji i krajów.
Obok beneficjentów przemian rośnie liczba ich „ofiar”.
Zarazem kształtowanie rynku nieruchomości zawsze, przynajmniej częściowo
związane jest ze „ścieżką zależności”, zależności od przeszłości i uwarunkowań „genetycznych”, społeczno-ekonomicznych i przestrzennych.
Podłoże kryzysów na rynku nieruchomości łączy się z nieodłączną dla gospodarki
rynkowej cechą cykliczności, czyli występowaniem cykli koniunkturalnych. Drugą koronną przyczyną sytuacji kryzysowych jest dokonujący się obecnie w skali światowej
przełom cywilizacyjny, wyrażający się w wygasaniu cywilizacji przemysłowej i przechodzeniu do nowego, nieprzemysłowego modelu gospodarki. W takich warunkach rośnie rola rewitalizacji, w tym m.in. ukierunkowanej na przywracanie do użytkowania
zbędnych obiektów pofabrycznych.
Historia gospodarcza potwierdza przy tym, że kryzysowe sytuacje nasilają się
w warunkach głębokich przełomów cywilizacyjnych, co obecnie ma właśnie miejsce.
Dezindustrializacja oznacza przechodzenie do gospodarki zwirtualizowanej (do „wikinomii” – z „sieciową władzą” i „usieciowieniem demokracji”), mającej w znacznej
mierze cechy „gospodarki nietrwałości”, finansjeryzacji, czyli odrywania się przepływów finansowych od proceśow realnych, co już samo w sobie może stanowić zarodek
kryzysu (Tapscott, Williams 2008).
Historia gospodarcza i analiza kryzysów dowodzi, że współcześnie pierwsze symptomy sytuacji kryzysowych pojawiają się na rynku nieruchomości i w budownictwie,
a zarazem rynki te wychodzą z kryzysu, jako ostatnie. Stąd też kryzysy na rynkach nieruchomości nierzadko trwają długo (ostatni kryzys w Japonii trwał ok. 10 lat). Kryzys na
tym rynku szybko przenosi się na inne działy gospodarki, czego doświadczają dotkliwie
przedsiębiorstwa z różnych branż, niekiedy przypłacając to bankructwem. Ze względu
na ścisłe związki między kryzysami na rynkach nieruchomości a występowaniem sy-

104

Rewitalizacja a rynek nieruchomości

tuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach kryzysowe sytuacje na rynku nieruchomości
powinny być wnikliwie analizowane.
To jak silnie rynek nieruchomości i jego kryzysy rzutują na całą gospodarkę i funkcjonowanie przedsiębiorstw ilustruje m.in. opinia doradcy ekonomicznego byłego prezydenta USA Billa Clintona – R. Wescytta, który oszacował pod koniec 2006 r., że aż
64% wzrostu gospodarczego i 80% wzrostu zatrudnienia USA w latach 2001-2005 było
spowodowanych rynkiem nieruchomości (choć jego udział w PKB wynosi jedynie 5%)
(Piech 2007). Wskazuje to, że koniunktura na rynku nieruchomości jest kołem napędowym gospodarki, jednak zarazem kryzys na tym rynku może prowadzić do głębokich
zapaści i wstrząsów w gospodarce oraz dramatycznego pogarszania się jej kondycji,
w tym kondycji przedsiębiorstw, a także gospodarstw domowych.
Doświadczenia wielu krajów wykazują, że choć rynek nieruchomości bezpośrednio nie stanowi wiodącego czynnika kreowania PKB, to jednak siła oddziaływania tego
segmentu na inne działy gospodarki okazuje się być spektakularnie duża. Potwierdza
to historia i cechy wszystkich światowych kryzysów, począwszy od wielkiego kryzysu
okresu międzywojennego poprzez kryzysy jakich doświadczyła gospodarka wielu krajów w ostatnim dwudziestoleciu. Siedem odnotowanych w tym okresie kryzysów miało
podłoże w rynku nieruchomości. Dotyczy to następujących kryzysów:
• 1988-1993 – kryzys francuski; od 1991 do 1993 r. – spadek cen nieruchomości
komercyjnych w Paryżu o połowę, zaś mieszkań o 25%;
• 1988-1993 – norweski kryzys bankowy; zbyt łagodna polityka monetarna spowodowała nagły wzrost popytu na nieruchomości, a w konsekwencji stworzyła
bańkę spekulacyjną na rynku nieruchomości;
• 1991-1992 – kryzys w małych oraz średnich brytyjskich bankach, spowodowany głównie ich zbyt wysokim zaangażowaniem na rynku nieruchomości;
• 1991-1993 – kryzys w Hiszpanii; po jej wstąpieniu do Unii Europejskiej
w 1986 r., ceny nieruchomości zaczęły gwałtownie rosnąć. Jednak około roku
1991 nastąpiła korekta rynkowa i ceny zaczęły nagle spadać. Wiele instytucji
finansowych i przedsiębiorstw zaangażowanych w rynek nieruchomości znalazło się w sytuacji kryzysowej, a straty z tytułu kryzysu stanowiły 17% PKB;
• 1990-2000 – kryzys japoński: boom kredytowy wywołany niskimi stopami
procentowymi i luźna, łagodna polityka kredytowa wywindowały ceny nieruchomości, które osiągnęły szczytowy poziom w 1989 i stanowiły głównym zabezpieczeniem pożyczek. Dokonane wówczas zaostrzenie polityki kredytowej
doprowadziło do gwałtownego i głębokiego spadku cen nieruchomości (w ciągu kolejnych sześciu lat ceny ziemi biznesowej spadły 4-krotnie). Dotknęło to
sektor bankowy, prowadząc do jego kryzysu, a następnie całej gospodarki. Pojawiła się deflacja. Kosztowna interwencja antykryzysowa podjęta przez rząd
Japonii doprowadziła do głębokiego deficytu budżetowego. Wyjście z kryzysu
zajęło prawie 10 lat. Nie dało rezultatu nawet obniżenie stóp procentowych
banku centralnego do zera. Stąd też lata 90. XX w. określane są w Japonii jako
„stracona dekada”;
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1997 – azjatycki kryzys finansowy; jednym z jego głównych powodów był
ostry spadek cen na rynku nieruchomości komercyjnych;
• obecny, zapoczątkowany w 2005 r. kryzys w gospodarce USA. Pierwotną jego
przyczyną było tzw. pęknięcie bańki internetowej w 2000 r. i wynikające stąd
zakłócenia na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych oraz będąca konsekwencją tego recesja w 2001 roku. Wówczas to dla ożywienia gospodarki
poluzowano politykę pieniężną i regulacje rynku kredytowego. W efekcie dokonanych w latach 2001-2003 serii obniżek stóp procentowych spadły one pod
koniec 2003 r. poniżej 1%. Od 1987 r. (od kryzysu na amerykańskim rynku
nieruchomości i na rynku kapitałowym), ceny nieruchomości nieprzerwanie
rosły. Wierzono, że trend ten będzie trwały. Dlatego też, jeśli zabezpieczeniem
kredytu były nieruchomości, banki nie dokonywały oceny zdolności kredytowej (credit scoring), nie sprawdzano wiarygodności kredytowej kredytobiorcy.
W następstwie tego ukształtował się segment rynku kredytów hipotecznych
o podwyższonym ryzyku kredytowym (subprime). Trwający nieprzerwanie od
1987 roku wzrost cen nieruchomości był czynnikiem nakręcania koniunktury gospodarczej. W efekcie ceny nieruchomości w latach 2005 i 2006 rosły
szczególnie szybko. Inwestorzy na coraz szerszą skalę inwestowali w nieruchomości uznając, że ich ceny będą w przyszłości rosły. Jednak FED (The Federal Reserve System), bank centralny USA, w dążeniu do optymalizacji ryzyka
od 2004 r. kilkanaście razy podwyższył stopy procentowe. Spowodowało to
wzrost obciążeń kredytowych kredytobiorców i część z nich stała się niewypłacalna. Od jesieni 2007 r. FED dla osłabienia zjawisk kryzysowych obniżył
stopy procentowe, ale nie przynosi to ożywienia na rynku nieruchomości. Jak
ocenia J. Sachs obecna polityka FED przyczynia się raczej do inflacji w Stanach Zjednoczonych niż do uzdrowienia koniunktury (Sachs 2008).
Jak wynika z przedstawionej enumeracji kryzysów, ich czas trwania jest zróżnicowany. Cechą wspólną i wspólnym podłożem wszystkich wymienionych kryzysów była
luźna polityka kredytowa Banku Centralnego, czego następstwem było przeinwestowanie na rynku nieruchomości i przewartościowanie na rynku papierów wartościowych.
W efekcie tego rynek wymusił korektę, czyli proces odwrotny, tj. proces spadku cen
nieruchomości i indeksów giełdowych, co pociąga za sobą kryzys w całej gospodarce.
Potwierdza to austriacka teoria cyklów koniunkturalnych wiążąca cykliczność z polityką stopy procentowej i działalnością banków centralnych. W bardzo ostrej formie ocenił
to też J. Sachs, który stwierdził, że „amerykański kryzys w znacznym stopniu zawdzięczamy właśnie FED oraz życzeniowemu myśleniu administracji Busha. Jednym z głównych winowajców był sam Alan Greenspan, który pozostawił swemu następcy Benowi
Bernanke straszliwą schedę” (Sachs 2008).
Ofiarami tego typu kryzysów są w pierwszym rzędzie podmioty najbardziej powiązane z rynkiem nieruchomości i rynkiem kapitałowym: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, przedsiębiorstwa budowlane (w tym firmy deweloper-
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skie). Kryzysy w tych przedsiębiorstwach pociągają następnie kryzysy u ich kooperantów. Pojawia się efekt „kryzysowego domina”.
W wyniku kryzysu na rynku nieruchomości w USA już w 2006 roku – pierwsze
symptomy nadciągającego kryzysu dotknęły New Century Financial Corporation – największego amerykańskiego pożyczkodawcę, którego akcje znacząco traciły na wartości,
co doprowadziło w marcu 2007 roku do ogłoszenia bankructwa. Banki USA, silnie zaangażowane w kredyty hipoteczne, zaczęły ponosić olbrzymie straty. W takiej sytuacji
znalazł się m.in. jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie – Bear Stearings. Zawiesił on na początku sierpnia 2007 r. wypłaty z funduszy inwestycyjnych, co
spotęgowało panikę na rynku. Bankructwo ogłosiło też kilkadziesiąt innych, mniejszych
pożyczkodawców. Kryzysowe sytuacje wystąpiły także w firmach ubezpieczeniowych,
przede wszystkim tych, które ubezpieczały kredyty hipoteczne. Zjawiska kryzysowe
dotknęły także inne kraje, zwłaszcza te, których przedsiębiorstwa, w tym banki, inwestowały w amerykańskie subprime. W wyniku rozwoju różnego rodzaju innowacji
finansowych i międzynarodowego obrotu papierami wartościowymi, w tym wtórnymi,
zjawiska kryzysowe łatwo przemieszczają się do innych krajów uczestniczących w tym
obrocie. Następuje to w tym większym stopniu, im bardziej zglobalizowana jest gospodarka światowa. Taka gospodarka narażona jest bowiem na „efekt domina” w występowaniu sytuacji kryzysowych.
Obecny kryzys amerykański przemieszcza się także do Niemiec. Według m.in.
Martina Fausta, eksperta bankowego frankfurckiej School of Finance and Management,
jedno z zagrożeń dla stabilności systemu finansowego Niemiec polega na bezpośrednim
zaangażowaniu banków na amerykańskim rynku nieruchomości, drugie wynika z tego,
że ryzykowne kredyty sprzedawane na rynku międzynarodowym weszły do portfela niemieckich banków. Także inni eksperci wskazują na przejściowe wprawdzie, ale wyraźne,
osłabienie koniunktury w Niemczech i innych krajach UE. Przewidywane są w związku
z tym istotne zmiany w europejskiej branży finansowej w postaci fuzji nie tylko mniejszych, lecz także większych banków.
Zjawiska kryzysowe nie sprzyjają inwestowaniu w sektorze nieruchomości.
Osłabiają przede wszystkim motywacje do podejmowania nowych inwestycji. Dotyczy to też generalnie rewitalizacji, choć paradoksalnie warunki takie mogą w niektórych przypadkach relatywnie wzmacniać zainteresowanie tego rodzaju inwestycjami.
W warunkach kryzysu na rynku nieruchomości inwestorzy nie są bowiem skłonni do
rozpoczynana nowych, dużych przedsięwzięć/projektów. Stąd też zwolniony dzięki
temu potencjał może być lokowany w projektach rewitalizacyjnych. Uzależnione jest
to jednak od polityki gospodarczej i stosowanych w niej mechanizmach prorewitalizacyjnych.
Przykładem tego typu mechanizmów są m.in. wprowadzane w 2008 roku w Japonii ulgi podatkowe, ukierunkowane na wzrost zainteresowania inwestorów wydłużaniem okresu „życia domów”. W Japonii bowiem prawie nie istnieje rynek starych
domów, rynek wtórny. W ich miejsce powstawały nowe, czemu sprzyjały z jednej
strony trzęsienia ziemi, a z drugiej specjalne zachęty inwestycyjne ukierunkowane
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właśnie na nowe budownictwo. W rezultacie, o ile w Wielkiej Brytanii 89% domów
miało więcej niż jednego właściciela (w USA – 78%, we Francji – 66%), w Japonii
dotyczy to zaledwie 13% domów. W celu zmiany tego stanu w Japonii wdrażany jest
pod hasłem polityki „200-letnich domów” nowy system opodatkowania nieruchomości, zgodnie z którym inwestycje spełniające standardy umożliwiające zwiększenie
trwałości budynków uprawniają ich właścicieli do skorzystania z redukcji podatku
od nieruchomości o 25% do 75%. Ponadto kredyty hipoteczne dotyczące tego typu
inwestycji mogą być udzielane na dłuższy okres (do 50 lat, podczas gdy okres ten dla
tradycyjnej hipoteki wynosi maksimum 35 lat), przy tym procedury inwestycyjne są
uproszczone.
Uzasadnień i przykładów wspomagania rewitalizacji i oddziaływania na rynek nieruchomości jest więcej. Jednymi z ważniejszych są globalne problemy, przed którymi
staje świat. W literaturze ekonomicznej problemy te określane są jako węzły gordyjskie
XXI wieku. Należą do nich:
1. granice wzrostu: niedobory energii i klimatyczne katastrofy,
2. starzenie sie społeczeństw w krajach rozwiniętych i wiek XXI jako wiek migracji,
3. pojawienie sie Chin jako globalnego mocarstwa, porażka demokracji,
4. rosnące znaczenie rynków finansowych i pojawienie sie nowych globalnych
graczy na tych rynkach (Rybiński 2007; Opala, Rybiński 2008).
Co najmniej dwa z wymienionych czterech „węzłów” stanowią uzasadnienie dla
wspomagania inwestycji rewitalizacyjnych. Dotyczy to niedoborów surowców i energii
oraz starzenia się społeczeństw w krajach rozwiniętych. Rewitalizacja sprzyja oszczędnościom zasobów surowcowych, a przy tym ograniczać może skutki środowiskowe wynikające ze zmian aktywności gospodarczej.
Także starzenie się ludności wskazuje na wagę programów rewitalizacji miast i inwestycji w tym zakresie. Zaawansowany wiek nie sprzyja bowiem dokonywania nowych
inwestycji, przeciwnie, skłania raczej do zbywania posiadanych nieruchomości. Stąd też
im starsze społeczeństwo, tym jest trudniejsze i dłużej trwa wychodzenie z kryzysów na
rynku nieruchomości. Inwestycje rewitalizacyjne mogą w takich warunkach stanowić
czynnik sprzyjający równowadze na rynku nieruchomości.
Zarazem jednak większa złożoność procedur i procesów inwestycyjnych w przypadku rewitalizacji w porównaniu z inwestycjami nowymi wskazuje na celowość różnicowania narzędzi polityki gospodarczej w odniesieniu do tych dwu typów inwestowania
na rynku nieruchomości.

5.3. Oddziaływanie procesów rewitalizacyjnych na rynek
nieruchomości w Niemczech
Wspomniane zjawiska i związki miedzy rewitalizacją miast a lokalnymi rynkami
nieruchomości występowały z całą wyrazistością w Niemczech zarówno Zachodnich,
jak i Wschodnich.
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Rynek nieruchomości jest skomplikowanym system powiązań i sprzężeń zwrotnych między różnymi podmiotami, w tym osobami fizycznymi będącymi zarówno
właścicielami nieruchomości, jak i ich użytkownikami. Rewitalizacja miast nie odbywa się poza, lecz na rynku nieruchomości. Ten ostatni, tak jak rewitalizacja miast,
ma charakter lokalny. Oznacza to, że wszelkie jego przemiany dokonują się w na
stosunkowo niedużym obszarze i mają zawsze przede wszystkim znaczenie lokalne,
chociaż nie tylko.
Lokalny rynek musi charakteryzować się specyficznymi cechami, które powodują
wzrost zainteresowania inwestorów z całego świata inwestowaniem na nim. Najczęściej
cechą tą jest stopa zwrotu z inwestycji, wyższa aniżeli przeciętna.
Z taką sytuacją mamy do czynienia w większości krajów transformujących gospodarkę, w których zasoby nieruchomości spełniających wysokie wymagania jakościowe były małe (np. Warszawa). W związku z postępującym, na skutek transformacji, rozwojem gospodarczym następował ciągły wzrost popytu na nieruchomości,
początkowo przede wszystkim biurowe, a później na wszelkie inne o charakterze
komercyjnym. Lokalne uwarunkowania rynku nieruchomości w Warszawie, zwłaszcza wysokie ceny wynajmu powierzchni, ale również – swoboda dokonywania
transakcji, cywilizowane, a więc i zrozumiałe przez wszystkich zasady obrotu nieruchomościami, zasady inwestowania, rozwój zawodów licencjonowanych i ogólny
wzrost wykształcenia osób pracujących w tym sektorze gospodarki spowodowały
stopniowy wzrost zainteresowania tym lokalnym rynkiem wielkich inwestorów z całego świata.
W sensie przepływów kapitałowych lokalny warszawski rynek nieruchomości stał
się elementem światowego rynku kapitałowego. O ile bowiem rynek nieruchomości,
poprzez trwałe powiązanie nieruchomości z gruntem, a więc jej nieprzenaszalność, ma
charakter lokalny, to przepływy finansowe pomiędzy jednym lokalnym rynkiem nieruchomości a wieloma innymi rynkami nieruchomości, ale także wszystkimi rynkami
finansowymi czy kapitałowymi, mają charakter globalny.
Zdefiniowany tu rynek nieruchomości (Bryx 2006), jako ścisłe powiązanie 4 rynków (podsystemów) pokazuje powiązania miedzy tymi segmentami lokalnego rynku
nieruchomości.
W związku z tym jednak, że rynek ten funkcjonuje w otoczeniu, a jeszcze lepiej –
we wzajemnym oddziaływaniu i przenikaniu społecznym, gospodarczym, politycznym
i prawnym, wszelkie działania w każdy z nich wywierają swój wpływ na zachowanie
się całości.
Dobry system prawny zachęca inwestorów z całego świata do inwestowania w Polsce (nie tylko na lokalnym rynku warszawskim, ale na wielu innych), rozwijająca się
gospodarka kreuje potrzeby inwestycyjne, bo zgłasza popyt na dodatkowe obiekty, powierzchnie itd. Stabilne otoczenie polityczne i uporządkowane sprawy socjalne to także
ważne elementy oddziaływania na rynek nieruchomości.
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Rysunek 5.1. Rynek nieruchomości jako system
Illustration 5.1. Real estate market as a system
OTOCZENIE GOSPODARCZE
(SYSTEM GOSPODARCZY)

OTOCZENIE SPOŁECZNE
(SYSTEM SPOŁECZNY)

PODSYSTEM OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI

RYNEK NIERUCHOMOŚCI
PODSYSTEM
INWESTOWANIA
W NIERUCHOMOŚCI

PODSYSTEM
FINANSOWANIA
NIERUCHOMOŚCI

PODSYSTEM
ZARZĄDZANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI

OTOCZENIE PRAWNE
(SYSTEM PRAWNY)

OTOCZENIE POLITYCZNE
(SYSTEM POLITYCZNY)

Źródło: Bryx 2006, s. 88.

Wspomniano o tym, że rynek nieruchomości ma przede wszystkim charakter lokalny, głównie ze względu na trwałość i niezmienną lokalizację nieruchomości. Nie oznacza
to jednak, że jego lokalny charakter jest niezmienny. Wszelkie inwestycje, nowe podmioty gospodarcze lokujące się na tym rynku itp. oddziaływują każdego dnia, poprzez
swoją obecność i zachowania, przede wszystkim na społeczność lokalną. Zmieniają ją
– niezależnie od tego czy ona tego chce czy nie.
Ten mechanizm wzajemnego oddziaływania został świadomie wykorzystany przez
rząd federalny w Niemczech dla dokonywania rewitalizacji miast możliwie z dużym
udziałem inwestycji prywatnych, a więc nie pochodzących z budżetu ani federalnego,
ani krajów związkowych, ani władz lokalnych.
Przyciągnięcie inwestorów do obszarów zdegradowanych w miastach (rynków
lokalnych) jest jednak niemożliwe, skoro nawet lokalna społeczność w dużej mierze,
chociaż z różnych przyczyn, porzuciła swoje domy i przemieściła się albo w ramach
tego samego miasta na przedmieścia lub inne obszary, albo nawet przeniosła się do zupełnie innej jednostki osadniczej. Inaczej mówiąc, jest niemożliwe nawet w korzystnym
otoczeniu prawnym, politycznym, gospodarczym pozyskanie inwestorów dla obszarów

110

Rewitalizacja a rynek nieruchomości

zdegradowanych, jeśli cechy lokalnego rynku nieruchomości (miasta) nie stwarzają im
szans na osiągnięcie sukcesu inwestycyjnego.
Dlatego za najważniejszy sukces rządu niemieckiego należy uznać nie tyle fakt
wydatkowania ponad 5 miliardów euro w ciągu 12 lat, a z wszystkich budżetów i programów – ponad 20 miliardów euro na działania związane z rewitalizacją miast, ale
stworzenie systemu, który trwale zachęcił inwestorów prywatnych do wykładania ich
kapitału na inwestycje w tych obszarach.
Dlaczego było to możliwe?
Można odpowiedzieć, że zarówno na świecie, jak i w Niemczech jest wiele wolnego, krążącego kapitału, który musi być zainwestowany, aby przynosić zyski swoim
właścicielom i zarządzającym nim.
Jest to odpowiedź słuszna, ale nie wyjaśniająca dlaczego ten kapitał jest skłonny inwestować w zdegradowane obszary miast niemieckich. Jest przecież wolny i może przepływać w dowolne obszary kuli ziemskiej, poszukując najkorzystniejszej lokalizacji.
Warunek dostępności kapitału na świecie jest warunkiem koniecznym i spełnionym, ale niewystarczającym. Dopiero rząd niemiecki, a właściwie konsekwencja działania kolejnych rządów stworzyła zestaw warunków wystarczających, do których przede
wszystkim należy zaliczyć:
− stworzenie czytelnego i zrozumiałego prawa dotyczącego rewitalizacji miast,
dążącego do osiągnięcia zasad zrównoważonego rozwoju miast (społecznego,
technicznego, ekologicznego);
− oparcie wszelkich działań na założeniu, że rewitalizacja obszarów kryzysowych doprowadzi do wzrostu wartości nieruchomości, pozytywnie zmieni także społeczność lokalną;
− determinację i konsekwencję rządu federalnego w wieloletnim udoskonalaniu
procesów rewitalizacji i systematycznym kreowaniu nowych programów odpowiadających na silne zapotrzebowanie społeczne;
− determinację i zaangażowanie rządów krajów związkowych, a zwłaszcza władz
lokalnych, w konsekwentne wdrażanie niezbędnych działań;
− silne oddziaływanie na społeczności lokalne i włączanie ich w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
− wydatkowanie z wszystkich budżetów (lokalnych, krajowych i federalnego)
środków finansowych na rewitalizację potwierdzających determinację władz
i silną chęć dokonania przemian. Te działania są pozytywnie odczytywane
przez inwestorów prywatnych jako potwierdzenie nie tylko woli politycznej,
ale faktycznego, finansowego zaangażowania rządów wszystkich szczebli.
To głębokie zaangażowanie wszystkich – lokalnej społeczności, władz wszelkich
szczebli, wraz z dobrym prawem i stabilną sytuacja polityczną, doprowadziło do utrwalania procesów rewitalizacyjnych w miastach, udowodniając, że nie jest to przemijająca moda, ale trwały wieloletni element polityki miejskiej wykonywanej na wszystkich
szczeblach władzy.
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Przy tworzeniu takich strategii polityki miejskiej i ich konsekwentnym i systematycznym wdrażaniu, a także kreowaniu pozytywnego wizerunku rewitalizowanych miast
niemieckich i upowszechnianiu w świecie wiedzy o jej zasadach i sukcesach można było
osiągnąć stan, w którym ¾ kosztów rewitalizacji ponieśli inwestorzy prywatni. Co więcej – na skutek faktycznego wzrostu wartości nieruchomości na obszarach rewitalizowanych inwestorzy ci mogą traktować swoje inwestycje zrealizowane w tych miejscach
jako sukces ekonomiczny, ale również prestiżowy, są bowiem obecni tam gdzie dzieje
się wiele pozytywnych procesów, uczestniczą w nich, budując podstawy trwałego marketingu relacji ze swoimi klientami.

6. Rewitalizacja według typów terenu

6.1. Rekultywacja obszarów zdegradowanych ekologicznie
W większości miast istnieją tereny zdegradowane ekologicznie. Mogą to być obszary dawnych zakładów przemysłowych, a także legalne lub nielegalne wysypiska
śmieci. Składowane tam odpady powoli uwalniają szkodliwe substancje, które przenikają do gleby i do wód gruntowych, powodując skażenie okolicznych terenów. Najczęściej skażenie dotyczy gleb, wód gruntowych, wód stojących, a także – na obszarach
górniczych – terenów przykopalnianych. Rekultywacja tych obszarów jest procesem
długofalowym, planowanym na lata lub nawet dziesięciolecia.
Tereny zdegradowane ekologicznie (Altlastengebiete) są często poważnym hamulcem rewitalizacji na sąsiednich obszarach, dodatkowo trudnym do przezwyciężenia
w związku z ogromnymi kosztami i znacznym ryzykiem niepowodzenia przy zastosowaniu niewłaściwych środków. W chwili obecnej, nowoczesne technologie rekultywacji
takich obszarów w znacznym stopniu ograniczają koszty i skracają czas trwania procesu.
Ich promocji oraz wdrażaniu służy m.in. projekt „BioRefine”. W ramach tego projektu
opracowuje się instrumenty do oceny stopnia ekologicznej degradacji oraz mechanizmy
ich wykorzystania (Zwicker-Schwarm 2007, s. 44).
Drugim ważnym przedsięwzięciem jest projekt „Zintegrowane plany rekultywacji”
(Integrale Sanierungspläne) (Zwicker-Schwarm 2007, s. 46), którego celem jest zebranie informacji o wszystkich terenach ekologicznie zdegradowanych na terenie Niemiec
oraz objęcie ich systemem planowania rekultywacji w celu minimalizacji ryzyka skażenia okolicznych terenów (Zwicker-Schwarm 2007, s. 18).
Podstawę prawną88 rekultywacji terenów zdegradowanych ekologicznie (Altlastensanierung) stanowi Ustawa o ochronie gruntów (Bundesbodenschutzgesetz – BbodSchG) z 1998 r.
Zgodnie z jej postanowieniami istnieją dwa główne instrumenty rekultywacji takich terenów:
− środki zabezpieczające (Sicherungsmaßnahmen), zapobiegające lub zmniejszające dalsze wydostawanie się zanieczyszczeń;
− środki odkażające (Dekontaminationsmaßnahmen), służące usunięciu skażenia.
W przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów dawnych i obecnych wysypisk stosuje się nieco odmienne postępowanie. Takie rozróżnienie zastosowano również
w niniejszym opracowaniu.
Tereny poprzemysłowe podlegają zwykle rekultywacji w celu ponownego wykorzystania. Są to najczęściej tereny dawnych kopalń, gazowni, hut i innych zakładów
produkujących toksyczne dla środowiska odpady. Ich rekultywacja odbywa się szybciej
niż w przypadku terenów wysypisk. Przykładami rekultywacji zdegradowanych ekologicznie terenów poprzemysłowych mogą być:
88

http://www.geoconsulting.de/altlasten/altlasten.html.
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− dawna huta metali w Lubece – Herrenwyk, gdzie w latach 1990-2000 przeprowadzono niezbędne prace rekultywacyjne; obecnie teren jest wyłączony z użytkowania, trwają jednak przedsięwzięcia infrastrukturalne mające na celu włączenie
go do użytkowania w późniejszym terminie jako terenu przemysłowego89;
− Bleicherstraße w Roztoce (tereny dawnej gazowni Energie Nord AG), gdzie po
zamknięciu zakładu w 1991 r. prowadzono kilkuletnie badania i projekt rekultywacji był bardzo dobrze przygotowany – obiekt podzielono na trzy części,
zróżnicowane pod względem sposobów przyszłego użytkowania terenu:
− brak wykorzystania,
− wykorzystanie na cele rozrywki i rekreacji (extensive Nutzung),
− wykorzystanie do ponownej zabudowy (wyłączając mieszkaniową), głównie
biurowej (intensive Nutzung),
− mieszane formy (Mischnutzung);
− Wik II (dawna gazownia) w Kilonii90 – Wik, której tereny dość długo, bo aż od
1964 r. pozostawały nieużywane, po rekultywacji mogą być ponownie wykorzystane w działaniach przemysłowych wymagających dobrego zaplecza transportowego, ponieważ tereny dawnych gazowni są bardzo dobrze powiązane
komunikacyjnie z Kilonią i najbliższymi miastami; pozostałe tereny Wik II,
a także Wik I również wymagają rekultywacji (Bußmann, Frenken 2004).
Podobnych przykładów jest dość dużo, różnią się w zasadzie głównie możliwościami ponownego wykorzystania terenu, co podyktowane jest w największej mierze
stopniem degradacji ekologicznej i skutecznością rekultywacji.
W przypadku rekultywacji wysypisk wybór metody usuwania skażeń i zanieczyszczeń podyktowany jest planowanym sposobem wykorzystania terenu. Pierwszy etap
przygotowywania terenu do ponownego użycia po odkażeniu jest zawsze ten sam – łąka,
z której siano służy do robienia kompostu użyźniającego glebę i umożliwiającego lepszą
rekultywację (extensive Mähwiese). O dalszej klasyfikacji decydują następujące czynniki:
− przepisy prawne,
− koszty rekultywacji,
− możliwości realizacji projektu rekultywacji terenu wysypiska,
− stopień atrakcyjności danego obszaru dla przyszłych inwestorów,
− ryzyko utrzymania się skażenia pomimo rekultywacji,
− bilans ekologiczny.
Po przeprowadzeniu analizy tych czynników teren jest klasyfikowany jako:
− okresowo niewykorzystywany,
− długotrwale niewykorzystywany.
Przy czym nadal prowadzi się prace rolnicze o charakterze rekultywacyjnym.
W przypadku krótkotrwałego niewykorzystania wyodrębnia się:

89
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http://www.umwelt.schleswig-holstein.de/servlet/is/23396/Nml_KurzberichtSanierung.pdf.
http://www.umwelt.schleswig-holstein.de/servlet/is/105263/gassanierung.htm.
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− czarne tereny – przeznaczone po zakończeniu rekultywacji do lokalizacji przemysłu,
− zielone tereny – przeznaczone po zakończeniu rekultywacji na tereny zielone.
W każdym wypadku wykluczone jest rolnicze wykorzystanie odzyskanych terenów91.

6.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych
Głównym obszarem zainteresowania programów rewitalizacji terenów poprzemysłowych są tereny śródmiejskie, których wykorzystanie byłoby w pełni zgodne ze strategią zrównoważonego gospodarowania gruntami i pozwoliłoby uniknąć zajmowania pod
inwestycje nowych, niezagospodarowanych terenów.
Dodatkowym powodem wzmożonego zainteresowania władz lokalnych rewitalizacją obszarów poprzemysłowych jest nasilenie efektów gospodarczych zmian strukturalnych, które przyczyniły się do zaprzestania wykorzystania wielu terenów przemysłowych, kolejowych92, portowych93 oraz wojskowych94. Tereny te można obecnie
zmienić w atrakcyjne lokalizacje mieszkaniowe, biura albo przeznaczyć je na sport
i rekreację.
Najważniejsze przeszkody, jakie pojawiają się podczas planowania i realizacji programów rewitalizacji terenów poprzemysłowych to:
− niedopasowanie istniejących zabudowań do nowych funkcji,
− trudności wywołane składowaniem toksycznych odpadów na terenach dawnych zakładów przemysłowych,
− trudności negocjacyjne między właścicielami terenów poprzemysłowych a inwestorami (publicznymi lub prywatnymi),
− wciąż niewielkie zainteresowanie inwestorów prywatnych (Beckmann 2000,
s. 61-61).
Trudno zresztą wyobrazić sobie rewitalizację terenów poprzemysłowych dokonaną jedynie prywatnymi siłami. W dużych aglomeracjach, gdzie ceny gruntów i stopa zwrotu z podobnych inwestycji są wysokie, zainteresowanie sektora prywatnego jest większe. W większości
przypadków jednak do rewitalizacji terenów poprzemysłowych potrzebna jest współpraca
władz lokalnych, zarówno w zakresie planowania, zarządzania, jak i finansowania.
Przykłady projektów rewitalizacji terenów poprzemysłowych realizowanych od lat
osiemdziesiątych XX wieku przedstawia poniższa tabela.

91
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http://www.lufa.fh-trier.de/Studium/Vortrage/Referat_Rekultivierung.pdf.
Nieruchomości kolejowe są w Niemczech zarządzane przez spółkę córkę Deutsche Bahn, która
w latach 2000-2015 zamierza sprzedać majątek
Nowoczesne technologie wykluczają w zasadzie lokalizowanie nowych portów na dawnych, stąd
przenosi się je zwykle poza obręb centrum lub na peryferie (np. Hamburg).
Nieruchomości wojskowe obejmowały w 2000 r. ponad 400.000 ha, z czego jedynie około 20%
znajduje się na terenach podmiejskich.
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Tabela 6.1. Przykłady rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Niemczech w latach
1980-2000
Table 6.1. The examples of regeneration of postindustrial areas in Germany 19802000

Dawne regiony
przemysłowe

Aglomeracje

Nowe kraje
związkowe

Tereny
poprzemysłowe
Oberhausen:
Gutehoffnungshütte
– zabudowania
dawnej walcowni,
przebudowane na
centrum handlowe
CentrO (ok. 100 ha)
1988-1996

Tereny górnicze

Tereny
powojskowe
Brema:
Dawne koszary
Cambrai
i Scharnhorst
zmienione
w mieszkania (ok.
13 ha)
1992-1997

Bottop:
Teren dawnych
rzeźni Prosper
III zmieniony
w zróżnicowany
urbanistycznie
obszar
z mieszkaniami
czynszowymi,
domkami
jednorodzinnymi,
małymi obiektami
przemysłowymi,
lokalnymi usługami
i parkiem (ok. 29 ha)
1987-1997
brak
Stuttgart:
Düsseldorf:
Dawne koszary
Dawna huta
Flander zmieniony
Oberbilk – teren
w komleks
włączony w obręb
mieszkaniowy
dzielnicy centralnej
„Burghozhof”
aż do wschodnich
obejmujący 1.000
zabudowań stacji
mieszkań (ok. 10,5
kolejowej (ok. 11
ha)
ha)
Od 1993
1983-1989
Riesa:
Borna:
Brandenburgia:
Tereny dawnej huty, Tereny danej
Dawne koszary
obecnie nowoczesny koksowni zmienione Flak zmienione
zakład przemysłowy w teren o funkcjach w siedzibę władz
(ok. 70 ha)
mieszkaniowych
lokalnych (ok. 4 ha)
1991-1996
i rozrywkowych
1993-1995
(ok. 20 ha)
Od 1994

Tereny
transportowe
Bremerhaven:
Tereny dawnego
portu, w chwili
obecnej tereny
mieszkaniowe
i wypoczynkowe
(ok. 58 ha)
Od 1990

Kolonia:
Tereny danej stacji
przeładunkowej
Gereon – obecnie
park medialny
oraz tereny
mieszkaniowe
i rozrywkowe (ok.
20 ha)
Od 1988.

Wittenberge
(Biała Góra):
Teren dawnej
stacji kolejowej
przeznaczony
na rezerwę
pod inwestycje
budowlane (ok.
18 ha)
Od 1995

Żródło: Beckmann 2000, s. 60.

Na terenach zachodnich krajów związkowych problem terenów poprzemysłowych
jest o wiele lepiej opracowany. W ramach programu „Przebudowa miast starych krajów
związkowych” (Stadtumbau West) przeprowadzono kilka krótkich projektów (Impulspro-
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jekte), będących pilotażem do dużych projektów rewitalizacyjnych (w miastach: Albstadt,
Gelsenkirchen, Hamburg-Wilhelmsburg, Pirmasens, Schwalm-Eder-West, Wildflecken).
Interesujące rozwiązania zastosowano w Albstadt:
Rysunek 6.1. Plan rewitalizacji terenu Riedstraße w Albstadt
Illustration 6.1. Plan of the regeneration of the Riedstraße area in Albstadt

Źródło: Baumann i in. 2006.

Zamierzone efekty widać na poniższych wizualizacjach:
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Rysunek 6.2. Albstadt przed i po działaniach rewitalizacyjnych (makieta)
Illustration 6.2. Albstadt before and after regeneration works (montage)

Źródło: Stadt Albstadt 2004, 2005.
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Zrealizowano kilka projektów pilotażowych, m.in. w Wilhelmsburgu – polegający
na przebudowie terenów dawnej fabryki na pracownię artystyczną oraz w Pirmasens,
gdzie dawna fabryka obuwia Rheinberger została przebudowana na centrum medyczne
i laboratoryjne. Zaplanowano również projekty długoterminowe obejmujące następujące obiekty poprzemysłowe:
− Albstadt (tereny po zakładach tekstylnych, tereny dawnych rzeźni miejskich),
− Essen (tereny dawnych składów węglowych i stacji towarowej),
− Gelsenkirchen (tereny dawnej stacji towarowej),
– Hamburg (port),
– Oer-Erkenschwick (tereny pokopalniane),
– Pirmasens (tereny poczty),
– Schwalm-Eder-West (tereny dawnej mleczarni oraz stacji paliw),
– Selb (fabryka porcelany),
– Wildflecken (dawne koszary).
W programie „Przebudowa miast nowych krajów związkowych” (Stadtumbau Ost)
problem ten nie był tak silnie akcentowany. W czasie badań ewaluacyjnych po pięciu
latach trwania programu okazało się, że wiele gmin odczuwa jednak potrzebę rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zwłaszcza na terenach śródmiejskich. Zauważa się
przede wszystkim, że istniejące niewykorzystywane zabudowania przyczyniają się do
negatywnego odbioru terenu wśród mieszkańców i inwestorów, a także są znaczną barierą w procesach inwestycyjnych (np. gdy zawierają składy materiałów odpadowych).
Podjęto więc działania zmierzające do włączenia tych terenów do programu.
Niektóre miasta rozwiązały problem rewitalizacji terenów poprzemysłowych, łącząc
tego typu działania z innymi w ramach już istniejących planów w programie, np. Bad
Langensalza, Dessau, Aschersleben i Guben (BMVBS/BBR, 2007, s. 54). Istnieją również
pojedyncze projekty, realizowane najczęściej przez prywatnych inwestorów, obejmujące
najwyżej kilka budynków lub niewielkie kompleksy (np. Neuschönefeld w Lipsku).

6.3. Rewitalizacja centrów miast
Tereny centralne pełnią ogromnie ważną rolę w życiu miast, będąc na mapie miasta
ważnymi ośrodkami handlu, usług, a także centrami kulturalnymi i rozrywkowymi. Niestety, wraz z tendencjami odśrodkowymi wiele funkcji centralnych zostało przeniesionych na obrzeża centrum lub na tereny podmiejskie. Stało się tak głównie w zachodniej
części Niemiec, gdzie już na początku lat sześćdziesiątych wiele rodzin przeniosło się
na te tereny, pociągając za sobą rozwój infrastruktury miejskiej, centrów handlowych
i rozrywkowych.
W chwili obecnej główne problemy niemieckich śródmieść to przede wszystkim:
− luka modernizacyjna, dotycząca zarówno mieszkań, jak i lokali użytkowych,
− wysoki wskaźnik pustostanów,
− zbyt wysoka gęstość zabudowy,
− deficyty wolnej przestrzeni,

Rewitalizacja centrów miast

119

− zagęszczenie ludności z problemami socjalnymi,
− znaczne rozproszenie własności,
− niska skłonność do inwestowania na tych terenach ze strony władz lokalnych
(Baumann i in. 2006, s. 29).
W celu zmniejszenia natężenia tych problemów utworzono w maju 1998 r. „Inicjatywę dla śródmieść” (Initiative pro Innenstadt) pod patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast, której działalność opiera się na następujących
dziesięciu postulatach:
„1. Różnorodność miast i krajobrazów miejskich odzwierciedla wysoką jakość
Niemiec jako lokalizacji.
2. Kształtowanie przyszłości miast i tym samym Niemiec zależy w decydujący
sposób od rozwoju terenów śródmiejskich.
3. Jak najbardziej zróżnicowane sposoby wykorzystania gruntów stabilizują obszary śródmiejskie pod względem urbanistycznym.
4. Miasta potrzebują do życia handlu – handel potrzebuje otoczenia w postaci
wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego oraz wysokiego poziomu życia
mieszkańców.
5. Wzmocnienie funkcji mieszkaniowej jest absolutnie koniecznym warunkiem
żywotności śródmieść.
6. Miasta potrzebują transportu przyjaznego użytkownikom dróg.
7. Stacje kolejowe i ich otoczenie mogą dawać ważne impulsy dla zrównoważonego rozwoju miast.
8. Ludzie muszą się czuć bezpiecznie w śródmieściach.
9. Budynki zabytkowe i różnorodna oferta kulturalna wzbogacają śródmieście.
10. Miasto i region zależą od siebie” (Beckmann 2000, s. 57).
Inicjatywa ta ma przede wszystkim na celu promocję śródmieść i wskazywanie
najważniejszych czynników sprzyjających ich rozwojowi i zachowaniu żywotności.
Promuje również zintegrowany system zarządzania śródmieściami (TCM – town centre
management). Najważniejsze wydaje się dbanie o różnorodność funkcji śródmieść oraz
o wysoką jakość miękkich czynników decydujących o atrakcyjności tych terenów.
Inicjatywa ta ma tym większe znaczenie, że po zjednoczeniu Niemiec okazało się,
że problemy zachodnich krajów związkowych tylko w pewnym stopniu pokrywają się
w tym zakresie ze wschodnioniemieckimi. Co prawda śródmieścia wschodnich miast
były (i są nadal, choć w mniejszym stopniu) zagrożone degradacją, jednak ma ona zupełnie inny charakter. Przede wszystkim zagrożenia dotyczyły degradacji substancji
mieszkaniowej, spowodowanej zaniechaniem potrzebnych remontów oraz niejasnymi
stosunkami własnościowymi. Dużo atrakcyjniejsze okazywały się nowe i stosunkowo
tanie mieszkania oraz domy na obrzeżach miast. Postępowało więc wyludnianie centrów
miast wschodnich i zwiększenie ilości pustostanów, niekiedy nawet do ponad 20% substancji mieszkaniowej ogółem.
Zachodnie kraje związkowe zyskiwały przede wszystkim dzięki dużemu zapotrzebowaniu w miastach na powierzchnię biurową, której lokalizowanie na przedmieściach
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nie było atrakcyjne dla najemców, zaczęły występować również tendencje dośrodkowe,
jednak na razie w niewielkim natężeniu.
Przykładowo w Völkingen, w związku z niedalekim sąsiedztwem huty, dla mieszkańców śródmieścia była ona przeważnie głównym pracodawcą. W 1980 r. huta została
zamknięta, a pracę straciło ponad 12.000 osób. Od tego momentu zaczęło się powolne
obumieranie centrum: w 2002 r. wskaźnik pustostanów w śródmiejskich lokalach handlowych wynosił około 40%, natomiast w odniesieniu do lokali mieszkalnych w 2004 r.
– 19%. Zintegrowana koncepcja działania (iHk) zakładała przede wszystkim wspierania
handlu detalicznego, gastronomii oraz powstawania nowoczesnej powierzchni biurowej na tych terenach, a także aktywizację młodzieży oraz przezwyciężanie problemów
w substancji budowlanej poprzez wyburzenia.
Przykładem rozwiązania, w którym wyburzane były fragmenty blokowisk, natomiast stara substancja budowlana została zachowana jest rewitalizacja osiedla „GAGfAH” w Lutherstadt Wittenberg. Stało się tak pomimo bardzo wysokiego (ponad 50%)
wskaźnika pustostanów na terenie osiedla. W związku z walorami kulturowymi i historycznymi oraz wartością osiedla dla wizerunku miasta władze lokalne podjęły decyzję
o wyburzeniu osiedla wielkopłytowego TrajuhnscherBach/Lerchenberg na obrzeżach
miasta i przekwaterowaniu ludności do odnowionych mieszkań w dzielnicy centralnej.
Oferowane mieszkania były odpowiedzią na popyt ludności na określone typy mieszkań: duże mieszkania dla rodzin i małe dla jednoosobowych gospodarstw domowych. Takie rozwiązania należą jednak do rzadkości, zwłaszcza w większych miastach, gdzie trudno
przeprowadzić tak zorganizowaną akcję i jednoznacznie określić popyt na rynku mieszkaniowym nawet w perspektywie takiego projektu rewitalizacji (BMVBS/BBR 2007b, s. 38).
Kolejnym problemem śródmieść miast wschodnich krajów związkowych jest struktura właścicielska. Jedynie ok. 13% zabudowy należy do gminy, większość natomiast
jest w posiadaniu dużych przedsiębiorstw budowlanych, których zainteresowanie rewitalizacją jest niewielkie, zwłaszcza gdy nie mają w perspektywie popytu na odnowione
mieszkania. Rewitalizacja jest procesem, który powinien doprowadzić do ekonomicznego ożywienia obszaru kryzysowego, m.in. w wyniku zwiększenia atrakcyjności terenu
i stopniowego wzrostu wartości nieruchomości. Dlatego obok działań stymulujących
stronę podażową rynku nieruchomości należy również pamiętać o popycie na nieruchomości i efektach katalitycznych z nim związanych.
Obszary kryzysowe będące przedmiotem rewitalizacji potrzebują przede wszystkim
strategii umiejętnie przyciągającej popyt na nieruchomości na ich teren. Najczęściej brakuje
odpowiednio skoordynowanej i trafiającej do publicznej świadomości kampanii informującej
o wartościach starego budownictwa. Dla dużej grupy osób specjalistyczne wymogi, jakim musiałyby podlegać w zakresie techniki budowlanej, ochrony zabytków i planowania przestrzennego, to wystarczająca przeszkoda przed nabyciem nieruchomości w starym budownictwie.
W przypadku nowych budynków nie ma również tak wielkiego ryzyka pojawienia się
wad ukrytych po jakimś czasie od zamieszkania. Brak informacji i niewystarczająco jasne wymogi budowlano-inwestycyjne w stosunku do starego budownictwa wpływają na popyt na
tego typu nieruchomości równie negatywnie, co niepożądane sąsiedztwo (Kuder 2006, s. 11).
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Podsumowując, można stwierdzić, że problemy niemieckich miast z rewitalizacją obszarów śródmiejskich wynikają głównie z niewystarczającego zainteresowania większości
potencjalnych uczestników procesów rewitalizacji tego typu działaniami. Przede wszystkim problemem są tu pustostany. Ich obecność w dużym stopniu wpływa na postępującą
degradację substancji mieszkaniowej, ogranicza również możliwość integracji społeczności lokalnej. Wskaźnik pustostanów na poziomie 20% oznacza przecież, że społeczność
lokalna została pozbawiona swej piątej części, a to duży ubytek. Jest on odczuwalny tym
silniej, że odchodzą zazwyczaj zamożniejsi i lepiej sytuowani mieszkańcy.

6.4. Rewitalizacja budynków wielorodzinnych (blokowisk)
Wielkie osiedla mieszkaniowe na stałe wpisały się w krajobraz miast niemieckich.
W dalszym ciągu blokowiska są ważnym elementem struktury mieszkaniowej: co 5 gospodarstwo domowe we wschodnich krajach związkowych oraz co 15 w zachodnich
mieszka właśnie na ich terenie. Obecnie istnieje 720 wielkich osiedli mieszkaniowych, na
których terenie znajduje się 2,3 miliona mieszkań, co stanowi ok. 7% niemieckiego zasobu
mieszkaniowego w ogóle. Z tego na terenie wschodnich krajów związkowych znajduje się
380 osiedli, obejmujących zasób 1,5 miliona mieszkań (ok. 22% całego zasobu wschodnich krajów związkowych). Warte podkreślenia jest również to, że osiedla lokalizowane w wielkich miastach były najczęściej ogromne: osiedla Marzahn i Märkische Viertel
w Berlinie oraz Grünau w Lipsku obejmują ponad 10.000 mieszkań, tworząc tym samym
samoistne organizmy: miasta w miastach o bardzo dużej gęstości zaludnienia.
Rysunek 6.3
Lokalizacja wielkich osiedli mieszkaniowych w Niemczech
Illustration 6.3 Location of Large Housing Estates in Germany

Źródło: Beckmann i in. 2000, s. 63.
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Na terenie całych Niemiec powstawały w latach 60. i 70. wielkie osiedla mieszkaniowe, można natomiast wskazać wyraźne różnice w ich lokalizacji pomiędzy NRD
i RFN: Przez pewien czas we wschodnich Niemczech mieszkania w blokach były
atrakcyjniejsze od mieszkań w starej zabudowie ze względu na dostęp do infrastruktury komunalnej (ciepła woda, ogrzewanie), która po przeniesieniu ze starych dzielnic
wydawała się luksusem. W zachodniej części Niemiec mieszkania w bloku nie należały do luksusów. Dużo większym powodzeniem cieszyły się domki jednorodzinne na
obrzeżach miast, zwłaszcza gdy stopniowo wzrastał odsetek imigrantów mieszkających
w blokowiskach.
We wschodnich krajach związkowych, oprócz znacznego natężenia występowania blokowisk w rejonie Berlina oraz w Trójkącie Saksońskim (Lipsk, Drezno, Chemnitz) występuje znaczne rozproszenie wielkich osiedli mieszkaniowych na większości
terenów zurbanizowanych, natomiast w zachodniej części występują wyraźne ogniska
– Hamburg, Zagłębie Ruhry, aglomeracja frankfurcka oraz monachijska i są związane
z aglomeracjami.
W przypadku zachodnich krajów związkowych największe natężenie problemów
charakterystycznych dla wielkich osiedli mieszkaniowych można zaobserwować na
osiedlach z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. W trakcie klasyfikacji
obszarów do programu pilotażowego „Przebudowa miast w starych krajach związkowych” brano pod uwagę nie tylko wielkość osiedla, przeciętną powierzchnię mieszkań
i wyposażenie standardowe, ale również miejsce osiedla w strategii rozwoju miasta,
koncentrację ludności z problemami socjalnymi oraz po części również udział poszczególnych typów mieszkań w zasobie (analiza podaży pod kątem przyszłego popytu).
Rewitalizacja na tych obszarach jest prowadzona jako odnowa substancji budowlanej
połączona z poprawą jakości środowiska mieszkaniowego i infrastruktury socjalnej przy
jednoczesnym zmniejszeniu liczby mieszkań i poprawie standardu oraz modernizacji
pozostałych.
Warta zasygnalizowania jest rewitalizacja osiedla Osterholz-Tenever95 w Bremie
(2.650 mieszkań, ok. 8.000 mieszkańców), pochodzącego z lat 1967-1975, które zaczęło przeżywać poważne problemy (od zwiększonych potrzeb remontowych, pustostanów, po zmianę struktury społecznej i przewagę imigrantów). Dużą część masy upadłościowej została przejęta przez publiczno-prywatną spółkę GEWOBA AG Wohnen
und Bauen, która opracowała projekt rewitalizacji osiedla. Stopniowo wyburza się niektóre budynki – w latach 2004-2007 wyburzono 670 mieszkań, podobna liczba mieszkań została w tym samym czasie zmodernizowana. Równolegle prowadzi się działania
o charakterze socjalnym (elementy społecznej rewitalizacji) oraz przygotowuje tereny
do przyszłego wykorzystania na budowę osiedla o niewysokiej zabudowie (Baumann
i in. 2006, s. 43).
Na terenie wschodnich krajów związkowych głównym problemem jest wysoki
wskaźnik pustostanów. W wielu przypadkach wyburzenia na znacznych obszarach są
95

Por. Część III. Studium przypadku Brema.
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nieodzowne, aby podaż była choć w minimalnym stopniu zgodna z popytem. W latach
2002-2006 wyburzono ponad 150.000 mieszkań w całej wschodniej części Niemiec
(7% zasobu wschodnioniemieckiego). Dzięki temu wskaźniki pustostanów spadły mniej
więcej o połowę w wielu miastach. Jednak nawet wyburzenia nie są doskonałym remedium na bolączki wschodnioniemieckich blokowisk, zwłaszcza że popyt na mieszkania
w wielkiej płycie ciągle będzie spadał. Poza tym z wyburzeniami wiążą się następujące
problemy:
− nawet po wyburzeniu części budynków pozostałe pustostany nie zawsze znajdują nowych mieszkańców;
− trudno utrzymać jednakowe tempo wyburzeń (występują trudności z przekwaterowaniami, szukaniem mieszkań zastępczych, spółdzielnie i przedsiębiorstwa budowlane tracą w ten sposób nieruchomości, a więc majątek, nie mogą
w szybkim tempie wyzbywać się majątku).
Interesujące rozwiązania na terenach o wysokim wskaźniku pustostanów zaproponowano w Chemnitz, Schwerin, Heidenau oraz na osiedlu Marzahn w Berlinie. Przebudowano część budynków, zmieniając całkowicie ich wygląd i nadając im zupełnie nowy
charakter.
Rysunek 6.4. Przykłady efektów rewitalizacji w Chemnitz, Schwerin, Heidenau i Berlin-Marzahn
Illustration 6.4. The examples of effects of urban regeneration in Chemnitz, Schwerin,
Heidenau and Berlin- Marzahn

Źródło: BMVBS/BBR 2007b, s. 42.
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Bardzo dobrym rozwiązaniem od strony kosztowej są wyburzenia wielkoobszarowe. Tego typu działania podjęto w Magdeburgu na osiedlu Olvenstedt. W tym przypadku działają korzyści skali. Przed rozpoczęciem działań konieczne jest odpowiednie
rozplanowanie doprowadzenia infrastruktury oraz zastosowań dla uzyskanych terenów
(np. poprawa warunków komunikacyjnych lub zwiększenie ilości terenów zielonych
przeznaczonych na rekreację i wypoczynek).
Rysunek 6.5. Postępy prac wyburzeniowych na terenie osiedla Olvenstedt w Magdeburgu
Illustration 6.5. Progress of demolition of buildings in Olvenstedt-Magdeburg

Źródło: BMVBS/BBR 2007b, s. 44.

Każda z zastosowanych strategii rewitalizacji wielkich osiedli mieszkaniowych
musi obok twardych rozwiązań dotyczących substancji mieszkaniowej obejmować również miękkie działania skierowane do społeczności lokalnej. Konieczne jest przeprowadzenie dokładnych studiów popytowych w odniesieniu do rewitalizowanego obszaru.
Przed wyburzeniami natomiast trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście w ocenie obecnych
i potencjalnych mieszkańców oraz inwestorów zwiększy się atrakcyjność pozostałej zabudowy. Całościowa koncepcja rewitalizacji blokowiska musi więc obok pomysłu na
rozgęszczenie terenu obejmować również działania aktywizujące społeczność oraz organizujące nowo uzyskaną przestrzeń.
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6.5. Rewitalizacja nabrzeży
Miasta portowe mają specyficzny charakter, zdecydowanie odmienny od innych
miast, bez względu na stopień rozwoju. W chwili obecnej, w związku z globalizacją
i zmianami technologicznymi w transporcie, funkcje starych portów zostały ograniczone. Tereny starych portów, często położone w bliskim sąsiedztwie centrów miast, stały
się niezwykle atrakcyjnymi miejscami lokalizowania prestiżowych budynków mieszkalnych, a także obiektów biurowych i rozrywkowych96. Ze względu na nasilającą się
modę na tego typu rozwiązania istnieje w Niemczech presja społeczna, aby w miastach
prowadzona była specjalna polityka ograniczająca gentryfikację i wspierająca pozostawanie dotychczasowych mieszkańców na terenach przyportowych (Schubert 2001).
Miasta niemieckie przez długi czas nie były aktywne w zakresie rewitalizacji por97
tów . Dużo bardziej spektakularne wyniki ma na ich tle Wielka Brytania. Niemieckie
miasta początkowo włączyły się raczej w zdobywanie informacji i dobrych praktyk od
innych miast europejskich. Stało się to możliwe głównie dzięki uruchomieniu w 1997 r.
przez Komisję Europejską specjalnego programu demonstracyjnego zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi (waterfronts) (Kannen 1999).
Najszerzej znanym przykładem rewitalizacji zespołów portowych w Niemczech
jest port w Hamburgu98. Rewitalizacja była konieczna, ponieważ po otwarciu wspólnego
rynku europejskiego okazało się, że dotychczasowy port jest niewydolny. Opracowano
więc (Kossak 1994) koncepcję alternatywnego wykorzystania zabudowań starego portu
i budowy nowoczesnego na obrzeżach miasta.
Wzorem rozwiązań brytyjskich Kossak zamierzał powiększyć tereny śródmiejskie
o przekształcone zabudowania portowe (początkowo plany rewitalizacji nadbrzeża obejmowały tereny od św. Pawła do Neumühlen (ok. 4 ha). Głównym celem projektu było
dopasowanie charakteru budynków mieszkalnych i biurowych do terenu portu, w dużej
mierze bazowano na rozwiązaniach z innych miast, w szczególności z Wielkiej Brytanii,
opartych na wąskich uliczkach i niewielkich placach. Wiele budynków uzyskało ozdobniki w kształcie portowych beczek oraz struktury przypominające statki (Harms 1999).
Niewątpliwie do powodzenia projektu w dużym stopniu przyczynił się ówczesny
burmistrz Hamburga, Klaus von Dohnanyi, który ogłosił, że część dzielnicy portowej będzie specjalnie przeznaczona dla yuppies (kwartał Speicherstadt). Efektem było zwiększenie zainteresowania inwestorów, którzy rzeczywiście uzyskali w efekcie ogromne
stopy zwrotu z inwestycji. Interesy handlowe przeważyły również w przypadku kwartału Kehrwiederspitze (mimo protestów Kossaka), która została sprzedana brytyjskiemu
koncernowi P&O oraz Citybankowi. Inwestorzy zaplanowali utworzenie na tym terenie typowego centrum handlowego (Hanseatic Trade Center) o powierzchni handlowej
100.000 m² wraz z osiemnastopiętrowym hotelem.
96
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Dotyczy to zarówno nowych budynków, jak i starej substancji budowlanej.
Wiązało się to głównie z małą skalą problemu – jedynie 5% mieszkańców Niemiec mieszka w gminach nadmorskich (dotyczy to również miast).
www.hafencity.com.
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Opracowanie szczegółowej koncepcji inwestycji trwało jeszcze dwa lata, aż w końcu w 1998 r. uchwalono plan rozwoju tego terenu, obejmujący horyzont czasowy 25 lat.
Na terenie portu powstaje ok. 5.500 mieszkań oraz ponad 20.000 miejsc pracy. Założono również stworzenie wyraźnych powiązań gospodarczych z sąsiadującymi obszarami
śródmiejskimi. Konkurs na projekt nowej dzielnicy portowej wygrał niemiecko-holenderski zespół Hamburgplan/Kees/Christiaanse/ASTOC.
Organizacją procesu inwestycyjnego zajmuje się powołana specjalnie do tego celu
już w 1995 r. spółka Gesellschaft für Hafen- und Standortentwicklung mbH (GHS), której głównym celem jest doprowadzenie do powstania HafenCity, jak określana jest inwestycja. Odpowiada ona za sprzedaż inwestorom gruntów (83% całkowitej powierzchni inwestycji) oraz pełni funkcję powiernika rewitalizacji w kontaktach z inwestorami
(Harms 1999).
Kolejnym ciekawym rozwiązaniem kwestii rewitalizacji terenów portowych jest
przypadek miasta Greifswald. Miasto to wybrało wariant rewitalizacji głęboko osadzonej w kulturalnej atmosferze miasta. Głównym celem w odniesieniu do całego obszaru
miejskiego było stworzenie atrakcyjnego urbanistycznie terenu z atrakcyjnym zapleczem
kulturowym. Rewitalizacja samego portu przebiegała w ramach programu współpracy
ponadgranicznej wewnątrz euroregionu POMERANIA, obejmującego również polskie
i szwedzkie miasta. Zamierzano poszerzyć obszar portu i poprawić jakość środowiska
urbanistycznego na historycznym terenie portu rzecznego na rzece Ryck.
Greifswald swoje początki oraz lata największej prosperity zawdzięcza właśnie
portowi. Dlatego stopniowe ograniczanie funkcji portu i ostateczne przeniesienie ich do
nowego portu w Ladebow spowodowało nie tylko degradację samego portu, ale również okolicznych obszarów. Ogłoszono więc międzynarodowy konkurs, mający wyłonić
najciekawszą koncepcję rewitalizacji terenu portu, łączącą w sobie historyczne piękno
i dbałość o walory zabytkowe. Efektem konkursu było powstanie projektu „Mieszkanie
nad wodą” (Wohnen am Wasser), który łączy utworzenie osiedla mieszkaniowego, muzeum żeglarstwa i portu oraz włączenie terenu portu do obszaru śródmiejskiego poprzez
zespół promenad oraz mostek pieszy nad Ryckiem (Hauck 2001).
Znaczne problemy społeczne połączone z zanikiem funkcji portowych stały się
również powodem podjęcia działań rewitalizacyjnych w Wilhelmsburgu oraz w Bremerhaven. W przypadku Wilhelmsburgu nie zamknięto portu, rewitalizacja musiała więc
być podporządkowana specjalnemu prawu dotyczącego obszarów portowych (Baumann
i in. 2006, s. 15). Obejmowała część mieszkaniową (Reiherstieg) oraz portową (Spreehafen). Celem projektu była poprawa warunków życia na terenie portu, jak również
zmniejszenie bezrobocia i zależności od pomocy społecznej na terenach dotkniętych
głębokimi przekształceniami strukturalnymi.
Podobne zjawiska zachodziły również w Bremerhaven, gdzie rewitalizacja obszaru portowego zakładała znaczne ograniczenie i tak zanikających funkcji portowych na
rzecz turystyki, sportu i rekreacji (projekt „Stary/Nowy Port”)99.
99

www.bis-bremerhaven.de.
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Ciekawym przykładem rewitalizacji społecznej wykorzystującej obszary portowe
jest projekt „Haffenschlepper” w Herne-Horsthausen (Północna Nadrenia-Westfalia) realizowany w ramach programu „Miasto socjalne” (DifU 2003, s. 55). W ramach tego
projektu młodzież pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, która z powodu niskiego poziomu
wykształcenia ma niewielkie szanse na rynku pracy lub ma przeszłość kryminalną i kontakty z narkotykami, może otrzymać pracę na statku INTEGRA100 w tutejszym porcie.
Główne cele projektu to:
− zapewnienie młodzieży ciekawego zajęcia, połączonego z nabywaniem konkretnych umiejętności (np. prace przy przystosowaniu statku na miejsce spotkań grupy),
− wspieranie wyboru zawodu przez młodych ludzi,
− organizacja możliwości podjęcia porzuconej nauki w szkole,
− pomoc w przezwyciężeniu nałogów oraz problemów socjalnych.
Projekt zakończył się sukcesem, a statek stał się punktem nieformalnych spotkań
młodzieży z miasta oraz miejscem integracji wielu funkcji edukacyjnych i doradczych
dla młodzieży.

6.6. Rewaloryzacja krajobrazu miejskiego
Rewaloryzacja krajobrazu miejskiego jest jednym z aspektów rewitalizacji, który często zostaje zepchnięty na dalszy plan. Takie traktowanie wydaje się ze wszech
miar niesłuszne, bowiem krajobraz miejski jest jednym z podstawowych czynników
wpływających (często nawet podświadomie) na samopoczucie jednostek mieszkających
w miastach. Z drugiej strony, ciągle funkcjonuje w literaturze przedmiotu utopijne wręcz
dążenie do stworzenia jasnych i precyzyjnych wytycznych, które ułatwiłyby tworzenie
krajobrazu miejskiego przyjaznego mieszkańcom miast (Landschaftsprogramme). Postuluje się wprowadzanie do miasta elementów przyrody, które zrównoważą środowisko urbanistyczne i staną się dobrą podstawą stabilnych warunków życia w środowisku
miejskim (Jenkis, Bischoff 1996).
Zgodnie z taką strategią na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku opracowano program rewaloryzacji krajobrazu miejskiego w Hamburgu. Oparto się głównie
na osiach zieleni miejskiej oraz modelach krajobrazu miejskiego. Zachowano naturalne
cieki wodne i przyporządkowane im naturalne sąsiedztwo terenów zielonych. Główne
funkcje tego programu to:
− włączenie terenów zielonych i wolnych przestrzeni w krajobraz osiedli wielkoobszarowych oraz dzielnic centralnych,
− zachowanie i wzmocnienie roli terenów zielonych w przestrzeni miasta,
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Nazwa statku pochodzi od programu unijnego, z którego finansowany był projekt. W związku
z międzynarodowym charakterem projektu brali w nim udział eksperci z Francji, Danii i Holadii,
którzy aktywnie wspierali tworzenie strategii włączenia młodzieży na rynek pracy.
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− podział przestrzeni miasta terenami zielonymi (np. tworzenie zielonego pierścienia wokół dzielnic centralnych oraz zielonych klinów w kwartałach i dzielnicach miasta),
− łączenie istniejących terenów zielonych oraz tworzenie nowych w miejskiej
ofercie wypoczynkowo-rekreacyjnej,
− wzmacnianie roli terenów zielonych w ekosystemie miasta,
− tworzenie przyjaznego środowisku systemu szlaków pieszych i ścieżek rowerowych (w Hamburgu odległość do ścieżek rowerowych zarówno z miejsca
pracy, jak i zamieszkania nie powinna być większa niż 600 m) (Jenkis, Bischoff
1996).
Rewaloryzacja krajobrazu miejskiego obejmuje jednak szersze działania niż tylko
wspieranie tworzenia terenów zielonych na obszarach miejskich i przekształcanie zdegradowanych przestrzeni wewnątrzmiejskich w tereny zielone i rekreacyjne. W skład
pojęcia rewaloryzacji krajobrazu wchodzą również inne elementy:
− „ochrona dziedzictwa historycznego,
− podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej,
− poprawa struktury osadniczej” (Böhm 2008, s. 1).
W poniżej opisanych projektach współgrają wszystkie wymienione elementy, przy
czym naczelną rolę odgrywają prawie zawsze czynniki ekologiczne i krajobrazowe.
Ciekawym projektem rewaloryzacji krajobrazu miejskiego jest utworzenie w Duisburgu parku krajobrazowego na terenach poprzemysłowych (Landschaftspark Duisburg-Nord). Teren parku obejmuje ponad 200 ha. Charakterystyczną cechą jest włączenie
w jego strukturę pozostałości przemysłowych po nieczynnej od 1985 r. hucie Meiderich.
Połączenie zrewitalizowanych terenów poprzemysłowych i terenów zielonych przyczynia się do zrównoważonego rozwoju regionu, co w przypadku Zagłębia Ruhry ma ciągle
niebagatelne znaczenie.
W parku, obok muzeum przemysłu lokalnego, znajduje się park krajobrazowy
z bogatą florą i fauną, place zabaw i miejsca organizacji imprez kulturalnych. Rozszerzeniem projektu na większy obszar Zagłębia Ruhry jest projekt IBA Emscherpark, obejmujący północną część Zagłębia – Region Emski (Emscher-Region). W ramach projektu
łączona jest rewitalizacja przestrzeni mieszkaniowej z działaniami rewaloryzacyjnymi.
Zaplanowano budowę 2.500 nowych mieszkań i modernizację 3.000 istniejących, w co
zaangażowani byli mieszkańcy. Rewitalizacja obejmowała:
− modernizację zasobów mieszkaniowych w robotniczych osiedlach-ogrodach
przy zachowaniu dziedzictwa materialnego;
− opracowanie całościowych koncepcji rozwoju osiedli mieszkaniowych przy
zastosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju (ograniczenie liczby mieszkań
na osiedlach do 100-250, tworzenie infrastruktury społecznej dla ludzi starszych, młodzieży i dzieci).
Efektem projektu jest powstanie przyjaznych mieszkańcom miast-ogrodów, w których poszanowane będą zarówno zasady zrównoważonego rozwoju, jak i ochrony zabytków (Schiller 2000).
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Interesujące rozwiązania rewaloryzacyjne zastosowano również na osiedlu NeuOlvenstedt w Magdeburgu. Plan osiedla powstał w 1976 r. i miał specjalny status modelowej inwestycji na obszarze NRD. Zakładano bowiem, że na tym osiedlu powstaną
mieszkania o wzorcowych technicznych, funkcjonalnych, krajobrazowych i społecznych parametrach. Kiedy na początku lat osiemdziesiątych rozpoczęto budowę osiedla,
korzystano tu z dużo lepszych materiałów budowlanych niż w innych podobnych przedsięwzięciach tego okresu. Prace budowlane zakończono w 1989 r., przy czym ostatniego
etapu prac nie zrealizowano i w efekcie osiedle w chwili zakończenia prac miało ok.
25.000 mieszkańców (7% całego Magdeburga).
Trendy demograficzne początku lat dziewięćdziesiątych oraz negatywna selekcja
mieszkańców blokowisk doprowadziły do znacznego wyludnienia osiedla, przy czym
wśród pozostałych dominowały rodziny o słabej pozycji ekonomicznej.
Na osiedlu przeważa zabudowa sześciopiętrowa, przetykana w niektórych miejscach jedenastopiętrowymi punktowcami. Bloki są tak rozmieszczone, że przestrzenie
wewnętrzne tworzą podwórka (najczęściej ograniczone z trzech stron), które wypełnione zielenią mogą służyć jako tereny rekreacyjne. Dużo przestrzeni w planach osiedla
przeznaczono dla dzieci101. Tereny te wykluczone są również przeważnie z ruchu kołowego (2,5 km). Pozostałe uliczki są również wyciszone, a wzmożony ruch samochodowy odbywa się na obrzeżach osiedla, oddzielając je zresztą od reszty miasta.
Tak zaplanowane osiedle w chwili obecnej może być bazą rekreacyjną dla całego
Magdeburga. Wiele terenów zielonych oraz ciekawych placów zabaw zachęca młodzież
i dzieci do spotkań na tym terenie. Rozwijają się tutaj typowo miejskie dyscypliny sportowe (m.in. skating, parkour). Dzięki wyłączeniu dużych obszarów z ruchu mogą być
uprawiane o wiele bezpieczniej niż w innych częściach miasta.
Takie rozwiązania są możliwe tylko dzięki odpowiedniej polityce władz. Rozplanowanie przestrzenne osiedla skłoniło władze lokalne do podjęcia działań rewitalizacyjnych już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Przeprowadzono rewaloryzację
terenów zielonych na terenie osiedla, a także wyremontowano i w większości wymieniono urządzenia na placach zabaw. Jedynym mankamentem okazała się tendencja do
ogradzania placów zabaw wyremontowanych ze środków prywatnych. Dzięki właściwej polityce rewaloryzacyjnej osiedle wielkopłytowe stało się w tym przypadku wręcz
oazą zieleni i rekreacji (Klinkerfuß 2002).
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Na początku funkcjonowania osiedla aż jedną trzecią mieszkańców stanowiły osoby poniżej 20
roku życia. Jedna piąta powierzchni osiedla była przeznaczona na tereny zielone i ogródki przydomowe.
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7.1. Obiekty mieszkaniowe i gentryfikacja
Analiza obiektów mieszkaniowych podlegających rewitalizacji w Niemczech
jest zadaniem wyjątkowo złożonym, nie tylko ze względu na dużą różnorodność
zabudowy mieszkaniowej, jaka podlega procesom rewitalizacji, ale również na charakter zmian popytu na mieszkania w Niemczech, konieczności wyburzeń i próby
modernizacji istniejącej zabudowy, dostosowujące ją do potrzeb nabywców i najemców.
Struktura substancji mieszkaniowej w Niemczech wskazuje wyraźnie, że przeważają budynki pochodzące z lat 1949-1978, na drugim miejscu natomiast znajdują
się budynki z okresu 1901-1948. Zestawienie dokładnych danych pokazuje poniższa
tabela:
Tabela 7.1. Struktura zasobów mieszkaniowych w Niemczech ze względu na wiek (%,
tys)
Tabela 7.1. The structure of housing resources in Germany concerning the age of building,( %, thousands)
Zachodnie Niemcy
Okres powstania zasobów
mieszkaniowych
Do 1990
1901-1948
1949-1978
1979-1990
Liczby bezwzględne (tys.)

Procentowy udział
w całości zasobu
1998
2002
8,3
8,0
19,5
19,3
58,1
57,8
14,2
15,0
27,320
27,747

Wschodnie
Niemcy
Procentowy udział
w całości zasobu
1998
1998
17,5
17,5
33,2
33,2
30,2
30,2
19,2
19,2
6,698
6,698

Niemcy
Procentowy udział
w całości zasobu
1998
2002
10,1
9,5
22,1
22,1
52,6
52,6
15,2
15,8
34,018
34,389

Źródło: Schätzl 2007, s. 37.

W obu częściach Niemiec ogromnym problemem są pustostany, które w znacznym
stopniu ograniczają funkcje mieszkaniowe pewnych obszarów miast. Na poniższym wykresie przedstawione są zmiany w procentowej strukturze pustostanów w Niemczech
w 1998 r. i po okresie pierwszych intensywnych wyburzeń (2002):
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Rysunek 7.1. Liczba pustostanów we wschodnich i zachodnich Niemczech w 1998
i 2002 r. (bez Berlina)102
Illustration 7.1. The number of vacancies in the Eastern and Western Germany in 1998
and 2002 (without Berlin)
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Źródło: Schätzl 2007, s. 27.

Z wykresów wynika, że w zachodnich Niemczech, gdzie problem pustostanów był
od początku mniej nasilony, liczba pustostanów w budynkach stosunkowo nowych zmalała, podobnie jak w budynkach w starej zabudowie (sprzed 1901 r.). Niemniej jednak
problemy wypełniania funkcji mieszkaniowych i jakości środowiska mieszkaniowego
są w zachodnich Niemczech nadal aktualne.
We wschodnich Niemczech natomiast niepokojące wydają się trendy w odniesieniu
do zabudowy z lat 1949-1978, bowiem liczba pustostanów ciągle tu rośnie. Dodatkowo,
dane dotyczące popytu obecnego i przyszłego na mieszkania w tego typu mieszkaniach
potwierdzają możliwość zaniku funkcji mieszkaniowych na dużych obszarach pokrytych
zabudową z tych lat. Wiąże się to przede wszystkim z niską jakością budynków stawianych w latach pięćdziesiątych oraz ich negatywnym wizerunkiem. W ciągu najbliższych
dziesięciu lat prognozuje się dalszy spadek popytu na mieszkania w wielkiej płycie oraz
stabilizację popytu na mieszkania w starej zabudowie103. Dane dotyczące popytu na mieszkania we wschodnich Niemczech z lat 1949-1978 pokazuje poniższa tabela.
Z uwagi na zanik funkcji mieszkaniowych w wielu budynkach jednym z podstawowych celów rewitalizacji w Niemczech104 jest wyburzenie niewykorzystywanych bu102

103

104

EZH/ZFH – domy jedno- i dwurodzinne.
MFH – domy wielorodzinne. Druga część obu wykresów obrazuje strukturę wieku jedynie budynków wielorodzinnych.
Może to być jeden z pozytywnych efektów rewitalizacji starej zabudowy, której odbiór w odczuciu
mieszkańców znacznie się poprawił.
Por. 3.1.
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dynków oraz stabilizacja rynku mieszkaniowego. Obok tego na obszarach kryzysowych
ciągle prowadzone są działania modernizacyjne i naprawcze w budynkach przeznaczonych do dalszego użytkowania. Poza tym, obok działań rewitalizacyjnych przebiegają
również rynkowe procesy odnowy, które również prowadzą do przywrócenia funkcji
mieszkalnych na terenach zdegradowanych.
Tabela 7.2 Zmiany popytu na mieszkania we wschodnich Niemczech w budynkach
z lat 1949-1978
Table 7.2 The changes of demand on residential flats, located in the buildings from
the period 1949-1978, in the Eastern Germany
Lokalizacja budynków mieszkalnych

Spadek
popytu

Niezmienny
popyt

58%
26%

32%
45%

4%
21%

6%
7%

65%

20%

4%

11%

58%
23%

33%
50%

4%
19%

6%
8%

65%

20%

2%

12%

66%
27%
75%

27%
50%
11%

2%
15%
2%

5%
8%

Wzrost popytu

Brak danych

2002-2007
Na terenie całego miasta

W starej zabudowie
W osiedlach
wielkopłytowych
2007-2009
Na terenie całego miasta

W starej zabudowie
W osiedlach
wielkopłytowych
2007-2017
Na terenie całego miasta

W starej zabudowie
W osiedlach wielkopłytowych
Źródło: BMVBS/BBR 2007b, s. 40.

12%

Początkowo uważano, że po zjednoczeniu Niemiec gentryfikacja w miastach
nowych landów będzie przebiegała w podobny sposób, co w zachodniej części kraju
(Friednich, Kahl 1991). Z biegiem czasu jednak okazało się, że chociaż staje się faktem
fizyczna odnowa zasobów mieszkaniowych w starych dzielnicach, nie towarzyszy jej
napływ młodych ludzi z wysokimi dochodami. Było to wyjaśniane głównie brakiem
ukonstytuowanej grupy docelowej, brakowało jeszcze pracy w sektorze usług wyższego
rzędu, a wykształceni młodzi ludzie przenosili się w poszukiwaniu pracy do atrakcyjniejszej, zachodniej części.
W zachodniej części Niemiec gra rynkowa powodowała więc zwiększenie popytu
inwestorów na nieruchomości położone w starych dzielnicach centralnych ze względu na
atrakcyjne otoczenie i duże możliwości osiągania korzystnych stóp zwrotu. Natomiast niedopasowana do rzeczywistych potrzeb polityka ulg budowlanych we wschodnich Niemczech
powodowała nieopanowany rozwój dotowanego budownictwa na terenach podmiejskich.
Rozpoczęło się również odzyskiwanie nieruchomości przez osoby wywłaszczone
w okresie socjalizmu. Nowi właściciele przyciągani perspektywą realnego i dość szyb-
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kiego zysku sprzedawali swoje nieruchomości inwestorom, czekającym na pojawienie
się stosownej mody na rynku (Glatter, Killish 2004). W międzyczasie jednak pojawienie
się na rynku znacznej nadwyżki mieszkań spowodowało, że gentryfikacja w dzielnicach
centralnych albo w ogóle nie zaszła w początkowym okresie, albo odnowie budynków
mieszkalnych nie towarzyszyła zmiana struktury społecznej ludności. Inwestorzy musieli „zadowolić się” dotychczasowymi lokatorami, stojąc przed możliwością ich utraty
bez perspektyw na znalezienie nowych (Wiest, Zischner 2006).
Miasta wschodnich landów nie zostały zbyt wyraźnie dotknięte przez procesy
obszarowej gentryfikacji105, rozumianej jako odnowa dzielnicy mieszkaniowej bądź
jej części przez zamożne gospodarstwa domowe, które decydują się na zamieszkanie
w śródmieściu ze względu na infrastrukturę kulturalną i rozrywkową oraz walory architektoniczne, pociągająca za sobą zmiany w strukturze społecznej i wyrugowanie mniej
zamożnych gospodarstw domowych, nie mogących utrzymać się z powodu wysokich
czynszów w dotychczasowej lokalizacji. Nie można jednak pominąć kilku przykładów
gentryfikacji na mniejszą skalę. Dokładniejsza analiza pozwala wyodrębnić trzy podstawowe etapy ewolucji pojęcia gentryfikacji we wschodnich Niemczech. Są to:
1. Wyłącznie (lub prawie wyłącznie) fizyczna odnowa – trudno w tym przypadku
naprawdę mówić o gentryfikacji, a jedynie o pewnych elementach tego procesu –
np. w Magdeburgu doszło do zmiany struktury społeczno-przestrzennej, natomiast
w Lipsku procesy fizycznej odnowy objęły dzielnice historyczne. W odniesieniu
do Magdeburga pojawia się termin „gentryfikacja dzielona” (split gentrification),
rozumiana jako odnowa części dzielnicy potencjalnie będącej przedmiotem gentryfikacji przez inwestorów prywatnych przy współpracy miejskich planistów bez
zainteresowania ze strony przyszłych mieszkańców (Harth i in. 1996, s. 191).
2. Początki zmian w strukturze społeczno-przestrzennej ludności – najwięcej danych na ten temat pochodzi z lat 1993-1995, pierwszymi miastami, w których
zmiany te były widoczne były:
− Wschodni Berlin – dzielnica Prenzlauer Berg,
− Erfurt – dzielnica Andreasviertel (Weiske 1996),
− Lipsk – dzielnice Waldstraßenviertel, Südvorstadt, Neustädter Markt (Wiest
2007).
3. Fizyczna, społeczna i funkcjonalna odnowa – od 2000 r. zmiany fizyczne w zabudowie pociągają za sobą również zmiany w strukturze społecznej ludności
(znaczny wzrost udziału młodych, dobrze wykształconych ludzi w strukturze
mieszkańców):
− kolejne etapy zmian w Prenzlauer Berg w Berlinie oraz w Lipsku,
− Neustadt w Dreżnie (Glatter, Killish 2004),
− dzielnice Spandauer i Rosenthaler Vorstadt we Wschodnim Berlinie (Krajewski 2004).
105

Wyjątkiem jest Berlin, gdzie gentryfikacji uległy dzielnice Prenzlauer Berg, Spandauer Vorstadt
oraz Rosenthaler Vorstadt (Krajewski 2004).
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Flagowym przykładem niemieckiej gentryfikacji jest dzielnica Prenzlauer Berg
w Berlinie, gdzie zachodzące przemiany, były widoczne zarówno w strukturze społeczno-demograficznej, jak i w infrastrukturze kulturalno-rozrywkowej (znaczny wzrost
liczby lokali rozrywkowych, klubów, pubów, kawiarni). Poza tym zmiany na rynku
nieruchomości, jakie dokonały się w dzielnicy Prenzlauer Berg od początku lat dziewięćdziesiątych, również pozwalają określić ten proces mianem gentryfikacji (znaczący,
nawet spekulacyjny wzrost cen nieruchomości, powstanie mody na mieszkania na tym
terenie, zwłaszcza wśród młodych ludzi nie mających rodzin lub młodych rodzin bez
dzieci – DINKS (double income no kids)) (Bernt, Holm 2005).

7.2. Centra handlowe
Centra handlowe w dzisiejszym rozumieniu pojawiły się w Niemczech w latach
siedemdziesiątych XX wieku. Do tej pory centra miast były w zasadzie synonimem
centrów handlowych, bowiem to tam właśnie koncentrowało się życie handlowe, najczęściej w obrębie rynku i przylegających uliczek.
Powstawanie wielkich centrów handlowych na obrzeżach miast sprawiło, że mniejsze sklepy w centrach miast traciły powoli klientów i stopniowo podupadały. W chwili
obecnej, kiedy strategia wykorzystania przestrzeni zgodna z zasadami zrównoważonego
rozwoju ogranicza w znacznym stopniu budowę nowych centrów handlowych na niezabudowanych terenach, następuje wielki powrót handlu detalicznego do centrów miast.
Z jednej strony są to galerie handlowe otwierane w centrum miast, z drugiej – pasaże
handlowe (np. Dortmund). Dane dotyczące zmian w lokalizacji centrów handlowych
w ostatnich latach przedstawia poniższy wykres:
Rysunek 7.2. Zmiany lokalizacji centrów handlowych w Niemczech w latach 1964-2005
Illustration 7.2. The changes of shopping centers location in Germany, 1964-2005
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Interesujący przykład rewitalizacji polegającej na przywróceniu obszarowi jego historycznej funkcji handlowej można znaleźć w Hamburgu, w obrębie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (Business Improvement District – BID). Jest to luksusowy pasaż handlowy „Neuer Wall” – typowy przykład powrotu funkcji centrum handlowego do centrum
miasta. Występują tu sklepy większości znanych marek, uznane przez lokalną społeczność punkty usługowe i prestiżowe kluby. Początkowo jednak stan uliczki i chodników
był opłakany. Rewitalizacja powiodła się głównie dzięki zaangażowaniu inwestorów
prywatnych – aż 70% właścicieli gruntów podpisało się pod wnioskiem o przyznanie
ulicy statusu obszaru rewitalizowanego w ramach BID.
Rysunek 7.3. Pasaż handlowy Neuer Wall w Hamburgu po rewitalizacji
Illustration 7.3. Shopping mall Neuer Wall In Hamburg after the revitalisation process

Źródło: Heiss 2007, s. 52.

Całkowicie odmiennym, lecz nie mniej interesującym przykładem jest Galeria Goethego (1996) w Jenie. Stanowi ona uzupełnienie projektu rewitalizacji kompleksu poprzemysłowego powstałego w wyniku upadłości zakładów optycznych Carl Zeiss.
Wewnętrzna uliczka zakładów przemysłowych (Goethestraße) stała się dzięki
projektowi berlińskiego dewelopera Grundag AG pasażem handlowym o powierzchni
wielkości 80.000 m². Jednocześnie, oprócz powierzchni handlowej, Galeria Goethego
pomaga zorganizować wewnętrzną przestrzeń kompleksu Zeiss Hauptwerk (3 ha), który
został przekształcony w nowoczesne centrum edukacyjno-naukowe (uniwersytet i park
technologiczno-naukowy).
Galeria została zaprojektowana jako kryta ulica, naturalnie wentylowana, w dużym
stopniu odpowiadająca pierwotnie wytyczonej jej funkcji – szlaku komunikacyjnego
w ogromnym zakładzie przemysłowym. Zabudowana część galerii to przeszklona rotunda wykonana z wysokogatunkowej stali i szkła, również dopasowana do nowoczesnego
wizerunku centrum naukowego.
Galeria Goethego cieszy się ogromnym powodzeniem, odwiedza ją codziennie ok.
20.000 gości, z czego ok. 60% pochodzi z samej Jeny, pozostali zaś z okręgu 50-60 km, lokując ją na bardzo dobrym miejscu na handlowej mapie Turyngii (Stratton 2000, s. 154-156).
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7.3. Centra biurowe
Centra biurowe powstające w rewitalizowanych budynkach należą w chwili obecnej
do jednych z najmodniejszych inwestycji. Świadczą o tym najdobitniej najemcy powierzchni
w tego typu budynkach, np. Universal Music, MTV czy MetaDesign. Ze względu na ciekawą
architekturę najpopularniejsze są obiekty poprzemysłowe: spichrze, dawne fabryki i magazyny.
Duże powierzchnie wewnątrz nich doskonale poddają się adaptacji na cele biurowe, zwłaszcza
w przypadku organizacji pracy w systemie open space. Najważniejsze jest jednak to, że zabytkowe w większości budynki poprzemysłowe pozostają nadal obecne w krajobrazie miasta.
Interesującym przykładem zmiany funkcji terenów poprzemysłowych na biurowe
są projekty berlińskiego dewelopera Berlin Partner GmbH, zajmującego się przekształceniami zdegradowanych terenów poprzemysłowych w nowoczesne biura, obiekty przemysłowe lub parki technologiczne. Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku przygotowywał on rewitalizację spichrzów na Szprewie. Ostatecznie w 2002 r. zakończono
przebudowę Eierkühlhaus (spichlerza służącego do przechowywania jaj), który stał się
siedzibą Universal Music. W spichrzu portu wschodniego, którego degradacja była dalece
zaawansowana – w dużej części brakowało dachu budynku – w chwili obecnej jest nowoczesne centrum medialne. Magazyny i składy portowe w pewnej części przekształcono
w nowoczesny biurowiec, będący obecnie centralą MTV Music (Bamberg 2007, s. 16).
Podobnie stało się w przypadku centrum biurowego Oberbaum City, które powstało na miejscu zakładów przemysłowych Deutsche Gasglühlicht AG (Auergesellschaft)106, jednak ze względu na historyczną wartość budynków nie uległy one tak znacznej
degradacji (zabytki techniki) i stopniowo zostały przekształcone w nowoczesne centrum
biurowe, skupiające głównie firmy IT (m.in. spółka Pixelpark) (Bamberg 2007, s. 17).
Rysunek 7.4. Spichrze nad Szprewą przed i po rewitalizacji
Illustration 7.4. Granaries at Spree before and after the revitalisation

Źródło: Bamberg 2007, s. 16.

Zabudowania fabryki margaryny Palmin w Hamburgu-Wilhelmsburgu pełniły po
jej zamknięciu różne funkcje. W czasie II wojny światowej w dużym stopniu zostały
106

Zespół ten jest charakterystycznym miejscem na mapie Berlina, ponieważ najwyższy jedenastopiętrowy budynek zakładów, był pierwszym wieżowcem w Berlinie.
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zniszczone, wobec czego korzystano głównie z części dobrze zachowanych. W nich to
mieściła się przez dłuższy czas drukarnia (do 2003 r.). Po ogłoszeniu jej upadłości próbowano przy niewielkich nakładach stworzyć w budynku powierzchnię biurową, jednak
dopiero gruntowna modernizacja zabudowy przyniosła sukces.
Powstało nowoczesne centrum biurowe o powierzchni ok. 1.500 m², w bardzo ciekawej i atrakcyjnej inwestycyjnie okolicy. O powodzeniu projektu świadczy najlepiej to,
że od 2004 r., kiedy wynajęto powierzchnię po renowacji, do końca 2007 r. nie odszedł
żaden najemca. Nowi najemcy natomiast przenoszą się tu z prestiżowych lokalizacji
hamburskich, tworząc pozytywny wizerunek inwestycji (Baumann i in. 2008, s. 64).
Podobna sytuacja miała miejsce w Lipsku w części zabudowań Fabryki Maszyn
Unruh und Liebig AG, powstałej w dzielnicy Plagwitz w 1880 r., znacjonalizowanej
w 1946 r.. Zniszczona hala fabryczna została na poczatku pierwszej dekady XXI wieku
przekształcona w nowoczesne centrum biurowe. Na rysunku 7.5 zestawiono zdjęcia budynku fabryki z lat 1950 oraz z 2002:
Rysunek 7.5. Budynek Fabryki Maszyn Unruh und Liebig AG w 1950 i w 2002 r.
Illustration 7.5. The building of Maschinenfabrik Unruh und Liebig AG in 1950 and
2002

Źródło: Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung.

7.4. Hotele i gastronomia
Powiązanie usług hotelarskich i gastronomicznych z rewitalizacją jest uwarunkowane przede wszystkim wzrostem walorów turystycznych rewitalizowanych obszarów.
Obok turystyki rekreacyjnej duże znaczenie ma również turystyka naukowa oraz handlowa. Powstawanie parków naukowych i technologicznych oraz lokalizowanie szkół
wyższych na terenie poddawanym rewitalizacji, głównie dzięki organizacji naukowych
konferencji, targów i seminariów różnego typu sprzyja rozwojowi hoteli i gastronomii.
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Typowym przykładem potwierdzającym tendencję do włączania do kompleksów
naukowo-technologicznych obiektów hotelowych jest Hotel Esplanade w centrum
Hauptwerk Carl Zeiss w Jenie. Powstał on prawie w całości jako nowy budynek, jednak
nową bryłę wkomponowano w jedno z zabudowań kompleksu (Wieża B12). Jest to bardzo dobre uzupełnienie kompleksu, biorąc pod uwagę edukacyjny i naukowy charakter
znacznej jego części, potrzebę organizacji wymian naukowych i konferencji.
W zależności od możliwości konkretnych obiektów hotele są lokalizowane w nowych budynkach włączanych w strukturę rewitalizowanego kompleksu lub zajmują jeden z jego obiektów (Stratton 2000, s. 154).
Hotele i obiekty gastronomii powstały również w centrum technologiczno-targowym w zabudowaniach dawnej fabryki obuwia Rheinberger w Pirmasens.

7.5. Obiekty edukacyjne i naukowe
Opis przypadków rewitalizacji prowadzącej do powstania obiektów pełniących
funkcje edukacyjne i naukowe warto rozpocząć od nietypowego przykładu budowy
ścieżki edukacyjnej w dawnych zakładach optycznych w Wetzlar w Hesji („optik parcours”), której celem jest zintegrowanie odrestaurowanych terenów poprzemysłowych
z historycznym centrum miasta. Tereny zakładów optycznych dają wielkie możliwości
uatrakcyjnienia trasy ścieżki edukacyjnej, a zastosowanie przyrządów optycznych produkowanych w zakładach i zestawienie ich ze zdobyczami nowoczesnej techniki daje
fantastyczny efekt edukacyjny (Ehrbeck i in. 2007, s. 51-53).
Kolejnym przykładem obiektu naukowego w rewitalizowanym otoczeniu jest
wspominany już uniwersytet w zabudowaniach kompleksu Hauptwerk Carl Zeiss w Jenie. Na terenie kompleksu znajduje się wydział prawa, ekonomii, a także studium nauczycielskie nauk ścisłych Uniwersytetu Technicznego im. Fryderyka Schillera.
Sale wykładowe i ćwiczeniowe oraz biblioteka są zaprojektowane dla łącznej liczby 3.500 studentów, natomiast pomieszczenia administracyjne dla 500 pracowników.
Jednostki uczelni zlokalizowane są w północnej części kompleksu, równolegle do zewnętrznej ulicy, częściowo w nowym, a częściowo w starym budynku. Zupełnie nowe
są jedynie aule, które powstały na krytych dziedzińcach fabryki. Zlokalizowanie części
uniwersytetu w takim otoczeniu w znaczny sposób uatrakcyjniło jego ofertę, a studenci zaczęli częściej organizować imprezy kulturalne i wpływają ożywczo na atmosferę
Hauptwerk Carl Zeiss. Ironią historii może być tylko fakt, że Carl Zeiss i Ernst Abbe,
fundujący fabrykę optyczną w Jenie, niejednokrotnie otrzymywali negatywne oceny
eksperta uniwersyteckiego, Otto Schotta, który przewidywał upadek zakładów Zeissa i Abbe’go, a także nauk technicznych na rzecz ścisłych. Tymczasem, choć zakład
rzeczywiście upadł, mieści się w jego zabudowaniach największy lokalny uniwersytet
o profilu technicznym (Stratton 2000, s. 156).
Instytut Biochemii Uniwersytetu Poczdamskiego również mieści się w zrewitalizowanych budynkach, w tym przypadku jednak powojskowych, w Luckenwaldzie w Brandenburgii. Obok zajęć dydaktycznych prowadzone są tutaj prace badawcze przy wyko-
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rzystaniu nowoczesnej aparatury. W związku z odległością od Poczdamu koniecznością
było również zaadaptowanie mieszkań dla kadry naukowej oraz miejsc w akademikach
dla młodzieży. Doskonałym materiałem stały się koszary poradzieckie.
Obecność instytutu badawczego w szybkim tempie zaczęła przyciągać firmy z branży biotechnologicznej. Zaowocowało to utworzeniem obok instytutu parku biotechnologicznego, skupiającego 42 przedsiębiorstwa z ponad 500 miejscami pracy (głównie
dla absolwentów instytutu). Rewitalizacja nie była jednak łatwa, ponieważ zabudowania były bardzo zdegradowane (z 52 budynków pozostawiono jedynie 8, część budynków pochodziła jeszcze z obozu dla jeńców wojennych z czasów II wojny światowej)
(Baumgart i in. 2004, s. 15).

7.6. Obiekty kulturalne
Funkcje kulturalne rzadko wypierane bywają z terenów centralnych, gdzie dzięki
obecności zabytków i pomników kultury ciągle mogą być najlepiej realizowane. Niemniej jednak rewitalizacja dzielnic, które cierpią bardzo wyraźnie na niedostatki infrastruktury kulturalnej, wymaga lokalizowania tam nowych obiektów kulturalnych.
Ciekawą tendencją, związaną prawdopodobnie z wyczerpywaniem się współczesnych wzorców architektury obiektów kulturalnych, jest lokalizowanie nowych centrów
kulturalnych na terenach zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Czynnikiem
przesądzającym o takich tendencjach jest ciekawa architektura oraz element nowości
i świeżości w stosunku do kawiarni i klubów śródmiejskich.
Przykładem lokowania centrum kulturalnego w dawnych zakładach przemysłowych jest projekt terra cultura w Neukirchen. Obiekt, który poddano rewitalizacji, miał
szczególne znaczenie dla miasta, ponieważ zabudowania dawnej107 fabryki brykietu
(Brikettfabrik) Witznitz zostały zaliczone do zabytków techniki. Pomysł przeniesienia tu
różnorakich funkcji kulturalnych i rozrywkowych pojawił się, kiedy w 1995 r. wydano
decyzję o rozbiórce budynku. Konserwatorzy zabytków szukali rozwiązania mogącego
ocalić obiekt.
Przy zaangażowaniu lokalnego inwestora oraz władz Neukirchen opracowano
w 1996 roku dokładną koncepcję ponownego użytkowania terenu przy zachowaniu istniejącej zabudowy. Od 1997 r. prowadzono działania rewitalizacyjne i zdobywano jednocześnie przyszłych najemców. W 1999 r. pozyskano pierwszego znaczącego klienta
– Fabrykę Tańca CULT, natomiast w 2000 r. – klub fitness Walhalla. Znaczący klienci
stopniowo przyciągali nowych i powoli terra cultura zaczęła rzeczywiście tętnić życiem.
Dodatkowe środki uatrakcyjniające, jak budowa ścianki wspinaczkowej oraz punktu widokowego na najwyższym kominie, zaczęły przyciągać również młodych ludzi,
pragnących spędzić czas w ciekawym miejscu (np. sale kinowe w dawnych magazynach, motel w dawnych warsztatach górniczych), zdecydowanie różnym od innych moż107

Obiekt funkcjonował do 1972 r.
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liwości oferowanych w okolicy. Centrum terra cultura stało się jednym z ważniejszych
punktów w południowym okręgu Lipska (Baumgart i in. 2004, s. 14).
W niektórych przypadkach, szczególnie w mniejszych miastach, gdzie funkcje kulturalne w śródmieściach nie były tak szeroko reprezentowane, okazało się, że dobrym
sposobem ożywiania rewitalizowanych dzielnic centralnych jest wprowadzenie do nich
pierwiastków kulturalnych. Powodzeniem zakończyła się inicjatywa tego typu w Hagen w Północnej Nadrenii-Westfalii, gdzie wraz z programem rewitalizacji śródmieścia (fizyczna odnowa) wprowadzono również program ożywiania handlu detalicznego
i usług.
Jednym z punktów tego przedsięwzięcia było zorganizowanie Festiwalu Witryn
Wystawowych (Hagener Schaufensterwettbewerb) przez muzeum sztuki Karl Ernst
Osthaus. Spotkał się on z tak wielkim odzewem ze strony mieszkańców, że w kolejnym
roku zorganizowano również festiwal teatrów tańca (Hagenere TanzRäume). Również
ta inicjatywa przyciągnęła zainteresowanie mieszkańców miasta. Wykorzystanie na cele
festiwalu dawnej hali fabrycznej położonej w bliskim sąsiedztwie centrum miasta dodało
przedsięwzięciu atrakcyjności. Zabudowania te nie zostały pozostawione po festiwalu,
ale poddano je dokładnej odnowie, przystosowując je jednocześnie do pełnienia funkcji
kulturalnych i, choć początkowo festiwal miał być jednorazową inicjatywą (2001), stał
się nową tradycją tego miasta.
Kolejną kulturalną inicjatywą, podjętą w Hagen po raz pierwszy w 2006 r., był
dziesięciodniowy projekt artystyczny Blau!108, którego celem było początkowo ukazanie
możliwości przekształcenia rynku Hagen w centrum artystyczne. Zaangażowanie kilku
miejscowych muzeów oraz wielu artystów doprowadziło do rzeczywistego ożywienia
artystycznego rynku i najbliższej okolicy. Powstało tu wiele nowych pracowni, galerii
sztuki i małych muzeów, a ostatnim – wieńczącym etapem było oddanie muzeum Emila
Schumachera, które zlokalizowane zostało w Rynku, w otoczeniu nowoczesnych sklepów i lokali usługowych przeplatanych galeriami sztuki i wystawami. Dzięki działaniom
rewitalizacyjnym na kilku poziomach udało się tu przyciągnąć mieszkańców do centrum
miasta i zachęcić ich do spędzania tam wolnego czasu (Ehrbeck i in. 2007, s. 46-47).

7.7. Obiekty sportowe i rekreacyjne
Niewielkie areały terenów zielonych oraz infrastruktury dla dzieci i młodzieży stały się przyczyną powstania placu zabaw Kinderbauernhof w Mauerpark (część Prenzlauer Berg). Początkowo, w 1999 utworzono ogromne kryte centrum zabaw. Później
dodano również place zabaw na zewnątrz, bogato wyposażone w ciekawe urządzenia
oraz minizoo i miniaturowy ogród botaniczny. Teren placów zabaw jest dostępny dla
dzieci i młodzieży niezależnie od statusu materialnego, co jest przyjemnym akcentem
w silnie gentryfikowanej dzielnicy Prenzlauer Berg, zwłaszcza że mimo silnych ten108

Nazwa tego projektu artystycznego pochodzi od koloru dominującego w pracach lokalnego artysty
Emila Schumachera, którego muzeum powstawało wówczas w rynku Hagen.
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dencji do zamykania osiedli wewnątrz tej dzielnicy udało się tutaj uniknąć zamknięcia
placów zabaw w jednej z enklaw.
Inicjatywa ta spotkała się z tak żywym i przyjaznym przyjęciem ze strony mieszkańców (i ich dzieci), że organizatorzy (Verein Kinderbauernhof) planują utworzyć sieć
podobnych parków rozrywki i placów zabaw dla dzieci i młodzieży w innych dzielnicach
o podobnych warunkach infrastrukturalnych i przestrzennych (DifU 2003, s. 111-113).
Podobna inicjatywa, jednak w odniesieniu do kompleksu parkowego dla wszystkich grup wiekowych, powstała na terenie Schniewind´sche Park w dzielnicy Ostersbaum w Wuppertalu (Północna Nadrenia-Westfalia). Dzięki współpracy miejskiego zarządu zieleni z mieszkańcami udało się zmienić zaniedbany i zdegradowany park, który
był od dłuższego czasu wyjątkowo niebezpiecznym miejscem w mieście, w przyjazny
teren rekreacyjny.
Projekt rewitalizacji obejmował w pierwszej fazie wzmożoną akcję informacyjną
skierowaną do mieszkańców miasta i przekonującą do włączenia się w planowane działania, a także do wskazania, jakie problemy związane z funkcjonowaniem parku są dla
nich najbardziej palące. Następnie, w ramach programu „Miasto socjalne” zaangażowano mieszkańców do pracy przy rewaloryzacji krajobrazu i tworzeniu przyszłego terenu
rekreacyjnego. Oprócz końcowego efektu w postaci ładnego i zadbanego parku, mieszkańcy mają więc też świadomość, że sami przyczynili się do poprawy jakości swojego
miejsca zamieszkania (DifU 2003, s. 135-137).
Również na miejscu wyburzanych terenów mieszkaniowych tworzy się parki i tereny rekreacyjne – przykładów jest tu bardzo wiele, zwłaszcza we wschodnich Niemczech, np. w Buckau w Magdeburgu czy w Lipsku (BMVBS/BBR 2007b, s. 49).

7.8. Obiekty i parki przemysłowe
Rewitalizacja terenów pełniących funkcje przemysłowe jest obecnie wielkim wyzwaniem stojącym przed niemieckimi miastami. Z uwagi na przekształcenia strukturalne nie jest dziś możliwe zachowanie funkcji przemysłowych w większości rewitalizowanych obiektów, często zresztą są one w znacznym stopniu zdegradowane. Niektóre
jednak stają się po odnowieniu obiektami ciekawymi pod względem architektonicznym
i lokalizacyjnym i przyciągają zainteresowanie nowoczesnych firm.
Przykładem może być park technologiczny „Dynamikum”, który powstał w dawnej fabryce obuwia Rheinberger w Pirmasens109. Ze względu na dużą powierzchnię zabudowań fabryki (13.000 m²) możliwe było w zasadzie dowolne dopasowanie rozkładu
pomieszczeń do potrzeb konkretnych najemców. Poza tym powierzchnię wykorzystano
również na organizację targów (Baumann i in. 2008, s. 43).
109

Fabryka Rheinberger przestała funkcjonować w 1980 r., jej upadłość spowodowała likwidację
15.000 miejsc pracy, co w skali małego miasta, jakim jest Pirmasens było poważnym problemem
strukturalnym. Stworzenie parku przemysłowego na tym terenie pozwoliło w pewnym stopniu
odbudować stracone miejsca pracy.
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7.9. Tereny zielone
Przez wiele lat obowiązywania gospodarki gruntami, która nie brała pod uwagę
czynników ekologicznych, funkcje terenów zielonych były uważane za naturalnie wypełniane niezależnie od ingerencji człowieka. Z biegiem czasu jednak coraz więcej terenów zdegradowanych ekologicznie lub po prostu opuszczonych lokalizacji poprzemysłowych szpeciło krajobraz i zatruwało środowisko naturalne.
W chwili obecnej tworzenie terenów zielonych (renaturyzacja) jest najczęstszym
sposobem użytkowania gruntów powstałych po wyburzeniach110 lub wstępnym etapie
rekultywacji terenów zdegradowanych ekologicznie, np. Wolfen-Nord i Halberstadt
(BMVBS/BBR 2007b, s. 53).
W przypadku miasteczka Dessau polityka miasta również zakłada, że na miejscu
wyburzonych budynków mieszkalnych mają powstać wolne przestrzenie, które w przyszłości będzie można wykorzystywać jako tereny rekreacyjne. Mottem przyświecającym
przemianom w krajobrazie miejskim jest przyciągnięcie do miasta bogactwa ogrodów111.
Dessau jest uczestnikiem większego programu rewaloryzacji krajobrazu w ramach wystawy budowlanej IBA Emscher Park 2010 (BMVBS/BBR 2007b, s. 54).
Strategię renaturyzacji zastosowano również wobec obiektów fabryki mebli
w Eichsfeld, gdzie wyburzeniom towarzyszyły inwestycje infrastrukturalne wspierające
rozwój turystyki na odzyskanym terenie (Baumgart i in. 2004, s. 16).
Zupełny powrót do natury, bez planów turystycznych w najbliższym czasie, założono w przypadku zdegradowanego obozu harcerskiego (Pionierlager Raila) w Turyngii, w dolinie rzeki Wettery. Działania rewaloryzacyjne obejmowały tu przede wszystkim oczyszczanie terenu, zakładanie szkółek leśnych i wspieranie rozwoju flory i fauny
(Baumgart i in. 2004, s. 17).

110
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We wschodnich Niemczech ok. 60% przestrzeni powstałej po wyburzeniach starej zabudowy zostaje renaturowane, natomiast w przypadku wyburzeń budynków powstałych po II wojnie światowej aż ok. 76% (Bundestransferstelle… 2007, s. 48).
Das Gartenreich i die Stadt holen.

8. Podsumowanie. Efekty programów rewitalizacji
w Niemczech
Początki rewitalizacji w Niemczech, sięgające lat sześćdziesiątych XX wieku, były
bardzo burzliwe. Stosowane wówczas masowo wyburzenia prowadziły do społecznych
protestów oraz dyskusji środowisk naukowych i kulturalnych nad potrzebą ochrony starych zasobów. Dyskusje te doprowadziły do stworzenia precyzyjnego schematu przygotowania, zarządzania i finansowania procesów rewitalizacji, zawartego w Ustawie
rewitalizacyjnej (StBauFG) z 1971 r. Ustawa ta była fundamentem klasycznego niemieckiego modelu rewitalizacji, który:
− jako najważniejszą podstawę wszelkich działań rewitalizacyjnych przyjmował
interes publiczny;
− dążył do poprawy warunków życia, mieszkania i pracy na terenach uznanych
za kryzysowe w trakcie prac przygotowawczych;
− ograniczał prawa właścicieli nieruchomości i mechanizmy rynkowe na czas
realizacji działań rewitalizacyjnych;
− tworzył instrumenty planistyczne, finansowe i organizacyjne dla rewitalizacji
w Niemczech;
− obudował procesy rewitalizacji w osłony socjalne dla mieszkańców rewitalizowanych terenów (w szczególności dla najemców);
− powoływał instytucję powiernika rewitalizacji, przejmującego od gminy większość czynności związanych z zarządzaniem procesem w swoim imieniu, działającego na rachunek gminy (GTZ, UMiRM 2003, s. 126-127).
W analizie efektów obecnie prowadzonych programów rewitalizacji w Niemczech
nie sposób pominąć wspomnianego etapu rewitalizacji, kiedy nie było jeszcze zintegrowanych programów, ale tworzono ramy, bez których dzisiejsze procesy rewitalizacji
nie mogłyby przybrać aż tak wielkiego rozmachu112. Efektem okresu 1970-1999 jest
stworzenie oprzyrządowania prawnego i instytucjonalnego dla rewitalizacji, pierwsze
doświadczenia na zdegradowanych obszarach i przede wszystkim wstępne rozpoznanie
problemów, z jakimi walczą współczesne programy.
Przełom XX i XXI wieku to początek nowego podejścia do kształtowania polityki
rewitalizacji jako zintegrowanego instrumentarium dla działań przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mających na celu ożywienie i odnowę terenów kryzysowych.
Programy rewitalizacji, które zostały uruchomione w tym okresie (zintegrowany program „Miasto socjalne” oraz dwa programy przebudowy miast), przynoszą już dzisiaj
pozytywne efekty:
1. systematyczne obniżanie się poziomu pustostanów – do poziomu 780.000 pod
koniec 2007 r.;
112

W przypadku nowych krajów związkowych około dwie trzecie mieszkańców miast zamieszkuje
obszary zakwalifikowane do rewitalizacji.
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2. poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw budowlanych (połączenie działania programu rewitalizacji oraz udogodnień płynących z ustawy
o restrukturyzacji zadłużenia – AHG);
3. stopniowe stabilizowanie rynku mieszkaniowego;
4. wyraźną poprawę wizerunku wielu części miast, w których były prowadzone
działania naprawcze i modernizacyjne (Aufwertung), zwłaszcza w dzielnicach
ze starą zabudową;
5. poprawę jakości przestrzeni publicznych, dostępności i jakości infrastruktury
miejskiej (Beckmann i in. 2008, s. 4-5).
Na tle tych pozytywnych efektów szczególnie wyraźnie widać jednak potrzeby nierewitalizowanych części miast, zarówno w odniesieniu do substancji budowlanej, jak
i przestrzeni publicznych, terenów zielonych, szlaków komunikacyjnych oraz ochrony
zabytków. Podstawowym wnioskiem z dotychczasowych działań jest więc konieczność
dalszego prowadzenia podobnej polityki rozwojowej wobec obszarów kryzysowych
(Dauerwandel), a także zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnej i prywatnych
inwestorów w działania rewitalizacyjne (Geffers i in. 2008, s. 3).
Obok znaczących sukcesów istnieją również ciemniejsze strony prowadzonych
działań. Ocena wyników rewitalizacji na terenie wschodnich krajów związkowych nie
pozostawia również wątpliwości, że nadal w niewystarczającym stopniu prowadzone są
działania rewitalizacyjne na terenach poprzemysłowych (zwłaszcza zlokalizowanych na
obszarach śródmiejskich) i zdegradowanych ekologicznie.
Na terenie wschodnich Niemiec ciągle jeszcze pozostaje problem niewyjaśnionych stosunków własnościowych w stosunku do terenów poprzemysłowych (Geffers
i in. 2008, s. 9). Brakuje inwestorów, którzy potrafiliby przeprowadzić rekultywację takich terenów, a jeśli nawet zostanie ona przeprowadzona, najczęściej proces
rekultywacji tych terenów kończy się na etapie pozostawienia terenu do obserwacji
lub w szczególnie atrakcyjnych lokalizacjach przydzielenie przejściowego sposobu
użytkowania gruntu. Nie można jednak pominąć flagowego przykładu rewitalizacji
tego typu terenów we wschodniej części Niemiec – parku krajobrazowego „Duisburg-Nordpark”. W tym przypadku znaleźli się i pomysłodawcy, i inwestorzy, a co
najważniejsze można było łatwo wskazać właściciela terenu i był on zainteresowany
projektem rewitalizacji.
Najistotniejsze znaczenie w dzisiejszej polityce rewitalizacji w Niemczech odgrywają ogólnokrajowe programy rewitalizacji, stąd też w podsumowaniu warto poświęcić
kilka słów ich ocenie.
Efekty programu Stadtumbau West trudno przecenić: przede wszystkim program
stworzył dobre podstawy do długotrwałej polityki rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju na terenach objętych pilotażem. Ponadto:
1. określono w sposób jednoznaczny zakres występowania problemu pustostanu
w zachodniej części Niemiec113;
113

Dotyka on głównie miast, w których występuje kryzys strukturalny. Doskonałym przykładem jest
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2. stworzono rezerwy przestrzenne z zasobów niewykorzystywanych w wystarczającym stopniu przedszkoli i szkół i zapobieżono ich degradacji;
3. zastosowano innowacyjne podejście do rewitalizacji terenów poprzemysłowych, np. Pirmasens;
4. wypracowano własny model konstruowania procesu rewitalizacji dla konkretnego obszaru przy pomocy zintegrowanych koncepcji;
5. opracowano wydajne systemy monitorowania procesów rewitalizacji i rynku
nieruchomości (Baumann i in. 2008, s. 110-111).
Miasta pionierskie nie tylko przeprowadziły udane projekty rewitalizacji, ale również zdobyły niebagatelne doświadczenie, którym mogą dzielić się z podobnymi miastami. Przećwiczono różne mechanizmy zarządzania projektami rewitalizacji, przy różnych
konfiguracjach uczestników zaangażowanych w proces (m.in. partnerstwo publicznoprywatne), a także finansowania i monitorowania procesów rewitalizacji. Dodatkowym
pozytywnym efektem programu pilotażowego było rozpoczęcie współpracy między
zaangażowanymi miastami. Prowadziła ona do wymiany dobrych praktyk, a także stosowania sprawdzonych mechanizmów, dzięki czemu uniknięto w wielu przypadkach
powtarzania błędów.
Sukcesy odnosi również program „Miasto socjalne”. Zidentyfikowanie problemów
w zdegradowanych kwartałach miejskich miało prowadzić do sformułowania zintegrowanej koncepcji rewitalizacji, włączającej do aktywnych działań mieszkańców tych terenów. Położono również duży nacisk na uwzględnienie społecznych aspektów rewitalizacji, przesunięto punkt ciężkości w procesach rewitalizacji z czysto fizycznej odnowy
substancji mieszkaniowej114, na działania wykorzystujące instrumenty polityki społecznej, w tym polityki zatrudnienia i kształcenia młodzieży.
Dużym osiągnięciem programu „Miasto socjalne” jest stworzenie nowego sposobu
zarządzania rewitalizacją na miejskich obszarach kryzysowych (Quartiersmanagement),
który przenosi prawie wszystkie procesy decyzyjne na tereny objęte programem, wymuszając też w pewien sposób aktywizację społeczności lokalnej. Również inicjatywa powołania lokalnego funduszu rewitalizacji (Verfügungsfond) jest godna uwagi, ponieważ
wyodrębnienie z funduszy gminy konkretnych środków do szybkiego wykorzystania
w znacznym stopniu ułatwia operacyjne zarządzanie projektami rewitalizacji.
Powodzenie prowadzonych projektów bada Niemiecki Instytut Urbanistyki (Deutsche Institut für Urbanistik – Difu). Z badań tych wynika, że program „Miasto socjalne”
wzbudził duże zainteresowanie zarówno wśród środowisk eksperckich, jak i ze strony
władz lokalnych. Ciągle brakuje jeszcze znaczących pozytywnych efektów społecznych115, a obszary rewitalizacji w znacznym stopniu odbiegają od pozostałych w danym

114
115

tu Bremerhaven, gdzie rozebrano 1.400 mieszkań, ale pozostaje jeszcze około 5.400 do wyburzenia. Najczęściej są to mieszkania na osiedlach „trabantowych” oraz pochodzące z lat pięćdziesiątych malutkie mieszkania o dość ubogim standardzie.
Program „Miasto socjalne” obejmuje tylko kwartały z zabudową mieszkaniową.

Niepokojące wydaje się, że w niewielkim tylko stopniu poprawia się poziom lokalnej przed-
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mieście. Niemniej jednak uzyskano już poprawę jakości ogólnego środowiska mieszkaniowego, poprawił się również kontakt z młodzieżą, która widzi w programie ciekawą
szansę dla siebie. Pozytywnym efektem prowadzonych działań jest również zwiększenie zaangażowania innych uczestników procesów rewitalizacji, w tym dużych podmiotów prywatnych oraz społecznych organizacji pozarządowych. Ciągle jednak pozostaje
problem relacji programu „Miasto socjalne” do innych programów rewitalizacyjnych,
w szczególności do programu „Przebudowa miast nowych krajów związkowych” (Stadtumbau Ost). Panuje opinia, że powiązanie tych programów jest koniecznością, podobnie jak precyzyjne określenie części środków programu, jaka może być przeznaczona na
działania o charakterze nieinwestycyjnym (BMVBS, IfS 2004, s. 5-8).
Podsumowując efekty rewitalizacji w Niemczech, warto na chwilę zatrzymać się
przy czysto ekonomicznych skutkach. Poziom wydatków na rewitalizację jest w Niemczech na tyle wysoki, że oczekuje się znacznych efektów katalitycznych, które będą
wspomagać procesy finansowane ze środków publicznych. Nie należy również zapominać, że obok wydatków na rewitalizację władze na różnych szczeblach odnotowują
także niższe wpływy z podatków oraz wypłacają podmiotom prywatnym dodatki inwestycyjne na działania na obszarach kryzysowych.
Aspiracje zorientowanej przyszłościowo polityki rozwoju i rewitalizacji niemieckich miast wyznaczają zalecenia Karty Lipskiej, formułującej zasady i strategie polityki
rozwoju miast wspólne dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Karta Lipska została
podpisana w 2007 r. przez wszystkich ministrów państw członkowskich odpowiedzialnych za rozwój miast. Jest wyrazem zobowiązania się krajów członkowskich Unii Europejskiej do:
− tworzenia zintegrowanych strategii rozwoju miast;
− zapewniania wysokiej jakości przestrzeni publicznych;
− modernizacji infrastruktury i poprawy efektywności energetycznej;
− prowadzenia aktywnej polityki innowacji i informacji;
− poświęcenia szczególnej uwagi dzielnicom kryzysowym w kontekście miasta
jako całości;
− wzmacniania polityki w zakresie gospodarki lokalnej i lokalnego rynku pracy;
− promocji skutecznego i korzystnego cenowo transportu publicznego.
W przypadku Niemiec wiele z tych postulatów zostało wypełnionych w ramach
różnych, już istniejących programów rewitalizacji. Należy oczekiwać, że zgodnie z wytycznymi Karty Lipskiej nowo tworzone programy będą miały charakter strategii zintegrowanych, łączących w sobie kilka wymienionych powyżej zagadnień społeczno-prze-

siębiorczości, kształcenia, bezpieczeństwa. Do tego dochodzi ciągle zbyt powolna walka
z ubóstwem i zbyt mała pomoc dla imigrantów. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe
postępy programu, należy stwierdzić, że celowe jest kontynuowanie jego działania, potrzebne
jest jednak dookreślenie celów rewitalizacji oraz sposobów finansowania miękkich projektów
o większym zasięgu.

Podsumowanie. Efekty programów rewitalizacji w Niemczech

147

strzennych (K.Gerkens, wywiad) i będą wspierane systemami monitoringu i ewaluacji
prowadzonych działań.
Prognozowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na rewitalizację
(Städtebauförderung) w latach 2007-2013 wynosi 24,04 mld euro (por. tabela 9.1.). Należy zauważyć, że sposób wydawania środków w latach 2007-2013 różni się od tego
z lat 1995-2006 (porównaj tabele 8.1. i 2.6.). W okresie 2007-2013 wyższa jest przede
wszystkim łączna wartość środków publicznych przeznaczonych na rewitalizację. W całym kraju, przez 7 lat (2007-2013), wydana zostanie podobna suma jak w okresie wcześniejszych 12 lat rewitalizacji (1995-2006). Ponadto znacząco wzrośnie ilość środków
przeznaczonych na działania w landach zachodnich, tak że znacznie przewyższą one
wartość środków inwestowanych w rewitalizację na wschodzie kraju.
Tabela 8.1. Środki publiczne przeznaczone na rewitalizację (Städtebaufördeung) w latach 2007-2013 (mld €)
Table 8.1. Public funds for urban development (Städtebaufördeung), 2007-2013 (bn €)
Zachód
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007-2013

0,34
0,37
0,39
0,40
0,42
0,43
0,46
2,82

Środki federalne
Całość środków publicznych
Wschód
całe Niemcy
Zachód
Wschód
całe Niemcy
wartości nominalne
0,40
0,74
2,15
1,58
3,72
0,36
0,73
2,34
1,44
3,70
0,32
0,71
2,44
1,27
3,56
0,28
0,68
2,54
1,11
3,43
0,24
0,66
2,63
0,94
3,30
0,20
0,63
2,73
0,78
3,17
0,16
0,62
2,92
0,64
3,14
1,96
4,77
17,75
7,76
24,04

Źródło: BBR 2008, s. 53.

Ogólna ocena procesów rewitalizacji w Niemczech jest na pewno pozytywna. Prowadzone od kilku dziesięcioleci działania rewitalizacyjne doprowadziły do sformułowania wyraźnych ram prawnych i instytucjonalnych, ułatwiających dzisiaj realizowanie
wytyczonych celów. Zintegrowane programy rewitalizacji zorientowane na realizację
konkretnych działań organizują obecne procesy rewitalizacji. Jakkolwiek ich efekty nadal są tylko częściowe, można mówić o wielu sukcesach, a dalsze prowadzenie działań
doprowadzi prawdopodobnie do zniwelowania negatywnych tendencji.

CZĘŚĆ II.

REWITALIZACJA LIPSKA

9. Ekonomiczna i społeczna charakterystyka Saksonii
i Lipska
Saksonia jest jednym z pięciu wschodnioniemieckich krajów związkowych. Graniczy z Polską, Czechami oraz Bawarią, Turyngią, Saksonią-Anhalt i Brandenburgią.
Obszar Saksonii wynosi 18.415,51 km². Pod względem powierzchni Saksonia jest dziesiątym spośród 16 niemieckich krajów związkowych. Stolicą Saksonii jest Drezno, natomiast innymi głównymi miastami są Lipsk, Chemnitz, Zwickau, Plauen i Görlitz.
Lipsk jest miastem położonym ok. 150 kilometrów od Berlina i ok. 300 kilometrów
od Frankfurtu. Choć dopiero trzynasty w rankingu wielkości niemieckich miast, Lipsk
jest drugim, po Berlinie, największym miastem w Niemczech Wschodnich.
Jak inne niemieckie miasta, Lipsk przeszedł największe przemiany na skutek
gwałtownej industrializacji podczas tzw. Gründerzeit116 (okres zakładania, fundowania)
w drugiej połowie XIX wieku. Głównymi gałęziami przemysłu stały się wtedy drukarstwo, przemysł tekstylny i metalowy. W związku z industrializacją nastąpił gwałtowny
wzrost zaludnienia. W ostatnich trzech dekadach XIX wieku liczba mieszkańców Lipska
powiększyła się ponad czterokrotnie, z 107 tys. w 1871 r. do 456 tys. w 1900 r.
W okresie międzywojennym (1918-1939) populacja Lipska nadal rosła i osiągnęła
swoją najwyższą wartość w latach 30. XX wieku, kiedy to na terenie miasta mieszkało
prawie 750 tys. osób. W tym okresie Lipsk był czwartym pod względem liczby mieszkańców miastem Niemiec. Wzrost zaludnienia był napędzany przede wszystkim dalszą
industrializacją. Do wcześniej wymienionych gałęzi przemysłu dołączył przemysł elektryczny, chemiczny, górnictwo i energetyka.
Działania II wojny światowej nie wywołały w Lipsku takich zniszczeń, jak w innych
miastach Niemiec (np. Dreźnie), w efekcie czego miejska struktura Lipska pozostała
właściwie nietknięta. Dopiero podział Niemiec w roku 1949 stał się punktem zwrotnym
w historii miasta. W nowo utworzonym NRD dokonała się centralizacja władzy w stolicy (Berlinie), a samorządy lokalne, w tym lipski, straciły na znaczeniu. Orientacja władz
NRD na kontakty z państwami bloku wschodniego przerwała wiele tradycyjnych więzów biznesowych, jakie Lipsk utrzymywał z krajami Europy Zachodniej. Wiele z fabryk
przemysłowych zostało rozebranych i wywiezionych przez odziały radzieckie w ramach
kompensacji wojennych117 (Hackenberg 2000, s.217-225).

116

117

Termin Gründerzeit odnosi się w Niemczech do drugiej połowy XIX wieku, kiedy miał miejsce intensywny rozwój gospodarczy i przemysłowy oraz związane z nimi fale migracji ze wsi do miast.
W dziedzinie architektury i budownictwa miejskiego pojęcie Gründerzeit odnosi się najczęściej do
lat 1871-1905. Zdarza się, że jest ono traktowane szerzej, wtedy obejmuje się nim lata 1835-1914
(Bleidt 2006).
Szacuje się, że w ramach reparacji wojennych wojska radzieckie dokonały w Saksonii rozbiórki
i wywozu ok. 790 przedsiębiorstw (Hackenberg 2000, s.218).
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Aktywność przemysłowa miasta została ponownie ożywiona poprzez stworzenie
olbrzymiego konglomeratu przemysłowego (Kombinate), opartego na tych, co wcześniej gałęziach przemysłu. Poprzez kontynuację organizacji dorocznych targów międzynarodowych, które były platformą wystawową produkcji przemysłowej państw „Bloku Wschodniego”, Lipsk zdołał utrzymać resztki kontaktów z Zachodem. Dzięki temu
miasto nadal korzystało ze swojej tradycyjnej roli centrum produkcji i handlu. Lipska
pozostawał także ważnym ośrodkiem kulturalnym NRD.
Pomimo podtrzymywania tradycji przemysłowych i handlowych Lipsk stracił na znaczeniu, co znalazło odbicie w spadku populacji z 713 tys. w 1933 r. do 530
tys. w 1989 r. Warto zauważyć, że Lipsk był pierwszym miastem NRD, które doświadczyło silnego spadku liczby mieszkańców jeszcze przed rokiem 1990.
Po zjednoczeniu byłej NRD z Federalną Republiką Niemiec gospodarka Saksonii przeszła głęboką restrukturyzację, w wyniku której wiele z jej ekonomicznie najsłabszych przedsiębiorstw przemysłowych zostało zamkniętych, co przyczyniło się do
gwałtownego wzrostu bezrobocia. Do dziś ten problem nie został w Saksonii rozwiązany (Rellecke 1999, s.90). Według szacunków saksońskiego urzędu statystycznego,
wskaźnik bezrobocia znajdował się w 2006 r. na poziomie 13,9%118, a bezrobotnych
było około 300 tys. Według regionalnych statystyk EUROSTAT-u, w roku 2004 PKB na
osobę w Saksonii wynosiło 85,9% średniej dla 27 krajów członkowskich i 74,1% poziomu ogólnoniemieckiego. W 2006 roku wskaźnik PKB wynosił 4%119 i był na poziomie
111,9% w porównaniu z rokiem 2000.
Charakterystycznym dla Niemiec Wschodnich przemianom gospodarczym po roku
1990 na terenie Saksonii towarzyszyły zjawiska depopulacji oraz starzenia się społeczeństwa (Power i inni 2007).
Tabela 9.1. prezentuje zestawienie liczby ludności na terenie Saksonii w latach
1961-2006. Z zamieszczonych w niej danych wyraźnie widać, że liczba ludności Saksonii w tych latach systematycznie malała. W latach 1961-2006 ubyło w tym kraju związkowym ponad milion mieszkańców (1.176 tys.). Natomiast w samym okresie po zjednoczeniu ubyło w Saksonii ponad pół miliona osób.
Tabela 9.1. Liczebność ludności na terenie Saksonii (w tys.)
Table 9.1. Population of Saxony (thousand)
Rok
1961 1970 1980 1985 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Liczba ludności
5450 5419 5174 5064 4764 4567 4384 4349 4321 4296 4274 4254
(w tys.)

Źródło: Statistische Bundesamt 2008, s.35.

Tabela 9.2. umożliwia prześledzenie zmian demograficznych, jakie zaszły w latach
1990-2005 i jakie są prognozowane do roku 2020. Z danych zamieszczonych w tabeli
118
119

8,4% dla całych Niemiec.
2,7% dla całych Niemiec.
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wynika, że zarówno przeszłe, jak i przyszłe okresy charakteryzują się deficytem narodzin oraz ujemnym saldem przepływów z innymi landami także całkowity bilans demograficzny przyjmuje wartości ujemne.
Tabela 9.2. Bilans demograficzny Saksonii (w tys.)
Table 9.2. Selected demographic indicators, Saxony (thousand)
Liczna narodzin
Liczba zgonów
Deficyt narodzin
Emigracja do Saksonii z zagranicy
Emigracja z Saksonii za granicę
Saldo przepływu ludności z zagranicą
Przypływ ludności z innych landów
Odpływ ludności do innych landów
Saldo przepływu ludności z innymi landami
Saldo wszystkich rodzajów przepływu ludności
Całkowity bilans demograficzny

1990-2005
488,5
880,5
-392,0
379,8
275,6
104,2
680,7
1.030,9
-350,2
-246,0
-639,0

2006-2020
434,3
778,5
-344,3
brak danych
brak danych
185,7
brak danych
brak danych
-297,8
-112,1
-456,4

Źródło: Expertenkomission Demografischer Wandel Sachsen 2006, s. 5.

Projekcje te potwierdzają dane z lat 2002-2005 na temat zmian zaludnienia miast
powyżej 30 tys. mieszkańców (tabela 9.3.). Wynika z nich, że tylko trzy miasta – Drezno, Lipsk i Radebeul – uniknęły w tych latach negatywnego trendu w zmianie poziomu
ludności.
Tabela 9.3. Zmiany zaludnienia w miastach powyżej 30 tys. mieszkańców w latach
2002-2005 (tys., %)
Table 9.3. Population change in selected GDR cities, 2002-2005 (thousand, %)
Miasto
Lipsk
Drezno
Chemnitz
Zwickau
Plauen
Görlitz
Hoyerswerda
Freiberg
Bautzen
Pirna
Freital
Riesa
Radebeul

31.12.2002
494.795
480.228
252.618
100.892
70.534
59.284
46.381
44.533
42.333
40.853
39.567
37.970
32.406

31.12.2005
502.651
495.181
246.587
97.832
68.892
57.629
42.607
43.305
42.1540.110
39.181
36.561
33.128

Zmiana 2002-2005
(wielkości liczbowe)
7.856
14.954
-6.031
-3.060
-1.642
-1.655
-3.774
-1.228
-183
-743
-386
-1.409
722

Źródło: Expertenkomission Demografischer Wandel Sachsen 2006, s.12.

Zmiana 2002-2005
(w %)
1,6
3,1
-2,4
-3,0
-2,3
-2,8
-8,1
-2,8
-0,4
-1,8
-1,0
-3,7
2,2
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Należy równocześnie zaznaczyć, że różnice w zmianie wielkości zaludnienia występują nie tylko na poziomie miast, lecz również na poziomie poszczególnych dzielnic
miejskich.
Zjednoczenie Niemiec w październiku 1990 r. oznaczało dla NRD w praktyce
wchłonięcie przez istniejące struktury polityczne i ekonomiczne RFN. Struktura federalna została rozszerzona na Niemcy Wschodnie, gdzie w 1991 r. utworzono pięć nowych
landów (Plöger 2007, s.4-8).
Integracja z organizmem państwowym Niemiec Zachodnich, adaptacja ich konstytucji, systemu politycznego i prawnego, a przede wszystkim proces dostosowawczy
do wymagań zachodnioniemieckiego modelu ekonomicznego były dla Lipska bardzo
trudne. Wkrótce, tak jak w innych miastach Niemiec Wschodnich, widoczne stały się tu
oznaki kryzysu. Najważniejszymi z nich były:
− upadek przemysłu;
− ujawniona degradacja środowiska naturalnego;
− wzrost problemów społecznych, szczególnie bezrobocia120;
− spadek populacji;
− niekontrolowany proces suburbanizacji i rozlewania się miast (BBR, 2000 b);
− kryzys mieszkaniowy, cechujący się pogorszeniem stanu technicznego budynków oraz wzrostem ilości pustostanów (Expertenkomission des BMVBW
2000);
− przeciążenie administracji publicznej.
W obliczu tych zjawisk stało się oczywiste, że planowane, szybkie dostosowanie
gospodarki wschodnioniemieckiej do nowych wymagań nie przebiegnie tak łatwo, jak
się tego spodziewano (Plöger 2007, s.9-15; Heinker 2002, 2004; Miljak, Heidenreich
2004; Nuissl, Rink 2002).
Grupa ekspercka zajmująca się zmianami demograficznymi w Saksonii oceniła,
że w latach 1991-1996 utrzymywał się tam silny trend odpływu ludności z centrów
miast na obszary podmiejskie. Rok 1996 był rokiem przełomu, który przyniósł zmianę
kierunku migracji ludności i wzrost zaludnienia atrakcyjnych, często zrewitalizowanych
dzielnic w centrach miast. Teoria ta znajduje potwierdzenie w opinii Kastena Gerkensa,
Dyrektora Urzędu Odnowy Miasta i Rozwoju Mieszkalnictwa w Lipsku, który podkreśla, że przybywająca do Lipska po roku 1996 ludność napływowa osiedla się głównie
w dzielnicach centralnych, gdzie przeprowadzono programy odnowy miasta i gdzie tym
samym zasób mieszkaniowy jest najbardziej atrakcyjny i w największym stopniu odpowiada oczekiwaniom potencjalnych klientów (K. Gerkens, wywiad).

120

Zlikwidowanych zostało około 80 % miejsc pracy w lokalnym przemyśle (Heinker 2002, s.18).

10. Odnowa Lipska

10.1. Kierunki strategiczne
Lipsk był pierwszym z dużych miast wschodnioniemieckich, którego władze zrozumiały potrzebę realistycznego podejścia do kwestii rozwoju miejskiego i opracowały
strategię, która obejmowała zasadnicze problemy wymagające zmiany w mieście. Nowa
strategia działania opierała się na dwóch głównych filarach.
Pierwszym było wzmocnienie funkcji mieszkalnej i usługowej strefy śródmiejskiej
Lipska, tak żeby mogła efektywnie konkurować z przedmieściami. Działania podjęte
w tym nurcie miały głównie charakter odnowy miejskiej.
Drugim filarem było stworzenie i wdrożenie strategii marketingowych pozycjonujących Lipsk jako europejskie centrum ekonomiczne i kulturalne. Podjęto działania
zachęcające duże firmy do inwestowania na terenie miasta i zajęto się poszerzaniem
miejskiego katalogu wydarzeń o charakterze gospodarczym i kulturalnym.
W październiku 2000 r. Rada Miejska Lipska przyjęła Plan Rozwoju Miasta (Stadtentwicklungsplan Wohnungsbau und Stadterneuerung (STEP))121. Dokument ten stanowi trzon strategii rozwoju i odnowy miejskiej w Lipsku, na obszarach starej zabudowy
(Gründerzeit), osiedlach bloków mieszkalnych (Großsiedlungen) i obrzeżach miasta
(Stadterweiterung). Plan zakłada poprawę konkurencyjności obszarów śródmiejskich
o dobrze rozwiniętej infrastrukturze oraz konsolidację rynku mieszkaniowego w celu
długookresowego zapewnienia lokali mieszkalnych dla wszystkich grup ludności. Strategia zawarta w Planie została podsumowana w haśle – „Zachowanie takiej ilości tkanki
miejskiej, jak to możliwe i restrukturyzacja takiej ilości, jak to konieczne” (Soviel Stadterhalt wie möglich und so viel Umstrukturierung wie nötig) (Stadt Leipzig, Dezernat
Planung und Bau 2000 a, s.7).
W skład Planu wchodzą następujące części:
− Diagnoza (Rahmenbedingungen) – zawiera informacje na temat zmian społecznych i zmian rynku mieszkaniowego po 1990 r. i ich konsekwencje dla Planu
Rozwoju Miasta;
− Zarys planu działania (Grundaussagen) – stanowi streszczenie strategii działania;
− Część Planu dotycząca rynku mieszkaniowego (Teilplan Wohnungsbau) – stanowi strategię wyboru obszarów pod nową zabudowę, tak by zapewnić dogodną ofertę różnym grupom docelowym;
− Część Planu dotycząca odnowy miejskiej (Teilplan Stadterneuerung) – stanowi
strategię podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności obszarów staromiejskich;
121

W latach 2001-2003 i 2005-2006 plan był aktualizowany i rozwijany.
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− Część Planu dotycząca osiedli bloków mieszkalnych (Teilplan Großsiedlungen) – stanowi strategię dopasowania podaży mieszkań do zmieniającego się
popytu122 (Stadt Leipzig, Dezernat Planung und Bau 2000 a,b,c,d,e).
W ramach strategii, na działania miejskiej odnowy wykorzystano środki finansowe
z kilku dostępnych programów, a mianowicie:
− federalnych programów wspierania rewitalizacji,
− saksońskiego programu wspierania mieszkalnictwa (Wohnungsbauförderung).
− stworzono też własne instrumenty odnowy miasta:
• „Program użytkowania własnego” (Selbstnutzer);
• „Domy miejskie” (Stadthäuser);
• „Strażnicy domów” (Wächterhäuser);
• Inicjatywa remontów lokatorskich;
• tymczasowe wykorzystanie prywatnych posiadłości jako strefy publicznej (Gestaltungsvertrag) (Stadt Leipzig, Dezernat Planung und Bau 2008;
Plöger 2007).

10.2. Programy i instrumenty wspierające rewitalizację
Działania rewitalizacyjne są w Lipsku podejmowane w ramach programów inicjowanych przez Unię Europejską, rząd federalny, rząd landu Saksonia i władze miasta
Lipska.
Tabela 10.1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w rewitalizacji Lipska
Table 10.1. EU structural funds in the urban regeneration of Leipzig
Program
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Obszary objęte programem Lipsk Wschodni
Cele programu:
• Rozwój miasta. Działania nakierowane na rozwój gospodarczy, politykę
mieszkaniową, infrastrukturę społeczno-kulturową oraz polepszenie
Opis programu
stanu środowiska naturalnego;
• Rewitalizacja nieużytków na terenie miasta.
W latach 2000-2006 Saksonia znalazła się w grupie regionów, w której
dofinansowanie wynosiło do 75% kosztów całkowitych projektów.
Program
URBAN II
Obszary objęte programem Lipsk Zachodni
Cele programu:
• Wzmocnienie gospodarki lokalnej i wzrost poziomu zatrudnienia;
Opis programu
• Promowanie równych szans i integracji społecznej;
• Wzmocnienie identyfikacji z zamieszkiwanym obszarem miejskim;
• Ochrona środowiska i promowanie zrównoważonego rozwoju;

122

Chodzi tu o stopniowe zmniejszanie się ilości osób zamieszkujących osiedle.
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• Zwiększenie konkurencyjności, funkcjonalności i atrakcyjności danego
obszaru;
• Ożywienie historycznie cennych części miasta i poprawa infrastruktury.
Program URBAN II był realizowany w Lipsku Zachodnim w latach 20002006. Został wsparty kwotą 19.827 mln euro. 14.870 mln pochodziło
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Pozostała kwota
ok. 5 mln euro pochodziła z niemieckiego sektora publicznego. Finansowanie
wybranych projektów wynosiło do 75% kosztów całkowitych.

Źródło: Zestawienie własne na podstawie www.leipzig.de; Campus Consulting 2007.

Tabela 10.2. Programy federalne
Table 10.2. Federal programme
Program

Miasto socjalne (Soziale Stadt)
• Lipsk Wschodni
Obszary objęte programem
• Grünau
Cele programu:
• Wspieranie działalności gospodarczej i rozwoju zatrudnienia;
• Modernizacja budynków;
Opis programu
• Rozbiórki pustostanów;
• Zagospodarowanie nieużytków (Gestaltung von Brachfläche);
• Zakup działek budowlanych;
• Promowanie mieszkań na własność (Beauftragter Eigentumsbildung).
Program
Przebudowa miast – Wschód (Stadtumbau Ost)
Obszary objęte programem Całe miasto
Cele programu:
• Organizacja i finansowanie rozbiórek nadwyżki mieszkań;
• Podnoszenia wartości zachowywanych budynków mieszkalnych.
Program działa w Lipsku od roku 2003. Alokacja funduszy w przypadku
Opis programu
tego programu nie jest związana z konkretną powierzchnią miasta,
a z celami i priorytetami wyznaczonymi przez Plan Rozwoju Miasta
(Stadtentwicklungsplan Wohnungsbau und Stadterneuerung).
Ochrona zabytków budownictwa miejskiego (w nowych landach)
(Städtebaulicher Denkmalschutz)
• Lipsk-Centrum
Obszary objęte programem
• Waldstrasse/Bachstrasse
Cele programu:
• Wsparcie lokalnej gospodarki;
• Promocja ustanawiania własności prywatnej na nieruchomościach;
Opis programu
• Dostosowanie środowiska mieszkalnego do wymagań rodzin z dziećmi;
• Podniesienie standardu mieszkań socjalnych;
• Zachowanie i promocja wartości kulturalnych związanych
z rewitalizowanymi dzielnicami.
Program

Źródło: Zestawienie własne na podstawie www.leipzig.de; BMVBS 2008.
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Tabela 10.3. Programy Saksonii
Table 10.3. Programmes of Saxony
Program
Obszary objęte programem

Opis programu

Program
Obszary objęte programem

Opis programu

Miejska Odnowa (Städtebauliche Erneuerung)
Cały Lipsk
Cele programu:
• Wzmocnienie i dostosowanie budownictwa miejskiego do
prognozowanych zmian demograficznych, przede wszystkim
w obszarach centralnych i śródmiejskich;
• Prace remontowe budynków instytucji edukacyjnych wybudowanych
przed 1949 r. i zabytków kultury;
• Promowanie redukcji emisji CO2;
• Bezpieczeństwo i ochrona historycznej substancji miejskiej, także w celu
zwiększenia atrakcyjności dla turystów.
Środki Miejskiej Odnowy są wykorzystywane na wkład landu w realizację
programów federalnych:
• Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen;
• Städtebaulicher Denkmalschutz;
• Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt;
• Stadtumbau Ost.
Wspieranie mieszkalnictwa (Wohnungsbauförderung)
• Cały Lipsk
Wspieranie własności prywatnej mieszkań (Wohneigentumsförderung)
w Saksonii stanowi integralną część procesu odnowy miejskiej związanej
z rewitalizacją centrów miast. Program zachęca do wyboru obszaru
śródmiejskiego (Innenstadt) jako lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
Podejmowane w ramach tego programu działania muszą być w zgodzie
z planami urbanistycznymi miasta i celami rewitalizacji obszarów miejskich.
Elementy programu:
• Program własnościowy (Eigentumsprogramm). Urząd Odnowy Miasta
i Rozwoju Mieszkalnictwa oferuje usługi doradcze w zakresie budowy,
nabycia, przebudowy i rozbudowy nieruchomości na własność.
Działania te wspierane są przez Saksoński Bank Rozwoju (Sächsische
Aufbaubank-Förderbank (SAB)).
• Środki na rewitalizację i modernizację mieszkań na wynajem
(Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Mietwohnungsbau).
W tej kategorii aktywne są programy Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW).

Źródło: Zestawienie własne na podstawie www.leipzig.de.

Kontrakt pomiędzy właścicielem działki
a miastem. Miasto uzyskuje zezwolenie na
czasowe (zwykle 10-letnie) użytkowanie
działki jako przestrzeni publicznej (np.
lokalny park). Właściciel jest odpowiedzialny
za rozbiórkę i oczyszczenie terenu. W zamian
zwolniony jest z podatku od nieruchomości
i kosztów ochrony nieruchomości

Źródło: Plöger 2007, s.20; www.leipzig.de; www.freiraum-portal.de.

Tymczasowe
wykorzystanie
prywatnych
posiadłości jako
strefy publicznej
(Gestaltungsvertrag)

2000-2007: ok. 300 rodzin wzięło udział
w tym programie

Rezultat
Do 2007: zrealizowanych 100 projektów;
deweloperzy wolą lokalizacje podmiejskie ze
względu na mniejszą ilość ograniczających
regulacji prawnych i możliwość zabudowy
większych obszarów
Ograniczony sukces: zachęty finansowe nie
działały na tych, który byli zainteresowani
jedynie niską ceną lokalu

− Ochrona zagrożonych
Niewielki wpływ; chętnych znalazło 8
budynków przed dalszym
budynków
niszczeniem;
− Polepszenie wizerunku
okolicy;
− Efekt uboczny: zapewnienie
opcji lokum studentom
i artystom
− Podniesienie jakości życia
1999-2005: 106 kontraktów
i atrakcyjności terenu;
− Tworzenie sytuacji
korzystnej dla właściciela
i dla miasta

− Zapewnienie mieszkań dla
klasy średniej,
− Powstrzymanie
suburbanizacji

Miasto pomaga organizować i doradza
grupom osób zainteresowanych wspólnym
kupnem całego budynku pod własne
użytkowanie
Tymczasowy, bezpłatny wynajem
niszczejących budynków w strategicznych
miejscach miasta. Wynajmujący ma
obowiązek dokonania niezbędnych
remontów

„Program
użytkowania
własnego”
(Selbstnutzer)

„Strażnicy domów”
(Wächterhäuser)

Zapewnienie modernizacji
niszczejących budynków
mieszkalnych

Oferta pomocy finansowej dla lokatorów
pragnących modernizować swój budynek
mieszkalny

Inicjatywa
remontów
lokatorskich

Cel
Stworzenie atrakcyjnej
oferty mieszkaniowej,
w celu konkurowania z
przedmieściami

Opis
Budowa domów bliźniaków w śródmieściu

Program
„Domy miejskie”
(Stadthäuser)

Tabela 10.4. Instrumenty odnowy miasta Lipska
Table 10.4. Urban regeneration instruments of Leipzig

Programy i instrumenty wspierające rewitalizację
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10.3. Kwartały miasta objęte rewitalizacją
Na terenie Lipska programami rewitalizacji objętych zostało ponad 900 ha. Do
rewitalizowanych kwartałów miasta należą Lipsk Wschodni (Leipziger Osten), Lipsk
Zachodni (Leipziger Westen), osiedle Grünau, Łuk Północno-Południowy (Nord-Süd
Achse), Centrum (Innenstadt) i obszary wokół ulic Waldstrasse i Bachstrasse.
Tabela 10.5. Dane na temat obszarów objętych rewitalizacją na terenie Lipska Wschodniego (Leipziger Osten)
Table 10.5. Urban regeneration areas in East Leipzig (Leipziger Osten)
Neustädter
Neuschönefel
Markt
Data włączenia do grupy
Rewitalizowanych Obszarów
Wielkość obszaru (w ha)
Wolumen inwestycji do
12.2006 (w mln euro)
Zmiana ilości ludności
od 12.1992 do 12.2006
(jako % poziomu z 12.1992)

Dokumenty strategiczne

Programy pomocowe

Reudnitz

Prager
Strasse

Całość
–

08.1992

04.1995

04.1995

04.1996

33,5

27,7

58,0

9,9

17,99

5,65

13,98

7,13

88,9

97,2

108,8

129,1
44,75

194,5

–

• Plan Rozwoju Miasta
(Stadtentwicklungsplan – Wohnunbau und Stadterneuerung)
• Koncepcyjny Plan Działania dla obszaru Lipska
Wschodniego (Konzeptionelle Stadtreilplan Leipziger Osten)
• „Miasto Socjalne” (Soziale Stadt) (od 1999 r.)
• „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” (od 2000 r.)
• „Przebudowa miast – Wschód” (Stadtumbau Ost) (od 2002 r.)
• „Miejska Odnowa” (Städtebauliche Erneuerung) (od 1991 r.)

Źródło: Zestawienie własne na podstawie www.leipzig.de.

Tabela 10.6. Dane na temat obszarów objętych rewitalizacją na terenie Lipska Zachodniego (Leipziger Westen)
Table 10.6. Urban regeneration areas in West Leipzig (Leipziger Westen)

Data włączenia do grupy
Rewitalizowanych
Obszarów
Wielkość obszaru (w ha)
Wolumen inwestycji do
12.2006
(w mln euro)

BöhlitzEhrenberg

Lindau

Lindau II

Plagwitz Kleinzschocher

09.1992

11.1993

01.2004

04.1995

04.1995

–

15,0

50,0

86,0

31,0

204,95

22,95
8,93

2,87

2,87

18,49

9,28

Całość

42,44

Kwartały miasta objęte rewitalizacją
Zmiana ilości ludności
od 12.1992 do 12.2006
(jako % poziomu
z 12.1992)
Dokumenty strategiczne
Programy pomocowe

102,0

161

105,7

81,4

111,5

120,0

–

• Plan Rozwoju Miasta
(Stadtentwicklungsplan – Wohnunbau und Stadterneuerung)
• URBAN II (2001-2006)
• „Miejska Odnowa” (Städtebauliche Erneuerung) (od 1991 r.)
• „Przebudowa miast – Wschód” (Stadtumbau Ost) (od 2002 r.)

Źródło: Zestawienie własne na podstawie www.leipzig.de.

Tabela 10.7. Osiedle Grünau
Table 10.7. Housing estate Grünau
Osiedle Grünau
Grünau jest osiedlem z wielkiej płyty, największą i najmłodszą dzielnicą
Lipska. Powstał w latach 1976-1987 na zachodnich obrzeżach miasta.
Dzielnica ta została w silny sposób dotkniętą przemianami demograficznymi.
Opis obszaru
Stan ludności w roku 2007 wynosił około 46 tys. mieszkańców, co stanowiło
51,7% poziomu z roku 1992. Grünau charakteryzuje się wysoką średnią wieku
mieszkańców oraz proporcjonalnie dużym udziałem ekonomicznie słabych
gospodarstw domowych.
• Plan Rozwoju Miasta
(Stadtentwicklungsplan – Wohnunbau und Stadterneuerung)
Dokumenty strategiczne
• Strategia Rozwoju Grünau do roku 2020
(Entwicklungsstrategie Grünau 2020)
• „Przebudowa miast – Wschód” (Stadtumbau Ost) (od 2002 r.)
Programy pomocowe
• „Miasto Socjalne” (Soziale Stadt) (od 2005 r.)

Źródło: opracowanie własne podstawie www.leipzig.de.

Tabela 10.8. Dane na temat obszarów objętych rewitalizacją na terenie Łuku PółnocnoPołudniowego (Nord-Süd-Achse)
Table 10.8. Urban regeneration areas of North-South Axe (Nord-Süd-Achse)

Data włączenia
do grupy
Rewitalizowanych
Obszarów
Wielkość obszaru
(w ha)
Wolumen inwestycji do
12.2006 (w mln euro)

Gohlitz

Eutritzsch

Inner
Süden

09.1993

07.1995

04.1995

03.1991

120,0

17,0

20,0

17,25

71,0
25,98

11,5
4,67

Libertwolkwitz

Całość

04.1995

11.1995

–

19,0

17,6

256,1

Connewitz Stötteritz

4,95

5,03

77,88

162
Zmiana ilości ludności
od 12.1992 do 12.2006
(jako % poziomu
z 12.1992)
Dokumenty
strategiczne
Programy pomocowe

Działania

Odnowa Lipska

101,4

130,7

107,4

238,1

123,9

106,7

–

• Plan Rozwoju Miasta
(Stadtentwicklungsplan – Wohnunbau und Stadterneuerung)
• „Miejska ochrona zabytków” (Städtebaulicher Denkmalschutz)
(od 1991 r.)
• „Przebudowa miast nowych krajów związkowych” (Stadtumbau Ost)
(od 2002 r.)
Inwestowane w poprawę stanu budynków i społecznej infrastruktury fundusze
mają za zadanie zwiększyć atrakcyjność tego miejsca wśród potencjalnych
inwestorów.

Źródło: Zestawienie własne na podstawie www.leipzig.de.

Tabela 10.9. Dane na temat obszarów objętych rewitalizacją na terenie Centrum (Innenstadt) i Waldstr./Bachstr.
Table 10.9. Urban regeneration ares in city centre and Waldstr./Bachstr
Data włączenia do grupy
Rewitalizowanych
Obszarów
Wielkość obszaru (w ha)
Wolumen inwestycji do
12.2006 (w mln euro)
Zmiana ilości ludności od
12.1992 do 12.2006
(jako % poziomu z 12.1992)
Dokumenty strategiczne
Programy pomocowe

Innenstadt

Waldstr./Bachstr.

Całość

01.2002

07.2001

–

173,5

150,0

323,5

–

–

–

81,6

96,8

–

Plan Rozwoju Miasta
(Stadtentwicklungsplan – Wohnunbau und Stadterneuerung)
„Miejska ochrona zabytków” (Städtebaulicher Denkmalschutz) (od
1991 r.)
„Przebudowa miast – Wschód” (Stadtumbau Ost) (od 2002 r.)

Źródło: Zestawienie własne na podstawie www.leipzig.de.

Kwartały miasta objęte rewitalizacją
Rysunek 10.1. Obszar Lipska objęty programami rewitalizacji
Illustration 10.1. Areas of Leipzig undergoing regeneration

Źródło: www.leipzig.de.
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11. Szczegółowa analiza wybranych przypadków
odnowy miejskiej

11.1. Odnowa miejska poprzez promowanie własności prywatnej –
program Selbstnutzer
Na początku lat 90. XX wieku, w okresie transformacji, Lipsk, podobnie jak inne
wschodnioniemieckie miasta, przeżył załamanie gospodarcze, spadek liczby ludności,
zjawisko suburbanizacji oraz wzrost liczby pusto stojących mieszkań. Równocześnie,
w związku z uwarunkowaniami historycznymi liczba najemców była w mieście większa
niż właścicieli mieszkań123. W odpowiedzi na tą złożoną sytuację władze miasta objęły
strategią łączącą rewitalizację obszarów śródmiejskich z tworzeniem własności prywatnej mieszkań. Polega ona na nakłanianiu mieszkańców Lipska do:
− zakupu i renowacji mieszkania w starej zabudowie lub
− wybudowania domu jednorodzinnego w obszarze śródmiejskim (tzw. domu
miejskiego (das Städtehaus)).
Rysunek 11.1. Domy miejskie w modelowym projekcie w dzielnicy Gohlis
Illustration 11.1. City houses in Leipzig-Gohlis

Źródło: www.selbstnutzer.de
123

Dysproporcja ta uległa pogłębieniu na początku lat 90., kiedy rynek wschodnioniemiecki otworzył się
na inwestorów z Niemiec Zachodnich. W związku z oczekiwanym silnym wzrostem gospodarczym
nowych krajów związkowych i z istniejącymi zachętami podatkowymi przy inwestowaniu w landach
wschodnich inwestorzy zachodnioniemieccy masowo kupowali nieruchomości w miastach wschodnioniemieckich. Stan ten nie był korzystny dla miast. Z jednej strony zyskiwały one inwestorów, z drugiej
jednak osoby będące właścicielami nieruchomości nie wiązały swoich planów ze wschodnioniemieckimi miastami, co przy malejącej liczbie ludności stanowiło poważny problem dla miast.

Kwartały miasta objęte rewitalizacją Kwartały miasta objęte rewitalizacją
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Celem tych działań jest powstrzymanie odpływu ludności Lipska na obrzeża miasta. Równocześnie zamierzano przekonać osoby prywatne do inwestycji w staromiejską
zabudowę i ocalić przed zniszczeniem zagrożone budynki. Strategia ta otwiera nowy
wolumen inwestycji, które przyczyniają się do zwiększenia ilości właścicieli mieszkających w posiadanych przez siebie mieszkaniach, przy równoczesnym zachowaniu historycznej substancji miejskiej i rozwoju rewitalizowanych obszarów.
Program Selbstnutzer jest prowadzony od 2001 r. przez Urząd Rewitalizacji i Rozwoju Budownictwa (Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung), który koordynuje działania i przydziela środki pomocowe.
Rysunek 11.2.
Program Selbstnutzer
Illustration 11.2. Selbstnutzer Programme

Źródło: Stadt Leipzig, Dezernat Planung und Bau 2008, s. 51.

Ambicją programu jest stworzenie dla ponad 100 rodzin rocznie warunków do
zakupu mieszkania lub domu jednorodzinnego na preferowanych przez władze miasta
obszarach. Grupę docelową programu stanowią młode małżeństwa, które chcą mieszkać
w kupionych przez siebie mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.
W przypadku rodzin zainteresowanych kupnem mieszkania w starej zabudowie
Urząd Rewitalizacji i Rozwoju Budownictwa pomaga w:
− znalezieniu partnerów do wspólnego zakupu nieruchomości;
− znalezieniu stosownej nieruchomości w porozumieniu z aktualnymi właścicielami i właściwymi urzędami miasta Lipska;
− przygotowaniu planu modernizacji nieruchomości (plany architektoniczne,
kosztorysy);
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− podziale nieruchomości pomiędzy gospodarstwa domowe biorące udział
w transakcji.
W efekcie takiej współpracy oferowane nieruchomości mają korzystne ceny (ze
względu na niskooprocentowane kredyty KfW) i cechy poszukiwane na rynku (m.in.
duże powierzchnie całkowite i przestrzenne kuchnie uzyskane poprzez łączenie pomieszczeń, tarasy na dachach).
Tabela 11.1. Przykład rozwiązań finansowych dla zakupu mieszkania w starej zabudowie lub domu miejskiego w roku 2005
Table 11.1. Example of financing options within Selbstnutzer programme
Nieodnowione mieszkanie w starej zabudowie
Przykład finansowania dla rodziny 2+1
1. Kosztorys:
Cena kupna mieszkania
30.000 euro
Koszty notarialne i koszty
nabycia gruntu
6.000 euro
90.000 euro
Koszt modernizacji
Koszty uboczne
2.000 euro
Koszty całkowite

128.000 euro

2. Finansowanie:
Kapitał własny
Praca własna
Nisko oprocentowane kredyty
KfW (Kredit für Wiederaufbau)
Finansowanie razem
3. Obciążenie finansowe:
Początkowe roczne raty
kredytowe i odsetkowe
Początkowe miesięczne raty
kredytowe i odsetkowe

Wybudowanie domu miejskiego
Przykład finansowania dla rodziny 2+2
1. Kosztorys:
Cena kupna działki budowlanej
(wliczając koszty
notarialne)
Koszty budowy
Koszty całkowite

30.000 euro
183.000 euro
220.000 euro

2. Finansowanie:
Kapitał własny/Praca własna
Nisko oprocentowane kredyty
KfW (Kredit für
Wiederaufbau)

187.000 euro

128.000 euro

Finansowanie razem

220.000 euro

4.886 euro

3. Obciążenie finansowe:
Roczne raty kredytowe
i odsetkowe
Początkowe miesięczne raty
kredytowe i odsetkowe

20.000 euro
5.000 euro
103.000 euro

407 euro

33.000 euro

8.087 euro
674 euro

Źródło: Stadt Leipzig 2005, s.30.

W ciągu sześciu lat działania programu (2001-2006) sprzedanych i odnowionych zostało 147 mieszkań. Równocześnie wybudowano ponad 126 domów miejskich.
Wsparciem programu objętych zostało 273 gospodarstw domowych.
Tabela 11.2. Sprzedane mieszkania i działki w ramach programu Selbstnutzer
Table 11.2. Sold flats and plots of land within Selbstnutzer programme
Mieszkania własnościowe
Domy miejskie
Razem

2001/2002
30
6
36

2003
30
17
47

2004
31
29
60

2005
24
45
69

Źródło: Stadt Leipzig, Dezentrat Stadtentwicklung und Bau 2008, s. 50.

2006
32
29
61

Razem
147
126
273

Przykład rewitalizacji obiektów poprzemysłowych – Buntgarnwerke
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Innowacyjny program Selbstnutzer został uznany za sukces i w chwili obecnej
wprowadzany jest w innych miastach na terenie nowych krajów związkowych – np.
w Dessau-Roßlau, Altenburgu, Merseburgu czy Erfurcie.

11.2. Przykład rewitalizacji obiektów poprzemysłowych –
Buntgarnwerke
Lipsk jest miastem o silnych tradycjach przemysłowych. Od XIX wieku lokalizowano tam obiekty przemysłu tekstylnego, metalowego, elektrycznego i chemicznego. Obiekty poprzemysłowe z okresu późnego XIX wieku nie znajdują się w Lipsku
na obrzeżach miasta, lecz na obszarze śródmiejskim. W związku ze zmianą struktury gospodarczej oraz transformacją systemową na początku lat 90. XX wieku wiele
z tych obiektów straciło swoją pierwotną funkcję. Część z nich została przekształcona
w obiekty mieszkalne i biurowe. Nadanie obiektom poprzemysłowym nowych funkcji
wymagało przeprowadzenia złożonych prac modernizacyjnych i przystosowawczych
przy współpracy z konserwatorem zabytków. Przykładem udanej rewitalizacji obszaru
poprzemysłowego jest projekt rewitalizacji Buntgarnwerke – byłej fabryki tekstyliów
w dzielnicy Plagwitz, w zachodniej części Lipska.
Rysunek 11.3. Rewitalizowany obszar byłej fabryki tekstyliów Buntgarnwerke
Illustration 11.3. Regenerated area of former textile factory Buntgarnwerke

Źródło: www.buntgarnwerke.de
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Buntgarnwerke – farbiarnia tekstyliów firmy Elster została zamknięta w związku
z transformacją systemową po zjednoczeniu Niemiec w roku 1990. Władzom miejskim
zależało na ponownym ożywieniu tego olbrzymiego, pustego obszaru, tak że pierwsze
plany dla Buntgarnwerke powstały bezpośrednio po likwidacji farbiarni. Plany te przewidywały, że obszar ten będzie przede wszystkim przeznaczony pod budowę centrum handlowego o łącznej powierzchni 20 tys. m² (z całości około 100 tys. m² obszaru). Żądania
restytucyjne odroczyły realizację tych planów do roku 1995. Równocześnie pojawienie się
nowych centrów handlowych na obrzeżach miasta spowodowało, że zapotrzebowanie na
tego typu obiekty znacząco spadło. W związku z tym, początkowa koncepcja zagospodarowania Buntgarnwerke została zmieniona i poszerzona o ofertę powierzchni mieszkaniowych. Realizacji nowej koncepcji podjął się prywatny inwestor – firma Atrium GmbH.
Żeby przystosować obiekty przemysłowe do wymagań stawianych budynkom mieszkalnym, dokonano wielu modernizacji, np. przebicia przez dach fabryki w celu budowy
oświetlonego dziedzińca. Były to działania, na które konieczne było zezwolenie ze strony
władz odpowiedzialnych za ochronę zabytków. Obiekty poprzemysłowe zostały przebudowane na mieszkania, apartamenty, powierzchnie biurowe, sklepy i restauracje atrakcyjne dla zamożnych klientów. Szczególnymi atutami Buntgarnwerke stały się urok starej
architektury obszaru pofabrycznego oraz pozytywny wizerunek projektu i całej dzielnicy.
Atrium GmbH przeprowadziła zakrojoną na krajową skalę kampanię promocyjną
tego projektu. W Lipsku zyskał on szybko rozgłos (projekt dostał dwie nagrody w kategorii budownictwa miejskiego). Oferowane mieszkania adresowane były do młodych,
czynnych zawodowo ludzi – osób żyjących samotnie i młodych par dysponujących
wysokimi dochodami. Jedynym minusem projektu był fakt, że mieszkanie w dużym
zagęszczeniu nie odpowiadało gustom części potencjalnych nabywców (przede wszystkim młodym rodzinom). Ocenia się, że realizacja tego projektu pomogła w zatrzymaniu w mieście części mieszkańców, którzy poszukiwali atrakcyjnej opcji mieszkaniowej
i skłonni byliby się wyprowadzić na obrzeża miasta do domów jednorodzinnych.
W konsekwencji realizacji tego projektu, w oczach potencjalnych nabywców nieruchomości, na wartości zyskała nie tylko bezpośrednia okolica Buntgarnwerke, lecz
także cała dzielnica Plagwitz.
Podobne projekty zostały podjęte w innych miastach i lokalizacjach. Według oceny
ekspertów, żeby przyciągnąć jeszcze większą ilość osób zainteresowanych podobnymi
projektami, należałoby w większym stopniu dostosować je do oczekiwań potencjalnych
klientów (BBR 2002, s. 68-69; Grünzig 2002).

11.3. Rewitalizacja blokowiska Grünau
Osiedle Grünau zostało wybudowane w latach 1976-1987 na zachodnim krańcu miasta w dzielnicy Plagwitz. Zajmuje ono 8,7 km², co stanowi około 5,5% powierzchni Lipska.
Wybudowano je w okresie, kiedy na rynku brakowało mieszkań, a zasoby mieszkaniowe
w starej zabudowie, ze względu na brak remontów i modernizacji, były w złym stanie
technicznym. W związku z tym, w okresie kiedy powstawało, osiedle Grünau cieszyło się

Rewitalizacja blokowiska Grünau

169

doskonałą reputacją. Sytuacja ta uległa zmianie w latach 90. XX wieku. Rewitalizacja innych części miasta, postępująca suburbanizacja oraz spadek cen nieruchomości w innych
dzielnicach (związany z przewagą podaży nad popytem na mieszkania) doprowadziły do
silnego odpływu ludności osiedla w stronę centrum i obrzeży miasta.
W latach 1988-2006 liczba mieszkańców osiedla spadła z 85.000 do około 46.118
osób. Z osiedla wyprowadzały się głównie osoby młode i dobrze zarabiające. W efekcie
Grünau stało się miejscem zamieszkania osób starszych oraz rodzin o średnich i niskich
dochodach. Wzrosła też liczba imigrantów. Wraz ze wzrostem udziału takich gospodarstw domowych w ogólnej populacji osiedla pogorszył się jego wizerunek w mieście.
W efekcie zmian demograficznych doszło do pojawienia się w Grünau dużej ilości pusto
stojących mieszkań (ok. 20% w 2005 r.).
W odpowiedzi na te zmiany władze miasta Lipska przygotowały plan rozwoju obszaru Grünau. Został on zapisany w dwóch dokumentach strategicznych:
− Planie Rozwoju Miasta (Stadtentwicklungsplan – Wohnunbau und Stadterneuerung);
− Strategii Rozwoju Grünau do roku 2020 (Entwicklungsstrategie Grünau 2020).
Do przygotowania strategii wykorzystana została prognoza rozwoju liczby ludności osiedla do roku 2020 (por. rysunek 12.4).
Rysunek 11.4. Scenariusze rozwoju liczby mieszkańców osiedla Grünau do 2020 r.
Illustration 11.4. Forecasted population development in Grünau until 2020
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Źródło: Stadt Leipzig, Dezernat Planung und Bau, 2007, s. 4.

Działania na obszarze Grünau odbywały i odbywają się w ramach następujących
programów:
− „Rozwój obszarów nowego budownictwa” (WENG – Weiterentwicklung Neubaugebiete) (1993-2004/2005);
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− „Przebudowa miast – Wschód” (Stadtumbau Ost) (od 2002 r.);
− „Miasto Socjalne” (Soziale Stadt) (od 2005 r.).
Od początku rewitalizacji osiedla praca nad poprawą jego sytuacji realizowana była
przy współpracy różnych podmiotów, w tym samych mieszkańców osiedla (warsztaty
i konsultacje społeczne). Uruchomiono także lokalne biuro rewitalizacji, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać informacje na temat planowanych działań.
Głównym celem podejmowanych działań jest stabilizacja relacji liczby mieszkań
do liczby mieszkańców, realizowana przy pomocy usuwania z rynku nadmiaru mieszkań, oraz poprawa stanu technicznego zachowanych mieszkań. W ramach tych celów
realizowane są następujące działania:
− wyburzenie bloków;
− modernizacja mieszkań;
− dopasowanie istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej do liczby ludności;
− wykorzystanie terenów porozbiórkowych pod tworzenie obszarów zielonych;
− wspieranie integracji różnych grup społecznych;
− wzmacnianie lokalnej ekonomii.
W latach 2002-2005 wyburzono 3.779 mieszkań. Gdyby ten zabieg nie został przeprowadzony, pusto stojące mieszkania stanowiłyby w 2005 r. 28%, a nie 20% ogółu
mieszkań. Na podstawie przyjętych scenariuszy zmian w liczbie mieszkańców szacuje
się, że przy liczbie pustostanów sięgającej 10% ogółu mieszkań w roku 2020 wyburzenia wymagać będzie 7.700-11.200 mieszkań (por. rysunek 11.5.).
Rysunek 11.5. Prognoza liczby użytkowanych i pusto stojących mieszkań w Grünau w 2020
Illustration 11.5. Scenarios of number of empty and used flats in Günau in 2020
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Na rysunku poniżej przedstawiony został planowany rozwój osiedla. Budynki znajdujące się na terenie zaznaczonym czerwoną obwódką mają być stopniowo wyburzane,
natomiast obszar zaznaczony na zielono ma być objęty programami rozwojowymi.
Rysunek 11.6. Strategia rozwoju Grünau do roku 2020
Illustration 11.6. Developmen strategy for Grünau until 2020

Źródło: Stadt Leipzig.

12. Zarządzenie procesami rewitalizacji w Lipsku.
Struktury organizacyjne procesów rewitalizacji

12.1. Organizacja Urzędu Odnowy Miasta i Rozwoju
Mieszkalnictwa
W Lipsku realizacja programów rewitalizacji należy do zadań Urzędu Odnowy
Miasta i Rozwoju Mieszkalnictwa (Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung), który podlega Zastępcy Burmistrza ds. Rozwoju Miasta i Budownictwa (Bürgermeister und Beigeogneter für Stadtentwicklung und Bau) (Rysunek 12.1.).
Rysunek 12.1. Struktura urzędów podległych Zastępcy Burmistrza ds. Rozwoju Miasta
i Budownictwa
Illustration 12.1. Structure of offices reporting to the Deputy Mayor for City Developement and Construction
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Źródło: www.leipzig.de

Urząd składa się z czterech wydziałów (por. Rysunek 12.2.):
− Wydział I: Odnowa miasta – Zachód (Stadterneuerung West);
− Wydział II: Odnowa miasta – Centrum/Śródmieście/Procedury prawne rewitalizacji (Stadterneuerung Mitte)/(Sanietungsrechliche Verfahren);
− Wydział III: Odnowa miasta – Wschód/Projekty specjalne/zewnętrzna i wewnętrzna koordynacja (Stadterneuerung Ost/Sonderprojekte externe und interne Koordinierung);
− Wydział IV: Środki pomocowe/Finanse/Controlling (Fördermittel/ Finanzen/
Controlling).
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Rysunek 12.2. Struktura Urzędu Miejskiej Odnowy i Rozwoju Mieszkalnictwa w Lipsku
Illustration 12.2. Structure of the Office of Urban Regeneration and Housing in Leipzig
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Zadania wydziałów:
− Wydział I: Odnowa miasta – Zachód (Stadterneuerung West):
• opieka nad następującymi obszarami objętymi programami rewitalizacji:
Kleinzschocher, Plagwitz, Lindenau I, Lindenau II, Böhlitz-Ehrenberg;
• przygotowanie i realizacja zintegrowanej strategii odnowy miasta;
• program „Miasto socjalne” realizowany na osiedlu Grünau;
• pozyskiwanie środków pomocowych z federalnych programów rewitalizacji;
• usługi doradcze dla właścicieli prywatnych, inwestorów, najemców i właścicieli firm prywatnych operujących na obszarach objętych rewitalizacją.
− Wydział II: Odnowa miasta – Centrum/Śródmieście/Procedury prawne rewitalizacji (Stadterneuerung Mitte)/(Sanietungsrechliche Verfahren):
• opieka nad następującymi obszarami rewitalizacji: Connewitz, Innerer
Süden, Stötteritz, Liebertwolkwitz, Eutritzsch, Gohlis, Waldstrassen-/
Bachstrassenviertel;
• pozyskiwanie środków pomocowych z federalnych programów rewitalizacji;
• wyznaczanie obszarów objętych rewitalizacją;
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•

środki i działania wspierające osoby kupujące mieszkania na własny użytek
(Selbstnutzer);
• usługi doradcze w zakresie utrzymania i modernizacji budynków;
• koordynacja inicjatywy Freiraumportal, polegającej na angażowaniu
mieszkańców w rewitalizację pusto stojących działek i budynków124.
− Wydział III: Odnowa miasta – Wschód/Projekty specjalne/zewnętrzna i wewnętrzna koordynacja (Stadterneuerung Ost/Sonderprojekte/externe und interne Koordinierung):
• opieka nad następującymi obszarami objętymi rewitalizacją: Neustädter
Markt, Neuschönefeld, Reudnitz, Prager Straße;
• rozwój strategii przebudowy miasta (Stadtumbauprozess);
• koordynacja projektów pilotażowych Unii Europejskiej;
• pozyskiwanie środków pomocowych na przebudowę miasta w ramach programów federalnych i programów Unii Europejskiej;
• przygotowanie i realizacja zintegrowanej odnowy miasta;
• koordynacja programu Soziale Stadt i wykorzystania funduszy strukturalnych EFRR;
• praca nad materiałami informacyjnymi urzędu (publikacje, wystawy, imprezy tematyczne, współpraca z mediami, targi).
− Wydział IV: Środki pomocowe/Finanse/Controlling (Fördermittel/Finanzen/
Controlling):
• gwarantowanie, wdrażanie i rozliczanie zasobów finansowych przebudowy
miasta;
• controlling wykorzystywania środków pomocowych;
• pozyskiwanie środków pomocowych w ramach programów federalnych,
programów landu Saksonia, programów Unii Europejskiej i miasta Lipska;
• planowanie środków i optymalizowanie inwestycji;
• monitoring efektów rewitalizacji;
• pozyskiwanie środków na rozwój budownictwa;
• doradztwo w zakresie prawa pierwokupu;
• koordynowanie i doradztwo w kwestiach wyburzania budynków lub ich
części;
• udzielanie informacji na temat kwestii finansowych związanych z zintegrowaną koncepcją rozwoju miasta (integrierte Stadtentwicklungskonzept
(SEKo)).
Wydziały podzielone są na tzw. grupy robocze i obszary problemowe. Różnica
między nimi polega na tym, że osoby pracujące w ramach poszczególnych obszarów
problemowych (5-7 osób) zajmują się kwestiami ogólnymi dla danego obszaru teryto-

124

Więcej informacji na temat tej inicjatywy znajduje się w tabeli 3.4.
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rialnego lub problemowego, natomiast osoby pracujące w ramach grup roboczych (do 4
osób) koncentrują się na jednym, kluczowym dla Urzędu zagadnieniu.
Podział zadań w Urzędzie zorganizowany jest pionowo, według zorientowanych
obszarowo wydziałów. Równocześnie, projekty wykraczające ponad kompetencje jednego wydziału realizowane są przez grupy projektowe składające się z pracowników
różnych części urzędu.
W Urzędzie zatrudnionych jest na stałe 50 osób. Roczny koszt działania tej instytucji wynosi około 3,5 mln euro.
W realizacji projektów rewitalizacji Urząd wspierany jest przez dwóch powierników rewitalizacji – spółkę komunalną ze 100% udziałem miasta Lipska – LESG (Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten)125 i spółkę z o.o. DSK (Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungs-gesellschaft
mbH)126. LESG działa na obszarach Lindenauer Hafen i Grünau, zaś DSK w dzielnicy
Connewitz127 (R. Drehmann, R. Schräpler, wywiad).

12.2. „Kręgi zaangażowania” – inni uczestnicy procesu rewitalizacji
Lista osób zaangażowanych w projekty rewitalizacji na terenie Lipska nie kończy
się na pracownikach opisanego w poprzednim podrozdziale Urzędu Odnowy Miasta
i Rozwoju Mieszkalnictwa. Dzięki polityce społecznych konsultacji i strategii włączania w rewitalizację innych, zewnętrznych podmiotów, liczba osób działających na rzecz
urzeczywistniania planów odnowy miasta jest znacznie szersza. Grupy uczestników
procesu rewitalizacji, ze względu na poziom i formę swojej aktywności w tym procesie
określane są mianem „kręgów zaangażowania”.
„Pierwszy krąg” stanowią pracownicy Urzędu Miejskiej Odnowy i Rozwoju Mieszkalnictwa.
„Drugi krąg” to kontraktorzy, specjaliści różnych dziedzin – architekci, planiści
etc., którzy współpracują z Urzędem przy realizacji konkretnych projektów. Stanowią
oni swoisty think tank i dzięki współpracy z nimi Urząd może być w swoich projektach
bardziej innowacyjny, niż gdyby jego pracownicy działali sami. Osób zaangażowanych
w drugi krąg jest ok. 35.
„Trzeci krąg” stanowią stowarzyszenia, które tworzą się wokół konkretnych zagadnień problemowych. Jednym z takich zagadnień jest ochrona opuszczonych zabytkowych budynków z końca XIX wieku, które znajdują się przy głównych drogach
i stanowią wizytówkę miasta, przy czym popadają w ruinę ze względu na swoją niekorzystną lokalizację (hałas, zanieczyszczenie środowiska). Inicjatywa ta nazywa się
Wächterhäuser – „Strażnik domów”. Zrzesza ona około 70 osób. Podobnych inicjatyw

125
126
127

www.lesg-leipzig.de.
www.dsk-gmbh.de.
Funkcja powiernika rewitalizacji określona jest w art.157-158 BauGB.
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jest więcej. Każda z nich koncentruje się na jednym zagadnieniu i każda wnosi więcej
zaangażowanych osób.
Jest też „krąg czwarty”, który stanowią członkowie rodzin wszystkich osób zaangażowanych w projekty rewitalizacji. Mają oni większą od przeciętnego mieszkańca
miasta wiedzę o prowadzonych projektach, przez co tworzą dookoła całego przedsięwzięcia dodatkowy, pozytywny PR (K. Gerkens, wywiad).
W rezultacie, w działania na rzecz odnowy miasta włączonych jest, w różnym zakresie, kilkaset osób. Należy podkreślić, że ta sieć ludzi zaangażowanych w projekty
rewitalizacji nie powstała z dnia na dzień. Została ona zbudowana dzięki konsekwentnej
polityce angażowania lokalnej społeczności w zamierzenia i działania miasta w zakresie
rewitalizacji.

13. Finansowanie programów rewitalizacji
Realizacja przyjętych przez radę miejską miasta Lipska celów odnowy i przebudowy miasta wspierana jest ze środków rządu federalnego, środków Landu Saksonii i Unii Europejskiej.
Zastosowany model finansowania wymaga wygenerowania dodatkowych, własnych środków
ze strony miasta Lipska. W latach 1991/1992 do 2006 r. udział funduszy pomocowych (Fördermitteln/Finanzhilfen) UE, rządu federalnego, Saksonii na cele odnowy i przebudowy Lipska
wyniósł 375,5 mln euro. Wkład własny miasta Lipska wyniósł dodatkowe 131,5 mln euro.
Łączna wielkość inwestycji w środki odnowy i przebudowy obszarów miejskich wyniosła we
wspomnianym okresie 507 mln euro (Stadt Leipzig, Dezernat Planung und Bau 2008).
Przy założeniu, że każde 1 euro bezpośrednich inwestycji publicznych w rewitalizację (z budżetu federalnego i budżetów landów) „przyciągnęło” w nowych krajach związkowych, na obszarach objętych rewitalizacją, inwestycje prywatne w wysokości około 8,0
euro128, można szacować, że 375,5 mln inwestycji publicznych w rewitalizację Lipska w latach 1991-2006 przyniosło około 3 mld euro wolumenu inwestycji prywatnych na objętych
rewitalizacją obszarach. W latach 90. największa część środków rozwojowych miasta (Städtebaufördermittel) została wykorzystana na modernizację starej zabudowy miejskiej (Sanierungsgebiete) (Tabela 6.1.). Po 2000 r. znaczenia nabrała realizacja zintegrowanych programów działania w Lipsku Wschodnim i Zachodnim (Integrierte Programme), a od 2005 r.
w centrum uwagi znalazła się koncepcja przebudowy miejskiej (Stadtumbau Ost).
Rysunek 13.1. Przeznaczenie środków pomocowych w latach 1999-2006
Illustration 13.1. Allocation of urban regeneration funds, 1999-2006
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Źródło: Stadt Leipzig, Dezernat Planung und Bau 2008, s. 46.
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Wyliczenie własne w oparciu o multiplikator wydatków środków pomocowych rządu federalnego
i landów, stworzony przez Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) (BBR 2008, s.49-50).
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Równocześnie, dodatkowym kosztem rewitalizacji jest dla miasta finansowanie
działalności Urzędu Odnowy Miasta i Rozwoju Mieszkalnictwa (Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauwesen)129, w którym zatrudnionych jest 50 osób. Roczny koszt
działania tej instytucji wynosi około 3,5 mln euro (R. Drehmann, wywiad).
W ramach miejskiej przebudowy fundusze pomocowe wykorzystywane są na realizację następujących działań:
1. Tworzenie wielkoobszarowych przestrzeni zielonych jako bodziec dla rozwoju
poszczególnych obszarów (Standortentwicklung) mający przyciągnąć inwestycje prywatne;
2. Tymczasowe zagospodarowanie małych obszarów porozbiórkowych;
3. Rozbiórki budynków mieszkalnych w osiedlach mieszkaniowych i starej zabudowie;
4. Wspieranie inwestycji w mieszkania na własny użytek (Eigentumsbildung)
na obszarach staromiejskich i w nowych domach miejskich (Stadthäusern)
(Selbstnutzer.de);
5. Prowadzenie zintegrowanego rozwoju miejskiego na obszarach Lipska Wschodniego i Zachodniego poprzez łączenie środków wspierających inicjatywy rozwoju przestrzennego, budowlanego, społecznego i promocji zatrudnienia;
6. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach objętych programami rewitalizacji.
Ad 1. Tworzenie wielkoobszarowych przestrzeni zielonych jako bodziec dla rozwoju poszczególnych obszarów (Standortentwicklung) mający przyciągnąć inwestycje
prywatne.
Od 1999 r. stworzonych zostało w Lipsku 31,65 ha nowych terenów zielonych.
Koszty tych działań wyniosły około 20 mln euro.
Tabela 13.1. Nowe obszary zielone stworzone w ramach przebudowy miasta (Stadtumbau) od 1999 r.
Table 13.1. New green areas created within city redevelopment programme (Stadtumbau) since 1999
Nazwa obszaru zielonego
Lene-Voigt-Park
Henriettenpark

Stadtteilpark Plagwitz

129

Nazwa obszaru
wspieranego
(Fördergebiet)
SG Reudnitz
Odlóg Plagwitz, SG
Plagwitz, URBAN II
Odlóg Plagwitz,
SG Plagwitz, URBAN II
1-szy odcinek prac
2-gi odcinek prac

Środki
Powierzchnia Data oddania
pomocowe
w ha
do użytku
w mln euro
5,8
2004
5,4

1,65
0,35

2005

1,25

2000
2004/2005

1,48
0,11

Więcej informacji na temat Urzędu ds. Odnowy Miasta i Mieszkalnictwa znajduje się w rozdziale 5.
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Stworzenie ścieżek
w Volkspark
Kleinzchocher
Stadtteilpark am
Wasserschloss Leutzsch
Stadtteilpark Rabet
Bernhardiplatz
Stötteritzer Wäldchen
Krongarten
Stadtplatz Gohlis
Grünfläche
Breitenfelderstr.
Grüner Promenadenring
Stadtplatz Leplaystr.
Robert-Koch-Platz
Razem

URBAN II
Obręb Kantantenweg,
Obręb Palmgarten
URBAN II
1-szy odcinek prac
EFRR
SG Neustädter Markt
SG Stötteritz
SG Connewitz
1-szy odcinek prac
2-gi odcinek prac
3-eci odcinek prac
SG Gohlis
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1,7

2005

0,87

1,5
9,9
1,3
0,5

2006
2007
2005
2005

0,67
4,6
0,45
0,47

2001
2004
2006/2007
2003

0,24
0,15
0,2
0,36

0,9

2003/2005

0,18

5
0,5
0,4
31,65

1999/2002
2003
2004

1,66
1
0,7
19,79

0,1
0,35
(planowany)
0,2

SG Gohlis
EH Innenstadt
EH Innenstadt
EH Wald-/Bachstr.

Legenda:
SG – Sanierungsgebiet – obszar rewitalizacji
EH – Erhaltungsgebiet – obszar ochrony konserwatorskiej
Źródło: Stadt Leipzig, Dezentrat Stadtentwicklung und Bau 2008, s. 48.

Ad 2. Tymczasowe zagospodarowanie małych obszarów porozbiórkowych.
Oprócz dużych obszarów zielonych tworzone są również tymczasowe tereny zielone na obszarach nieużywanych i porozbiórkowych. Realizowane jest to w drodze
porozumienia z właścicielami tych gruntów, którym oferuje się zwolnienie z podatku
od nieruchomości w zamian za zezwolenie na wykorzystanie ich gruntów na potrzeby
publiczne. W latach 1999-2006 stworzono w ten sposób 15,9 ha terenów zielonych. Nakłady na te działania wyniosły 6,79 mln euro.
Tabela 13.2. Tymczasowe zagospodarowanie poprzez umowy zezwolenia na użytkowanie (Gestattungsvereinbarungen) w latach 1999-2005
Table 13.2. Temporary use of land on the basis of the contracts with the landowners
1999-2005
Nazwa obszaru
wspieranego
(Fördergebiet)
SG Prager Strasse
SG Reudnitz
SG Innerer Süden
SG Gohlis
SG Neuschönefeld

Powierzchnia
(w ha)

Liczba umów

Liczba działek
(Flurstücke)

1,57
1,45
1,43
0,77
0,12

21
7
6
8
2

30
9
16
9
2

Środki
pomocowe
(w tys. euro)
518,6
432,6
168,2
521,0
73,7
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SG Neustädter Markt
SG Eutritzsch
SG Plagwitz
SG Kleinzschocher
SG Lindenau
SG Lindenau II
SG Connewitz
SG Stötteritz
EG Leipzig-Innenstadt
EG Wald-/Bachstr.
Grünau
Soziale Stadt
URBAN
Stadtumbau Ost
Całość

1,06
0,07
0,24
0,36
2,03
0,76
1,54
0,11
0,96
0,28
0,61
0,98
0,67
0,80
15,91

7
1
4
10
8
9
6
1
5
2
2
14
4
17
134

13
1
5
11
39
13
28
2
10
2
3
18
5
19
235

340,5
40,0
219,0
348,4
503,4
411,4
631,3
14,4
273,0
171,0
516,7
1.035,3
252,0
407,0
6.787,9

Legenda:
SG – Sanierungsgebiet – obszar rewitalizacji
EH – Erhaltungsgebiet – obszar ochrony konserwatorskiej
Źródło: Stadt Leipzig, Dezentrat Stadtentwicklung und Bau 2008, s. 49.

Ad 3. Rozbiórki budynków mieszkalnych w osiedlach mieszkaniowych i starej zabudowie.
Na likwidację budynków mieszkalnych w Lipsku od 1991 r. przeznaczono 35,1
mln euro, z czego 3,3 mln euro w latach 2001/2002 z budżetu Saksonii i 31,8 mln euro
w latach 2003-2006 z programu Stadtumbau Ost. Przy pomocy tych środków usunięto
z rynku 9.421 mieszkań. Dwie trzecie zlikwidowanych mieszkań znajdowało się w blokach z wielkiej płyty, jedna trzecia w starej zabudowie.
Tabela 13.3. Środki pomocowe na rozbiórkę budynków mieszkalnych w latach
2001-2006
Table 13.3. Subsidies for deconstruction of blocks of flats between 2001-2006
Program
Program wyburzeń
prowadzony przez
Saksonię

Stadtumbau Ost
Stadtumbau Ost
Stadtumbau Ost
Stadtumbau Ost
Całość

Okres

Środki
pomocowe
(w mln euro)

Liczba
wyburzonych
mieszkań

Z tego
w blokach
z wielkiej
płyty

Z tego
w starej
zabudowie

2001/2002

3,3

915

734
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2003
2004
2005
2006
2001-2006

5,8
6
9,5
10,5
35,1

1.183
1.632
2.600
3.091
9.421

342
1.371
2.181
1.839
6.467

841
261
419
1.252
2.954

Źródło: Stadt Leipzig, Dezentrat Stadtentwicklung und Bau 2008, s. 49.
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Ad. 4. Wspieranie inwestycji w mieszkania na własny użytek (Eigentumsbildung) w obszarach staromiejskich i w nowych domach miejskich (Stadthäusern) (Selbstnutzer.de).
Wsparciem programu objętych zostało 273 gospodarstw domowych, z czego więcej niż połowa na obszarach starej zabudowy.
Tabela 13.4. Sprzedane mieszkania i działki w ramach programu Selbstnutzer
Table 13.4. Sold flats and plots of land within Selbstnutzer programme
Mieszkania
własnościowe
Domy miejskie
Razem

2001/2002

2003

2004

2005

2006

Razem

30

30

31

24

32

147

6
36

17
47

29
60

45
69

29
61

126
273

Źródło: Stadt Leipzig, Dezentrat Stadtentwicklung und Bau 2008, s.50.

Ad. 5. Prowadzenie zintegrowanego rozwoju miejskiego na obszarach Lipska
Wschodniego i Zachodniego poprzez łączenie środków wspierających inicjatywy rozwoju przestrzennego, budowlanego, społecznego i promocji zatrudnienia.
W latach 2005-2006 połączone zostały środki i działania Urzędu ds. Młodzieży
i programu „Przebudowa miast nowych krajów związkowych”, w wyniku czego przeprowadzono na terenie miasta odbudowę i modernizację 32 obiektów rekreacyjnych.
Poziom finansowania wyniósł 6,62 mln euro.
Tabela 13.5. Liczba wspartych obiektów rekreacyjnych (Kinder- und Freizieteinrichtungen) w latach 2005-2006
Table 13.5. Number of the subsidised recreation facilities between 2005-2006
Obszar programu Przebudowa Miast – Wschód
(Stadtumbau Ost)
Północ
Południowy wschód
Zachód
Razem

Liczba wspartych obiektów
5
15
12
32

Środki pomocowe
(w mln euro)
0,82
3,64
2,16
6,62

Źródło: Stadt Leipzig, Dezentrat Sadtentwicklung und Bau 2008, s.51.

Ad. 6. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach objętych programami rewitalizacji.
W Lipsku Zachodnim od 2002 r. wydanych zostało 201 decyzji o udzieleniu środków pomocowych (Zuwendungsbescheide). Na 2,9 mln euro środków pomocowych
nałożyło się 7,5 mln euro wolumenu inwestycji, co doprowadziło do stworzenia lub
zabezpieczenia (istniejących) 1.012 miejsc pracy.
W Lipsku Wschodnim od 2003 r. wydano 72 decyzje o udzieleniu środków pomocowych (Zuwendungsbescheide). Na tym obszarze na 0,8 mln euro środków pomoco-
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wych nałożyło się 2 mln euro wolumenu inwestycji, co doprowadziło do stworzenia lub
zabezpieczenia (istniejących) 407 miejsc pracy.
Tabela 13.6. Wspieranie zatrudnienia na obszarach objętych wsparciem
Table 13.6. Supporting employment in the regenerated areas

Decyzje o udzieleniu środków pomocowych
(Zuwendungsbescheide)
Wolumen inwestycji
Wolumen środków wsparcia
Nowostworzone miejsca pracy
Zabezpieczone istniejące miejsca pracy
Razem

Lipsk Zachodni
12.2006

Lipsk Wschodni
06.2007 (programowany)

201

72

7,5 mln euro
2,9 mln euro
542
470
1.012

2,0 mln euro
0,8 mln euro
159
248
407

Źródła: Stadt Leipzig, Dezentrat Sadtentwicklung und Bau 2008, s. 52.

Wymienione powyżej obszary działań w ramach przebudowy miasta umożliwiają
realizację celów strategicznych formułowanych przez lokalną społeczność (Kommunalpolitik). Inaczej niż na obszarach objętych typową działalnością inwestycyjną, lista działań w tych kwartałach konsultowana jest przez radę miejską z podmiotami (Akteuren)
tam działającymi.

14. Monitoring procesów rewitalizacji w Lipsku
W latach 2002-2006 stworzony został w Lipsku system monitorowania procesów
miejskiego rozwoju i przebudowy. System ten powstał w ramach projektu badawczego
„Monitoring Przebudowy Miejskiej w Lipsku” (Kleinräumiges Monitoring des Stadtumbaus in Leipzig), prowadzonego przez miasto Lipsk w kooperacji z Instytutem Badań Miejskich i Polityki Strukturalnej (Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik
GmbH). Do listopada 2006 projekt był koordynowany przez Federalne Ministerstwo
Edukacji i Badań Naukowych w ramach środka pomocowego „Koncepcja i testowanie
problemowo zorientowanych systemów raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju” (Konzeption und Erprobung problemorientierter Berichtsysteme für eine nachhaltige Entwicklung). W 2007 r. system został przekazany po raz pierwszy pod zarząd
własny miasta Lipska.
Stworzony w Lipsku system monitoringu dostarcza informacji na temat:
− zmian na rynku mieszkaniowym w Lipsku i jego regionie;
− najważniejszych parametrów poszczególnych dzielnic i obszarów miejskich
poddanych przebudowie;
− sposobów użycia środków pomocowych (städtebaulicher Fördermittel).
Dane z prowadzonego monitoringu zbierane są w publikowanym corocznie „Raporcie z monitoringu” (Monitoringbericht) i zamieszczane na stronie internetowej poświęconej polityce i programom rozwoju miasta.
Ciągły monitoring procesu miejskiego rozwoju i przebudowy (Stadtentwicklung
und Stadtumbau) oraz alokacji związanych z nimi środków pomocowych ma ogromne znaczenie dla poszerzania wiedzy na temat zmian zachodzących w całym mieście
i w poszczególnych jego częściach (kleinräumiger Ebene).
Prowadzenie monitoringu spełnia dwa zadania. Po pierwsze, pozwala instytucjom
odpowiedzialnym za rozwój miasta na kontrolę wykorzystania środków i rewizję strategii miejskiego rozwoju i przebudowy. Po drugie, stanowi źródło informacji dla podmiotów przydzielających środki rozwojowe/wsparcia (Fördermittelgeber) i uczestników
ryku mieszkaniowego na temat zachodzących zmian i poziomu zaawansowania realizacji programów rozwojowych. W ten sposób monitoring służy jako podstawa do dyskusji
na temat kierunków dalszego rozwoju i przebudowy Lipska130.
Wydawany corocznie „Raport z monitoringu” (Monitoringbericht) składa się
z siedmiu części. Część pierwsza opisuje tendencje rozwojowe dotyczące całego Lipska. Część druga dotyczy ruchów migracyjnych ludności na obszarze Lipska i Halle.
Część trzecia przedstawia badania rynku mieszkaniowego. W części czwartej opisane
są zjawiska dotyczące stanu ludności oraz rynku mieszkań na poziomie poszczególnych
dzielnic. Część piąta stanowi analizę inwestycji i spowodowanych przez nie przemian
130

Dodatkowe informacje znajdują się w Ortsteilkatalog z 2006 r., Strukturatlas 2007 oraz Raporcie
Socjalnym Lipska (Sozialereport der Stadt Leipzig).
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w dzielnicach objętych projektami rewitalizacji. W części szóstej znajdujemy porównanie celów przebudowy miejskiej z jej stanem rzeczywistym. Część siódma zawiera spis
innych dokumentów, w których można znaleźć informacje na temat przemian zachodzących w mieście (Stadt Leipzig, Dezernat Planung und Bau 2008).

15. Efekty rewitalizacji w Lipsku
Za główne wskaźniki pozwalające na ocenę zmian zachodzących w objętych rewitalizacją dzielnicach autorzy opisanego w rozdziale czternastym „Raportu z monitoringu” uznali szacunki liczby ludności, wolnostojących mieszkań oraz udziału nieodnowionej zabudowy w całości zasobu budowlanego.
Z prowadzonych statystyk wynika, że w 1999 r., w dzielnicach starej zabudowy
objętych rewitalizacją, odwróceniu uległ negatywny trend przyrostu ludności i liczba
mieszkańców zaczęła wzrastać (por. rysunek. 15.1.). Najwyższy poziom osiągnęła ona
w 2005 r. i wyniosła 300.386 osób.
Rysunek 15.1. Liczba mieszkańców w dzielnicach starej zabudowy (Altbauquartiere)
objętych planem miejskiej odnowy (Teilplan Stadterneuerung)
Illustration 15.1. Population in the old quarters (Altbauquartiere) included in the city
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Źródło: Stadt Leipzig, Dezernat Planung und Bau 2008, s. 37.

Równocześnie dzielnice te odnotowują stały, a w niektórych przypadkach malejący
udział wolnostojących mieszkań. Znacząco spadł też udział nieodnowionej (unsaniertes)
zabudowy we wszystkich staromiejskich kwartałach. Wynikało to częściowo z przepro-
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wadzanych renowacji budynków, a częściowo z faktu prowadzenia na tych obszarach
rozbiórek budynków mieszkalnych.
Od roku 1996 ilość ludności zamieszkującej osiedle Grünau sukcesywnie spada
(Rysunek 15.2.). W 2006 r. wyniosła ona ok. 45 tys. mieszkańców, co stanowiło 21%
spadek w stosunku do stanu z roku 2000 (57,6 tys. mieszkańców).
Rysunek 15.2. Liczba mieszkańców osiedla Grünau (Teilplan Großsiedlungen)
Illustration 15.2. Population of Grünau
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Źródło: Stadt Leipzig, Dezernat Planung und Bau 2008, s. 38.

Ilość pustostanów w Grünau zaczęła ulegać zmniejszeniu od początku rozpoczęcia
na jego terenie działań rewitalizacyjnych w roku 1993. Pomimo to, w chwili obecnej, na
terenie tego osiedla mieszkaniowego ok. 20% – 5,5 tys. z 29,5 tys. mieszkań nadal stoi
pustych.
W 2000 r. Urząd Statystyczny Saksonii opublikował prognozy rozwoju Lipska na
lata 2001-2010. Dotyczyły one liczby ludności, liczby wybudowanych domów jednoi dwurodzinnych oraz pusto stojących mieszkań. Dla każdej z prognozowanych kategorii stworzono dwa graniczne scenariusze. Prowadzony przez miasto monitoring pozwala
na zbadanie, czy przewidywane tendencje rozwoju (i w którym scenariuszu) mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
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Przygotowana prognoza rozwoju ludności Lipska zakładała wzrost ilości mieszkańców z 493.052 w 2001 r. do 497.100 (scenariusz I) lub do 493.100 (scenariusz II)
w roku 2010. W rzeczywistości przyrost ludności w latach 2001-2006 był o wiele silniejszy niż prognozowano i w 2006 r. liczba mieszkańców wyniosła 506.578. Także
w przyszłości spodziewany jest szybszy przyrost liczby mieszkańców niż pierwotnie
zakładano (Rysunek 15.3.).
Rysunek 15.3. Prognozowany wzrost ilości mieszkańców w latach 2001-2010
Illustration 15.3. Population growth prognosis for Leipzig, 2001-2010
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Źródło: Stadt Leipzig, Dezernat Planung und Bau 2008, s. 53.

Scenariusze dotyczące liczby domów jedno- i dwurodzinnych zakładały budowę
10.600 (scenariusz I) lub 15.500 (scenariusz II) jednostek mieszkaniowych do 2010 r.
Jak dotąd jednak, prognozy te nie spełniają się. Liczba wybudowanych domów (4.920
w latach 2000-2006) jest znacznie poniżej zarówno scenariusza I, jak i II. Zakłada się,
że ze względu na trudną sytuację na rynku pracy i wycofanie subwencji dla osób prywatnych budujących domy jednorodzinne obecny trend ich budowy utrzyma się i nie
osiągnie zakładanego poziomu, ani w krótkiej, ani w średniej perspektywie czasowej.
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Rysunek 15.4. Prognozowana skumulowana liczba nowo wybudowanych domów
jedno- i dwurodzinnych w latach 2001-2010
Illustration 15.4. Prognosis of cumulated number of the new built one- and two-family
houses, 2001-2010
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Źródło: Stadt Leipzig, Dezernat Planung und Bau 2008, s. 54.

W marcu 2000 r. było w Lipsku 62.500 niezamieszkanych mieszkań. Stworzone
wtedy prognozy rozwoju rynku mieszkaniowego zakładały spadek liczby pusto stojących mieszkań do 30.000 (scenariusz I) lub 15.000 (scenariusz II) w 2010 r. W rzeczywistości tempo spadku bliższe jest scenariuszowi I. W związku z tym zakłada się, że realne
jest osiągnięcie 30.000 pusto stojących mieszkań w roku 2010.
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Rysunek 15.5. Prognozowany spadek liczby pusto stojących mieszkań w latach 2001-2010
Illustration 15.5. Prognosis of vacant flats, 2001-2010
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Źródło: Stadt Leipzig, Dezernat Planung und Bau 2008, s. 54.

Prowadzony w Lipsku monitoring zmian społeczno-przestrzennych stanowi efektywne narzędzie ewaluacji realizowanych programów rewitalizacji. Jego wykorzystanie pozwala na porównywanie stanu wyjściowego i prognozowanego z rzeczywistym.
Stanowi on ważny instrument wspomagający nie tylko ocenę przeszłych, lecz również
planowanie przyszłych działań.

16. Podsumowanie
„Czy Lipsk można jeszcze uratować?” (Ist Leipzig noch zu retten?)131 – to zarówno
tytuł filmu dokumentalnego o dramatycznym stanie substancji mieszkaniowej miasta
w końcu lat 80. XX, jak również główne pytanie jego władz stawiane w pierwszych
latach po zjednoczeniu Niemiec.
Pozytywną odpowiedź na to pytanie stanowią efekty prowadzonych od 1991 r. programów rewitalizacji miasta. W wyniku współpracy podmiotów publicznych i prywatnych – polityków, inwestorów, miłośników zabytków i mieszkańców – miasto Lipsk odniosło sukces w przeprowadzeniu w ostatnich kilkunastu latach, zakrojonego na ogromną skalę, zadania odnowy miasta.
Głównymi problemami miasta na początku lat 90. XX były:
− upadek przemysłu (90% utraconych miejsc pracy w przemyśle w latach 19891996 – 90 tys.);
− malejąca liczba ludności (20% spadek liczby mieszkańców w latach 1989-1996
– 100 tys.);
− suburbanizacja i rozlewanie się miasta (50 tys. osób przeprowadziło się z miasta na jego przedmieścia w latach 1989-1996);
− tragiczny stan techniczny substancji mieszkaniowej i wzrost liczby pustostanów. Liczba pusto stojących mieszkań wzrosła z 30 tys. w 1989 r. do 62,5
tys. w 2000 r. – 20% zasobów mieszkaniowych).
W odpowiedzi na zaistniałe problemy w 2000 r. stworzona została strategia odnowy miasta oparta na następujących filarach:
− pomocy finansowej z budżetu federalnego, budżetu Saksonii i funduszy Unii
Europejskiej w ramach programów odbudowy i rewitalizacji;
− pracy Urzędu ds. Odnowy Miasta i Rozwoju Mieszkalnictwa (Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung) oraz współpracujących z nim podmiotów publicznych i prywatnych zaangażowanych w projekty rewitalizacji;
− wsparciu lokalnych polityków udzielonym programom rewitalizacji;
− sprawnie prowadzonej kampanii informacyjnej i dialogowi społecznemu.
Celem podjętych działań odbudowy i rewitalizacji Lipska była poprawa stanu
technicznego miejskiej zabudowy i podniesienie atrakcyjności całego miasta w oczach
mieszkańców. Prace nad strategią odnowy Lipska zaczęły się od przeprowadzenia analizy marketingowej miasta. Władze lokalne zadały sobie wtedy pytanie – Co trzeba
zrobić, żeby przedstawiciele klasy średniej woleli mieszkać w mieście zamiast na jego
przedmieściach?
W efekcie przeprowadzonych analiz działania rewitalizacji skoncentrowano na następujących zagadnieniach:
− usunięciu z rynku nadwyżki substancji mieszkaniowej;
131

Film dokumentalny „Ist Leipzig noch zu retten?“ (reż. Ruth Geist-Reithmeier).
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− poprawie stanu technicznego istniejących mieszkań;
− dopasowaniu istniejących form mieszkaniowych do oczekiwań potencjalnych
nabywców;
− poprawie infrastruktury miejskiej;
− zwiększeniu ogólnodostępnych terenów zielonych;
− stworzeniu zintegrowanego podejścia społeczno-przestrzennego w odnowie
dzielnic dotkniętych problemami społecznymi.
W swoim podejściu władze Lipska wykazały się przedsiębiorczością i innowacyjnością. W efekcie, oprócz standardowych działań finansowanych z programów rewitalizacji rządu federalnego (Städtebauförderung), wprowadzone zostały następujące pionierskie instrumenty odnowy miasta:
− Inicjatywa Selbstnutzer wspierająca osoby pragnące kupić w mieście nieruchomość na własny użytek;
− Inicjatywa Stadthäuser promująca wewnątrzmiejskie budownictwo domów
jednorodzinnych;
− Inicjatywa Wächtehauser służąca zachowaniu budynków niezamieszkanych
w związku z ich położeniem przy głośnych i zanieczyszczonych arteriach miejskich.
Prowadzone od 17 lat działania na rzecz rewitalizacji Lipska przyniosły następujące, wymierne efekty:
− stabilizację i lekki wzrost liczby mieszkańców (coroczny kilkutysięczny wzrost
liczby mieszkańców po roku 1998);
− zatrzymanie procesu gwałtownej suburbanizacji (po roku 1998 saldo przepływów pomiędzy obszarem śródmiejskim Lipska a jego przedmieściami wynosi
corocznie ok. 1% na korzyść obszarów śródmiejskich);
− poprawę jakości zasobu mieszkaniowego (zmiana z 24% na 74% odnowionych
mieszkań w latach 1990-2000);
− redukcję ilości pustostanów (z 62,5 tys. w 2000 r. do 40 tys. w 2006 r., w tym
9,4 tys. wyburzonych mieszkań).
Pomimo sprawnie prowadzonej w ostatnich kilkunastu latach rewitalizacji, pracy
nad poprawą społeczno-przestrzennych warunków życia ludności nie można uznać za
zakończoną. Miasto ma nadal nie rozwiązane problemy gospodarcze i społeczne (np.
18,9% poziom bezrobocia w 2006 r.). Dlatego przyszłości rewitalizacji Lipska upatruje
się w rozwoju strategii zintegrowanych, łączących zagadnienia przestrzenne z zagadnieniami społecznymi i gospodarczymi. Miasto ma bowiem szansę na długookresowy
rozwój tylko przy współistnieniu atrakcyjnej tkanki miejskiej, sprawnie funkcjonującej
gospodarki i zdrowych stosunków społecznych.

CZĘŚĆ III.

REWITALIZACJA BREMY

17. Ekonomiczna i społeczna charakterystyka Landu
i miasta Brema
Brema jest położona w północno-zachodniej części Niemiec nad Wezerą, w odległości około 60 km od morza Północnego. Miasto ma 38 km długości, 16 km szerokości
i powierzchnię całkowitą 32.546 ha. Oddalone o 60 km Bremerhaven ma długość 15
km, szerokość 8 km i powierzchnię całkowitą 7.887 ha. Te dwa miasta tworzą wspólnie
Land Brema (Freie Hansestadt Bremen) o powierzchni całkowitej 40.433 ha (Statistisches Landesamt Bremen 2008). Brema jest dziesiątym co do wielkości niemieckim
miastem, a także centralnym punktem Europejskiego Regionu Metropolitalnego Brema/
Oldenburg.
Wolne Hanzeatyckie Miasto Brema to najmniejszy w Niemczech land. W odróżnieniu od krajów związkowych, miasta-landy nie posiadają Landestagów, ale ich odpowiedniki. W przypadku Bremy jest to Zgromadzenie Obywatelskie (die bremische Bürgerschaft). Funkcję rządu (Landesregierung) pełni senat (Senat), którego członkowie
(senatorowie) są ministrami; jest on jednocześnie najwyższą władzą w mieście.
Miasto Brema składa się z 23 dzielnic132. Historyczna część miasta, otoczona Wezerą od zachodu oraz parkiem utworzonym na dawnych średniowiecznych fortyfikacjach od wschodu, stanowi jego obecne centrum. Z kolei na lewym brzegu rzeki znajduje się część przemysłowa oraz pierwsza chronologicznie dzielnica robotnicza, obecnie
w znacznym stopniu zmodyfikowana.
Ze względu na położenie przy rzece, z dostępem do morza, główne ekonomiczne
funkcje Bremy związane były z portem oraz handlem. W średniowieczu była jednym
z miast hanzeatyckich. Od XVII wieku miasto zyskiwało na znaczeniu, a po okresie
wojen napoleońskich Brema uzyskała znaczną niezależność jako jeden z członków Konfederacji Niemieckiej. Po zjednoczeniu Niemiec w roku 1871 Brema została uznana za
miasto-państwo (Freie Hansestadt Bremen).
Podobnie jak wiele innych miast niemieckich, Brema przeżywała rozkwit w ostatnim kwartale XIX wieku, co było spowodowane przyspieszoną industrializacją oraz
znacznym rozwojem handlu morskiego. Liczba mieszkańców w 1880 roku wynosiła ok.
100.000, a trzy dekady później osiągnęła ok. 200.000 i rosła aż do ok. 350.000 w 1930
roku (Plöger 2007, s. 5). Wzrost populacji spowodował znaczne rozrośnięcie się miasta
na początku XX wieku.
Na rozwój regionu miały wpływ dwa podstawowe czynniki. Po pierwsze status
„wolnego miasta”, dający Bremie niezależność i suwerenność. Po drugie rola miasta
portowego, a zatem ośrodka handlu. W zasadzie cały wczesny rozwój Bremy podporządkowany był rozwojowi portu. Kluczowy był w szczególności rok 1827, w którym
132

Są to: Blockland, Blumenthal, Borgfeld, Burglesum, Findorff, Gröpelingen, Häfen, Hemelingen,
Horn-Lehe, Huchting, Mitte, Neustadt, Oberneuland, Obervieland, Osterholz, Östliche Vorstadt,
Schwachhausen, Seehausen, Strom, Vahr, Vegesack, Walle, Woltmershausen.
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Brema kupiła od sąsiedniego Księstwa Hanoweru 60 km dolnej części Wezery i rozpoczęła budowę Bremerhaven, nowego portu umożliwiającego wpływanie większych
statków.
Od tego czasu nieprzerwanie trwał rozwój przemysłu stoczniowego i rozwój portu.
W okresie międzywojennym obok funkcji portowych coraz większe znaczenie zyskiwały przemysł motoryzacyjny oraz lotnictwo, a potem także zbrojenia. Z tego powodu
ataki aliantów na miasto spowodowały wiele zniszczeń, które jednak nie przeszkodziły
Amerykanom po zakończeniu wojny ustanowić w mieście enklawy do ewakuacji swoich wojsk. Status amerykańskiej enklawy i wyodrębnienie z rozleglejszej struktury pozwoliło miastu uzyskać status miasta-landu i, co za tym idzie, znaczną niezależność.
Po II wojnie światowej, dotychczasowe gałęzie przemysłu nadal rozwijały się
w Bremie, przy czym port i stocznia miały dominujące znaczenie. Pierwsze oznaki kryzysu przestrzenno-społecznego zaczęły być widoczne w latach siedemdziesiątych, wraz
z pogłębianiem się kryzysu ekonomicznego. Brema straciła wówczas pozycję lidera
w zakresie lokalizacji biur, placówek handlowych oraz nowych osiedli mieszkaniowych.
Kryzys był tym bardziej dotkliwy, że negatywne mechanizmy znacznie osłabiły centralny obszar miasta. Ośrodki handlu i usług oraz obiekty biurowe lokowano na obrzeżach
miasta, co od 1970 r. było usankcjonowane istniejącymi planami przestrzennymi, zakładającymi odciążenie centrum i utworzenie policentrycznej aglomeracji. Dodatkowym
problemem był kryzys w tradycyjnych gałęziach bremeńskiej gospodarki: w przemyśle
stoczniowym i handlu morskim.
W samym centrum w latach 1970-1980 zlikwidowano około 20.000 miejsc pracy
w usługach portowych, logistyce, handlu, transporcie, magazynach (Plöger 2007, s. 10).
Bankructwo wielu przedsiębiorstw oraz odejście części innych z terenów centralnych
oznaczało pojawienie się wielu niewykorzystywanych budynków, w szczególności na
brzegach Wezery. W tym właśnie okresie, około trzydziestu lat temu, rozpoczęły się
pierwsze zakrojone na szeroką skalę działania rewitalizacyjne, które opierały się na
strukturach powstałych tuż po II wojnie światowej w celu odbudowy zniszczonych obszarów poprzemysłowych (portowych) i rekonstrukcji miasta.
Ogromna przewaga przemysłu morskiego w strukturze zatrudnienia przyniosła
jednak negatywne efekty i znaczne bezrobocie strukturalne wynikające z bankructwa
dwóch największych firm stoczniowych:
− w 1980 r. – Weser AG (16.000 pracowników),
− w 1997 r. – Bremer Vulkan AG (8.000 pracowników).
Władze miasta podejmowały działania restrukturyzacyjne, czego przykładem jest
otwarcie w 1979 r. fabryki Mercedes-Benz, gdzie znaleźli pracę najlepiej wykwalifikowani robotnicy. Jednak sytuacja średnio- i niewykwalifikowanych pracowników nadal była trudna. Ogólna liczba zatrudnionych w sektorze produkcyjnym spadła z 33%
w roku 1970 do 19% w roku 2005. Podobnie kształtowała się sytuacja w przemyśle
obronnym, w szczególności po roku 1989 i rozpadzie bloku sowieckiego.
Sytuację kryzysową odzwierciedlają dane o poziomie bezrobotnych – od roku
1980 do 1985 stopa bezrobocia wzrosła z 5% do 15%. Zarówno w Bremie, jak i w Bre-
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menhaven stopa bezrobocia była prawie dwukrotnie wyższa niż średnia dla Niemiec
Zachodnich (Plöger 2007, s. 11).
Rysunek 17.1. Kształtowanie się liczby bezrobotnych w latach 1970- 2006
Illustration 17.1. The number of unemployed between 1970 to 2006
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistisches Landesamt Bremen 2007.

Rysunek 17.2.

Kształtowanie się struktury osób korzystających z opieki socjalnej
i społecznej w latach 2001 do 2006 w Landzie Brema
Illustration 17.2. The number of beneficiaries of social benefits in Land Brema between
2001 to 2006
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistisches Landesamt Bremen 2002-2007.
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W pewnym stopniu liczba bezrobotnych pozostawała w związku z obniżeniem
liczby ludności. Od roku 1970 bowiem liczba mieszkańców Bremy stopniowo malała aż
do lat 1984-1985. Określa się, że spadek liczby ludności związany był przede wszystkim z migracją do innych, bardziej dynamicznie rozwijających się miast Niemiec oraz
ze spadkiem stopy urodzeń, jak również z powrotem gastarbeiterów do ich rodzinnych
państw.
Od roku 1984 liczba mieszkańców miasta wzrastała, w latach 1984-2005 wzrosła
o 15.412 osób, tj. blisko 3 punkty procentowe. W roku 2007 liczba mieszkańców Landu
Brema wynosiła 663.082, w tym miasta Brema 547.769, a miasta Bremerhaven 115.303
(Statistisches Landesamt Bremen 2008).
Rysunek 17.3. Kształtowanie się liczby mieszkańców w latach 1978 -2006
Illustration 17.3. Number of inhabitants between 1978 to 2006
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistisches Landesamt Bremen 2007.

W strukturze mieszkańców przeważają jednoosobowe gospodarstwa domowe (prawie połowa gospodarstw domowych w Bremie). Na drugim miejscu znajdują się gospodarstwa dwuosobowe. Zdecydowana większość gospodarstw domowych (76%) jest
bezdzietna.
Wskazać również należy, że w mieście pojawiły się symptomy segregacji przestrzennej. W niektórych dzielnicach wyraźnie zaznaczyła się dominacja nisko wykwalifikowanych pracowników, osób w podeszłym wieku i imigrantów, a więc grup najmniej
pożądanych na rynku pracy. Koncentracja nisko wykwalifikowanych pracowników dotychczasowych przemysłów pracochłonnych była najbardziej odczuwalna w dzielnicach
Gröpelingen i Walle, jak również na największych osiedlach mieszkaniowych, takich
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jak Osterholz-Tenever. Obszary te zaczęły być traktowane jako problemowe, ponieważ
występowało na nich największe nasilenie negatywnych tendencji społeczno-ekonomicznych.
Obecnie w gospodarce landu wciąż dominuje przemysł portowy, ale znaczące miejsce zajmują również wysoko rozwinięte sektory przemysłu. Port Bremerhaven jest największym w Europie terminalem wymiany kontenerowej. Obok przemysłu stoczniowego w Bremie rozwija się przemysł high-tech, przemysł samochodowy oraz spożywczy.
Strukturę zatrudnienia w poszczególnych gałęziach gospodarki przedstawia poniższy
rysunek:
Rysunek 17.4. Kształtowanie się struktury zatrudnienia w latach 2007 do 2006 w Landzie Brema
Illustration 17.4. The changes in the structure of employment according to sectors in
Land Bremen between 2007 to 2006
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistisches Landesamt Bremen 2002-2007.

18. Odnowa Bremy
18.1. Kierunki strategiczne
Początkowe działania rewitalizacyjne w Bremie zmierzały do usunięcia zniszczeń
wojennych. W tym celu 2 czerwca 1948 r. powołano spółkę prawa publicznego133 mającą za zadanie wspieranie odbudowy portu rybackiego w Bremerhaven (Bremerhaven
Fischereihafen Wiederaufbaugesellschaft mit beschränkter Haftung). W 1951 r. jej zadania zostały rozszerzone. Spółka uznana została za organ polityki mieszkaniowej landu
(Bremische Gesellschaft zur Forderung des Wohnungsbaues mbH). Jej zadaniem było
wspieranie i organizacja racjonalnego ekonomicznie budownictwa. W szczególności
we współpracy z kasami oszczędnościowymi i instytucjami kredytowymi spółka miała
możliwość uzyskiwania dotacji i nieoprocentowanych pożyczek. Ponadto spółka zarządzała zasobem mieszkań komunalnych oraz rozpoczęła budowę mieszkań socjalnych.
Do roku 1953 spółka wybudowała ok. 5.400 mieszkań socjalnych, tj. mieszkań dla
rodzin wielodzietnych, dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych134.
W wyniku przekształceń i dostosowań do zasad wytyczonych przez Ustawę rewitalizacyjną (StBauFG) z 1971 r. spółka została przekształcona w Bremische Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadentwicklung und Wohnungsbau m.b.H. (1973). Zadania
i działania spółki prowadzone w Bremie obejmowały kompleksową rewitalizację konkretnych obszarów, przy czym zadania polegały na analizie i właściwym przygotowaniu obszarów do rewitalizacji, ustaleniu środków, czasu, kosztów i zasad finansowania,
planowaniu i kierowaniu budową, nabywaniu gruntów i ich prywatyzację, sprawowaniu
opieki nad osobami, które miały opuścić rewitalizowane obszary.
W ciągu 10 lat swojej działalności, tj. do roku 1984, spółka podejmowała rozmaite działania związane z odnową i rewitalizacją. Wprowadzono 17 planów zabudowy
w tzw. Kwartale Mlecznym (Milchquartier). Wprowadzono zasady cichej komunikacji
dzięki budowie 3 wielkich garaży wewnątrzkwartałowych i wspólnych garaży. Przeprowadzono modernizację szeregu budynków komunalnych oraz prywatnych, które podlegały modernizacji częściowo ze środków społecznych135.
Spółka przeprowadziła i współfinansowała m.in. następujące projekty: ratusz w Vegesack, garaże publiczne w Osterholz, garaże publiczne w starym porcie w Vegesack,
garaże publiczne w Hohentor, muzeum (galeria narodowa) w Neustadt, Buntentorsteinweg, odnowa Stertorwache, przebudowa Bischofsnadel, odnowa tzw. „filarów logistyki”
w Huckelriede, budowa budynków socjalnych, modernizacja domu dziecka, przekształcenie pierwotnie planowanego do wyburzenia kompleksu fabryczny na Centrum Komu133
134
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Jej udziałowcami byli Land Brema oraz miasto.
Ten trend był kontynuowany – pod koniec lat 90. XX wieku spółka dysponowała ponad 8.500 mieszkań, przy czym rozszerzono obszar jej działania: budowano również w Chemnitz i w Duisburgu.
W sumie zawarto 96 umów z prywatnymi właścicielami.
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nikacji i Eksperymentalnej Sztuki Alternatywnej, budowa nowego teatru, odrestaurowanie budynku Towarzystwa Polsko-Niemieckiego (Czyżewska 2006).
W latach 80. XX wieku kryzys gospodarczy obejmował już wszystkie dziedziny życia i powodował poważne problemy społeczne. Spadająca liczba miejsc pracy i odpływ
ludności z miasta były tak wysokie, że władze Bremy zdecydowały się podjąć działania
w celu zmiany zaistniałej sytuacji i nadania miastu nowych kierunków rozwoju.
Planowane działania miały przede wszystkim pobudzić gospodarkę i zwiększyć
liczbę miejsc pracy w mieście. Podjęto decyzję o nadaniu nowych funkcji dawnym obszarom przemysłowym i portowym, zaplanowano kompleksową rewitalizację centrum
miasta i stworzenie nowych ośrodków biznesowych.
Ważnym punktem w ewolucji strategii rozwoju miasta było stworzenie Programu
Działań Gospodarczych (Wirtschaftspolitisches Aktionsprogramm − WAP), przyjętego
w 1984 r., którego głównym założeniem było pokazanie konieczności transformacji
miasta – przeobrażenia miasta dotąd portowego i przemysłowego w nowoczesne miasto
nauki. Program zakładał dwa kierunku zmian:
− nadanie miastu charakteru naukowego – założono, że w związku z nastawieniem się na działania w sektorze nowych technologii uniwersytet mógłby stanowić inkubator przedsiębiorczości;
− wzmocnienie bazy ekonomicznej – postanowiono wspierać sektory gospodarki
oparte na wysokich technologiach, tj. produkcję lotniczą, samochodową i morską oraz usługi logistyczne.
W programie założono ścisłą współpracę instytucji akademickich oraz instytucji
badawczych ze sferą biznesową w celu transferu wiedzy.
W roku 1989 Senat uchwalił tzw. zasady solidarnego współzamieszkiwania oraz wprowadzenie koncepcji poprawy życia w wielkich osiedlach dla pięciu obszarów Bremy: Osterholz-Tenever, Marßel, Lüssum, Kattenturm, Kirchhuchting. W latach dziewięćdziesiątych
widać już było pozytywne efekty tych programów, stąd też podjęto dalsze działania.
Rewitalizację centrum miasta rozpoczęto w roku 1990. Miasto uzyskało zgodę na
wpisanie części zabytkowych budynków na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Ponadto Specjalny Program Inwestycyjny (ISP) umożliwił odnowę wielu budynków
w dzielnicy centralnej. Rewitalizacja nabrzeża, obejmująca jego przebudowę i umieszczenie tu szeregu barów, restauracji, jak również muzeum sztuki współczesnej oraz inne
projekty obejmujące rewitalizację przestrzeni publicznych zostały zrealizowane ze środków europejskich. Odnowiono również pasaż handlowy w centrum. Zostały odrestaurowane zabytki, w tym centrum sztuki, Teatr Goethego, Focke Muzeum, ratusz i wiele
innych. Część centrum zwana Stephani Quater, położona w północnej części miasta,
rozwija się jako nowe centrum wokół nowego budynku biurowego firmy medialnej.
Program Działań Gospodarczych dawał wyjątkowe możliwości inwestowania.
W związku z pozytywnym rozwojem koncepcji i widocznymi efektami program dostał
dodatkowe dofinansowanie z budżetu landu i budżetu Unii Europejskiej w ramach Celu
II (Objective II). Miasto otrzymało 20 milionów euro z regionalnych funduszy europejskich w latach 1989-1999 (Plöger 2007, s. 19).
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W 1994 r. przyjęto Program Specjalnych Działań Inwestycyjnych (Investitionssonderprogramm – ISP), w który włączono Program Działań Gospodarczych (WAP).
Program Specjalnych Działań Inwestycyjnych był drugim krokiem na drodze
transformacji. Jego założenia obejmowały nie tylko zmiany w mieście Brema, ale też
w całym landzie. Program od razu dostał dofinansowanie z budżetu rządu federalnego.
Z jego funduszy wspierano przede wszystkim duże projekty z zakresu infrastruktury
transportowej, rewitalizacji ścisłego, zabytkowego centrum miasta oraz turystyki, które
miały przyczynić się do poprawy konkurencyjności miasta na arenie międzynarodowej.
Główny nacisk w tym programie położono na cztery obszary działań:
− badania, innowację i technologię;
− rozwój nowych parków przemysłowych i centrów biznesowych;
− projekty infrastrukturalne;
− podniesienie atrakcyjności miasta w kontekście turystyki.
W roku 1999 Senat Bremy przyjął Koncepcję Rozwoju Miasta (Stadtentwicklungskonzept Bremen), która stanowi podstawę obecnie prowadzonej strategii rozwoju miasta. Władze postawiły przed sobą cztery główne cele:
− wzmocnienie potencjału miasta;
− stabilizację miejsc pracy;
− podniesienie jakości życia w mieście;
− trwały rozwój.
Koncepcja składa się z następujących części. Są to:
− Diagnoza (Rahmenbedingungen) – zawiera informacje na temat zmian społecznych i gospodarczych oraz przedstawia znaczenie miasta na tle regionu;
− Omówienie głównych celów działania (Leitziele);
− Wizja miasta (Räumliches Leitbild);
− Opis szczegółowych koncepcji rozwoju miasta (Bausteine der Stadtentwicklung):
• Koncepcja rozwoju głównych ośrodków gospodarczych (Gewerbestandortkonzept);
• Koncepcja rozwoju centrów biurowych (Bürostandortkonzept);
• Koncepcja rozwoju obszaru portu (Entwicklungskonzept Hafenreviere);
• Koncepcja rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Wohnungsbaukonzept);
• Koncepcja rozwoju ośrodków handlowych (Zentrenkonzept mit Schwerpunkt Einzelhandel);
• Koncepcja rozwoju śródmieścia (Innenstadtkonzept);
• Koncepcja rozwoju terenów zielonych (Grün- und Freiraumkonzept);
• Koncepcja rozwoju infrastruktury transportowej (Verkehrkonzept);
• Koncepcja rozwoju kultury, sportu i turystyki (Konzept für Kultur, Freizeit
und Tourismus);
• Koncepcja rozwoju społeczno-przestrzennego (Sozialräumliches Konzept).
Zmiana strategicznego kierunku rozwoju Bremy przynosi oczekiwane rezultaty i stymuluje rozwój gospodarczy. Od początku lat 90. XX wieku miasto przechodzi intensywną
transformację. Postawienie innowacyjności i wiedzy za priorytety działania przyczyniło
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się do rozwoju szkolnictwa wyższego w dziedzinach nauk przyrodniczych, inżynierii i nowych technologii, a także rozwoju nowych parków biznesowych (m.in. Technology Park)
i modernizacji już istniejących (Airport City). W trakcie realizacji jest koncepcja rewitalizacji i ponownego zagospodarowania terenu dawnego portu (Überseestadt), który ma stać
się nowoczesną dzielnicą biznesową z rozwiniętą funkcją mieszkaniowo-usługową.
Przed władzami Bremy stoją liczne wyzwania. Jednym z nich jest konieczność
znalezienia rozwiązań istniejących i pogłębiających się problemów budżetowych oraz
wzrastającego zadłużenia miasta136. Ponadto miasto nadal zabiega o zmniejszenie liczby
bezrobotnych. Dyskutowanymi kwestiami są także niewielki przyrost naturalny, zjawisko starzejącego się społeczeństwa oraz kwestia społecznego wykluczenia, dotykająca
wielu migrantów mieszkających w Bremie.

18.2. Programy i projekty wspierające rewitalizację
Władze Bremy już w latach 80. XX wieku próbowały zbudować nową politykę
rozwoju miasta. Stawało się to koniecznością, ponieważ dotychczasowe instrumenty nie
były efektywne w zestawieniu z nasilającymi się problemami (zwłaszcza społecznymi)
na terenie wielkich osiedli z lat 60. i 70. XX wieku. Efektem pierwszych prób kompleksowej polityki rewitalizacji był wprowadzony w 1989 r. program „ Poprawa jakości życia
w wielkich osiedlach mieszkaniowych” (Nachbesserung von Großsiedlungen). Jego działania koordynował Senator ds. Budownictwa, Transportu i Rozwoju Miast we współpracy
z Senatorem ds. Kobiet, Zdrowia, Młodzieży, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska.
Program ten był w zasadzie rodzajem pilotażu. Obejmował on 5 obszarów, na których
prowadzone były różnorodne działania, również przy współudziale mieszkańców.
Po zakończeniu pierwszego programu władze miasta zdecydowały o rozszerzeniu
jego działalności. W 1998 r. powołano na lata 1999-2004 nowy program „Mieszkanie
w sąsiedztwie – rozwój dzielnic miasta dla przyszłości” (Wohnen in Nachbarschaften –
Stadtteile für die Zukunft entwickeln – WiN). Celem programu jest poprawa warunków
codziennego życia i zamieszkania na terenie wybranych osiedli. Zwiększono liczbę obszarów rewitalizacji do dziesięciu (Blockdiek, Grohner Dune, Gröpelingen, Hemlingen,
Kattenturm, Lüssum-Bockhorn, Marssel, Osterholz-Tenever, Sodenmatt/Kirchhuchting
oraz Neue Vahr). Obok wielkich osiedli włączono więc do programu osiedla o starszej
zabudowie i zróżnicowanym stanie substancji budowlanej.
Wybierając obszary do programu, kierowano się kryteriami socjalnymi, stanem zabudowy i sytuacją ekonomiczno-gospodarczą, w szczególności brano pod uwagę także takie
wskaźniki jak: bezrobocie, poziom pomocy socjalnej, podaż na rynku mieszkań, ilość mieszkań socjalnych, stabilność i jakość struktury mieszkańców, poziom przestępczości i wanda136

Problemy finansowe miasta przybrały na sile, kiedy zmieniło się prawo podatkowe w Niemczech
i podatki płacone są w miejscu zamieszkania a nie pracy. W przypadku Bremy ta decyzja miała
bardzo negatywne skutki, gdyż około 120 tys. osób pracujących w Bremie mieszka poza jej granicami. (D.Kühling, wywiad)
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lizmu, występowanie problemowych grup społecznych, tj. kobiet samotnie wychowujących
dzieci, dzieci i młodzieży, mniejszości narodowych, imigrantów, jakość istniejącej infrastruktury kulturalnej i socjalnej, dostępność terenów zielonych i rekreacyjnych.
Cele operacyjne programu WiN to:
− poprawa codziennych warunków życia mieszkańców, w szczególności młodych mężczyzn i kobiet,
− zaangażowanie obywateli w rozwój obszaru,
− zintegrowana współpraca społeczna i partnerstwo dla rozwoju,
− wspieranie konkurencyjności i indywidualnych projektów,
− wprowadzenie inwestorów prywatnych.
Program koncentrował się na 6 podstawowych obszarach oddziaływania:
− mieszkalnictwie i inwestycjach deweloperskich,
− rozwoju miasta,
− lokalnej ekonomii,
− podnoszeniu kwalifikacji i wykształcenia oraz wpływanie na wzrost zatrudnienia,
− prewencji i integracji społecznej,
− wspieraniu socjalnych i kulturalnych inicjatyw mieszkańców.
W związku z wprowadzeniem w 1999 r. federalnego programu „Miasto socjalne” (Soziale
Stadt), którego cele były w dużej mierze zbieżne z celami WiN, doprowadzono do połączenia
programów, zarówno w aspekcie finansowym, jak i organizacyjnym. Poniższy wykres pokazuje liczbę projektów dotyczących poszczególnych obszarów oddziaływań w obu programach.
Rysunek 18.1. Liczba projektów w poszczególnych obszarach programów WiN
i „Miasto socjalne w Bremie”
Illustration 18.1. The number of projects in certain areas of programmes WiN and
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Źródło: Farwick, Petrowsky 2005, s. 148.
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Finansowanie w ramach programów pochodziło zarówno z prywatnych, jak i publicznych środków, w tym ze zbiórek, darowizn, działalności stowarzyszeń i fundacji.
Bezpośrednio ze środków WiN mogło być finansowane do 50% jednorazowego projektu. WiN posiadał do dyspozycji około 1,5 mln euro rocznie na wszystkie 10 obszarów
objętych programem, co daje na cały okres trwania projektu około 18 mln euro, czyli
około 1,8 mln euro na obszar.
W 2002 roku rząd niemiecki rozpoczął program „Przebudowa miast nowych krajów związkowych” (Stadtumbau Ost), a następnie wprowadził analogiczny pilotażowy
program również w landach zachodnich. Brema aktywnie zabiegała o udział w pilotażu
i środki na realizację najpilniejszych programów rewitalizacji wielkich osiedli mieszkaniowych. W rezultacie została jednym z 16 miast korzystających z tego programu137.
Jednym z najważniejszych projektów w ramach programu Stadtumbau West jest
rewitalizacja osiedla Osterholz-Tenever. Główne problemy na tym obszarze to:
− bardzo wysoka zabudowa o znacznych kosztach remontów i modernizacji,
− duży odsetek młodzieży i dzieci wśród mieszkańców (1/3 mieszkańców poniżej 18 r.ż),
− duży odsetek cudzoziemców (ok. 70% mieszkańców),
− bardzo duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej (ok. 35%),
− położenie w dużej odległości od centrum miasta (11 km w linii prostej).
Główne cele programu obejmują:
− uczynienie osiedla atrakcyjnym i konkurencyjnym wobec innych osiedli w mieście,
− zrównoważony rozwój i doprowadzenie do poprawy warunków życia i zamieszkiwania na terenie osiedla,
− budowa stabilnej struktury mieszkańców (zrównoważenie nierówności społecznych i różnic etnicznych),
− obniżenie współczynnika odchodzenie mieszkańców z osiedla,
− poprawa wizerunku osiedla.
Organizacja i finansowanie projektu odbywa się głównie na zasadzie PPP138.

137

138

Wohnen In Nachbarschaften (WiN) Stadteile fur die Zukunft entwickeln, Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf- die soziale Stadt”, Stadt der Umsetzung der Programme (Juni 2002),
Freie Hansenstadt Bremen, Der Senator fur Bau und Umwelt, Der Senator fur Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales, Bremen, Jaunar 2003, str. 11.
Szczegóły na temat projektu Osterholz-Tenever w podrozdziale 3.2.

Program „Życie w Sąsiedztwie – Miasto
Społeczne”
(WiN-/ Soziale Stadt)

Obszar objęty rozbudową miejską
(städtebauliche Entwicklungsmaßnaahme)

Obszar przebudowy (Stadtumbaugebiet)

Obszar odnowy miejskiej (Sanierungsgebiet)

1990 33,4

1999 67

Obszar poddany wstępnym badaniom (nowy
kwartał przewidziane do rewitalizacji)
(städtebauliche Untersuchungsgebiet)

Marßel (Osiedle mieszkaniowe
+
Marßeler Feld)

+

Rok rozpoczęcia działań rewitalizacyjnych
1999 13,7

+

Wielkość obszaru
(ha)

Grohn (Osiedle Grohner Düne) +

Lüssum-Bockhorn

Nazwa obszaru

Programy unijne (EFRE, EFS)

Tabela 18.1. Zestawienie obszarów obecnie objętych rewitalizacją
Table 18.1. Urban regeneration areas in Bremen

− Poprawa sytuacji mieszkaniowej (podniesienie
jakości budynków mieszkalnych oraz ich najbliższego
otoczenia),
− Zagospodarowanie przestrzeni publicznych,
− Poprawa sytuacji społecznej mieszkańców
utrzymujących się z zasiłków, imigrantów oraz
młodzieży
− Działania na rzecz zmniejszenia przestępczości,
wandalizmu,
− Poprawa sytuacji społecznej imigrantów,
− Zagospodarowanie przestrzeni publicznych (głównie
dla młodzieży)
− Działania na rzecz poprawy sytuacji społecznej
mieszkańców,
− Wzmocnienie lokalnej gospodarki i wzrost miejsc
pracy,
− Działania podnoszące atrakcyjność obszaru

Główne kierunki działań
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+

+

+

+

Neue Vahr

Blockdiek (Osiedle
mieszkaniowe Blockdiek)

Osterholz-Tenever (Osiedle
mieszkaniowe Tenever)

Hemelingen

+

+

Innenstadt/Teerhof/Vordere
Neustadt

+

+

+

Waller Heerstraße

Gröpelingen

+

+

+

+

+

+

1999 93,3

1999 78,6

1999 90,9

1999 250

1990 208

2002 32

1990 354,3

− Poprawa sytuacji mieszkaniowej,
− Wsparcie mieszkańców utrzymujących się
z zasiłków,
− Działania na rzecz wzrostu liczby miejsc pracy
− Poprawa warunków zamieszkania i pracy,
− Wzmocnienie handlu detalicznego, usług i ośrodków
kultury,
− Optymalne zagospodarowanie działek
− Działania na rzecz wzrostu atrakcyjności obszaru ze
względu na bliskie położenie przy centrum miasta,
− Wzmocnienie oferty kulturalnej i turystycznej
− Wzrost atrakcyjności obszaru (zagospodarowanie
przestrzeni publicznych – m.in. place zabaw, tereny
zielone),
− Wzmocnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców
oraz rozbudowa infrastruktury socjalnej,
− Wzmocnienie lokalnej gospodarki
− Poprawa warunków mieszkaniowych,
− Poprawa sytuacji społecznej (integracja
mieszkańców),
− Wzmocnieni oferty kulturalnej
− Poprawa sytuacji mieszkaniowej (podniesienie
jakości budynków mieszkalnych oraz ich najbliższego
otoczenia),
− Rozwiązanie problemów społecznych oraz integracja
mieszkańców różnych narodowości,
− Wzrost atrakcyjności dzielnicy,
− Działania wspierające lokalną gospodarkę
i tworzenie miejsc pracy
− Poprawa standardu mieszkań,
− Wzmocnienie lokalnej gospodarki,
− Działania na rzecz poprawy sytuacji społecznej
mieszkańców,
− Zagospodarowanie przestrzeni publicznych
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Źródło: Zestawienie własne na podstawie: Freie Hansestadt Bremen, 2003, Wohnen in Nachbarschaften (WiN). Stadtteile für die Zukunft entwickeln,
Bremen; SUBVE, 2008, Sanierungsgebiet „Waller Heerstrasse“, Bremen; IfS, ForStaR, 2004, Evaluation der Programme „Wohnen in
Nachbarschaften – WiN“ und „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ in Bremen. Endbericht, Bremen.

+

Huckelriede

+

+

+

+

+

Hohentor

Huchting (Sodenmatt/
Kirchhuchting)

Buntentorsteinweg

Kattenturm (Osiedle
mieszkaniowe)

− Poprawa wizerunki przestrzeni publicznych,
− Rozwój infrastruktury socjalnej i kulturalnej,
1991 82,2
− Działania na rzecz wzrostu liczby miejsc pracy,
− Poprawa sytuacji społecznej imigrantów (integracja
mieszkańców)
− Działania na rzecz zachowania zabytkowej
1989 3,5
zabudowy,
− Wzrost atrakcyjności kwartału
− Rozbudowa infrastruktury socjalnej,
− Wsparcie lokalnej gospodarki oraz wzrost liczby
1999 354,3
miejsc pracy,
− Aktywizacja mieszkańców
Obszar (54,79 ha) objęty wstępnymi badaniami (vorbereitende
Untersuchung) od roku 2004. Przewiduje się zakończenie prac pod
koniec 2008 r. (diagnoza problemów, opis działań koniecznych do
podjęcia).
Główne obszary problemowe na tym terenie to:
− niski stan substancji mieszkaniowej;
− niska jakość dróg i chodników;
− problemy społeczne (wysoki odsetek migrantów oraz młodzieży).
Rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych przewiduje się na 2009 r.
Obszar (192 ha) objęty wstępnymi badaniami (vorbereitende
Untersuchung) od roku 2004. Główne obszary problemowe na tym
terenie to:
− niski stan substancji mieszkaniowej;
− problemy społeczne.
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LEGENDA:
Źródło: Urząd Senatora ds. Środowiska, Budownictwa, Transportu i Europy (SUBVE).

Rysunek 18.2. Obszary rewitalizacji w Bremie
Ilustration 18.2. Urban regeneration areas in Bremen
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19. Szczegółowa analiza wybranych przypadków
rewitalizacji

19.1. Rewitalizacja Gröpelingen
Gröpelingen składa się z trzech osiedli: Lindenhof, Ohlenhof i Gröpelingen. Dzielnica zajmuje obszar 354,3 ha. Jest położona w pobliżu centrum Bremy i rozciąga się
wzdłuż Wezery.
Rysunek 19.1. Mapa dzielnicy Gröpelingen
Ilustration 19.1. The map of Gröpelingen

Źródło: http://www.groepelingen.de/index.php?pointID=50.

Obszar miasta od strony południowej wyznaczają dawne tereny poprzemysłowe,
okolice portowe i brzegu Wezery, od północy przebiega autostrada, linia kolejowa, występują tu również drobne obszary rolnicze i ogródki działkowe.
Dzielnica Gröpelingen powstała w XIX wieku z trzech wiosek. Rozwijała się
w oparciu o budowę portu oraz kolei jako przemysłowa część miasta. Od połowy XX
wieku rozpoczął się w tym regionie proces dezindustrializacji, a kluczowym momentem
był rok 1983 i upadek spółki Weser AG, będącej jednym z głównych pracodawców.
Bankructwo spółki spowodowało utratę ponad 2.500 miejsc pracy.
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Podczas II wojny światowej ponad 75% zabudowań regionu zostało zniszczonych. Odbudowa, rozpoczęta po wojnie głównie z publicznych środków, ukształtowała
dzisiejszą strukturę zabudowy. Prawie 65% regionu stanowiły wielopiętrowe budynki
mieszkalne. Kryzys przemysłowy i jego konsekwencje w postaci zwiększonego bezrobocia, obniżenia dochodów ludności spowodowały stopniową degradację społeczną
i ekonomiczną dzielnicy. W tabeli poniżej zaprezentowano kluczowe czynniki ekonomiczno-społeczne wskazujące na cechy problemowe tego obszaru.
Tabela 19.1. Czynniki na terenie regionu wpływające na decyzje o podjęciu działań
rewitalizacyjnych (2001)
Table 19.1. The indicators which influence the decision regarding urban regeneration
(2001)
Powierzchnia (ha)
Liczba mieszkańców
Zmiana liczby mieszkańców w stosunku do 1995 r.
(1995 r. = 100%)
Liczba mieszkań
Migracja
− wewnętrzna
− zewnętrzna
Poziom bezrobocia
Odsetek osób korzystających z opieki społecznej
(1999r.)
Odsetek obcokrajowców
Odsetek mieszkańców powyżej 60 roku życia
Odsetek mieszkańców poniżej 18 roku życia

Gröpelingen
354,3
25.445

Miasto Brema
40 428
540.333

-1,8%

-1,64%

13.389

289.204

6.415
1.802
20,2%

89.404
47.240
13,1%

15,8%

9,5%

22,6%
36,5%
18,3%

12,5%
25,1%
16,5%

Źródło. Opracowanie własne na podstawie DIfU 2002.

Obszar Gropelingen w roku 2001 zamieszkiwało 25.445 mieszkańców. Udział gospodarstw domowych migrujących kształtował się na poziomie 22,6%, podczas gdy dla
całego miasta Brema było to 12,5%. Udział mieszkańców powyżej 60. roku życia był
znacznie wyższy niż dla całego miasta (przekraczał średnie wskaźniki o 11,4%). Duża
grupa ludności w wieku poprodukcyjnym oraz wysokie bezrobocie, zwłaszcza wśród
młodych ludzi, nie sprzyja istnieniu wieloosobowych gospodarstw domowych – aż
80% z nich stanowiły gospodarstwa jedno- i dwuosobowe. Wskazać należy, że istotnym
czynnikiem przewyższającym średnią wartość dla Bremy był poziom bezrobocia sięgający 20,2% w niektórych regionach dzielnicy Gröpelingen139. W porównaniu ze średnią
bremeńską (6,5%) wysoki również był odsetek osób pobierających stale świadczenia
socjalne.

139

W Ohlenhof nawet 23%.
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Gospodarka regionu to przede wszystkim drobny handel i usługi skoncentrowane
głównie wokół ulic Lindenhofstrasse i Gröpelingen Heerstrasse. W roku 1999 istniało
w Gröpelingen 268 przedsiębiorstw usługowych, w tym 89 przedsiębiorstw gastronomicznych i hoteli, 165 zajmujących się handlem oraz 127 zakładów rzemieślniczych
(DIfU 2002, s. 20).
W regionie dominują głównie obszary poportowe i mieszkaniowe. Również komunikacja na tym obszarze, w tym przy głównych ulicach, pozostawiała wiele do życzenia.
Na omawianym terenie istniało dość dużo punktów socjalnych i kulturalnych, jednakże
nie były one ze sobą w żaden sposób zsynchronizowane.
Sytuacja społeczno-ekonomiczna regionu uzasadniła uznanie go za jeden z obszarów problemowych włączonych do programu WiN. W grudniu 2000 r. uchwalono
wprowadzenie programu w Gröpelingen, przy czym wskazano następujące kluczowe
obszary:
− Barenburg,
− Klitzenburg,
− Wummensiederstrasse,
− Stuhrmerstrasse,
− Marienwerderstrasse,
− Kulmemstrasse.
W ramach rewitalizacji dzielnicy Gropelingen program WiN był realizowany
w pełnym zakresie140. W tabelach poniżej przedstawiono przykłady konkretnych projektów podjętych w ramach każdego z obszarów.

(i)

Mieszkalnictwo i nowe budowy

Tabela 19.2. Projekt Ortsteilen Gröpelingen i Ohlenhof programie WiN w obszarze
mieszkalnictwo i nowe budowy
Table 19.2. Ortsteilen Gröpelingen i Ohlenhof Project in WiN programme in the subject of urban development and new development
Nazwa projektu:
Prowadzący projekt:
Czas trwania projektu:

140

Poprawa warunków mieszkaniowych w Ortsteilen Gröpelingen i Ohlenhof
– poprawa sytuacji mieszkaniowej i odbudowa usług – częściowy projekt
asystenci dozorców.
Urząd pomocy socjalnej
1 faza – 15.07.1999 do 15.07.2000
2 faza – 15.07.2000 do 15.07.2001
3 faza – 15.07.2001 do 14.07.2002

(i) mieszkalnictwo i nowe budowy; (ii) miejskie budowy; (iii) gospodarcze efekty i regionalna
ekonomia; (iv) wykształcenie, kwalifikacje, zatrudnienie; (v) prewencja i integracja socjalna; (vi)
socjalne, kulturalne własne inicjatywy mieszkańców.
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Całkowite koszty projektu – odpowiednio kolejne fazy
– 64.996,64 dofinansowanie – 22.912,27;
– 69.996,14 dofinansowanie – 30.166,22;
– 81.321,25 dofinansowanie 37.324,30.
Finansowanie pochodziło ze środków WiN i programu „Miasto socjalne”, jak
również z funduszy spółki Bremische Gesellschaft.
W blokowiskach zostali zatrudnieni asystenci dozorców, do których zadań
należało między innymi: poprawa i utrzymywanie kontaktów we wspólnocie
mieszańców, przeprowadzanie drobnych napraw i konserwacji, wpłynięcie
na aktywność mieszkańców wspólnoty w celu poprawienia warunków życia
mieszkańców.
W rezultacie projekt doprowadził do znacznej poprawy efektywności działań
we wspólnocie, jak również do obniżenia ogólnych kosztów utrzymania
budynków.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie DIfU 2002.

Tabela 19.3. Projekt Kulmenstr,/Marienwerderstr programie WiN w obszarze mieszkalnictwo i nowe budowy
Table 19.3. Kulmenstr,/Marienwerderstr, project in WiN programme in the subject of
urban development and new development
Nazwa projektu:
Prowadzący projekt:
Czas trwania projektu:

Poprawa warunków mieszkaniowych na ulicach Kulmenstr./Marienwerderstr.
Bremische Gesellschaft
01.08.2000 do 31.12.2001
Całkowite koszty – 61.966,21
Finansowanie (w DM):
Dofinansowanie – 30.933,16
W marcu 2000 roku została przez Urząd Senatora do spraw pracy, kobiet,
zdrowia, młodocianych i pomocy socjalnej powołana specjalna grupa mająca
na celu zaplanowanie projektu. Do jej zadań należała identyfikacja potrzebnych
działań, jak również zaproponowanie rozwiązań i podjęcie planu ich
wprowadzenia, w tym współpraca i uzgodnienia społeczne.
Opis projektu:
W ramach projektu zostały podjęte liczne działania w postaci renowacji,
odnowy i poprawy wyglądu powierzchni wspólnych. Efekty miały wyraz
nie tylko w generalnej poprawie warunków mieszkaniowych, ale również
w poprawie samoświadomości mieszkańców i ich odpowiedzialności za
otoczenie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie DIfU 2002.

(ii)
Miejskie budowy
Ten obszar działania już od 1990 r. był obecny w programie URBAN. Wśród cząstkowych projektów były między innymi:
− budowa sklepów i mieszkań,
− budowa miejskiej biblioteki,
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− przebudowa i przekwalifikowanie byłej fabryki na miejsce kultury „Lichthaus”,
− renowacja budynków przy ul. Stuhremstrasse,
− poprawa infrastruktury i ulic.
W ramach programu WiN oraz „Miasta socjalnego” omawianego w tym miejscu
zostały podjęte mniejsze projekty, z których wybrane zostały opisane poniżej.
Tabela 19.4. Przykładowy projekt WiN w obszarze Miejskie budowy
Table 19.4. The example of WiN project in the subject of Urban development
Nazwa projektu:
Prowadzący projekt:
Czas trwania projektu:

Poszerzenie publicznego placu zabaw przy Marienwederstr.
Bremer Hilfe zur Selbsthilfe
15.09.2001 do 30.06.2002
Całkowite koszty projektu – 50.315,72
Finansowanie (w DM):
Dofinansowanie – 18.628,92
Plac zabaw został poszerzony o dodatkowe boisko, jak również zostały
posadowione nowe miejsca do siedzenia. Prace te zostały wykonane przez
Opis projektu:
osoby ze stowarzyszenia Bremer Hilfe zur Selbsthilfe przez osoby po odwyku
narkotykowym lub długoterminowo bezrobotnych.
Renowacja i przebudowa pomieszczeń dla programu EQUAL „Przygotowanie
Nazwa projektu:
zawodowe dla imigrantów”
Prowadzący projekt:
Waller Beschaftigung und Qualifizierungsgesellschaft mbH
Czas trwania projektu: 01.01.2002 do 30.06.2002
Koszt całkowity – 98.747,50
Finansowanie (w DM):
Dofinansowanie – 23.723,94
W ramach tego projektu zostały w północnej części Ortsteil Lindenhof
stworzone nowe powierzchnie do handlu i usług, natomiast w południowej
części obszary zostały stworzone miejsca kultury oraz nowe mieszkania.
Ponadto w powierzchniach zajmowanych wcześniej przez spółkę AGOpis projektu:
Weser-Werft zostało otwarte centrum handlowo-rozrywkowe z 120 sklepami
i supermarketem jak również powierzchniami rozrywkowymi (kino, fitness,
centrum zdrowia i urody) w sumie o powierzchni 44 mk netto. Stworzono
w ten sposób około 3.000 miejsc pracy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie DIfU 2002.

(iii) Gospodarcze efekty i regionalna ekonomia
W tym obszarze działania były prowadzone już w latach 1994-2001 poprzez wprowadzenie programu wspólnotowego URBAN I. Ze środków tego programu w ramach
odnowy i zarządzania zostało stworzone stanowisko menedżera obszaru, którego zadania obejmowały przede wszystkim wspieranie rozwoju gospodarczego. Jego głównym
zadaniem było stworzenie i przeprowadzenie projektów, mających na celu wzmocnienie
aktywności gospodarczej przedsiębiorców indywidualnych w Gröpelingen oraz poprawę wizerunku tej dzielnicy.
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Jednym z istotnych projektów w ramach tego obszaru było stworzenie stowarzyszenia Vereins Gröpelingen Marketing e.V., do którego zadań należy:
− wzmocnienie lokalnych struktur gospodarczych, rozwoju gospodarczego oraz
współpracy i kooperacji z lokalnymi podmiotami gospodarczymi,
− prowadzenie kampanii poprawiających wizerunek obszaru, poprawę możliwości identyfikacji z obszarem oraz prac publicznych.
Wśród przeprowadzonych programów wyróżnić można również stworzenie i sfinansowanie centrum handlowego o około 7.000 m² powierzchni handlowej, położonego
w Gröpelingen na Heersstrasse.
(iv)

Wykształcenie, kwalifikacje, zatrudnienie

Tabela 19.5. Przykładowy projekt w programie WiN w obszarze wykształcenie, kwalifikacje, zatrudnienie
Table 19.5. The sample project in WiN programme in the subject of education,
qualification and employment
Nazwa projektu:
Prowadzący projekt:
Czas trwania projektu:
Finansowanie:

Opis projektu:

Job-Treff-West: Szukanie pracy, kwalifikacje i zatrudnienie dla młodocianych
w Bremer Westen
Spółka Waller Beschaftigung und Qualifizierungesellschaft mbH (WaBeQ)
wraz ze stowarzyszeniem młodzieży Jugendfreizeitheim Gröpelingen
Brak danych
Program był finansowany ze środków WiN, jak również przez urząd do spraw
pracy oraz ze środków prywatnych
W ramach programu pomagano młodzieży w wieku od 17-27 lat w szukaniu
pracy i podnoszeniu kwalifikacji; w szczególności program obejmował:
informację, pomoc przy wyborze zawodu, prowadzenie i pomoc przy wyborze
sektora dokształcania, pomoc przy przygotowywaniu aplikacji do pracy, jak
również fachowe wsparcie psychologów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie DIfU 2002.

(v) Prewencja i integracja socjalna
Tabela 19.6. Przykładowy projekt w programie WiN w obszarze prewencja i integracja
socjalna
Table 19.6. The sample project in WiN programme in the subject of prevention and
social integration
Nazwa projektu:

XXL – dzieci i młodzież będzie rosła w Gröpelingen
Bremeńska fundacja na rzecz młodzieży i pracy socjalnej
Prowadzący projekt:
Bremer Verein fur Jugendhilfe und Soziale Arbeit e.v.
Czas trwania projektu: Brak danych
Projekt był finansowany ze środków WiN, ze środków własnych fundacji
Finansowanie:
prowadzącej projekt, innych fundacji oraz ze środków urzędu pracy
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Opis projektu:

Projekt był prowadzony w kooperacji z rodzicami, placówkami
wychowawczyni, nauczycielami, policją oraz urzędem do spraw pracy
i polityki socjalnej. Celem projektu było podniesienie świadomości dzieci
i młodzieży i wskazanie możliwości poprawy jakości życia, integracji socjalnej,
podniesienia samoświadomości i świadomości własnej wartości. Przy projekcie
wykorzystano również środki masowej komunikacji tj. Internet.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie DIfU 2002.

(i) Socjalne, kulturalne własne inicjatywy mieszkańców
Tabela 19.7. Przykładowy projekt w programie WiN w obszarze socjalne, kulturalne
własne inicjatywy mieszkańców
Table 19.7. The sample project in WiN programme in the subject of social, cultural
initiative of inhabitants
Nazwa projektu:
Prowadzący projekt:
Czas trwania projektu:
Finansowanie:

Opis projektu:

Interkulturalne zarządzanie w dzielnicy
Ministerstwo do spraw rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży.
Bundesministerium fur Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Brak danych (od 2000 r.)
Brak danych
Głównym celem programu było wyrównanie szans i umożliwienie korzystania
z życia kulturalnego i socjalnego jak największej grupie społecznej. Program
wskazał, jak duża jest luka i niedostateczność oferty programów kulturalnych
i socjalnych. Przeprowadzono ponad 80 różnych programów socjalnych
i kulturalnych dla dzieci i młodzieży. Efektem programu był również wzrost
integracji społeczeństwa.

Źródło. Opracowanie własne na podstawie DIfU 2002.

19.2. Rewitalizacja blokowiska Osterholz-Tenever
Osterholz-Tenever, peryferyjna dzielnica Bremy, określana także mianem sypialni miasta, to przykład demonstracyjnego zamierzenia budowlanego władz niemieckich
zrealizowanego w latach 70. XX wieku. Wybudowano tam wówczas kilkanaście bloków
mieszkalnych wysokości od 5 do 22 pięter (łącznie 2.653 mieszkania dla ok. 8.000 ludzi). Zamieszkali w nich głównie imigranci, obcokrajowcy i biedne rodziny utrzymujące
się z zasiłków. Odsetek tych ludzi stanowił do momentu podjęcia działań rewitalizacyjnych aż 70% mieszkającej w Tenever populacji.

Rewitalizacja blokowiska Osterholz-Tenever
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Rysunek 19.2. Położenie dzielnicy Osterholz
Ilustration 19.2. The location of the district Osterholz

Źródło: http://de.wikipedia.org/wiki/Bremen-Osterholz.

W wyniku braku funkcjonalnego zagospodarowania terenu, niskiej jakość budynków oraz narastających problemów społecznych Tenever, szybko przeistaczało się
w miejsce mało atrakcyjne. Pierwsze działania zmierzające do ożywienia tej dzielnicy – przede wszystkim do poprawy jakości substancji mieszkaniowej oraz do poprawy
sytuacji mieszkańców – zostały zapoczątkowane w 1989 r. Skonkretyzowano je jednak
dopiero w latach 1999-2002. Wówczas opracowano kompleksowy plan działań rewitalizacyjnych podporządkowany bremskiemu programowi „Mieszkanie w Sąsiedztwie”
(Wohnen in Nachbarschaften, WiN) oraz dwóm rządowym programom odnowy miast
– „Miasto socjalne” (Soziale Stadt) oraz „Przebudowa miast starych krajów związkowych” (Stadtumbau West).
W latach 1999-2005 zrealizowano na terenie Tenever ponad 160 różnych projektów rewitalizacyjnych. Prawie połowa (40%) dotyczyła działań związanych ze społecznym rozwojem dzielnicy. Podkreślenia wymaga wielość zdefiniowanych problemów
społecznych, wśród nich:
− wielokulturowość (ponad 80 narodowości),
− bieda (blisko 1/3 mieszkańców utrzymuje się z zasiłków),
− wysokie bezrobocie (około 25%),
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− wysoki odsetek ludzi młodych do 18 roku życia (blisko 1/3 populacji) (IWS,
Proloco 2006, s.81).
Pozostałe projekty skupiały się na poprawie wizerunku dzielnicy, remontach
i modernizacjach budynków, uporządkowaniu przestrzeni oraz rozbudowie infrastruktury.
Wielość problemów i konieczność sprawnego działania w celu ich rozwiązania
uświadomiła władzom lokalnym, iż w przypadku Osterholz-Tenever potrzebna jest
zintegrowana koncepcja rewitalizacji osiedla i nadanie mu nowych funkcji. Przykład Tenever jest pierwszym projektem rewitalizacyjnym dla miast zachodnich Niemiec, w którym opracowano kompleksowy plan odnowy z udziałem ściśle współpracujących ze sobą jednostek – Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema oraz Firmy
GEWOBA AG Wohnen und Bauen. W oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne
została powołana spółka Osterholz-Tenever Grundstücksgesellschaft mbH (OTG),
która umożliwiła z początkiem 2003 r. realizację przyjętej przez oba podmioty koncepcji rewitalizacji.
Głównym filarem koncepcji odnowy Osterholz-Tenever, obok konieczności rozwiązania problemów społecznych, była poprawa warunków zamieszkania i wzrost
atrakcyjności dzielnicy. Przy realizacji tego zadania zdecydowano się na wyburzenie części bloków (około 1/4) i gruntowną modernizację pozostałych. Argumentami
przemawiającymi za takim działaniem był zarówno wysoki odsetek pustych mieszkań
(blisko 900 z oddanych 2.653), jak i ich niski standard. Na miejscu wyburzonych
budynków stworzono atrakcyjne przestrzenie prywatne i publiczne z bogatą zielenią
i placami zabaw. Reszta budynków została wyremontowana, a tereny wokół nich uporządkowane. Remonty i modernizacje budynków miały na celu przede wszystkim poprawę ich wizerunku i jasne oznaczenie budynków (wyraźne tablice z nazwami ulic
i numerami bloków). Ponadto bloki zostały ocieplone, co przyczyniło się do spadku
kosztów energii, a ich fasady odnowione. Rozbudowano infrastrukturę komunikacyjną – sieć dróg i tras miejskich środków komunikacji łączących Tenever z centrum
miasta.
Koszty projektu rewitalizacji Tenever oszacowano na 72 mln euro. 5% kwoty przeznaczył rząd w ramach projektów pilotażowych, a blisko połowę kwoty przekazało na
projekt miasto Brema. Pozostałą część, 42 mln euro, wniosły państwowe firmy mieszkaniowe.
W wyniku weryfikacji działań prowadzonych na obszarze Tenever przez Zespoły Robocze, Komitety Doradcze oraz mieszkańców w roku 2008 podjęto decyzję o przedłużeniu działań rewitalizacyjnych o dwa lata, do roku 2010. Zdefiniowano
nowe obszary problemowe, a działania nakierowano na nowe cele – wzrost integracji,
demokracji i tolerancji, a także społeczne ożywienie. Założono stworzenie stabilnej
struktury populacji, zmniejszenie odpływu mieszkańców z tego terenu oraz rozwój lokalnej gospodarki. W tabeli poniżej wyszczególniono dotychczasowe i nowe obszary
działań.
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Tabela 19.8. Porównanie dotychczasowych i nowych obszarów problemowych
Table 19.8. A comparison of current and new problem areas
Dotychczas zdefiniowane obszary działań Nowe obszary działań
Poprawa warunków mieszkaniowych ludzi, zmierzająca do
zmniejszenia dysproporcji pomiędzy dzielnicami miasta;
Poprawa sytuacji mieszkaniowej;
Wspólne życie w sąsiedztwie;
Bezpieczeństwo i poprawa współżycia sąsiedzkiego;
Edukacja;
Wspieranie infrastruktury społecznej;
Kultura, Sport, Czas Wolny;
Wzmocnienie integracji osiedla Tenever z dzielnicą Osterholz
Infrastruktura społeczna.
i z całym miastem;
Wsparcie potencjału społecznego i kulturalnego;
Wspieranie rozwoju gospodarki lokalnej.

Źródło: IWS, Proloco, 2006, s. 83-86).

Projekt Osterholz-Tenever jest jednym z 16 projektów pilotażowych programu
„Przebudowa miast starych krajów związkowych” (Stadtumbau West) w 16 miastach
niemieckich. Trwał od roku 2002 i zakończył się w roku 2007. Tenever stanowi przykład
kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych i przestrzennych
w obszarach wysokiej zabudowy mieszkaniowej – blokowisk powstałych na przełomie
lat 60. i 70. XX wieku.

19.3. Überseestadt – koncepcja rewitalizacji i zagospodarowania
obszaru dawnego portu handlowego
Obszar Überseestadt (Overseas Town, Dzielnica Nadmorska) to położony na prawym brzegu rzeki Wezery niezagospodarowany, dawny teren portowy o powierzchni
288 ha (3,5 km długości i 1 km szerokości) przylegający do ścisłego centrum miasta
i dzielnicy Gröpelingen. Został on objęty długofalowym, strategicznym planem rozwoju i jest obecnie największym i najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem rewitalizacyjnym realizowanym przez miasto Brema. Celem miasta jest podniesienie atrakcyjności tego obszaru – przyciągnięcie nowych inwestorów, mieszkańców oraz stworzenie
tu centrum biznesowego i usługowego.
Działania związane z ponownym wykorzystaniem i zagospodarowaniem tego obszaru rozpoczęły się w 1998 r. i wpisują się w strategiczne działania rozwoju miasta
opisane w „Koncepcji Rozwoju Miasta Bremy” (Stadtentwicklungskonzept Bremę)141.
W roku 2000 Senat Bremy przyjął „Koncepcję restrukturyzacji dawnego portu w Bremie” (Entwicklungskonzeption zur Umstrukturierung der Alten Hafenreviere in Bremen).
Natomiast w 2003 r. został zatwierdzony „Ogólny Plan Rozwoju” – OPR (Masterplan
141

Brema, w porównaniu z innymi europejskimi miastami, dość późno rozpoczęła rozpatrywać możliwość ponownego wykorzystania obszaru dawnego portu. Pierwsze działania zostały podjęte dopiero w połowie lat 90., ale koncepcja kompleksowego, zintegrowanego procesu rewitalizacji,
opracowana pod nazwą „Überseestadt”, zapadła 10 lat później. Przewiduje się, że realizacja całej
koncepcji zajmie miastu około 30 lat. (D. Kühling, wywiad)
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Überseestadt) tego obszaru, który formułuje koncepcję przestrzennego zagospodarowania dawnego portu oraz precyzuje przeznaczenie wydzielonych w ramach obszaru ośmiu
kwartałów. Z uwagi na fakt, że idea rewitalizacji tej części miasta jest stosunkowo nowa,
zarówno OPR, jak i Koncepcję należy traktować jako wytyczne i ogólną wizję rozwoju
obszaru.
Centralne położenie dawnego portu – bliskość centrum miasta, lotniska, Parku
Przemysłowego (Bremer Industrie Park), Parku Technologicznego (Technologiepark
Bremen) oraz znaczących obszarów handlowych, biznesowych (Gewerbegebiete) – ma
duży wpływ na dalszy rozwój miasta (Rysunek 19.3.).
Rysunek 19.3 Lokalizacja Überseestadt
Ilustration 19.3 Location of the Overseas Town (Überseestadt)

Źródło: BIG Überseestadt GmbH 2003, s. 7.

Ponadto na zagospodarowywanym obszarze znajdują się fragmenty dawnej zabudowy oraz budynki, które mają szczególną wartość historyczną i muszą być objęte
ochroną konserwatorską. Są to m.in. dawny Dworzec Weser (Weserbahnhof), obszar
Portu Europa (Europahafen), brama łącząca port z zachodnimi przedmieściami miasta
(Überseetor) oraz dawne spichlerze (Speichern). Urząd ds. Ochrony Zabytków (Landesamt für Denkmalpflege) wspólnie z firmą Überseestadt GmbH142 opracowały spis
wszystkich istniejących na obszarze dawnego portu zabytków. Ma on służyć jako pomoc
w dalszych pracach przy zagospodarowywaniu terenu. Część historycznej zabudowy

142

Überseestadt GmbH – spółka stowarzyszona z Bremer Investitions-Gesellschaft (BIG), w pełni
uprawniona przez miasto i odpowiedzialna za opracowanie i realizację koncepcji rewitalizacji
Überseestadt.
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została już odnowiona i zaadaptowana do pełnienia nowych funkcji. Szczegóły przedstawia Tabela 19.9.
Tabela 19.9. Wybór realizowanych projektów w ramach rewitalizacji portu
Tabel 19.9. The selection of projects in the revitalization area
Nazwa
Targ Centralny
(Großmarkt)
Spichlerz XI
(Speicher XI)

Spichlerz 16 + 17
(Speicher 16 + 17)

Spichlerz I
(Speicher I)
Port Europa
(Europahafen)

Opis
Jedno z pierwszych działań
podjętych na obszarze dawnego
portu (2002 r.)
Najdłuższy budynek w Bremie
– spichlerz o długości
400 m i powierzchni użytkowej
27.000 m2.

Dawny spichlerz BachmannSpeicher – jeden z pierwszych
odnowionych i przekazanych
do użytkowania budynków.
Dawny magazyn. Budynek,
który w najkrótszym czasie
znalazł najemców.
Wybrzeże portowe.

Wykorzystanie
Obszar przeznaczono na hale targowe. Swoje
siedziby mają tu też firmy
Budynek przeznaczono pod funkcje usługowe.
Stworzono tu miejsce dla kilku instytucji –
Wyższej Szkoły Artystycznej (Hochschule für
Künste), Infocentrum Überseestadt, Museum
Żeglugi (Hafenmuseum), Centrum Architektury
(Bremer Centrum für Baukultur) oraz
restaurację Speicher XI
Przeznaczony na funkcje usługowe. Swoją
siedzibę mają tu firmy z branży energii
wiatrowej
Budynek o powierzchni użytkowej 36.000 m2,
w całości przeznaczony na usługi – biura,
gastronomia
Obszar położony nad wodą, przeznaczony pod
zabudowę mieszkaniową. Powstają tu budynki
mieszkalne wysokiej klasy i lofty

Źródło. Opracowanie na podstawie broszury informacyjnej: BIG Bremen, Faltplan. Überseestadt
Bremen. Projekte-Flächen-Nutzungskonzepte, Bremen.

Przy opracowywaniu Koncepcji zagospodarowania, jak i OPR Überseestadt wzięto
pod uwagę profil działalności funkcjonujących już na tym terenie firm, co pozwoliło na
uniknięcie trudności w łączeniu istniejących i planowanych funkcji terenu. Dodatkowo,
w celu sprawnej realizacji idei, cały obszar portu został podzielony na mniejsze kwartały, którym nadano określone funkcje (Rysunki 19.4., 19.5.).
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Rysunek 19.4. Podział terenu portu na kwartały
Ilustration 19.4. The division of port area into functional quarters
Weserufer
Hafenvorstadt
Europahafen
Speicherhof
Überseetor
Frischezentrum
Überseepark
Holz- und Fabrikenhafen

Źródło: BIG Überseestadt GmbH 2003, s. 2-3.

Rysunek 19.5. Koncepcja zagospodarowania terenu portu z podziałem na funkcje
Ilustracion 19.5. The concept of land-use port with the division of functions

Źródło: www.ueberseestadt.de
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Tabela 19.10.
Tabel 19.10.
Kwartał
1. Holz- und
Fabrikenhafen

2. Überseepark

3. Frischezentrum

4. Überseetor

5. Speicherhof

6. Europahafen

7. Hafenvorstadt

8. Weserufer
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Opis ośmiu kwartałów Überseestadt
Description of 8 districts of the Overseas Town (Überseestadt)
Opis przeznaczenia
Powierzchnia obszaru: 75 ha
Zagospodarowanie: Na terenie kwartału znajdują się budynki o szczególnej wartości
historycznej i architektonicznej, m.in. Speicher XI oraz Bachmann Speicher.
Wcześniej znajdował się tu ważny port przemysłowy i przeładunku drzewna.
Zachowane budynki zostały już w części zaadaptowane na budynki usługowe
(szkoła wyższa, muzeum, gastronomia). Obszar ma zostać zagospodarowany, tak by
wzmocnić jego funkcje handlową i przemysłową oraz zachęcić firmy do zakładania
tu swoich siedzib lub oddziałów (głównie firmy z branży energii odnawialnej).
Powierzchnia obszaru: 15,8 ha
Zagospodarowanie: Na wybrzeżu przewidziano zabudowę mieszkalną wysokiej
klasy i usługową. Część obszaru to przestrzeń publiczna z funkcją wypoczynkową,
kulturalna i turystyczną.
Powierzchnia obszaru: 20,4 ha
Zagospodarowanie: Cały obszar został przeznaczony pod Großmarkt – hale targowe
z owocami, warzywami i innymi produktami. Swoje siedziby mają tu też firmy
z branży spożywczej.
Powierzchnia obszaru: 12,8 ha
Zagospodarowanie: Obszar przewidziany pod wysoką i ścisłą zabudowę, głównie
usługową. Zakłada się zachowanie zabytkowej zabudowy Waller Wied (Heimat
Viertel) – kwartału mieszkalnego z 1900 r.
Powierzchnia obszaru: 14,9 ha (netto)
Zagospodarowanie: Funkcja logistyczna terenu ma być tu z założenia funkcją
wiodącą. Zachowane powinny zostać tereny usługowe. Istniejący zabytkowy
kwartał z dawnymi ogromnymi spichlerzami z okresu powojennego zostanie
odrestaurowany i przystosowany do pełnienia funkcji logistyczno-usługowych.
Zabudowa na pozostałym, niezagospodarowany obszarze będzie miała 3-5 pięter.
Powierzchnia obszaru: 23,6 ha (netto)
Zagospodarowanie: Obszar południowego pirsu przeznaczony jest na siedziby
małych firm usługowo-handlowych oraz przestrzenie publiczne z funkcjami
kulturalnymi i turystycznymi. Natomiast pirs północny to obszar mieszkalnousługowy.
Powierzchnia obszaru: 30,0 ha (netto)
Zagospodarowanie: Zachowany zostanie handlowy charakter dzielnicy. W części
wschodniej obszaru znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
i obszary zielone. W pobliżu Weserbahnhof warunki zabudowy przyzwalają na
wyższą i bardziej ścisłą zabudowę, głównie usługową. Dzielnica, z uwagi na
bliskość zabytkowego centrum miasta, może być wykorzystana na rozwój usług
turystycznych – hotele, gastronomia. W pozostałej części wysokość budynków nie
powinna przekraczać 5 pięter.
Powierzchnia obszaru: 27,8 ha (netto)
Zagospodarowanie: Należy podkreślić i wzmocnić funkcję handlową obszaru.
Wcześniej istniały tu stocznie i przedsiębiorstwa portowe. Po upadku
przekształcono obszar i przystosowano go na użytek przemysłu spożywczego
i wyrobów tytoniowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: BIG Überseestadt GmbH, 2003.
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Szacowane koszty przeprowadzenia całej inwestycji na obszarze dawnego portu
(lata 1998-2018) określa się na kwotę około 230-400 mln euro. Oczekiwanymi wynikami całego procesu restrukturyzacji portu mają być prywatne inwestycje, których wysokość określana jest na 590-2.150 milionów euro oraz nowe miejsca pracy, których
szacunkowa liczba waha się od 3.000 do 9.000, w zależności od liczby firm, które postanowią tu zainwestować (Guccione 2005, s. 32-37).
Dla miasta wdrożenie koncepcji Überseestadt jest dużym wyzwaniem. Dlatego też
zdecydowano się na zastosowanie różnych metod jej realizacji – stworzono wizję obszaru (Masterplan), a następnie jego szczegółowy podział na mniejsze, funkcjonalne
kwartały. Rozplanowano rozbudowę infrastruktury, tak by połączyć tę cześć miasta ze
ścisłym centrum, lotniskiem i głównymi drogami. Ponadto cały czas prowadzona jest
otwarta dyskusja zarówno z potencjalnymi inwestorami, których zachęca się do współpracy z miastem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jak i z mieszkańcami.
Koncepcja rewitalizacji i ponownego zagospodarowania tej części miasta ma służyć
przede wszystkim ochronie zabytkowego portu i zachowaniu dawnego, marynistycznego charakteru terenu. Z uwagi na centralne położenie i duży potencjał ma przyczynić się
do podniesienia atrakcyjności miasta, a także jego znaczenia na arenie międzynarodowej
w dziedzinie logistyki, handlu i produkcji.

20. Zarządzanie procesami organizacyjnymi
W Bremie organem który odpowiada za rozwój przestrzenny miasta, jego przebudowę i odbudowę oraz współpracę regionalną jest Urząd Senatora ds. Środowiska,
Budownictwa, Transportu i Europy (Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa,
SUBVE).143 Do jego zadań należy:
− zapewnienie wysokiego standardu życia oraz dobrych warunków mieszkaniowych ludności,
− trwały rozwój i rozbudowa infrastruktury, w tym przeciwdziałanie skutkom
zmian klimatycznych oraz rosnących cen ropy,
− wsparcie lokalnej gospodarki, a poprzez to tworzenie nowych miejsc pracy.
Wszystkie te działania mają przyczyniać się do podnoszenia jakości życia w mieście i jego atrakcyjności dla inwestorów. W ramach urzędu istnieje 7 wydziałów, w tym
dwa, Wydział 6: Rozwoju, Planowania i Pozwoleń Budowlanych i Wydział 7: Odnowy
Miasta, Zabudowy oraz Mieszkalnictwa, które zajmują się tematyka rozwoju miasta i rewitalizacji. Strukturę urzędu przedstawia Rysunek 21.1.
Rysunek 20.1. Struktura Urzędu Senatora ds. Środowiska, Budownictwa, Transportu
i Europy w Bremie
Illustration 20.1. Organisational structure of the Office of Senator for Environment,
Construction, Transportation and Europe in Bremen
Urząd Senatora ds. Środowiska, Budownictwa, Transportu i Europy
(Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa)

Departament
Środowiska

1
Wydział
Organizacyjny

2
Wydział ochrony
środowiska

3
Wydział
gospodarki
wodnej

Departament
Budownictwa i Rozwoju Miasta

4
Wydział
współpracy
europejskiej

5
Wydział
transportu

6
Wydział Rozwoju,
Planowania i Pozwoleń
Budowlanych

7
Wydział Odnowy
Miasta, Zabudowy
oraz Mieszkalnictwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.bremen.de.

Do zadań Wydziału Rozwoju, Planowania i Pozwoleń Budowlanych (Abteilung
6: Stadtentwicklung, Stadtplanung, Bauordnung) należy rozwój przestrzenny miasta
(Stadtentwicklung), tworzenie koncepcji rozwoju miasta (Stadtentwicklungskonzept),
143

Władzę wykonawczą w landzie Brema sprawuje senat, odpowiadający rządom krajów związkowych. Jest to jednocześnie najwyższa władza w gminie Bremen. W gminie Bremerhaven władza
należy do Magistratu. Na czele senatu stoi prezydent senatu. Władza ustawodawcza należy do
Bürgerschaft (Zgromadzenie obywatelskie), lokalnego parlamentu odpowiadającego parlamentom
dużych krajów związkowych – Landtagen.
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kształtowanie struktury przestrzennej miasta (Gestaltung der Stadt) oraz planowanie
regionalne (Regionalplanung). Na potrzeby tych działań w wydziale opracowywane są
plany wykorzystania przestrzeni (Flächennuztungspläne), optymalnego zagospodarowania gruntów oraz miejscowe plany zagospodarowania (Bebauungspläne). Te ostatnie
zawierają szczegółowe wytyczne co do możliwości wykorzystania, przebudowy i zabudowy danego obszaru miasta.
Celem działań prowadzonych przez wydział jest zapewnienie prowadzenia jednolitej polityki przestrzennej w całym mieście. Ponadto, wydział jest organem odpowiedzialnym za wydawanie zezwoleń, zasad podziału działek i możliwości wykorzystania
przestrzeni.
W ramach wydziału wyodrębnione są następujące podwydziały:
− Planowanie przestrzenne, rozwój miasta, gospodarowanie gruntami (Raumordnung, Stadtentwicklung, Flächennutzungspläne);
− Planowanie: Obszar Wschód (Planung: Bauordnung Ost);
− Planowanie: Obszar Zachód (Planung: Bauordnung West);
− Planowanie: Obszar Śródmieście (Planung: Bauordnung Mitte);
− Planowanie: Obszar Południe (Planung: Bauordnung Süd);
− Zagospodarowanie przestrzenne miasta (Bauordnung Gesamtstadt);
− Geoinformacja (Digitale Fachverfahren Geoinformationswesen).
W kompetencjach drugiego wydziału - Wydziału Odnowy Miasta, Zabudowy oraz
Mieszkalnictwa (Abteilung 7: Städteumbau, Stadtumbau, Wohnungswesen) znajdują się
zagadnienia związane z mieszkalnictwem – planowaniem i badaniem zapotrzebowania,
wsparciem finansowym i mieszkalnictwem społecznym, planowaniem przestrzennym
miasta, jego przebudową i odnową. Do jego zadań należy również wdrażanie programów
rządowych w ramach Städtebauförderung oraz pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej
na wspieranie działań rewitalizacyjnych. Wydział odpowiedzialny jest za realizowanie
wytycznych polityki przestrzennej oraz polityki mieszkaniowej państwa. Pracownicy wydziału, jako członkowie Komisji ds. Planowania Miast (Fachkommission für Städebau144)
biorą czynny udział w pracach nad wytyczaniem kierunków obu polityk – wymieniają się
doświadczeniami, analizują stosowane rozwiązania i opracowują nowe.
W ramach wydziału wyodrębnione są następujące podwydziały:
− Mieszkalnictwo (Wohnungswesen);
− Planowanie przestrzenne miasta (Städtebau);
− Przebudowa miasta (Stadtumbau);
− Nieruchomości państwowe (Geschäftsbereich Bundesbau);
− Dodatki mieszkaniowe (Wohngeld).
Oba wydziały, odpowiedzialne w różnym wymiarze za rozwój miasta, ściśle ze
sobą współpracują, tworząc w Urzędzie Departament Budownictwa i Rozwoju Miasta
(Fachbereich Bau und Stadtentwicklung).
144

Fachkommission für Städtebau – Komisja ds. Planowania Przestrzennego. Tworzą ją reprezentanci
wszystkich 16 landów.
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Rysunek 20.2. Organizacja Departamentu Budownictwa i Rozwoju Miasta w Bremie
Illustration 20.2. Organizational structure of Department for Construction and Urban
Development in Bremen
Departament
Budownictwa i Rozwoju Miasta

6
Wydział Rozwoju,
Planowania i Pozwoleń
Budowlanych

7
Wydział Odnowy Miasta,
Zabudowy oraz
Mieszkalnictwa
Mieszkalnictwo

Planowanie
przestrzenne, rozwój
miasta,
gospodarowanie
gruntami

Planowanie
przestrzenne miasta

Planowanie:
Obszar Wschód

Przebudowa
miasta

Planowanie:
Obszar Zachód

Nieruchomości
państwowe

Planowanie:
Obszar Śródmieście

Dodatki
mieszkaniowe

Planowanie:
Obszar Południe

Zagospodarowanie
przestrzenne miasta

Geoinformacja

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.bremen.de

W departamencie zatrudnionych jest około 200 osób, natomiast zespół zajmujący się procesem rewitalizacji i aplikowaniem o dofinansowanie w ramach programów
rządowych liczy 12 osób. (D. Söffler, wywiad) Jest to komórka do spraw przebudo-
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wy miasta (Stadtumbau) w Wydziale Odnowy Miasta, Zabudowy oraz Mieszkalnictwa.
Zgodnie z zapisami Kodeksu Budowlanego (BauGB) miasto jest w pełni odpowiedzialne za przygotowywanie i przeprowadzanie rewitalizacji. Jednak z uwagi na wielość, jak
i kompleksowość działań, a także niewystarczającą liczbę pracowników Brema przekazuje większość prowadzonych działań firmom prywatnym – powiernikom145.

145

Por.: BauGB, §157-161, rozdział 3.7. w Części I niniejszego opracowania.

21. Monitoring procesów rewitalizacji w Bremie

21.1. Ewaluacja programów „Mieszkanie w Sąsiedztwie” i „Miasto
socjalne” (Wohnen in Nachbarschaften – Soziale Stadt, WiN –
Soziale Stadt)
Pierwsze działania mające na celu ewaluację realizowanych programów odnowy miasta zostały przeprowadzone w ramach cząstkowej ewaluacji (Zwischenevaluation) równolegle realizowanych programów: rządowego programu „Miasto socjalne” (Soziale Stadt)
i bremeńskiej inicjatywy „Mieszkanie w Sąsiedztwie” (Wohnen in Nachbarschaften).
W związku z narastającymi problemami społecznymi na obszarach blokowisk oraz
w dzielnicach o dużym zróżnicowaniu społecznym (bezrobotni, migranci), władze miasta Bremy zdecydowały w 1998 r. o przyjęciu i realizacji własnego programu rewitalizacyjnego „Mieszkanie w Sąsiedztwie” (Wohnen in Nachbarschaften)146. Program
wpisywał się w prowadzoną przez władze zintegrowaną politykę rozwoju miasta, która
miała przyczyniać się do minimalizowania konfliktów i problemów społecznych. Celem
programu była przede wszystkim poprawa warunków mieszkaniowych i poziomu życia
ludności. Rok później rząd federalny zdecydował o włączeniu do gamy projektów rewitalizacji miast programu „Miasto Społeczne” (Soziale Stadt), który w założeniach nie
różnił się praktycznie niczym od bremeńskiego programu „Mieszkanie w Sąsiedztwie”.
Dlatego też, z uwagi na dużą zgodność i zbieżność merytoryczną programów, zdecydowano o ich połączeniu i równoczesnej realizacji na wybranych obszarach.
W roku 2002 przeprowadzono ewaluację realizacji obu programów na wybranych
10 obszarach w Bremie147. Celem analizy była ocena stosowanych działań i kontrola zapotrzebowania na wparcie finansowe. Zastosowano następujące metody i instrumenty:
− analizę dostępnych urzędowych statystyk oraz analizę wtórną materiałów poświęconych obu programom;
− wywiady z ekspertami i uczestnikami procesu rewitalizacji, działającymi zarówno z ramienia władz lokalnych, jak i firm prywatnych;
− ankietę przeprowadzoną wśród kierowników poszczególnych projektów
w każdej z badanych dzielnic oraz dyskusje publiczne z udziałem mieszkańców
i wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację projektu;
− ankietę telefoniczną wśród mieszkańców danej dzielnicy.
Wyniki ewaluacji okazały się satysfakcjonujące. Stwierdzono, że poprzez realizację
programów rewitalizacyjnych poprawie uległ nie tylko układ przestrzenny dzielnicy, ale rów146
147

Program był realizowany w latach 1999-2004.
Badanie zostało wykonane przez berliński Instytut ds. Badania Miast i Polityki Strukturalnej (Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH) oraz Instytut Badawczy ds. Miast i Regionów
(Forschungsinstitut Stadt und Regionem) na Uniwersytecie w Bremie.
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nież sytuacja społeczna, co znalazło potwierdzenie w opinii policji i samych mieszkańców.
W ramach ewaluacji oceniono również stan zapotrzebowania na dalsze wsparcie finansowe
w objętych programem WiN – Soziale Stadt obszarach. W przypadku dwóch dzielnic z dziesięciu objętych badaniem stwierdzono, że weszły one w fazę stabilizacji i ich podstawowe
dofinansowanie może być zmniejszone do 25%. W przypadku sześciu dzielnic współczynnik
ten został ustalony na poziomie 50%, natomiast tylko w jednej – Gröpelingen podstawowa
suma dofinansowania pozostała bez zmian (100%) (Farwick, Petrowsky 2005).
Dla pełnego oglądu sytuacji w mieście badaniem objęto również pozostałe dzielnice Bremy. Miernikiem, a zarazem narzędziem dla tej analizy był Indeks Potencjalnych Problemów Społecznych (Index potenzieller sozialer Probleme). Przy wyliczaniu
indeksu dla danej dzielnicy brano pod uwagę sześć czynników społecznych (danych
statystycznych): odsetek matek samotnie wychowujących dzieci, odsetek imigrantów,
bezrobotnych, osób otrzymujących zasiłki, liczbę bankructw osób prywatnych oraz liczbę uczniów w szkołach podstawowych.
Wyniki badania przedstawia poniższy rysunek. Obszary podpisane, to obszary objęte programem WiN – Soziale Stadt. Wyraźnie widać, że wykazują one silne natężenie
problemów społecznych148.
Rysunek 21.1. Natężenie problemów społecznych w Bremie
Illustration 21.1. The intensity of social problems in Bremen

Legenda:
Źródło: Farwick, Petrowsky 2005, s. 154.
148

Należy podkreślić, że obszary objęte programem rewitalizacji nie pokrywają się z podziałem administracyjnym na dzielnice, co ma swoją podstawę w zapisach prawnych Kodeksu Budowlanego
(BauGB, Art. 136).
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W końcowej ocenie łączonego programu WiN – Soziale Stadt, przeprowadzonej
w roku 2004, zawarto następujące uwagi i wskazówki dla monitoringu zmian przestrzenno-społecznych:
− koncepcje przeprowadzania projektów powinny zawierać systemy ich oceny;
− dane powinny być możliwie jak najbardziej szczegółowe, a wskaźniki dobrane
tak, by wyniki w precyzyjny sposób odzwierciedlały zachodzące zmiany;
− regularne opracowywanie zbieranych danych może przyczynić się do standaryzacji procedur monitoringu, a w efekcie do obniżenia kosztów związanych
z prowadzeniem złożonych analiz;
− system monitorowania powinien być prowadzony rokrocznie, co pozwoli zapewnić wczesną identyfikację negatywnych zmian społeczno-przestrzennych
zachodzących w dzielnicach;
− dla pełnego oglądu zmian należy prowadzić również rozmowy z ekspertami
działającymi na danym obszarze problemowym (IfS, ForStaR 2004).

21.2. System Informacji Przestrzennej – Bremen Kleinräumig
Infosystem
W związku z rosnącymi potrzebami kategoryzowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na obszarze całego landu i w poszczególnych miastach niezbędne
stało się posiadanie banku szczegółowych danych statystycznych na ich temat.
W wyniku przeprowadzonej oceny realizacji programów WiN – Soziale Stadt zauważono, że problemy społeczne kumulują się zazwyczaj na konkretnych, często bardzo małych obszarach. Władze Bremy wspólnie z Urzędem Statystycznym w Bremie
(Statistisches Landesamt Bremen) opracowały więc koncepcję systemu zbierania i przetwarzania danych statystycznych, umożliwiającego monitorowanie zmian przestrzennospołecznych na obszarze niewielkich jednostek przestrzennych (Bremen Kleinräumig
Infosystem). Najmniejszą jednostką w tym systemie jest budynek mieszkalny149.
Dane opracowywane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Bremie
i Wydziału Geoinformacji w Urzędzie Senatora ds. Środowiska, Budownictwa, Transportu i Europy (Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa). Zestawienia dostępne są
w wersji elektronicznej w Urzędzie Statystycznym oraz w Internecie, więc każdy zainteresowany może wyszukać sam potrzebnych mu danych. Informacje posegregowane są
geograficznie (Land Brema, miasto Brema i Bremerhaven, obszary, dzielnice i kwartały
w mieście Brema) oraz chronologicznie (aktualne dane obejmują rok 2007, najwcześniejsze sięgają do 30 lat wstecz) i pogrupowane w następujące zakresy tematyczne:
1. Obszar (Gebiet);
2. Społeczeństwo (Bevölkerung);
149

Obecnie tylko na obszarze miasta Bremy istnieją dostępne tak szczegółowe zestawienia danych.
W przypadku Bremerhaven dane są jeszcze opracowywane.
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3. Wykształcenie (Bildung);
4. Zatrudnienie, bezrobocie (Beschäftigung, Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit);
5. Przemysł (Produzierendes Gewerbe);
6. Rzemiosło (Handwerksunternehmen);
7. Handel i hotelarstwo (Handel und Gastgewerbe);
8. Budynki i mieszkania, budownictwo (Gebäude und Wohnungen, Bautätigkeit);
9. Turystyka (Tourismus);
10. Transport (Verkehr);
11. Pomoc społeczna (Sozialwesen);
12. Podatki od wynagrodzeń i podatki dochodowe (Lohn- und Einkommensteuer);
13. Przynależność religijna (Kirchliche Verhältnisse);
14. Wybory (Wahlen).
Z całej listy wskaźników wybrano trzy, które uznano za reprezentatywne i wystarczające do podjęcia decyzji o konieczności wdrożenia programów pomocowych nakierowanych na problemy społeczne. Należą do niech:
1. udział migrantów w całej liczbie mieszkańców danego budynku;
2. udział bezrobotnych i osób utrzymujących się z zasiłków w ogólnej liczbie
ludności miasta;
3. umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim wśród dzieci w szkołach.
Punktem odniesienia jest średnia wartości tych wskaźników dla całego miasta. Jeżeli wartość wskaźnika w danym miejscu przekracza dwukrotnie wartość średnią dla
miasta, wówczas uznaje się, że obszar ten wymaga natychmiastowego wsparcia. Zakłada
się, że prowadzenie takiego monitoringu powinno odbywać się co dwa lata. (B.Bluhm,
wywiad).
Posiadanie narzędzia, jakim jest Bremen Kleinräümig Infosystem, umożliwia sprawne kontrolowanie zmian społeczno-przestrzennych w mieście. Z uwagi na swoją przejrzystość i koncentrację na małych jednostkach przestrzennych umożliwia on precyzyjne
określanie obszarów problemowych i ułatwia rozwiązywanie konkretnych problemów.

22. Efekty rewitalizacji w Bremie
W dokumentach150 opisujących przebieg procesu rewitalizacji Bremy brak jest
kompleksowej oceny efektów rewitalizacji. Miasto prowadzi statystyki zachodzących
na jego terenie zmian, ale nie przypisuje ich do konkretnych programów czy działań.
Podjęta tu próba identyfikacji efektów rewitalizacji przeprowadzona została w oparciu
o dostępne informacje na temat gospodarczego rozwoju i poziomu społecznego zadowolenia z życia w mieście.
Większość działań, które podejmuje miasto w ramach rewitalizacji, opiera się na
poprawie sytuacji społecznej i przeciwdziałaniu problemom społecznym:
− wysokiemu wskaźnikowi osób bezrobotnych (15% w 2006 r.);
− wysokiemu odsetkowi migrantów (co ma odzwierciedlenie w dużym odsetku
dzieci słabo posługujących się językiem niemieckim);
− niskiej integracji mieszkańców różnych narodowości;
− niskiemu poczuciu bezpieczeństwa w dzielnicach.
Programy rewitalizacji, które realizują władze Bremy, nakierowane są na poprawę
warunków zamieszkania i życia ludzi w ich dzielnicach. Projekty obejmują kompleksowe zagospodarowanie obszaru – porządkowanie lub tworzenie terenów zielonych, placów zabaw, ścieżek rowerowych, a także pobudzanie lokalnej ekonomii, poprzez tworzenie miejsc pracy w handlu i usługach.
Pod koniec 2006 r. na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadzono w 75 wybranych
miastach należących do programu Urban-Audit151 badanie, które miało porównać warunki
życia mieszkańców w tych miastach. W tym samym czasie Niemiecki Związek Statystyków
Miejskich (Verband Deutscher Städtestatistiker) wspólnie ze Wspólnotą Miast Urban Audit
(Städtegemeinschaft Urban Audit) postanowił przygotować dla 15 miast niemieckich, nie
należących do Urban Audit podobną ankietę − „Badanie warunków życia w miastach niemieckich” (Arbeitsgemeinschaft Koordinierte Umfrage zur Lebensqualität). Umożliwiła ona
porównanie warunków życia w 22 miastach niemieckich152. Jednym z nich była Brema153.
Ankieta była pogrupowana w następujące bloki tematyczne:
1. Zadowolenie z miejskiej infrastruktury;
150
151

152

153

Ewaluacje cząstkowe, ewaluacje końcowe, strategiczna koncepcja rozwoju.
Program zapoczątkowano w maju 1998 r., a jego głównym celem jest dostarczenie obiektywnych
i porównywalnych danych o miastach europejskich. Swoim zasięgiem obejmuje 258 miast w 27 krajach. W celu porównania warunków życia w miastach program bierze pod uwagę szereg czynników
demograficznych, społecznych, ekonomicznych, jak również stan środowiska, transport, kulturę.
Miasta należące do programu Urban Audit: Berlin, Dortmund, Essen, Frankfurt nad Odrą, Hamburg, Lipsk, Monachium. Miasta dodatkowo objęte badaniem: Brema, Drezno, Frankfurt nad Menem, Kolonia, Norymberga, Stuttgart, Braunschweig, Finborg, Oberhausen, Saarbrücken, Wiesbaden, Darmstadt, Heidelberg, Koblencja, Konstanz.
Należy podkreślić, że przytoczone tu wyniki badań nie prezentują zmian w czasie, a są tylko odzwierciedleniem postrzegania wszystkich zmian społeczno-gospodarczych na rok 2006.
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2. Ocena sytuacji na rynku pracy, rynku mieszkaniowym oraz ocena stanu środowiska;
3. Sytuacja finansowa miasta i poczucia bezpieczeństwa w mieście.
Z ankiety wynika, że ogólne zadowolenie mieszkańców Bremy z warunków życia
w mieście jest wysokie (por. Rysunek 22.1.), choć plasuje się ono pod koniec rankingu miast. 94,3% mieszkańców Bremy154 jest zadowolonych bądź bardzo zadowolonych
z faktu mieszkania w tym mieście. Wyższy wskaźnik od Bremy uzyskał m.in. Lipsk
(97,6%) ale niższy stolica Niemiec – Berlin (89,8%).
Rysunek 22.1. Poziom zadowolenia z mieszkania w mieście
Illustration 22.1. The level of satisfaction with living in the city.
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Wyniki ankiet jednoznacznie wskazały, które aspekty życia w Bremie są odbierane
przez mieszkańców pozytywnie, a które ich nie satysfakcjonują.
Mieszkańcy wysoko cenią komunikację miejską, zagospodarowanie terenów zielonych (parki, ogrody), obiekty sportowe (boiska, hale sportowe) oraz ofertę usług medycznych i niski poziom zanieczyszczenia środowiska. Kwestiami nadal krytykowanymi są poziom nauczania w szkołach, życie kulturalne, mała liczba miejsc pracy, wysoki
odsetek migrantów oraz odczuwalna problemowa sytuacja finansowa miasta. Część
z tych elementów jest wspólna dla większości dużych miast.
Rysunek 22.2. Zestawienie wyników ankiety: Odczuwana łatwość znalezienia dobrej
pracy a poziom bezrobocia
Illustration 22.2. Summary results of the survey: Ease of finding good work and the
level of unemployment
40
Dortmund

Dresden

20
Bremen
Essen
Berlin
0

Köln
Nümberg

–20

–40
Hamburg
–60

Frankfurt
Stuttgart

–80
München
–100
–80

–60

–40

–20

Legenda:
Oś pionowa: Poziom bezrobocia w %
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Źródło: Statistisches Landesamt Bremen, 2008, s. 16.
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Rysunek 22.3. Zestawienie wyników ankiety: Rynek mieszkaniowy a rynek pracy
Illustration 22.3. Summary results of the survey: Residential market and the labour
market
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Legenda:
Oś pionowa: Pytanie: Czy łatwo jest znaleźć dobre mieszkanie w mieście?
Oś pozioma: Pytanie: Czy łatwo jest znaleźć dobre miejsce pracy?
Źródło: Statistisches Landesamt Bremen, 2008, s. 17.

Drugim obszarem działań jest rewitalizacja gospodarcza miasta i jego transformacja z miasta portowego w miasto nauki. Władze Bremy podjęły szereg strategicznych
decyzji, dzięki którym rozwinięto nowe sektory gospodarki oparte na wysokich technologiach155. Ponadto zdecydowano o aktywizacji obszarów postoczniowych i poprze155

Nowe sektory gospodarki to m.in. przemysł spożywczy (firmy o mocnej pozycji w tej branży:
Beck’s, Jacobs, Eduscho, Melitta, HAG, Hachez, Feodora), produkcja samochodów (DaimlerBenz – obecnie DaimlerChrysler), produkcja lotnicza (European Aeronautic Defence and Space
Company, OHB Technology) oraz przemysł zbrojeniowy i obronny (Atlas Electronics, OHB Technology).
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mysłowych – ich ponownym zagospodarowaniu i nadaniu im nowych funkcji, głównie usługowych i handlowych, ale również mieszkaniowych i turystycznych (koncepcja
m.in. Überseestadt, Parku Technologicznego). Tabela 22.1. przedstawia wzrost zatrudnienia w sektorach nowych technologii w okresie 1999-2004. Szczególnie wysoki jest
przyrost zatrudnienia w sferze badań i rozwoju (B&R).
Tabela 22.1. Wskaźniki trendów zatrudnienia w innowacyjnych sektorach gospodarki
w %, 1999-2004
Table 22.1. Employment trends in new technologies, 1999-2004 (%)
Zaawansowane technologie
Usługi „naukowe”
Badania i rozwój
Zatrudnieni z wyższym wykształceniem

Land Brema
+2,8
+3,2
+7,2
11,7

Niemcy
+0,7
+3,7
+1,0
7,7

Źródło: Plöger J., 2007, Bremen City Report, London School of Economics, London.

Działania podejmowane przez miasto w celu ożywienia gospodarczego Bremy
i poprawy sytuacji społecznej zmierzają w dobrym kierunku. Zwrócenie się ku innowacyjności, nowym technologiom oraz wiedzy pomogło podnieść się miastu po kryzysie
lat 70. i 80. XX. i rozwinąć nowe sektory gospodarki. Kwestią, która wymaga uwagi
jest sytuacja społeczna. Duży odsetek migrantów, brak integracji społecznej i wysoki
poziom bezrobocia stanowią nadal wyzwania dla władz miasta.
Obecnie poddanych rewitalizacji jest dwadzieścia obszarów. Połowa objęta jest
programem „Miasto socjalne” (WiN – Soziale Stadt), osiem to obszary rewitalizacji
(Sanierungsgebiete), a na dwóch realizowany jest program „Przebudowa miast starych
krajów związkowych” (Stadtumbau West). Ponadto na dwóch następnych obszarach
prowadzone są badania w celu precyzyjnego określenia istniejących tam problemów
i zaproponowania możliwych środków przeciwdziałania.

23. Podsumowanie
Od początku lat 80. XX wieku Brema przekształcana jest w miasto z potencjałem
ekonomicznym, atrakcyjne zarówno dla podmiotów gospodarczych, jej mieszkańców,
jak i turystów. Proces rewitalizacji Bremy trwa już blisko 30 lat i opiera się na dwóch
głównych filarach – rewitalizacji społecznej oraz ożywieniu gospodarczym miasta.
Kryzys gospodarczy, który dotknął miasto na początku lat 70. XX, przyczynił
się do szybko narastających problemów gospodarczych i jeszcze poważniejszych problemów społecznych. Władze miasta musiały podjąć kroki, by przeciwdziałać przede
wszystkim:
− gwałtownemu spadkowi liczby miejsc pracy spowodowanemu przez restrukturyzację i postępującą mechanizację pracy;
− znacznemu odpływowi zamożnych mieszkańców miasta poza jego granice;
− narastającym konfliktom społecznym.
Reakcją na tę sytuację były dwa strategiczne programy rozwoju miasta:
− Program Działań Gospodarczych (Wirtschaftspolitisches Aktionsprogramm,
WAP) przyjęty w 1984 r.,
– Program Specjalnych Działań Inwestycyjnych (Investitionssonderprogramm,
ISP) obowiązujący od 1994 r.
Celem tych dokumentów było pokazanie konieczności transformacji miasta z portowo-przemysłowego w nowoczesne miasto nauki, a także wzrost jego konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Hojna pomoc rządu federalnego w latach 1994-2004
umożliwiła władzom Bremy realizację najbardziej ambitnych i spektakularnych programów inwestycyjnych, które wsparły wiele istotnych projektów z zakresu rewitalizacji.
Rezultaty podjętych przez władze Bremy działań są widoczne. Udało się zahamować gwałtowny spadek liczby ludności, a także w pewnym stopniu przyczynić się do
poprawy sytuacji na rynku pracy, szczególnie w sektorze usług. Proces ekonomicznej
restrukturyzacji zakładał rozwój nowych oraz modernizację istniejących parków biznesowych. Niektóre z nich, tj. Airport City czy Technology Park funkcjonują dobrze.
Inne, jak kompleksowa rewitalizacja i odnowa terenu dawnego portu morskiego (Überseestadt), są w początkowym stadium realizacji.
Pomimo widocznego spadku aktywności portu, redukcji miejsc pracy, atrakcyjność
miasta jako ośrodka biznesowego, ważnego węzła transportowego i centrum logistycznego rośnie. Obecnie na ukończeniu jest budowa nowego terminalu kontenerowego, obsługującego duże statki w mieście Bremerhaven, w którym skoncentrowane są funkcje
portowe. Około 1/3 zatrudnionych w landzie Brema pracuje bezpośrednio lub pośrednio
w usługach i przemyśle na rzecz portu (m.in. logistyka, żegluga, magazyny, handel).
Jednak konkurencja wśród głównych portów europejskich jest silna. Miasta, które nie
będą w krótkim czasie odpowiadać na szybko zachodzące zmiany i nie będą przystosowywać się do nowych wymogów, mogą stracić udział w rynku.
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Władze Bremy sukcesywnie budują swoją pozycję wśród miast europejskich. Kładą też duży nacisk na współpracę z innymi miastami w regionie. Muszą jednak sprostać
jeszcze kilku istotnym problemom:
− istniejącemu zadłużeniu miasta;
− społecznej polaryzacji;
− problemowi wykluczenia społecznego;
− trudnej sytuacji migrantów mieszkających w mieście.
Poprawie ulega najbliższe otoczenie mieszkańców w dzielnicach – budynki mieszkalne są modernizowane, powstają place zabaw dla dzieci, otwierane są ośrodki dla kobiet. Przykład takich pozytywnych zmian obserwować można w Gröpelingen, Tenever
czy Lüssum – dzielnicach zamieszkanych w dużym stopniu przez migrantów i osoby
o niskim statusie społecznym. Proces rewitalizacji tych obszarów trwa od lat 90. XX w.
i władze miasta z uwagi na wolno postępujące zmiany planują dalsze działania na tych
terenach. Świadczy to, że te zagadnienia nadal w znacznym stopniu determinują kolejne
kroki podejmowane w zakresie rewitalizacji miasta.
Obecnie podstawę prowadzonej strategii rozwoju miasta stanowi przyjęta w 1999 r.
Koncepcja Rozwoju Miasta (Stadtentwicklungskonzept Bremen). Opiera się ona na czterech głównych kierunkach działań:
− wzmocnieniu potencjału gospodarczego miasta;
− stabilizacji liczby miejsc pracy poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do
inwestowania;
− podniesieniu jakości życia mieszkańców w mieście poprzez m.in. wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych i rozbudowę transportu miejskiego;
− trwałym rozwoju opartym na wiedzy i wysokich technologiach.
Poprawa warunków społeczno-przestrzennych mieszkańców oraz rozwój gospodarczy są procesami ciągłymi. Dlatego też, by działania te miały swoje odzwierciedlenie
w rzeczywistości, powinny być realizowane jako koncepcje zintegrowane, kompleksowe. Przykładem takiego działania jest strategia zagospodarowania i rewitalizacji dawnego portu w Bremie – Überseestadt, którą miasto realizuje od roku 1999. W takim
działaniu upatruje się rozwoju miasta.
„Potrzebne są miasta spójne, takie, w których przestrzeń wykorzystana jest w najbardziej optymalny sposób. Kompaktowe, zintegrowane miasta są najbardziej ekonomiczną forma skupisk ludzkich. Dzięki temu możliwe jest ponoszenie wysokich kosztów infrastruktury (transportu, budowy szkół, przedszkoli, infrastruktury komunalnej
oraz składowania i unieszkodliwiania odpadów) i sprawne zarządzanie przestrzenią
miasta”156.
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Wypowiedź A. Jüngst, Kierownika Departamentu ds. Przebudowy Miasta w Urzędzie Senatora
ds. Środowiska, Budownictwa, Transportu i Europy w Bremie.

CZĘŚĆ IV.

OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
DOŚWIADCZEŃ NIEMIECKICH
W POLSCE

24. Wprowadzenie – wnioski ogólne

24.1. Przydatność doświadczeń niemieckich
Niemcy są jednym z krajów posiadających największe doświadczenia w dziedzinie
rewitalizacji miast. Złożyły się na to różne przyczyny, z których najważniejsze są autentyczne potrzeby rewitalizacji miast i świadoma polityka rewitalizacji prowadzona od
ponad 40 lat. Jest ona realizowana zarówno na szczeblu krajowym (rządu federalnego),
jak i na szczeblach władz lokalnych, które podejmują się wdrażania procesów rewitalizacyjnych. W wyniku:
a) analizowania pozytywnych i negatywnych doświadczeń z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
b) rzadkiej nowelizacji prawa dotyczącego rewitalizacji, nie zmieniającego jego
istoty, a zazwyczaj poszerzającego zakres stosowania;
c) rozprzestrzeniania wiedzy o procedurach rewitalizacji, także poprzez szerokie
upowszechnianie dobrych praktyk.
Niemcy wypracowały rozwiązanie określane jako „niemiecki model rewitalizacji”,
które zostało wzbogacone w latach dziewięćdziesiątych XX wieku o specyficzne problemy sanacji miast byłej NRD.

Na model ten składają się trzy najważniejsze problemy:
1) Rewitalizacja nie polega na poprawieniu stanu technicznego wybranych obszarów, chociaż ten rodzaj działań jest oczywisty, ale na doskonaleniu wybranych
obszarów pod względem społecznym i technicznym, w sposób stwarzający
szansę ich ekonomicznego, zrównoważonego rozwoju, sprzyjający wzrostowi
osadnictwa na tych obszarach, poprawiony stan bezpieczeństwa. Dokonuje się
tego poprzez zmianę funkcji obszaru i dostosowania do nowych funkcji szeroko pojętej infrastruktury technicznej i społecznej.
2) Państwo niemieckie przeznacza na rewitalizację miast znaczne kwoty z budżetu federalnego, a miasta (i landy) z budżetów lokalnych, tworząc jednak równocześnie mechanizmy absorpcji środków prywatnych, co pozwala angażować
w proces rewitalizacji miast dużo większe kapitały i grupy ludzkie i osiągać
znacznie pełniejsze rezultaty działań rewitalizacyjnych.
3) Za rewitalizację obszarów kryzysowych odpowiedzialne są władze lokalne,
które planują i dokonują rewitalizacji w ramach istniejącego prawa federalnego, mają prawo do dofinansowania z budżetu federalnego i budżetu swojego
kraju, ale ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie podejmowane w tym
procesie decyzje, w tym także za ich ekonomiczne i społeczne skutki.
To, co najistotniejsze w niemieckiej polityce rewitalizacji miast, to chęć przywrócenia do życia zaniedbanych obszarów miejskich, uczynienia miast bardziej przyjaznymi
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dla ich mieszkańców, a w rezultacie – przywrócenia miastom ich roli kreatora różnych
działań i procesów, w których elementy tradycji (zabytki) stają się elementami nowoczesnego wizerunku miasta.
Niemcy przez dziesiątki lat budowały wizerunek kraju o wypracowanych procedurach rewitalizacyjnych. W tym czasie jednak, żaden z kolejnych rządów nie negował
potrzeby rewitalizacji miast. Przeciwnie – rok po roku zbierano doświadczenia, próbując
udoskonalać procesy (procedury) rewitalizacji, aby mogły być one szybsze i skuteczniejsze, a zarazem bardziej efektywne co do sposobu wydatkowania środków, zarówno
publicznych, jak i prywatnych.
Polska w roku 2008 w zasadzie nie miała znaczących pozytywnych doświadczeń
w rewitalizacji obszarów miejskich. Nieliczne podejmowane próby, które przyniosły korzystne dla miast rezultaty, nie zakończyły się jednak sukcesem na miarę pozytywnych
doświadczeń miast niemieckich. Przykładowo:
• W Szczecinie dokonano remontu kilku kwartałów miejskich w zabudowie
będącej własnością miasta (komunalną), wysiedlając jednak wszystkich dotychczasowych mieszkańców, którzy po otrzymaniu mieszkań w TBSie już
nie wrócili do wyremontowanej substancji mieszkaniowej, sprzedanej zupełnie nowym nabywcom po cenach rynkowych. Substancja miejska (mieszkania i infrastruktura) niewątpliwie zyskała na dokonanym procesie renowacji
technicznej, wprowadzeniu nowych funkcji do obiektów, jednak procesy odnowy zostały zahamowane, kiedy przed specjalistyczną spółką (Szczecińskie
Centrum Rewitalizacji) postawiono zadania dotyczące kwartałów miejskich,
w których oprócz miasta pojawili się prywatni właściciele. Trudno jest dokonania Szczecina określić mianem rewitalizacji w świetle modelu niemieckiego,
ale jest to najbardziej zaawansowany projekt rewitalizacji miasta zrealizowany
w Polsce.
• Podobnie miasto Lublin podejmowało działania na rzecz rewitalizacji Starówki
i uczyniło wiele, aby poprawić jej stan techniczny, co jest widoczne. Władzom
miejskim nie udało się jednak włączyć w ten proces ani zewnętrznych inwestorów, ani aktualnych właścicieli nieruchomości, chociaż oni także, a może
przede wszystkim, odnoszą korzyści z dokonanych przemian o charakterze remontowym na Starym Mieście. Trudno więc ten proces określić jako dokonaną
rewitalizację, chociaż – podobnie jak w Szczecinie – podziw budzi determinacja władz miejskich zmierzająca do ratowania starej substancji wszelkimi dostępnymi sposobami, nawet jeśli nie miały one charakteru rewitalizacji w pełnym zrozumieniu tego słowa.
Trzeba jednoznacznie powiedzieć, że oba te przykłady są sukcesami na miarę
naszego kraju, jednak nie mogą być porównywane z kompleksową rewitalizacją prowadzoną u naszych sąsiadów. Za Odrą takie inicjatywy, wsparte tak dużym wysiłkiem
władz miejskich i jednostek im podległych, uzyskałyby znaczne wsparcie z funduszy
budżetowych kraju związkowego i z budżetu federalnego, w rezultacie efekty ich wysiłku byłyby dużo większe. Niestety nasze miasta wciąż muszą sobie radzić same.

Przydatność doświadczeń niemieckich

245

Pomimo fragmentarycznych doświadczeń z rewitalizacją miast Polska nie ma wyboru i musi wdrożyć odpowiednie procedury, umożliwiające nie tylko odrestaurowanie techniczne substancji miejskiej (głównie infrastruktury i mieszkań), ale i stosunków
społecznych na terenach miejskich. Ten przymus wynika z kilku wyraźnych tendencji,
które występowały we wszystkich krajach jako przyczyny rewitalizacji, a z których należy wymienić:
a) znaczne i ciągłe starzenie się obiektów składających się na substancję miasta.
Przykładowo – mieszkania wybudowane przed 1970 rokiem, a więc mające ponad trzydzieści kilka lat, stanowią połowę substancji mieszkaniowej w Polsce,
z tego prawie połowa powstała przed II wojną światową;
b) pogarszający się standard życia w miastach, m.in. z powodu malejącego udziału
w przestrzeni miejskiej obszarów zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej. W 1996
wynosił on 49,5 tysiąca hektarów, co stanowiło 2,4% powierzchni kraju, a 10
lat później było to już tylko 46,8 tysiąca hektarów, czyli 2,2,% powierzchni kraju. Oznacza to spadek powierzchni tych terenów o prawie 6% w ciągu zaledwie
10 lat;
c) rozlewanie się miast, w dużej mierze w sposób niekontrolowany i nieplanowany, powodujący nienadążanie infrastruktury miejskiej za ich rozwojem, przez
co życie w miastach staje się coraz bardziej dokuczliwe;
d) wyprowadzanie się ludności miejskiej ze śródmieść na przedmieścia, a w rezultacie zmiany w strukturze ludności śródmiejskiej na rzecz wzrostu udziału
ludzi starych i o niskich dochodach. W Polsce brakuje odpowiednio dobrych
statystyk, ale procesy te są widoczne;
e) nienadążanie miast z rozwojem transportu odpowiednio do zwiększających się
codziennych strumieni ludności dojeżdżających do pracy i do domu.
Procesy rewitalizacji miast stają się niezbędne dla większości ich mieszkańców,
jednak szereg barier uniemożliwia władzom lokalnym podejmowanie się realizacji tego
procesu. Doświadczenia niemieckie pozwalają na sformułowanie szeregu wniosków,
których wdrożenie mogłoby stworzyć warunki do podejmowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych także w Polsce.
Biorąc jednak pod uwagę występowanie dużych potrzeb rewitalizacyjnych w Polsce, a także fakt, że większość problemów związanych z racjonalnym kształtowaniem
zasad i procedur rewitalizacji została w Niemczech rozwiązana wiele lat temu i sprawdzona w praktycznym działaniu, celem tego Podsumowania jest udzielenie odpowiedzi
na następujące pytania:
• Jakie instrumenty, procedury czy działania podejmowane podczas rewitalizacji
miast niemieckich mogłyby być skutecznie zastosowane w Polsce z pozytywnym dla procesów rewitalizacji miast skutkiem?
• Co trzeba byłoby zrobić, aby sprawdzone przez wiele lat rozwiązania niemieckie wdrożyć w naszym kraju?
Nie ulega bowiem wątpliwości, że Polska może i powinna brać wzór z dobrych
i sprawdzonych w praktyce rozwiązań niemieckich.
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24.2. Tożsamość przyczyn degradacji i rewitalizacji miast w Polsce
i w Niemczech
Przyczyny degradacji miast w Polsce nie odbiegają od przesłanek degradacji miast
niemieckich, są tylko, z powodów historycznych, opóźnione w czasie.
Już w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej, którą możemy datować na
okres od pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych (4 czerwca 1989) do momentu
wejścia do Unii Europejskiej (1 maja 2004), zjawiska demograficzne i związany z nimi
styl życia, ale także przesłanki ekonomiczne, a zwłaszcza potrzeba efektywności działań
gospodarczych, czy coraz szersze zrozumienie potrzeby ochrony środowiska naturalnego, upodabniały nasz kraj coraz bardziej do innych krajów europejskich. Zjawiska te
uległy dodatkowemu przyspieszeniu po wejściu Polski do UE.
Także warunki życia w miastach ulegają systematycznemu pogorszeniu, zarówno
z powodu nienadążania infrastruktury za tempem społeczno-ekonomicznego rozwoju
kraju, z powodu rozlewania się miast, na ogół w całkowicie niekontrolowanym procesie, z powodu niepodejmowania lub podejmowania w zbyt nikłej skali działań, których
celem miałoby być poprawienie warunków życia w mieście i w ten sposób skłanianie
obywateli do pozostawania w centrach miast.
Absolutna w przypadku deweloperów swoboda inwestowania w miejscach, w których osiągną oni największą efektywność, skutecznie rozciąga zabudowę miejską poza
obszary z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, w tym komunikacyjną i wywołuje potrzeby znacznych nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez miasto, aby nowe obszary mieszkaniowe mogły funkcjonować jako obszar w pełni miejski. Innymi słowy, nie
ma czegoś takiego, co można byłoby wyróżnić jako specyficzną przyczynę degradacji
miast występującą wyłącznie w Polsce, chociaż taka przyczyna występuje w Niemczech
Wschodnich. Jest nią problem pustostanów.
W Niemieckiej Republice Demokratycznej rozwiązywano problem braku mieszkań, podobnie jak w innych krajach socjalistycznych, poprzez budowanie wielkich osiedli mieszkaniowych, głównie w technologii wielkopłytowej. Na ogół lokalizowano je na
obrzeżach miast, ze względu na ich duże obszary, chociaż lokowano je także w centrach,
gdzie występowały odpowiednie warunki. Od chwili przyłączenia Niemiec Wschodnich
do Republiki Federalnej to właśnie głownie mieszkańcy tych osiedli w pierwszej kolejności przenosili się do starych krajów związkowych w poszukiwaniu lepszych warunków życia, w tym także zamieszkiwania. W rezultacie w miastach byłej NRD pojawił
się problem pustostanów, sięgający kilkunastu procent, a na osiedlach z wielkiej płyty
przekraczający nawet 30%. Pozbawiona mieszkańców substancja niszczała, tworząc
kolejny problem władzom miast i wymuszając odpowiednie działania, także na rządzie
federalnym.
Ta przyczyna rewitalizacji miast w Polsce jeszcze nie występuje, chociaż problem
blokowisk i ich rewitalizacji też stoi przed nami, chociaż może nie w najbliższej perspektywie. Jeśli jednak chodzi o pozostałe główne przyczyny rewitalizacji w Niemczech
to są one także, przesłanką rewitalizacji miast polskich. Natężenia tych przyczyn mogą
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być różne, a w rezultacie stopień degeneracji miast lub ich fragmentów także może być
różny. W efekcie specyfika danego miasta, gdzie splot różnych okoliczności decyduje
o tym, która przyczyna jest najważniejsza i jak wielki jest stopień degradacji, wyznacza
ostateczne cele i sposoby rewitalizacji.
Jest to ważna przesłanka przemawiająca za wykorzystaniem doświadczeń niemieckich w praktyce polskiej. Jeśli bowiem Niemcom skutecznie udało się poprzez rewitalizację zatrzymać procesy degradacji miast, to stosując adoptowane do warunków polskich rozwiązania niemieckie, powinniśmy osiągnąć ten sam lub zbliżony pozytywny
rezultat.

24.3. Podstawowa różnica w uwarunkowaniach działań
rewitalizacyjnych pomiędzy Niemcami a Polską
Pomiędzy działaniami rewitalizacyjnymi podejmowanymi w Polsce i w Niemczech
widoczne są dwie główne różnice:
a) W Niemczech istnieje prawo, na mocy którego wykreowano procedury rewitalizacji miast i instytucje prowadzące te procesy bądź w nich uczestniczące.
To jest elementarna różnica, gdyż w Polsce odpowiednie prawo nie istnieje,
a podejmowane próby rewitalizacji opierają się najczęściej na rozwiązaniach
komercyjnych (sprzedaż terenów poprzemysłowych inwestorom prywatnym
wraz ze zmianą przeznaczenia terenu) lub częściowych próbach rewitalizacji
w ramach możliwości stwarzanych przez dzisiejsze prawo;
b) W Niemczech na działania rewitalizacyjne przeznaczane są środki budżetowe
(budżetu centralnego i budżetów lokalnych) oraz środki niepubliczne. Tymczasem w Polsce zjawisko takie nie istnieje. Niepodejmowanie działań finansowanych ze środków publicznych nie zachęca prywatnego biznesu do wykładania
własnych środków, chyba że ma on całkowitą kontrolę nad przedsięwzięciem,
które staje się „jego własnym”, jak np. zmiana obszaru poprzemysłowego
w sferę handlu i usług. Ewentualne doświadczenia rewitalizacyjne miast dotyczą działań przeprowadzonych (często z bardzo dobrym skutkiem, biorąc pod
uwagę uwarunkowania o których mowa) jako rodzaj działań pilotażowych czy
inicjujących, przypadkowych raczej niż długofalowych.
Powyższe różnice są rezultatem odmienności Polski i Niemiec, której przyczyn
należy dopatrywać się w odmiennej mentalności obu narodów, różnicach w rozwoju
społeczno-gospodarczym lub też w obu tych przyczynach naraz.
Chodzi mianowicie o to, że większość Polaków zachłysnęła się swobodą, nie tylko
gospodarczą, i generalnie hołduje zasadzie, że rynek załatwi wszystkie problemy. Ta
klasycznie neoliberalna koncepcja działania państwa i biznesu nie znajduje żadnego potwierdzenia w niemieckich doświadczeniach rewitalizacyjnych. Przeciwnie – państwo
niemieckie doceniając swobodę działania podmiotów gospodarczych, pozostawia im
pełną swobodę wyboru co do angażowania się w procesy rewitalizacyjne. Jeśli jednak
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biznes zamierza odnosić korzyści z rewitalizacji, musi podporządkować się ramom tych
procesów, jednoznacznie określonych przez państwo i narzuconych miastom w imię
dobra wspólnego.
W procedurach tych wyznaczono rolę lidera miastom – gospodarzom procesów rewitalizacyjnych, one bowiem odpowiadają za wszelkie działania na rzecz społeczności
lokalnej i one ponoszą ich skutki. Ponieważ zaś sformułowania typu „dobro społeczne”
nie są pustymi hasłami w Niemczech, kraju o większej tradycji kapitalizmu i demokracji
niż Polska, to takie „zorganizowanie” procesów rewitalizacyjnych nikogo nie dziwi, nie
budzi sprzeciwu inwestorów ani mieszkańców. Każdy podmiot wypełnia swoją funkcję
w ramach swoich obowiązków i zadań statutowych, samodzielnie podejmuje decyzje,
ale realizuje je w ramach racjonalnych procedur akceptowanych przez państwo, które
zmuszają wszystkich do akceptowania także socjalnych, a nie tylko biznesowych aspektów tych procesów.
Tymczasem w Polsce kilkukrotnie podejmowane przez Urząd Mieszkalnictwa prace nad ustawą rewitalizacyjną rozbijały się zawsze o nieprzejednane stanowisko Ministra Finansów, głoszące, że budżet centralny nie ma środków na rewitalizację i wobec
tego nie będzie tworzony żaden fundusz budżetowy przeznaczony na ten cel. Kiedy
jako ostatni Prezes UMiRM uznałem, że nie tylko środki finansowe są ważne, ale także
podstawy prawne, struktury organizacyjne i procedury, nie udało się już zakończyć prac
przed likwidacją Urzędu. Później żaden kolejny Minister Infrastruktury (a przejściowo
– Budownictwa) nie podejmował tej sprawy.
W rezultacie dokonanej w Polsce transformacji nie istnieje polityka miejska państwa, a w jej ramach polityka rewitalizacji miast, ani nawet departament w jakimkolwiek
ministerstwie próbujący ją naszkicować, nie mówiąc już o próbie wdrożenia.
Oznacza to, że prawie 20 lat od rozpoczęcia transformacji i zmiany ustroju społeczno-gospodarczego, rządzących Polską, niezależnie od reprezentowanej przez nich tzw.
opcji politycznej, nie interesuje sytuacja w polskich miastach ani też los ich mieszkańców, czyli sposób życia 62% obywateli.
Nie zmieniła tego ustawa o samorządzie lokalnym, która przydzieliła zbyt nikłe
środki finansowe władzom lokalnym, by były one w stanie podejmować rzetelne działania rewitalizacyjne w niemieckim stylu. Jedynie na szczeblach samorządów lokalnych
daje się zauważyć autentyczne zainteresowanie problemami rewitalizacji, chociażby poprzez podejmowanie prób tego typu działań.
Jednak w zakresie zainteresowania rządu centralnego problematyka ta nie tylko nie
jest priorytetowa, ale – co gorsza – można powiedzieć, że w ogóle nie występuje. Wynika to z braku zrozumienia znaczenia tego problemu przez rządzących, a więc z przyczyn
tkwiących jak najbardziej w mentalności.
Dowodem na brak zrozumienia przez rządzących Polską znaczenia dobrze zorganizowanej przestrzeni w naszym codziennym życiu, potrzeby istnienia przestrzeni
wspólnej, nie tylko w postaci parków i placów zabaw dla dzieci, są losy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
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Uchwalona w lipcu 1994 roku, weszła w życie 1 stycznia 1995 i nakazywała gminom (podstawowym podmiotom zagospodarowującym przestrzenią) stworzenie planów
zagospodarowania przestrzennego w ciągu 3 lat. Następnie termin ten przedłużano jeszcze 3-krotnie, za każdym razem o kolejne 2 lata, co de facto rozgrzeszało gminy z zaniechania planowania przestrzennego. Dopiero nowelizacja ustawy z 2003 roku, kiedy
już w trakcie jej konsultacji wielokrotnie twardo zapowiadano, że nie będzie więcej
prolongaty terminu uchwalania planu, wywołała reakcję po stronie gmin. W rezultacie
każdego roku zwiększa się udział powierzchni gmin pokryty planami zagospodarowania
przestrzennego.
Jest to ustawa najbardziej krytykowana przez deweloperów, chociaż to oni przede
wszystkim byliby beneficjentami dobrze przygotowanych planów zagospodarowania
przestrzennego. Istnienie planów pozwalałoby im na podejmowania decyzji biznesowych w pewnych nakreślonych ramach, podczas gdy dziś mogą oni wszystko. Ich decyzje podporządkowane są wyłącznie maksymalizowaniu efektywności mikroekonomicznej, często ze szkodą (także nieodwracalną) dla przestrzeni miejskiej, walorów krajobrazowych, wartości terenów.
Innym dowodem odmiennego niż w Niemczech traktowania przez Polskę procesów
urbanizacyjnych, w tym także rewitalizacyjnych, jest uchwalenie przez Polskę w gronie
wszystkich krajów należących do UE tzw. Karty Lipskiej. Określono w niej działania na
rzecz ratowania substancji miejskiej i wspierania lokalnych społeczeństw w miastach,
które kraje, będące liderami w rewitalizacji, w całości lub w dużej mierze praktycznie
stosują. Polska do dziś nie podjęła jednak nawet trudu przekazania społeczeństwu co
takiego podpisała i do czego się zobowiązała, nie mówiąc już o podjęciu jakichkolwiek
rzeczywistych działań na rzecz wdrożenia postanowień Karty Lipskiej.
Nie można wykluczyć, że gdyby była NRD przeszła taką samo drogę transformacji jak Polska, miałaby dzisiaj identyczne problemy z rewitalizacją miast. Przyłączenie
NRD do RFN, która miała odpowiednie prawo, procedury, struktury, a nade wszystko
istniało tam ugruntowane zrozumienie potrzeby poprawiania życia mieszkańców miast
i utrzymywania w dobrym stanie tkanki miejskiej, wsparte wieloletnim doświadczeniem
w takiej działalności, umożliwiło włączenie miast wschodnich landów w istniejące programy rewitalizacyjne. Co więcej – dla nowych landów Parlament Niemiecki uchwalił
specjalne programy i zdecydował się przeznaczyć dodatkowe środki na rewitalizację
tamtejszych miast, rozumiejąc konieczność wydatkowania większych środków finansowych na rzecz miast bardziej zaniedbanych, co było pokłosiem socjalizmu.
Tymczasem w Polsce, jak wspomniano, takiego myślenia na szczeblach władzy
centralnej w ogóle się nie dostrzega. Wszelkie działania o charakterze socjalnym, nawet
prorozwojowe, które miałyby być finansowane, chociażby częściowo z budżetu państwa, traktuje się jako przeżytek socjalizmu, ustroju dawno minionego, a zwolenników
takich rozwiązań, traktuje się jako ludzi niepoważnych, zacofanych, nie rozumiejących
zasad gospodarki rynkowej.
Jest to znakomity wybieg polityczny, który pozwala odsuwać w nieskończoność
poważną dyskusję na temat roli państwa w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz zna-
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czenia działań i strategicznych decyzji państwa dla tego rozwoju i jego beneficjenta,
którym jest społeczeństwo.
Dlatego najważniejszy wniosek wypływający z badań dokonanych na funkcjonujących rozwiązaniach niemieckich jest taki, że gospodarka rynkowa nie boi się działań
o charakterze socjalnym czy socjalno-ekonomicznym, gdyż są one wpisane w działania
państwa podejmowane dla dobra jego obywateli.
Tę prostą prawdę trzeba zaszczepić obywatelom, parlamentarzystom i przedstawicielom rządu. To jest warunek konieczny, chociaż niewystarczający, podejmowania
jakichkolwiek działań rewitalizacyjnych w Polsce.
Bez zrozumienia przez społeczeństwo i jego przedstawicieli faktu, że ratując miasta działamy na rzecz rozwoju gospodarczego i dla dobra naszych obywateli, nie uda się
w Polsce wdrożyć żadnego ze szczegółowych wniosków dotyczących działań na rzecz
rewitalizacji miast.
Problem wszechstronnego rozwoju jednostki, a przez to harmonijnego rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swych przywilejów, ale i obowiązków, jest
celem co najmniej tak samo ważnym, a może nawet długofalowo ważniejszym, niż zrobienie kilku indywidualnych interesów. Wdrażanie procesów rewitalizacyjnych, postanowień Karty Lipskiej, to działania, które przybliżają nas do osiągnięcia takiego celu.

24.4. Kompleksowość działań i zaangażowanie władz centralnych
Ostatnim wnioskiem ogólnym, zanim przedstawione zostaną szczegółowe propozycje rozwiązań dla Polski, wynikające z pozytywnych doświadczeń niemieckich, jest
sformułowanie potrzeby działań kompleksowych. W Polsce zbyt często robimy jeden
krok (na ogół łatwiejszy) zapominając, że osiągnięcie celu wymaga przejścia całej drogi,
a nie tylko dokonania pierwszego kroku.
Przykładem są pozytywne doświadczenia w założeniu i pierwszym etapie rozwoju
towarzystw budownictwa społecznego. Kiedy po 10 latach działalności tych towarzystw
spadająca stopa procentowa ukazała malejącą atrakcyjność inwestowania w budynki
mieszkalne TBSów, większość partii politycznych zaproponowała ich prywatyzację.
Oczekuje się po tym rozwiązaniu, że rząd pozbędzie się kłopotów merytorycznych i potrzeby dofinansowywania ważnego programu społecznego, funkcjonującego w podobny
sposób z powodzeniem w kilku krajach UE wyżej od nas rozwiniętych.
Tymczasem to, co powinno się postulować, to zwiększenie zakresu dofinansowywania TBSów i budowanie w nich mieszkań dla najuboższych, co było kiedyś podstawą
podjęcia tego programu. Niestety, korzystają z niego osoby średniozamożne i pojawiają
się działania patologiczne (odstępne za mieszkanie w TBSie), które jednak można wyeliminować i przywrócić programowi jego społeczny sens.
Żaden parlament ani rząd nie wypełni szczegółów realizacyjnych wielkiego programu, którego zresztą nie realizuje, gdyż powołano do tego specjalne instytucje (w powyższym przypadku TBSy i Krajowy Fundusz Mieszkaniowy). Nie zwalnia to jednak
rządzących od wysiłku intelektualnego i zaangażowania merytorycznego w stworzenie
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kompleksowych ram działania takiego projektu, zwłaszcza wówczas, kiedy po latach
pozytywnych doświadczeń pojawiają się nowe wyzwania. Rząd musi na nie odpowiadać, a nie uciekać przed nimi, dokonując prywatyzacji.
Wracając do rewitalizacji, zadaniem rządzących jest przede wszystkim stworzenie
prawa, które umożliwi koordynowanie wysiłków wielu ludzi i instytucji na rzecz osiągnięcia uzgodnionych celów. W ramach tego prawa muszą być określone kompetencje
i obowiązki liderów. Musi też być określona granica możliwej interwencji władz lokalnych w istniejące dobra (przywileje) osób prywatnych, tak aby dobro ogółu nie niszczyło
dobra indywidualnego. Sytuacja odwrotna, gdzie jedna osoba czy grupa osób mogłaby
powstrzymywać procesy ważne dla całej społeczności też nie może być akceptowana.
Znalezienie ram racjonalnego kompromisu jest niezmiernie ważne dla powodzenia wielkich programów o charakterze społecznym. Nikt jednak nie zwolni rządzących z przygotowania takich warunków działania miastom.
Oczywiście rządzący odpowiadają przede wszystkim za stworzenie ram prawnych
procesu rewitalizacji. Jednak samo, najlepsze nawet, prawo nie wystarczy. Aby program
był skutecznie wdrożony, państwo musi przeznaczyć pewne środki finansowe na jego
realizację. Są one niezbędne chociażby dla uwiarygodnienia poszczególnych projektów
w oczach inwestorów prywatnych.
W Niemczech udział środków budżetowych w różnych programach rewitalizacyjnych sięga ¼ wszystkich nakładów ponoszonych w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Resztę – znacznie większą – stanowią środki inwestorów prywatnych. Zanim jednak prywatny inwestor wyłoży swoje kapitały, które może przeznaczyć na wiele alternatywnych propozycji, musi być przekonany co do zalet i wiarygodności danego projektu.
Na osiągnięcie takiego stanu, w którym można podejmować z inwestorami prywatnymi
profesjonalne rozmowy o możliwości ich zaangażowania w projekt, trzeba najpierw wydatkować pieniądze budżetowe. Także na szereg inwestycji w ramach projektu, które nie
będą prywatną własnością, muszą znaleźć się środki publiczne.
Jeśli chcemy rozmawiać poważnie o możliwości prowadzenia rewitalizacji miast
polskich, to powiązanie prawa i wynikających z niego zasad organizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych z dostępnością środków budżetowych (przynajmniej części niezbędnych środków finansowych, po określeniu zasad ich tworzenia i wykorzystania), a więc
osiągniecie kompleksowości rozwiązań, jest kolejnym warunkiem skuteczności działań.

25. Rozwiązania prawne
Niemieckie rozwiązania prawne dotyczące rewitalizacji, podobnie jak poglądy na
to czym jest i czym być powinna rewitalizacja miast, ewoluowały przez kilka dziesięcioleci. Ostatecznie jednak wykrystalizowały się w postaci Kodeksu Budowlanego z 1987
roku, który w artykułach od 136 do 191 poświęcony został problematyce rewitalizacji
(sanacji) miast i urbanistycznym przedsięwzięciom rozwojowym.
Warto podkreślić, że w swych głównych postanowieniach ustawa ta nie uległa
zmianie do dziś! Jest to niezmiernie ważne wobec faktu, że procesy rewitalizacyjne
poszczególnych kwartałów miejskich trwają wiele lat.
Podstawowe rozstrzygnięcia tej ustawy obejmują następujących kwestie:
1. Definicje rewitalizacji oraz urbanistycznego przedsięwzięcia rozwojowego;
2. Zasady współdziałania stron;
3. Działania przygotowawcze;
4. Realizację zadań w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego;
5. Aspekty ekonomiczne procesów rewitalizacyjnych;
6. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia;
7. Zakończenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
Ad. 1. Definicja rewitalizacji
Ustawa zawiera definicje procesu rewitalizacji (sanacji) obszaru miejskiego (artykuł 136) oraz urbanistycznego przedsięwzięcia rozwojowego (artykuł 165).
Należy zwrócić uwagę na sposób zdefiniowania. Ustawa nie określa, co jest rewitalizacją miast (czy urbanistycznym przedsięwzięciem rozwojowym – UPR) lecz wymienia cele, które określone przedsięwzięcie musi osiągnąć, aby było uznane za rewitalizację bądź UPR.
Omawiając to na przykładzie definicji rewitalizacji (art. 136), należy zwrócić uwagę na następujące sformułowania:
a) Ustęp 1 podkreśla, że przedsięwzięcia rewitalizacyjne „których jednolite przygotowanie i szybka realizacja jest w interesie publicznym” będą realizowane
według zapisów ustawy. Należy jednak zwrócić uwagę na jednoznaczne podkreślenie przez ustawodawcę:
a. potrzeby dobrego przygotowanie procesu,;
b. szybkiej jego realizacji;
c. i co najważniejsze – dokonywanie rewitalizacji w interesie publicznym.
b) Ustęp 2 stwierdza, że przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi są przedsięwzięcia, w wyniku realizacji których obszar o złym stanie urbanistycznym zostanie
istotnie poprawiony i przekształcony. Ustawodawca uważa, że zły stan urbanistyczny ma miejsce wówczas, gdy obszar gminy:
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a. z istniejącą zabudową lub innymi właściwościami nie odpowiada ogólnym
wymogom zdrowych warunków zamieszkiwania i pracy lub bezpieczeństwa mieszkających i pracujących tam ludzi;
b. nie spełnia w poważnym stopniu zadań, które powinien wypełniać ze
względu na swoje położenie i funkcje.
c) Ustęp 3 artykułu 136 precyzuje, co należy uwzględniać oceniając stan urbanistyczny gminy, a mianowicie:
a. warunki zamieszkiwania i pracy lub bezpieczeństwa mieszkających lub
pracujących na obszarze ludzi, a zwłaszcza:
i. oświetlenie, nasłonecznienie, wentylację pomieszczeń mieszkalnych
i miejsc pracy,
ii. jakość techniczną (budowlaną) budynków, szczególnie mieszkalnych
i miejsc pracy,
iii. dostęp do nieruchomości,
iv. skutki istniejącego przemieszania ludności z miejsc zamieszkania
i miejsc pracy,
v. oddziaływanie hałasu, zanieczyszczeń lub wstrząsów,
vi. istniejące uzbrojenia terenu.
b. zdolność funkcjonowania obszaru w odniesieniu do:
i. spokojnego i płynnego ruchu,
ii. zdolności rozwoju z uwzględnieniem pełnionych przez obszar funkcji,
iii. infrastruktury technicznej, terenów zielonych, placów zabaw, boisk
sportowych, obiektów użyteczności publicznej, a w szczególności zadań społecznych i kulturalnych tego obszaru.
d) Ustęp 4 tego artykułu jednoznacznie stwierdza, że przedsięwzięcia rewitalizacyjne „służą dobru ogółu157. Powinny przyczyniać się do tego, aby:
a. struktura zabudowy rozwijała się w całej Republice Federalnej zgodnie
z wymaganiami społeczeństwa158, higieny, gospodarki i kultury;
b. wspierana była poprawa struktury gospodarki;
c. struktura osadnicza odpowiadała wymaganiom ochrony środowiska, zdrowym warunkom życia i pracy ludności oraz rozwojowi ludności;
d. istniejące części miejscowości zostały poddane rozwojowi;
e. sprostano wymogom ochrony zabytków”.
Artykuł kończy jednoznaczne sformułowanie głoszące, że w procesach rewitalizacji miast interesy publiczne i prywatne należy rozstrzygać sprawiedliwie.
Definicja urbanistycznego przedsięwzięcia rozwojowego (UPR) została sformułowana w podobny sposób, nie będzie więc tu przytaczana.
To, na co należy zwrócić uwagę, to fakt, że udowodnienie, iż istnieje potrzeba
rewitalizacji obszarów kryzysowych, spoczywa na władzach lokalnych, które dokonują
157
158
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analiz według przedstawionych wyżej wytycznych, porównując stan obszaru kryzysowego ze stanem średnim dla całej gminy. Przy czym ustawodawca nie zawarł w ustawie
żadnych wskaźników, którym gmina podejmująca przedsięwzięcie rewitalizacyjne musi
sprostać. To władza lokalna decyduje o tym, czy pewien obszar gminy jest obszarem
kryzysowym z punktu widzenia kryteriów uznawanych przez ustawodawcę.
Wnioski do zastosowania w realiach polskich są zatem następujące:
• Można zdefiniować przedsięwzięcie rewitalizacyjne w Polsce w podobny sposób, wskazując że obszar kryzysowy to taki, w którym warunki życia lub pracy
nie odpowiadają obecnym standardom i nie wypełnia on przypisywanych mu
funkcji.
• Skalę problemu powinny ukazać władze lokalne, udowadniając, że planowana
przez nie rewitalizacja służy dobru publicznemu i że zharmonizowano w niej
oczekiwania (interesy) publiczne i prywatne,a także oczekiwania biznesu zainteresowanego uczestnictwem w tym procesie.
Ad. 2. Zasady współdziałania stron
Ustawodawca niemiecki wiedząc, że w procesie rewitalizacji muszą występować
najrozmaitsze podmioty, nakreślił też zasady współdziałania gminy z tymi podmiotami.
Decyzja Rady Gminy o określeniu obszaru kryzysowego mającego podlegać rewitalizacji jest aktem prawa miejscowego podejmowanego w demokratycznych procedurach. Kiedy jednak akt ten zostanie uchwalony, ustawa czyni wiele, aby wspomóc
gminę w działaniach realizacyjnych, żeby interes pojedynczego człowieka lub instytucji
nie zaważył na przedsięwzięciu podejmowanym dla dobra wszystkich mieszkańców.
Z drugiej jednak strony ustawodawca nie zapomina, że o powodzeniu przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego decyduje też udział innych podmiotów prawa, w tym osób fizycznych,
i że wszystkie one powinny być przekonane co do celowości i sposobu realizacji tego
przedsięwzięcia. Dlatego też nakazuje on:
a) rozpoczęcie odpowiednio wcześnie dyskusji z osobami fizycznymi i prawnymi,
których rewitalizacja dotyczy. Powinni być oni wcześniej zachęceni do współdziałania i realizacji działań ich dotyczących, w tym zwłaszcza budowlanych,
w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego;
b) nakłada na uczestników rewitalizacji obowiązek informowania władz o wszystkich znanych im, a ważnych z punktu widzenia rewitalizacji, faktach. Wyraźnie
podkreśla się, że gmina może wykorzystywać tę wiedzę wyłącznie w odniesieniu do procesu rewitalizacji;
c) nakłada na wszystkie podmioty odpowiedzialne za realizację zadań publicznych obowiązek wspierania, w zakresie ich kompetencji, przygotowania i realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
Wnioski do zastosowania w realiach polskich są zatem następujące:
• Należy zwrócić w polskim prawie uwagę na te same zadania wspomnianych
podmiotów, a w szczególności na konieczność wyjaśniania potrzeby przedsięwzięcia i zasad jego realizacji osobom zainteresowanym.
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Niezbędnym elementem procedur rewitalizacyjnych jest istnienie zespołu negocjatorów uczestniczących w działaniach rewitalizacyjnych, który przez cały
okres trwania przedsięwzięcia będzie informował, wyjaśniał, przekonywał i negocjował ze wszystkimi podmiotami najpierw pomysł, a potem kolejne etapy
realizacji procesu rewitalizacji.

Ad. 3. Działania przygotowawcze
Ustawodawca niemiecki jednoznacznie określa, że przygotowanie procesu rewitalizacji spoczywa na gminie. Ustawodawca zobowiązuje ją do podjęcia następujących
działań w procesie przygotowawczym:
a) przeprowadzenia badań przygotowawczych, które dowiodą konieczności rewitalizacji. Gmina może z nich zrezygnować, o ile posiada dokumentację wystarczającą do udowodnienia potrzeby rewitalizacji danego obszaru;
b) określenia poprzez akt prawa miejscowego (uchwała Rady Gminy) obszaru
kryzysowego, przewidzianego do rewitalizacji oraz celu podejmowanych działań rewitalizacyjnych;
c) ogłoszenia decyzji o rewitalizacji w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie;
d) przekazania do Urzędu ksiąg wieczystych informacji, które nieruchomości
wchodzą w zakres obszaru rewitalizowanego. Urząd musi wpisać do ksiąg wieczystych tych nieruchomości postanowienie o rewitalizacji;
e) podjęcia działań urbanistyczno-planistycznych dla wytyczonego obszaru;
f) podjęcia dyskusji ze społecznością lokalną o zamierzonej sanacji;
g) opracowania planu socjalnego dla terenu rewitalizowanego;
h) określenia poszczególnych zadań porządkowych i inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane przed formalnym ustaleniem obszaru rewitalizacji.
Jak z powyższego wynika, gmina może przystąpić do rewitalizacji określonego
przez siebie obszaru tylko wówczas, gdy jest do tego dobrze przygotowana. Zakres jej
obowiązków określił ustawodawca. Pozostawił jednak swobodę gminie w ustalaniu sposobów większości działań w kwestii sposobu przeprowadzenia prac przygotowawczych.
Gmina jest więc niezależna, chociaż oczywiście ograniczona innymi przepisami prawa.
Musi sama zdecydować się na odpowiednią strukturę organizacyjną, powołać zespoły
odpowiedzialne za poszczególne zadania. Ustawodawca nie narzuca jej jednak jak ma
to osiągnąć.
Druga uwaga dotyczy głębokiego sensu prac przygotowawczych. Ich poprawne
wykonanie pozwala ocenić każdemu, o co właściwie chodzi w zamierzeniu rewitalizacyjnym, co będzie jego ostatecznym efektem. Pozwala to także na ustalenie skali poszczególnych zadań inwestycyjnych, technicznych i finansowych, a w rezultacie przejść
płynnie do następnej fazy, w której pozyskiwanie środków finansowych i inwestorów
będzie niezbędne.
Wniosek do zastosowania w rozwiązaniach polskich jest zatem następujący:
• Należy zwrócić uwagę na potrzebę wykonania przez gminę odpowiednich prac
przygotowawczych, których zakres powinien być w podobny sposób ujęty
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w polskiej ustawie. Są one bowiem podstawą do określenia i realizacji prawidłowego przebiegu całego przedsięwzięcia, a więc osiągnięcia zamierzonych
celów.

Ad. 4. Realizacja zadań w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
Przedsięwzięcie rewitalizacyjne podzielone jest na szereg zadań inwestycyjnych
i wcześniejszych działań porządkowych. Dla przeprowadzenia planowanego procesu rewitalizacji na wytyczonym obszarze szereg działań dotyczących istniejących tam nieruchomości wymaga dodatkowej zgody gminy. Należą do nich np. zbycie nieruchomości
lub prawa wieczystego użytkowania, pojawienie się innych obciążeń nieruchomości lub
zobowiązań, zmiany lub zniesienia służebności itp.
To dość restrykcyjne podejście ustawodawcy do praw właścicieli nieruchomości jest w pełni uzasadnione faktem, że po rozpoczęciu rewitalizacji gmina musi mieć
kontrolę nad jej przebiegiem. Inaczej mogą występować zjawiska uniemożliwiające jej
ukończenie, ze szkodą dla interesu publicznego.
Z drugiej strony jednak działania na rzecz rewitalizacji obszaru kryzysowego nie
wymagają zezwolenia, o ile gmina lub podmiot odpowiedzialny za rewitalizację jest
stroną umowy lub właścicielem nieruchomości. Podejmują one bowiem działania przewidziane uchwalonym planem rewitalizacji. W tym wypadku należy więc przyspieszać
realizację. Artykuł 145 precyzyjnie reguluje zasady wydawania tych zezwoleń.
Realizacja zadań porządkowych związanych z przedsięwzięciem rewitalizacyjnym (regulacja stanu gruntów, w tym nabycie praw do nieruchomości, przeprowadzki
mieszkańców bądź zakładów pracy, przebudowa infrastruktury i inne) należy do zadań
gminy. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zostaje poruczona właścicielom nieruchomości, o ile zagwarantują oni szybką i zgodną z planem realizację. Gmina
odpowiada natomiast za realizację zadań inwestycyjnych na własnych działkach, za
inwestycje w urządzenia infrastrukturalne i obiekty użyteczności publicznej oraz tych
inwestycji, którym prywatni właściciele nieruchomości nie zagwarantują właściwego
wykonania.
Przedstawione rozwiązanie funkcjonujące w prawie niemieckim jest przykładem
rozwiązania szanującego różnych partnerów, posiadających swoje prawa na obszarze
będącym przedmiotem rewitalizacji. Nie jest łatwo zapewnić efektywność poszczególnych zadań rewitalizacyjnych. Pozostawienie ich realizacji w rękach właścicieli nieruchomości stwarza taką szansę. Jeśli jednak któryś z właścicieli nie daje sobie rady
z prowadzeniem inwestycji, gmina ma prawo go wyręczyć. Nadrzędnym jest bowiem
cel skutecznej realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, a to oznacza wykonanie we
właściwym czasie wszystkich przewidzianych zadań inwestycyjnych.
Wnioski do zastosowania w realiach polskich są zatem następujące:
• Należy rozważyć możliwość stworzenia w polskim prawie podobnego kompromisu. Dać szansę prowadzenia zadania inwestycyjnego właścicielowi nieruchomości, a dopiero w przypadku jego odmowy lub wykazania się brakiem
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podstawowych umiejętności w tym zakresie przejąć to zadanie do wykonania
przez gminę obok zadań, za które jest ona odpowiedzialna sama.
W przypadku, kiedy gmina realizuje zadanie inwestycyjne zamiast prywatnego
właściciela nieruchomości, należy temu ostatniemu zagwarantować możliwość
analizy kosztorysu, obserwacji postępu robót i zgłaszania uwag do gminy, jeśli
jego zdaniem w tym procesie występują uchybienia.

Ad. 5. Aspekty ekonomiczne procesów rewitalizacyjnych
Aspekty ekonomiczne rewitalizacji to przede wszystkim problematyka jej kosztów.
Po pierwsze – gmina zobowiązana jest do wykonania opracowania zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK) przedsięwzięcia oraz źródeł jego finansowania. ZZK musi
obejmować także nakłady ponoszone przez innych niż gmina inwestorów, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Plan ten, jako plan wieloletni, musi być zaprezentowany
urzędowi administracyjnemu wyższej instancji. Urząd ten może zażądać uzupełnień lub
zmian w tym zestawieniu, gdyż do jego zadań należy:
• troska o ekonomicznie sensowne działanie gminy,
• wspieranie gminy przy zdobywaniu środków pomocowych z budżetów publicznych.
Po drugie – jeśli różnego typu podmioty dostarczające media, np. elektryczność,
wodę, kanalizację czy usługi telekomunikacyjne, w wyniku przedsięwzięcia rewitalizacyjnego poniosą dodatkowe koszty, gmina zobowiązana jest do ich wyrównania.
Po trzecie – czynności związane z realizacją przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
takie jak nabywanie nieruchomości czy przygotowywanie pewnych działań, zwolnione
są od opłat i niepodatkowych publicznych świadczeń pieniężnych.
Po czwarte – w ustawie istnieją specjalne przepisy dotyczące:
• wymiaru świadczeń wyrównawczych i odszkodowawczych,
• cen zakupu i przekształcania nieruchomości,
• opłat adiacenckich (wyrównujących wzrost wartości gruntu na obszarach rewitalizowanych), trybu ich pobierania, odraczania, wyrównywania, oprocentowania w przypadku spłacania w ratach itp.,
• podziału nadwyżki, ewentualnych przychodów z rewitalizacji pomiędzy właścicieli nieruchomości na rewitalizowanym obszarze.
Wniosek do zastosowania w realiach polskich jest zatem następujący:
• Problematyka ekonomiczna jest w najważniejszych zarysach ujęta w niemieckiej ustawie. Reszta zasad finansowania rewitalizacji kształtowana jest na podstawie corocznej ustawy budżetowej, z której zasilane są programy rewitalizacyjne, budżetów gminnych i szeregu przepisów obowiązujących gminę, jak
ustawa o rachunkowości, prawo zamówień publicznych itp. Wydaje się, że to
rozwiązanie powinno występować również w Polsce. Polska ustawa także powinna określać pryncypia dotyczące kosztów i finansowania rewitalizacji, gdyż
szereg szczegółowych rozwiązań zawarty jest w istniejącym prawie.
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Ad. 6. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia
Ustawodawca niemiecki uczynił gminę w pełni odpowiedzialną za przygotowanie
i realizację przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Zdając sobie jednak w pełni sprawę z ilości i jakości obowiązków z tym związanych, które mogłyby spaść na barki urzędników
nie posiadających doświadczenia w prowadzeniu tego typu działań, zezwolił na to, aby
gmina realizując przedsięwzięcie tego typu, mogła posłużyć się specjalnym podmiotem
(Powiernikiem) uprawomocnionym do podejmowania tego typu działań.
Ustawodawca zastrzegł równocześnie, że Powiernikiem takim może być tylko firma, która będzie zatwierdzona przez właściwy według prawa krajowego urząd i postawił dość oczywiste warunki, które tego typu pełnomocnik musi spełniać, a mianowicie:
• jest niezależny od przedsiębiorstw budowlanych,
• jest w stanie wypełnić postawione mu zadanie,
• poddaje się corocznemu audytowi,
• jego kadra kierownicza posiada wymagane uprawnienia zawodowe i gwarantuje skuteczność działań.
Jak pokazały dwie załączone do Raportu analizy przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
w Lipsku i Bremie zastosowano odmienne, ale dopuszczone prawem rozwiązania. Miasto Lipsk stworzyło odpowiedni urząd, który odpowiada za wszystkie przedsięwzięcia
rewitalizacyjne w mieście, natomiast Brema powołała powierników do większości podejmowanych przedsięwzięć. Obie drogi okazały się skuteczne.
Podmiot odpowiedzialny za rewitalizację jest zobowiązany działać zgodnie z przepisami prawa, w tym odpowiednich fragmentów ustawy (artykuły 159-161). Najważniejszym z postanowień ustawy są klauzule dotyczące majątku powierniczego, który
tworzą wszystkie środki przekazane podmiotowi odpowiedzialnemu za rewitalizację
w celu umożliwienia mu wykonania postawionych przed nim zadań. Majątek ten musi
być zarządzany i wykazywany oddzielnie od pozostałego majątku pełnomocnika. Ma
to zapewnić gminie „możliwość pokrycia zobowiązań, gdyby nie udało się spłacić ich
w inny sposób”.
Wnioski do zastosowania w rozwiązaniach polskich są zatem następujące:
• Należy zapewnić elastyczność gminie co do trybu kierowania przedsięwzięciem rewitalizacyjnym, nie pozbawiając jej realnego wpływu na przebieg rewitalizacji. Można to osiągnąć przez odpowiednie ukształtowanie umowy z powiernikiem i właściwe wykonanie etapu przygotowawczego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego.
• Należy stworzyć instytucję powiernika odpowiedzialnego za rewitalizację
i wyposażyć go w podobne prerogatywy, a co najważniejsze – zapewnić odrębność majątkową powierzanych mu środków. Chodzi o to, aby podmiot odpowiedzialny za rewitalizację nie odpowiadał powierzonym mu majątkiem wobec osób trzecich za zobowiązania, które nie dotyczą tego majątku. W Polsce
istnieje precedens polegający na zastosowaniu tego rozwiązania (tworzeniu
dwóch odrębnych majątków) w bankach hipotecznych, działających na podstawie ustawy z 1997 roku.
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Ad. 7. Zakończenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
Przedsięwzięcie rewitalizacyjne uważa się za zakończone dopiero wówczas, gdy
gmina podejmie odpowiednią uchwałę w tej kwestii. Na ogół następuje to po dokonaniu
rewitalizacji danego obszaru. Ustawodawca dopuszcza jednak możliwość jego zakończenia także wówczas, gdy okazało się, że przedsięwzięcie się nie powiodło.
W pierwszym przypadku gmina, na wniosek właściciela, informuje o tym, że rewitalizacja została zakończona i zwraca się do urzędu ksiąg wieczystych o wykreślenie
adnotacji o włączeniu poszczególnych nieruchomości do rewitalizacji.
W drugim przypadku mogą pojawić się roszczenia ze strony byłych właścicieli
nieruchomości, jeśli ich nieruchomości zostały wykupione przez gminę w celu realizacji
sanacji obszaru kryzysowego. Ustawa precyzuje też wyjątki od tego ogólnego rozwiązania.
Wniosek do zastosowania w rozwiązaniach polskich jest zatem następujący:
• Ustawodawca polski powinien przewidzieć w polskim prawie podobne rozwiązania, tzn. uchwałę Rady Gminy kończącą rewitalizację oraz kwestię roszczeń
właścicieli, od których wykupiono nieruchomości, o ile rozwiązanie takie znajdzie się w polskich zasadach rewitalizacji, i ustalić kiedy ich roszczenia zwrotu
są uzasadnione, a kiedy nie. Wydaje się, że rozwiązania niemieckie nadają się
do zastosowania także w naszym kraju.

26. Systemy zarządzania – rozwiązania organizacyjne
i instytucjonalne
Zarządzanie rewitalizacją, rozwiązania instytucjonalne i organizacyjne są pochodną nakreślonych przez ustawodawcę celów i ram prawnych oraz pozostawionej przez
niego swobody w określaniu przez gminy sposobu realizacji założonych celów poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Ramy prawne organizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wyznacza nie tylko Kodeks budowlany. Na budowanie struktur organizacyjnych i skuteczności ich działania
wpływ ma całe otoczenie prawne, które ukształtowało sposoby postępowania i zachowywania się ludzi przez wiele lat świadomego oddziaływania na nich. O skuteczności
organizacji decydują też postawy obywatelskie i wzorce zachowania.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, 10 do 20% właścicieli nieruchomości
w Niemczech modernizuje swoje budynki, starając się zapewnić możliwie największą ich użyteczność. Spośród nich wywodzą się zwolennicy i entuzjaści rewitalizacji.
Szacuje się, że 60 do 80% niemieckich właścicieli nieruchomości jest zainteresowana
utrzymaniem status quo. Starają się oni jednak nie dopuścić do degradacji posiadanych
zasobów. To również jest grupa, od której można uzyskać wsparcie dla procesów rewitalizacyjnych, chociaż być może wymaga to większych działań informacyjnych i perswazyjnych. Ocenia się także, że tylko 10 do 20% właścicieli nieruchomości chce pozbyć
się jak najszybciej swojej własności i dlatego nie zależy im na przedsięwzięciach rewitalizacyjnych. Mimo to odpowiednia kampania informująca o korzyściach rewitalizacji,
a zwłaszcza o możliwości sprzedaży nieruchomości podobnej skutecznej rewitalizacji
po wyższej cenie, może ich także zmienić w zwolenników tych działań.
Dla wzmocnienia procesów rewitalizacji upowszechnia się w Niemczech wiele informacji o programach, ale przede wszystkim o dokonaniach rewitalizacyjnych. Są one
dość dobrze znane, m.in. dzięki zasadom upowszechniania tzw. dobrych praktyk.
Na organizację instytucji ma też wpływ nauka, która się tym zajmuje. Wśród różnych zasad organizowania struktur, takich jak: jednoznaczne przypisywanie kompetencji
i obowiązków, zrozumiałe systemy motywacyjne, krotka droga przepływu informacji,
jasne procedury podejmowania decyzji itp., nauka organizacji i zarządzania zaleca także
pewną elastyczność struktur dającą możliwość najlepszego dopasowania się organizacji
do stawianych przed nią zadań. W Niemczech istnieją potężne instytuty badawcze, które
wspierają władze federalne w tworzeniu prawa i kolejnych programów rewitalizacyjnych, m.in. poprzez dokonywanie badań stanu miast, potrzeb rewitalizacyjnych, skuteczności stosowanych procedur. Dlatego ustawodawca niemiecki nie działa intuicyjnie
pod presją wydarzeń, lecz jest przygotowany do tworzenia prawa, w którym nakreśla
ramy rozwiązań organizacyjnych skłaniające podmioty odpowiedzialne za przebieg procesów do możliwie najlepszego ich zorganizowania.
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Prawo niemieckie nie pozostawia żadnych wątpliwości, że jednostkami odpowiedzialnymi za realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych są gminy. One też mają decydować o sposobie ich organizacji. Ustawodawca nakreślił im jednak dwa możliwe
sposoby organizacji zadań:
• samodzielnie (w ramach struktur władz lokalnych),
• poprzez wykorzystanie instytucji nazwanej Podmiotem odpowiedzialnym za
rewitalizację bądź Powiernikiem (wyjątkiem jest Berlin, gdzie zadania rewitalizacyjne wypełnia Pełnomocnik w pełni na swój rachunek).
W pierwszym przypadku, oprócz Kodeksu Budowlanego (a zwłaszcza jego części dotyczącej rewitalizacji) na strukturę organizacyjną mają wpływ ustawy dotyczące
samorządu lokalnego, jego finansów i metod prowadzenia rachunkowości, sposobu wydatkowania środków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i fragmenty szeregu
innych ustaw mających wpływ na działalność władz lokalnych.
W przypadku drugim Kodeks Budowlany wprowadza zupełnie nową instytucję,
której celem jest profesjonalne prowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych:
• we własnym imieniu na rachunek gminy jako jej Powiernik,
• w imieniu własnym na rachunek własny, z wyłączeniem kwestii zagospodarowywania środków służących rewitalizacji obszaru kryzysowego, które wykonuje w imieniu własnym lecz na rachunek gminy.
Instytucja Powiernika jest rozwiązaniem organizacyjnym niezmiernie użytecznym,
gdyż przesuwa wszelkie działania rewitalizacyjne, które mają charakter biznesowy, ze
strefy oddziaływania urzędniczego do podmiotu działającego z chęci zysku, a więc komercyjnie. Chodzi bowiem także o to, aby przedsięwzięcie rewitalizacyjne przyniosło
wzrost wartości nieruchomości na wytyczonym obszarze odpowiadający co najmniej
skali poniesionych nakładów inwestycyjnych. W ten sposób nakłady te są możliwe do
odzyskania w wyniku sprzedaży nieruchomości, a zrewitalizowaną nieruchomość generuje wyższy strumień dochodów.
Jednak nie każdy podmiot może stać się Powiernikiem gminy w przedsięwzięciu
rewitalizacyjnym. Musi on spełniać określone ustawą wymogi, do których należą:
• niezależność od przedsiębiorstw budowlanych (chodzi o to, aby dobierając
wykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych Powiernik nie czuł się
zobowiązany do udzielania ich podmiotowi od którego jest zależny);
• wykazanie, że odpowiednio do swojej działalności gospodarczej i sytuacji ekonomicznej nadaje się do podejmowania tego typu działań i jest w stanie wypełnić je prawidłowo;
• posiadanie kadry o odpowiednim przygotowaniu i skuteczności zawodowej;
• dokonywanie corocznego audytu przez firmę zewnętrzną.
Po spełnieniu tych wymogów firma, która chce być Powiernikiem gminy w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, musi być zatwierdzona przez właściwy według prawa
krajowego, urząd. Przyznane zatwierdzenie może być odwołane przez Urząd, jeśli jakikolwiek z powyższych warunków przestanie być spełniany przez Powiernika. Gmina
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poszukując kandydata na Powiernika swojej rewitalizacji, może korzystać wyłącznie
z takich zatwierdzonych Powierników.
W celu dokonania wyboru sposobu prowadzenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego gmina musi rozważyć wszelkie za i przeciw, głównie patrząc na swoje możliwości
– ludzkie, organizacyjne i techniczne, konieczne do bezpośredniego kierowania takimi
przedsięwzięciami i podjąć decyzję. Zdarzają się sytuacje, gdy gmina decyduje się nie
powierzać przedsięwzięcia rewitalizacyjnego powiernikowi, lecz sama organizuje odpowiednią strukturę, która kompleksowo zajmuje się tą problematyką. Takie rozwiązanie
powoduje, że władza lokalna ma poczucie bezpośredniej kontroli przebiegu wszystkich
zadań, możliwości szybkiej korekty podjętych decyzji, a więc rzeczywistego i jednoznacznego wpływu na przebieg przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zwykle bowiem, jeśli
istnieje w strukturze władz lokalnych specjalny urząd do spraw rewitalizacji, zajmuje się
on wykonaniem wszystkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych gminy, chociaż oczywiście istnieje możliwość wykonywania części przedsięwzięć przez powiernika (powierników).
Niezależnie od dokonanego wyboru, przedsięwzięcie rewitalizacyjne jest zadaniem
gminy, a jego celem jest interes publiczny rozumiany jako doskonalenie przestrzeni
miejskiej dla pożytku jej mieszkańców i użytkowników. Niezależnie od formy organizacyjnej, zarówno cel ten, jak i szereg innych szczegółowo określonych w pracach przygotowawczych zadań, muszą być osiągnięte przy zastosowaniu dopuszczonych prawem
rozwiązań organizacyjnych.
Wybór powiernika musi być, zgodnie z ustawą, potwierdzony umową pisemną pomiędzy gminą a wybranym podmiotem, która musi co najmniej określać:
• zadania powiernika,
• zakres pełnomocnictw udzielanych przez gminę,
• wynagrodzenie powiernika,
• uprawnienia gminy do wydawania poleceń.
Warto podkreślić, że ustawodawca zwraca uwagę na to, aby powiernik realizował
swoje zadania rzetelnie i aby jego rozliczenia z gminą były transparentne, ale nie ogranicza go w sposobie wypełniania jego zadań.
To podejście ustawodawcy zaowocowało różnymi strukturami przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jak wynika z wykonanych studiów przypadków, w badanych dwóch miastach – Lipsku i Bremie – organizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych była odmienna,
ale w obu przypadkach realizowano nakreślone przez nią cele.
W Lipsku zdecydowano się na stworzenie specjalnego urzędu zajmującego się
wszystkimi procesami rewitalizacyjnymi w mieście, natomiast w Bremie wybrano Powierników do realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
Istniejący w urzędzie miasta Bremy Departament Budownictwa i Rozwoju Miasta
zatrudnia ok. 200 osób i dzieli się na dwa wydziały:
• Rozwoju, Planowania i Pozwoleń Budowlanych,
• Odnowy Miasta, Zabudowy oraz Mieszkalnictwa.
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W ramach tego ostatniego wydziału tylko 12 osób zajmuje się problematyką rewitalizacji, zwłaszcza wytyczaniem jej celów, aplikowaniem o środki budżetowe i nadzorowaniem (monitorowaniem) jej przebiegu. Jest to zespół do spraw przebudowy miasta.
Lipsk natomiast utworzył specjalny Urząd Odnowy Miasta i Rozwoju Mieszkalnictwa zatrudniający na stałe 50 osób i posiadający własny budżet rzędu 3,5 miliona
euro. Składa się on z 4 wydziałów. Trzy z nich zajmują się kompleksowo problematyką
rewitalizacji na wybranych obszarach miasta (Wschód, Zachód, Centrum), począwszy
od wytyczenia celów, poprzez realizację, aż do jej oficjalnego zakończenia (w tym problemami występującymi na obszarach blokowisk), a czwarty to Wydział Środków Pomocowych i Kontrolingu.
Ten ostatni zajmuje się wszelkimi finansami przedsięwzięć rewitalizacyjnych, od
ich pozyskania w budżecie Saksonii, federalnym, a także unijnym, poprzez kontroling
wydatkowania, monitoring postępu prac, rozliczenia finansowe, wykupy, odsprzedaże,
wykorzystanie prawa pierwokupu nieruchomości, itp. Prowadzi też akcje informacyjne
na temat wszystkich kwestii związanych z zagadnieniami finansowymi procesów rewitalizacyjnych w Lipsku, w tym także dotyczących programu zintegrowanej koncepcji rozwoju miasta. Tym samym Lipsk mógł zrezygnować z ustanawiania Powierników
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Reasumując, podkreślić należy niezbędną elastyczność zawartą w ustawie, która
zostawiła dużą swobodę gminie w zakresie sposobu realizacji zadań, w tym organizacji,
ciążących na gminie w związku z przygotowaniem i realizacją rewitalizacji wybranych
obszarów.
Wydaje się, że ta zasada powinna także mieć zastosowanie w polskich rozwiązaniach dotyczących rewitalizacji.
Organizacja działań na rzecz przedsięwzięć rewitalizacyjnych może być kształtowana elastycznie w ramach istniejącego prawa, jednak zarządzanie tymi przedsięwzięciami musi być wpisane w zarządzanie rozwojem gminy (miasta). W jednostkach
mniejszych działania rozwojowe podlegają bezpośrednio burmistrzowi, w większych
referatowi bądź urzędowi planowania urbanistycznego.
Każde przedsięwzięcie rewitalizacyjne zaczyna się od przygotowania koncepcji rewitalizacji przez specjalną, interdyscyplinarną grupę roboczą. Koncepcja obejmuje cały
obszar kryzysowy, który ma być zrewitalizowany, niezależnie od tego, jacy występują
na nim właściciele nieruchomości. Zakres prac przygotowawczych, które muszą być
wykonane precyzuje ustawa. Jeśli koncepcja ta jest zatwierdzona przez zarząd miasta,
przystępuje się do dalszych prac. Należą do nich:
• wybór powiernika, zgodnie opisanymi zasadami lub podjęcie się tych zadań
przez gminę. W pierwszym przypadku musi dojść do podpisania umowy miedzy gminą a powiernikiem, określającej podstawowe ramy współpracy;
• podpisanie tzw. umowy urbanistycznej pomiędzy gminą a właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na obszarze objętym rewitalizacją. Ma ona na celu
jednoznaczne określenie zadań inwestycyjnych i porządkowych na terenie re-
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witalizowanym, a także dopasowanie obowiązków i świadczeń partnerów do
ich możliwości.
Należy podkreślić rangę tej umowy. Bazuje na koncepcji rewitalizacji, a więc na
koncepcji przekształcenia obszaru rewitalizowanego pod względem założeń urbanistycznych i funkcji, jakie ten obszar ma wypełniać po zakończeniu przedsięwzięcia. Jest
ona zgodna z urbanistyczną koncepcją rozwoju miasta.
Dla pełnej realizacji przyjętego założenia Ustawodawca świadomie ogranicza prawa właścicieli nieruchomości na obszarze rewitalizowanym, zmuszając ich do przystąpienia do umowy, a więc nie tylko do akceptacji koncepcji, ale także do działań na rzecz
jej wykonania. Zobowiązanie to jest narzucone nie tylko aktualnym właścicielom nieruchomości, ale także wszystkim potencjalnym inwestorom. Każdy, kto zamierza inwestować na tym terenie, także po podjęciu uchwały o rewitalizacji obszaru kryzysowego,
jest zobowiązany do przystąpienia do tej umowy. W ten sposób ustawodawca zmusza
wszystkich inwestorów do honorowania ustaleń zawartych w przedsięwzięciu rewitalizacyjnym. W rezultacie inwestorzy ci zamiast wnioskować o indywidualne pozwolenie
na budowę dołączają się do swoistego zezwolenia rewitalizacyjnego. Tym samym można zachować spójność koncepcji i szansę na jej realizację w zaplanowanym kształcie.
Pisząc o zarządzaniu procesami rewitalizacji należy także pamiętać, że aczkolwiek
gmina jest najważniejszym ogniwem procesu rewitalizacji miast, to ponad nią istnieją
struktury, które wspierają ją w tych działaniach. Chodzi tu przede wszystkim o odpowiednie urzędy na poziomie krajów związkowych oraz szereg wspomagających je instytucji na szczeblu federalnym.
Zwłaszcza te ostatnie struktury są ważne z polskiego punktu widzenia. Tworzą je
dwie instytucje:
• Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast,
• Federalny Urząd Budownictwa i Ładu Przestrzennego.
Instytucje te odpowiadają za wszelkie działania strategiczne dotyczące rewitalizacji
miast: za strategię rewitalizacji miast na szczeblu rządu federalnego, za przygotowanie
odpowiedniego prawa dotyczącego rewitalizacji, za przygotowywanie nowych programów adresowanych do najbardziej potrzebujących, za coroczne zapewnienie środków
finansowych w budżecie federalnym na realizację programów rewitalizacyjnych, za
monitorowanie programów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz za upowszechnianie
informacji o programach rewitalizacyjnych i pozytywnych doświadczeń.
Są to wszystko zadania, bez wykonywania których nie można marzyć o osiąganiu
sukcesów w rewitalizacji miast. W Polsce zadań tego typu nie realizuje żaden urząd
centralny. Jest absolutną koniecznością przypisanie Ministerstwu Infrastruktury odpowiednich zadań związanych z rewitalizacją lub nawet powołanie podległego mu urzędu
do spraw rewitalizacji, który odpowiednio wyposażony kadrowo i technicznie mógłby
podejmować się realizacji podobnych zadań. Oczywiście, podobnie jak urzędy w Niemczech, byłby zobowiązany współpracować z innymi urzędami, a w szczególności z ministerstwami:
• Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
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• Środowiska,
• Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• Pracy i Polityki Socjalnej,
a także z jednostkami badawczymi i szkoleniowymi.
Bez tego typu wsparcia na szczeblu centralnym samorządy nie poradzą sobie ze
skomplikowanymi problemami rewitalizacji, nie będzie jednej strategicznej polityki
wobec miast i w rezultacie wysiłki samorządowców, nie trafiając na odpowiednie rozwiązania pomocowe, w dużej mierze, jak dotychczas, będą skazane na niepowodzenie.
Wnioski dotyczące organizacji i zarządzania rewitalizacją miast w realiach polskich są zatem następujące:
1. Na szczeblu centralnym (Rządu RP) należałoby:
a. utworzyć Urząd Rewitalizacji Miast lub co najmniej odpowiedni departament, przydzielić mu odpowiednie środki finansowe i ludzkie oraz uczynić
go odpowiedzialnym za:
− stworzenie ram prawnych rewitalizacji,
− uchwalenie odpowiedniego prawa i monitorowanie jego stosowania,
− przygotowywanie programów rewitalizacyjnych wspieranych przez
państwo,
− informowanie i upowszechnianie wiedzy o programach oraz zasadach
rewitalizacji,
− nadzorowanie dofinansowywania ich środkami budżetowymi (alternatywą jest tu stworzenie odpowiedniego funduszu rewitalizacji i procedur jego wykorzystania np. w BGK),
− monitorowanie procesów rewitalizacji w miastach,
− doradztwo dotyczące procesów i procedur rewitalizacyjnych (alternatywą jest wykorzystanie do tego odpowiedniego instytutu badawczowdrożeniowego zajmującego się tą problematyką);
b. zapewnić dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez miasta ze środków budżetowych według jasnych i wieloletnich
kryteriów.
2. Gminom należałoby stworzyć możliwość wyboru trybu rewitalizacji samodzielnie albo poprzez Powiernika. Określić rolę powiernika i jego uprawnienia
co do realizacji podpisanej umowy urbanistycznej (rewitalizacyjnej).
3. Należałoby wprowadzić zasadę, że przedsięwzięcie rewitalizacyjne zaczyna
się od:
a. przygotowania przez gminę planu rozwoju, wytyczenia w jego ramach obszarów zdegradowanych i nakreślenia urbanistycznej wizji ich rewitalizacji,
b. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji i utworzenia stałej grupy negocjacyjnej z mieszkańcami i inwestorami,
c. zatwierdzenia urbanistycznego projektu rewitalizacji przez Radę Gminy,
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d. podpisania umowy urbanistycznej (rewitalizacyjnej) przez partnerów procesu rewitalizacji.
4. W pracach przygotowujących rozwiązania prawne i organizacyjne rozstrzygnąć należy zwłaszcza:
a. kwestię obowiązkowych wykupów nieruchomości lub innego zagwarantowania realizacji zadań rewitalizacyjnych ustalonych w umowie urbanistycznej,
b. zasady osiągania kompromisu pomiędzy różnymi partnerami przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, zarówno na etapie ich przygotowywania, jak i realizacji,
c. zasady szybkiego rozstrzygania sporów, jeśli kompromis nie dochodzi do
skutku w krótkim czasie,
d. zakres i sposób kontroli państwa nad przekazanymi środkami budżetowymi
oraz osiąganiem założonych celów przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Rozpracowując w następnych etapach projektu badawczego szczegółowe założenia dotyczące zasad rewitalizacji miast polskich, z pewnością trzeba będzie rozstrzygnąć
wiele innych problemów. Jednak wśród zagadnień dotyczących zarządzania i organizacji procesów rewitalizacyjnych, jak wynika z doświadczeń niemieckich, zaprezentowane powyżej są najważniejsze dla skutecznego przeprowadzania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

27. Rozwiązania finansowe

27.1. Struktura finansowania
Przedstawione w raporcie rozwiązania finansowe stosowane w rewitalizacji miast
niemieckich wydają się być stosunkowo proste:
• po pierwsze – gmina musi przeznaczyć w swoim budżecie odpowiednie środki
na rewitalizację obszaru kryzysowego;
• po drugie – gmina może się ubiegać, w ramach stworzonych programów, o dofinansowanie swojego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego ze specjalnych środków budżetu federalnego zarezerwowanych na realizację programów rewitalizacyjnych miast;
• po trzecie – przedsięwzięcie rewitalizacyjne gminy musi być na tyle atrakcyjne, aby przyciągnąć prywatnych inwestorów, którzy włożą własne pieniądze
w poszczególne zadania rewitalizacyjne (inwestycyjne), powodując osiągniecie celów gminy, w tym zwłaszcza wzrost wartości nieruchomości, którym są
osobiście zainteresowani ze względu na niezbędny zwrot z inwestycji.
W dokonywanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych w Niemczech zawsze występuje kombinacja tych publicznych i niepublicznych źródeł finansowania. Jak wynika
z Raportu, w latach 1995-2006:
• wszystkie środki budżetowe przeznaczone na rewitalizację obszarów kryzysowych wyniosły 23,58 miliarda euro, co stanowiło ok. 23% wszystkich nakładów inwestycyjnych na obszarach rewitalizowanych. Złożyły się na nie:
o 5,11 miliarda euro z Rządu Federalnego,
o 10,22 miliarda euro z budżetu gminy i krajów związkowych,
o 8,25 miliarda euro z innych programów pomocowych.
• pozwoliło to wygenerować strumień inwestycji prywatnych o wielkości 80,21
miliarda euro, czyli prawie trzy i pół krotnie wyższy niż łączne środki budżetowe.
Z zaprezentowanych danych jednoznacznie wynika, że środki z budżetu federalnego stanowiły zaledwie ok. 5% wszystkich nakładów poniesionych na rewitalizację obszarów miejskich. Oznacza to, że środki te nie mają rzeczywistego wpływu na procesy
rewitalizacyjne. Mają za to dużo silniejsze znaczenie psychologiczne dla inwestorów
prywatnych, utwierdzając ich w przekonaniu o słuszności podejmowanych inwestycji
zarówno od strony celu inwestycyjnego, jak i bezpieczeństwa dokonywanej na obszarze
rewitalizowanym inwestycji.
Inaczej mówiąc, fakt zaangażowania środków budżetu federalnego potwierdza
prywatnym inwestorom, że przedsięwzięcie rewitalizacyjne jest rzetelnie przygotowane
przez gminę, spełnia oczekiwane kryteria rządowe i może przynieść sukces komercyjny. Oczywiście inwestorzy prywatni podejmują samodzielne decyzje uwarunkowane
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ich własnymi ograniczeniami, ale fakt zaangażowania pieniędzy federalnych w dane
przedsięwzięcie czyni ich decyzję łatwiejszą. Dlatego środki inwestorów prywatnych
w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych w omawianych 12 latach stanowiły ponad ¾
wydatkowanych nakładów inwestycyjnych na obszarach rewitalizowanych.
Osiągnięcie takiego rezultatu można uznać za największy sukces ekonomiczny niemieckich procedur rewitalizacyjnych.
Z ekonomicznego i finansowego punktu widzenia takie ułożenie procedur, aby prywatny kapitał czuł się bezpieczny i chciał inwestować na zaniedbanych obszarach miast,
wierząc w tkwiący w tych miejscach potencjał rozwoju i będąc gotowym podjąć to ryzyko, jest zadaniem najtrudniejszym. Doświadczenia niemieckie udowadniają jednak, że
jest to możliwe. Należy zatem oczekiwać, że jest to możliwe do osiągnięcia także w polskich miastach, tym bardziej, że zasoby prywatnego kapitału w Polsce systematycznie
rosną, a jego właściciele poszukują interesujących inwestycji.
Nasuwa się zatem pytanie – co takiego tkwi w niemieckich procedurach rewitalizacyjnych, że przyciągają one prywatne podmioty do inwestowania na terenach objętych
działaniami rewitalizacyjnymi?
Z danych zawartych w Raporcie wynika, że podstawą wszelkich sukcesów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym sukcesu finansowego polegającego na przyciągnięciu
inwestorów prywatnych, jest planowanie tych przedsięwzięć.
Niezależnie od tego, jaki federalny program wspierania rewitalizacji miast przeglądamy, kolejność działań gminy jest następująca:
prace przygotowawcze (badania stanu miasta, ustalenie granic obszaru kryzysowego, określenie celów przedsięwzięcia rewitalizacyjnego), koncepcja urbanistyczna rewitalizacji i jej przedyskutowanie,
decyzja o rewitalizacji,
zestawienie kosztów (tworzenie kosztorysów) oraz źródeł finansowania,
wybór formy finansowania spośród dostępnych możliwości w kraju związkowym i programach federalnych,
podpisanie umów i przystąpienie do realizacji.
Wymienione powyżej działania o charakterze inicjującym finansowane są głównie
przez gminy, chociaż istnieją możliwości ich częściowego dofinansowania.
Najważniejszym jednak spośród nich jest utworzenie kosztorysu rewitalizacji. Pomimo rozpisywania szczegółowych pozycji kosztów, a następnie przypisywania ich do
potencjalnych inwestorów, wielkości te zawsze mają charakter szacunkowy i w okresie
realizacji mogą ulec zmianie. Mimo to jest to etap niezmiernie ważny, ponieważ zmierza do określenia całkowitych nakładów na przedsięwzięcie rewitalizacyjne, pokazując
też skalę kosztów realizacji poszczególnych zadań. Daje więc prywatnym inwestorom
możliwość podejmowania decyzji o skali ich zaangażowania w przedsięwzięcie rewitalizacyjne.

Finansowy konflikt interesów i jego rozwiązanie w prawie niemieckim

269

27.2. Finansowy konflikt interesów i jego rozwiązanie w prawie
niemieckim
Rozważając ekonomiczne aspekty rewitalizacji miast niemieckich, należy także
zwrócić uwagę na niezmiernie ważny, finansowy konflikt interesów w obrębie działań
rewitalizacyjnych.
Jak wspomniano, 10 do 20% niemieckich właścicieli nieruchomości nie jest zainteresowanych realizacją zadań rewitalizacyjnych, lecz w miarę szybką sprzedażą posiadanych nieruchomości. Znacznie większa część (do 80%) stara się utrzymać status quo
nieruchomości, nie inwestując w nią więcej niż wymaga utrzymanie jej stanu dotychczasowego, a więc raczej ponosząc koszty remontów niż inwestycji. Zaledwie 10 do
20% właścicieli podejmuje starania, aby wartość ich nieruchomości rosła, także poprzez
ponoszenie nakładów inwestycyjnych. Wynika z tego, że większość właścicieli nie jest
zainteresowana inwestowaniem w posiadane nieruchomości, prawdopodobnie głownie
z braku środków finansowych, niechęci do obciążania nieruchomości hipoteką itp.
Powstaje więc pytanie – jak nakłonić ich do inwestowania i jak to się dzieje, że ¾
nakładów na rewitalizację miast pochodzi ze źródeł prywatnych?
Otóż nie ulega wątpliwości, że konflikt ten istnieje. Co więcej, dostrzegł go niemiecki ustawodawca i przewidział sposób jego rozwiązania.
Rozwiązanie bazuje na przekonaniu, że rewitalizacja się powiedzie, a nieruchomości w obrębie obszaru rewitalizowanego zyskają na wartości po przeprowadzeniu
przedsięwzięcia. Ustawodawca przyjął dwie metody postępowania:
a) zrobił wiele, aby prywatni właściciele nieruchomości z własnej woli dokonywali inwestycji. Wprowadził zasady konsultacji społecznych, wyjaśniania
i negocjowania szeregu działań tak, aby właściciel nieruchomości leżących na
obszarze rewitalizowanym rozumiał, że rozwiązując problemy obszaru kryzysowego rozwiązuje się także problemy jego nieruchomości, czyniąc ją bardziej
atrakcyjną dla wszystkich użytkowników i mieszkańców. Jeśli udaje się to
osiągnąć, konflikt jest rozwiązany;
b) w przypadku niemożności usunięcia konfliktu pomiędzy gminą a właścicielem
nieruchomości; przyjął w Kodeksie Budowlanym jednoznaczne postanowienia
co do koniecznych działań, stawiając interes ogólny (gminy, wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizowanego) na miejscu pierwszym. W takich przypadkach, gdy właściciel nie jest zainteresowany inwestowaniem w sanację obszaru
kryzysowego, jego nieruchomość podlega wykupieniu przez gminę. Ustawodawca dokładnie opisał procedury wyceny przy przymusowym przejmowaniu
nieruchomości, tak aby ograniczać możliwości zaogniania konfliktu między
prywatnym właścicielem a gminą. W rezultacie nieruchomością administruje
Powiernik (lub gmina w przypadku drugiego modelu), który przeprowadza wymagane planem zadanie inwestycyjne na danej nieruchomości i doprowadza do
sprzedaży nieruchomości nowemu właścicielowi. Jeśli nie uda mu się dokonać
sprzedaży do zakończenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, nieruchomość
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pozostaje w zasobach gminy i może być przez nią zbyta na normalnych zasadach.
Warto podkreślić determinację niemieckiego ustawodawcy, który tymi przepisami
Kodeksu Budowlanego jednoznacznie opowiedział się za realizacją, poprzez rewitalizację obszarów miejskich, przede wszystkim interesów społecznych. Wydaje się, że nie
jest ryzykownym stwierdzenie, że bez tego rodzaju zapisów przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Niemczech nie mogłyby zakończyć się powodzeniem.

27.3. Rozlicznie kosztów i efektów rewitalizacji
W niemieckiej ustawie o rewitalizacji (części Kodeksu Budowlanego) zakłada się,
że przedsięwzięcie rewitalizacyjne powinno zakończyć się sukcesem, także ekonomicznym.
Założenie to jest zarówno poprawne teoretycznie, jak i, przy zastosowaniu odpowiednich procedur, sprawdza się w praktyce niemieckich przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Podstawą wszelkich rozliczeń dotyczących efektywności jest wycena nieruchomości na obszarze kryzysowym przed podjęciem działań przygotowawczych do rewitalizacji, czyli faktyczna wartość stanu wyjściowego, a następnie ich wartość po zakończeniu
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
W trakcie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w wyniku którego realizowane są zadania inwestycyjne zgodnie z urbanistyczna koncepcją rewitalizacji, mamy do czynienia
z dwiema sytuacjami:
a) właściciel nieruchomości przystąpił do umowy urbanistycznej, czyli potwierdził swój udział w przedsięwzięciu rewitalizacyjnym odpowiednio do przypisanych mu zadań,
b) właściciel nieruchomości, pomimo negocjacji, odmówił przystąpienia do umowy urbanistycznej, a więc realizacji konkretnych działań w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Oznacza to konieczność wykupienia jego nieruchomości przez gminę i wykonania przez nowego właściciela lub jego Powiernika
przewidzianych w planie rewitalizacji zadań. W przeciwnym wypadku realizacja całego przedsięwzięcia byłaby zagrożona.
W obu przypadkach sytuacja i procedury są odmienne.
Ad a)
W przypadku pierwszym, kiedy właściciel przystąpił do umowy, podejmuje on wyznaczone działania pod nadzorem gminy albo powiernika lub przekazuje im te zadania
do realizacji jeśli sam nie jest w stanie im podołać.
Właściciel nieruchomości realizuje przypisane planem działania na swoim terenie
za swoje pieniądze (dla zachęty mogą być mu przyznane pewne ulgi podatkowe lub
tańsze kredyty itp.).
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W rezultacie tych działań oraz inwestycji innych właścicieli na obszarze rewitalizowanym, w tym gminy, następuje wzrost wartości nieruchomości. Jest to efektem
renowacji i przebudowy obiektów, pojawienia się nowych funkcji miejskich i nowych
usług, przebudowy i udoskonalenia infrastruktury technicznej i socjalnej, zmiany sytuacji socjalnej mieszkańców. W rezultacie są możliwe trzy sytuacje będące wynikiem
inwestycji poczynionych przez właściciela nieruchomości:
I. zainwestował więcej niż wyniósł wzrost wartości jego nieruchomości,
II. zainwestował mniej niż wyniósł wzrost wartości jego nieruchomości,
III. zainwestował tyle samo ile wyniósł wzrost wartości jego nieruchomości.
Ad I. W tej sytuacji właściciel nieruchomości ma roszczenia do gminy o zwrot
kwot, których nie odzyskał poprzez wzrost wartości nieruchomości.
Ad II. W tej sytuacji to gmina ma roszczenie wobec właściciela o zapłatę tzw.
świadczenia wyrównawczego, w związku z tym, że jego nakłady są mniejsze niż jego
korzyści.
Ad III. Strony nie mają do siebie roszczeń. Warto podkreślić, że nawet jeśli gmina
wyliczyła zakres przysługujących jej świadczeń wyrównawczych, to można by, zgodnie
z ustawą, zrezygnować z ich egzekucji, jeśli:
• został ustalony przez rzeczoznawcę nieznaczny wzrost wartości nieruchomości,
• nakłady administracyjne na ściągniecie kwot świadczeń wyrównawczych są
niewspółmierne do możliwych do uzyskania dochodów,
• pojawiają się uzasadnione pojedyncze przypadki, w których jest to podyktowane interesem publicznym i ma na celu uniknięcie rażącej dolegliwości.

Ad b)
W przypadku drugim właściciel odmówił przystąpienia do umowy urbanistycznej,
a jego nieruchomość została wykupiona i dopisana do majątku powierniczego.
Cena transakcji wykupu ustalona jest w oparciu o wartość nieruchomości przed
podjęciem rewitalizacji i jest maksymalną ceną, która może być zapłacona właścicielowi przez gminę, chyba że poniósł on w międzyczasie wydatki mające na celu wzrost
wartości nieruchomości, przy własnym finansowaniu. Wówczas cena wykupu może być
powiększona o wielkość poniesionych kosztów.
W rezultacie, zadania rewitalizacyjne przypisane do tej nieruchomości realizuje
powiernik, który w dowolnym momencie może tę nieruchomość sprzedać dowolnemu
inwestorowi, ale z uwzględnieniem wzrostu jej wartości na skutek podjętego lub już
zakończonego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Uzyskane dochody stanowią inną formę (płynną) majątku powierniczego i są zarządzane przez powiernika aż do momentu
rozliczenia jego działalności z gminą.
Rozliczenie działalności powiernika z gminą wymaga złożenia przez niego gminie,
po zakończeniu działalności, sprawozdania z wykonywanych działań. Musi on także
przekazać gminie majątek powierniczy, w tym także nieruchomości, których nie udało
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mu się sprzedać. Od tego momentu gmina odpowiada za zobowiązania, które obciążały
majątek powierniczy.
Przy okazji ostatecznego rozliczenia się powiernika z jego działalności, a więc po
zrealizowaniu przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, może okazać się, że w wyniku przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych gmina uzyskała nadwyżkę przychodów nad
poniesionymi wydatkami. Nadwyżka ta, zgodnie z ustawą, musi być rozdzielona pomiędzy wszystkich właścicieli nieruchomości na rewitalizowanym obszarze. Podstawą
tych rozliczeń są stosunki własnościowe z okresu rozpoczęcia rewitalizacji. Jeśli zaś
w trakcie działań rewitalizacyjnych nieruchomość zmieniła właściciela, przysługująca
tej nieruchomości część nadwyżki jest dzielona między obu właścicieli po połowie.

27.4. Wnioski
Wnioski dotyczące finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w realiach polskich są zatem następujące:
1. Trzeba zrobić wszystko, aby zachęcić prywatnych właścicieli nieruchomości
oraz inwestorów zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, do
inwestowania na obszarze rewitalizowanym. Największym niemieckim sukcesem w finansowaniu rewitalizacji miast jest bowiem udział prywatnych nakładów inwestycyjnych wynoszący ¾ wszystkich wydanych środków. Ponadto:
a. zachęty te muszą opierać się przede wszystkim na planowanym wzroście wartości nieruchomości, umożliwiającym im osiągnięcie pożądanego
zwrotu z inwestycji;
b. dodatkowo wśród zachęt tych można rozważać inne rozwiązania – zmniejszenie wymiaru niektórych podatków lub możliwość szybszej amortyzacji
posiadanych obiektów.
2. Trzeba ustanowić Krajowy Fundusz Rewitalizacyjny, który będzie:
a. dofinansowywał przedsięwzięcia rewitalizacyjne;
b. zachęcał inwestorów do inwestowania na obszarach rewitalizowanych
zgodnie z przyjętymi przez KFR zasadami;
c. wyposażony w środki odpowiednie do podejmowanych zadań, zgodnie
z corocznym zapisem w budżecie państwa.
3. Trzeba wyposażyć fundusz ochrony zabytków w środki pozwalające mu wykonywać zadania statutowe odpowiednio do zapisów ustawy o zabytkach,
a w szczególności dofinansowywać inwestycje dokonywane w zabytkach według zaleceń konserwatora zabytków.
4. Należy jednoznacznie określić zasady rozliczeń finansowych pomiędzy gminą
a właścicielami nieruchomości na obszarach rewitalizowanych, tak aby relacje
te były jasne dla wszystkich przed rozpoczęciem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego i umożliwiały jego realizację, także gdyby należało dokonać wykupu
niektórych nieruchomości.

28. Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne są nieodzownym elementem niemieckich przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Z jednej strony jest to obowiązek gminy nałożony przez Kodeks Budowlany, z drugiej – występuje odczuwalna potrzeba współpracy władz ze wszystkimi
zainteresowanymi rewitalizacją obszaru kryzysowego, zwłaszcza z jego mieszkańcami
i właścicielami nieruchomości.
Ustawa stwierdza w artykule 137, a więc drugim poświęconym rewitalizacji, zaraz po zdefiniowaniu przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, że powinno ono być możliwie
wcześnie przedyskutowane z właścicielami nieruchomości, ich użytkownikami i najemcami oraz wszystkimi, których dotyczy akt prawa miejscowego o podjęciu rewitalizacji
danego obszaru. Co więcej, ustawa stwierdza, że strony, których ten akt dotyczy, powinny zostać zachęcone do współdziałania w całym przedsięwzięciu i do realizacji zadań
inwestycyjnych, a w miarę możliwości powinna im być udzielona w tym zakresie przez
władze miejskie odpowiednia porada.
Potrzeba współpracy władzy lokalnej ze społeczeństwem jest (a przynajmniej powinna być) podstawą wszelkich jej działań. Jednak w przypadku rewitalizacji wąskie
i rutynowe działania oraz działania o charakterze kampanijnym tuż przed wyborami
władz lokalnych są dalece niewystarczające.
Przedsięwzięcie rewitalizacyjne ma zmienić charakter całego wybranego obszaru
miejskiego, co oddziaływać będzie na wszystkich mieszkańców danego miasta, a nawet
na jego zewnętrzny wizerunek. Jednak najgłębiej dotknie tych, którzy mieszkają i pracują w obszarze kryzysowym.
Kwestia wciągnięcia ich w działania na rzecz rewitalizacji obszaru nie jest łatwa
do rozwiązania. Często są to osoby wykazujące dużą nieufność do władz miejskich.
Uważają się za porzuconych i skazanych na zamieszkiwanie bądź pracę w bardzo złych
warunkach przez wiele lat. Fakt, że teraz władze chcą zmienić ich otoczenie, wykonać pracę, której nie wykonywały przez lata, budzi ich nieufność i niechęć zarówno do
władz, jak i do samego przedsięwzięcia. To ostatnie ma bowiem zmienić nie tylko miejsce ich pracy czy zamieszkania i jego najbliższe otoczenie, ale w rezultacie – ich sposób
życia, wszystkie ich przyzwyczajenia.
Można więc powiedzieć, że celem partycypacji społecznej w rewitalizacji miast jest
osiągniecie współdziałania społeczności lokalnej z lokalną władzą. Jednak osiągnięcie
tego wymaga w pierwszym kroku usunięcia obaw przed rewitalizacją oraz rozproszenia
obaw przed konieczną zmianą sposobu życia, przyzwyczajeń mieszkańców i użytkowników obszaru kryzysowego.
Jest to zadanie trudne i w dużej mierze indywidualne, tak jak unikalne są społeczności lokalne i obszary kryzysowe. Dlatego ustawodawca nie rozstrzyga, jak ma to być
osiągnięte przez miejscowe władze. Zostawia im w zakresie sposobu realizacji tego zadania wolną rękę. Określa jednak jego cel – współdziałanie.
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Instytucje zajmujące się problemami rewitalizacji starają się jednak upowszechniać
tzw. dobre praktyki, czyli szczególnie cenne doświadczenia wybranych gmin. Opisane
w Raporcie doświadczenia pozwalają na wysnucie kilku istotnych wniosków co do kolejności podejmowanych kroków.
Po pierwsze – partycypacja społeczna to tak ważny obszar działań w przedsięwzięciu, że od początku procesu musi być powołana grupa, która go podejmie. Pożądany jest
interdyscyplinarny skład tej grupy z udziałem socjologów, psychologów, negocjatorów,
a nie tylko urbanistów, ekonomistów czy budowniczych.
Po drugie – grupa ta musi być bardzo głęboko zaangażowana w projekt, czyli wiedzieć o wszystkim, co ma się w nim wydarzyć, uczestniczyć na bieżąco we wszystkich
dyskusjach, także zmieniających czy uściślających wcześniejsze ustalenia. Chodzi bowiem o to, że musi to być grupa, która przede wszystkim wzbudzi zaufanie do siebie, przedsięwzięcia rewitalizacyjnego i władz miejskich. Nie może więc w dyskusjach
z obywatelami dać się złapać na niedoinformowaniu, co świadczyłoby o jej małym znaczeniu w całym procesie – o tym, że decyzje zapadają poza ich plecami, a grupa staje się
co najwyżej tubą propagandową władzy, nie zaś najważniejszym ogniwem współpracy
z obywatelami. W takiej sytuacji byłoby niezmiernie trudno uzyskać zaufanie obywateli,
a więc tym bardziej – namówić ich do współdziałania.
Po trzecie – obywatele muszą uzyskać możliwie pełną i aktualizowaną na każdym
etapie rozwoju przedsięwzięcia rewitalizacyjnego informację. Może ona być dostarczana w różny sposób, ale szczególnie ważne są osobiste kontakty grupy negocjacyjnej.
Szczególnie sprawdzają się formy obecności grupy na terenie obszaru kryzysowego
i pokazywanie w istniejącym otoczeniu co i jak zostanie zmienione, dlaczego niektóre
wyburzenia są niezbędne, w jaki sposób zachowa się i wyeksponuje obiekty zabytkowe,
co chce się osiągnąć przez poszczególne działania itd.
Po czwarte – partycypacja społeczna dotyczy wszystkich mieszkańców miasta,
a nie tylko mieszkańców obszaru kryzysowego. Wydatki na rewitalizację są opłacane
z kasy miejskiej, na którą łożą wszyscy obywatele, nie tylko ci z obszaru kryzysowego.
Jest to wystarczający argument za tym, aby dotyczyły one wszystkich mieszkańców.
Natomiast metody oddziaływania mogą być różne. Mieszkańcom spoza obszaru kryzysowego należy pokazać przede wszystkim korzyści, jakie rewitalizacja obszaru kryzysowego przyniesie dla całego miasta i ich konkretnych dzielnic zamieszkania, jak zmieni
się gmina (miasto) i jej wizerunek z korzyścią dla wszystkich mieszkańców, a więc i dla
nich. Można też zachęcać ich do inwestycji na terenie rewitalizowanym itd. Mniej natomiast mogą ich dotyczyć kłopoty ludności obszaru rewitalizacyjnego związane z wyburzeniami, robotami budowlanymi itp.
Po piąte – konsultacje muszą być autentyczne. Oznacza to, że uwagi i sugestie
mieszkańców powinny być:
wzięte pod uwagę, zwłaszcza przy budowaniu koncepcji urbanistycznej, ale
również w późniejszych fazach i wmontowane w przedsięwzięcie rewitalizacyjne. Może to dotyczyć pewnych nowych funkcji obszaru lub stworzenia nowych
obiektów, wytyczania lub tworzenia ciągów pieszych bądź jezdnych, kształ-
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tu i terenów zielonych, zachowania obiektów na których szczególnie zależy
społeczności lokalnej, rozwiązań dotyczących komunikacji publicznej i wielu,
wielu innych. Pojawiają się tu kwestie niedostrzegane przez urbanistów i innych przygotowujących koncepcję, jako że na ogół są oni ludźmi z zewnątrz,
którzy mają wnieść nową jakość. Rzecz w tym, aby połączyć ją harmonijnie
z tradycją, przyzwyczajeniami i odczuwanymi potrzebami aktualnych mieszkańców i użytkowników;
jeśli wykraczają daleko poza koncepcję wprowadzanych zmian lub możliwości finansowe, należy jednoznacznie i merytorycznie uzasadnić dlaczego nie
mogą być wzięte pod uwagę. Ludzie w większości działają racjonalnie i merytoryczne argumenty są zdolne ich przekonać, zwłaszcza jeśli pochodzą od
zróżnicowanej zawodowo, a wspierającej się nawzajem grupy negocjacyjnej.
Kiedy kontrargumentów merytorycznych brak prawdopodobnie uwaga zgłoszona procesie konsultacji jest słuszna.
Po szóste – partycypacja społeczna zaczyna się od poinformowania społeczeństwa
o zamiarze rewitalizacji, następnie ma miejsce konsultacja przed podjęciem uchwały
Rady Gminy o rewitalizacji obszaru kryzysowego i trwa przez cały okres realizacji
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Nie kończy się jednak wraz z przedsięwzięciem.
Wypracowane procedury współpracy społeczeństwa z władzami są wartością samą
w sobie, którą warto podtrzymywać szczególnie do działań mających na celu ożywienie
rewitalizowanych obszarów.
Wnioski dotyczące partycypacji społecznej w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych
są zatem następujące:
1. Partycypacja społeczna jest niezbędna. Bez udziału społeczeństwa w procesie
rewitalizacji miast rezultaty będą ograniczone, może się ona w ogóle nie udać,
zaś nieudany program tego typu zagraża władzy lokalnej w kolejnych wyborach samorządowych.
2. Zasada partycypacji społecznej powinna być umieszczona w prawie dotyczącym rewitalizacji miast polskich. Nie powinno się jednak narzucać gminom
sposobu jej rozwiązania.
3. Dobrze prowadzona partycypacja społeczna musi kosztować. Jest to kwestia
wynagrodzenia interdyscyplinarnej grupy negocjacyjnej i wszystkich urządzanych przez nią spotkań z mieszkańcami. W Niemczech, w programie przebudowy starych krajów związkowych może nawet przekraczać 3% wszystkich
nakładów inwestycyjnych. Prawdopodobnie w Polsce koszt ten może być nawet wyższy, ze względu na nikły obecnie udział społeczeństwa we współpracy
z władzą lokalną. Jak się wydaje, społeczeństwo polskie musi być nieco bardziej niż społeczeństwo niemieckie mobilizowane do tej współpracy. Dlatego
w kosztorysie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego warto uwzględnić tu kwotę
sięgającą nawet 4-5% planowanych nakładów.

29. Systemy monitorowania i oceny
Monitorowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest jednym z ważnych elementów pozwalających oceniać przebieg tych procesów i ostateczną ich skuteczność. Nie
istnieje jeden system monitorowania rewitalizacji, tak jak nie istnieje jeden sposób rewitalizacji.
W gruncie rzeczy, systemy monitoringu w Niemczech zostały utworzone na podstawie istniejących wcześniej w gminach systemów obserwacji sytuacji mieszkaniowej.
Istniał bowiem pewien zbiór dostępnych danych, dotyczący jednego z najważniejszych
celów rewitalizacyjnych, co umożliwiało śledzenie dokonywanych zmian w tym zakresie.
Trzeba powiedzieć, że nie tylko Niemcy, ale nawet Unia Europejska miała i ma
trudności z określeniem kryteriów oceny postępów rewitalizacji. Ani rozporządzenie
Rady Europy (WE) nr 1260/1999 dotyczące Standarów oceny cząstkowych efektów rewitalizacji, ani sformułowane w 2000 roku wymogi ewaluacyjne programu URBAN II,
nie wytrzymały krytyki i są wciąż udoskonalane.
Sformalizowanie oceny działań rewitalizacyjnych pozwala:
oceniać zmiany dokonywane w jednym przedsięwzięciu odpowiednio do założeń, w miarę upływu czasu,
porównywać sytuację pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami, nawet
w różnych miastach.
Z drugiej zaś – nadmierne ich sformalizowanie i ujednolicenie uniemożliwia uwypuklenie indywidualnych cech poszczególnych przedsięwzięć.
Znalezienie kompromisu w tym zakresie jest procesem trudnym. Mimo to 2/3 dużych miast niemieckich stosuje systemy monitorowania, a pozostałe duże miasta albo
go budują, albo planują jego utworzenie. W miastach średnich i małych te proporcje są
nieco gorsze, ale wszędzie trwają prace nad jego wdrożeniem. Jedynie gminy wiejskie
(około 2/3 z nich) i małe miasta (poniżej 1/3 z nich) nie odczuwają potrzeby wdrażania
tego systemu, gdyż procesy rewitalizacyjne albo w nich nie występują, albo są prowadzone na bardzo małą skalę, dającą się ogarnąć bez ponoszenia kosztów na tworzenie
specjalnych systemów monitorowania.
W ramach niemieckiej praktyki rewitalizacji miast wyłoniły się dwa główne systemy monitorowania:
System monitorowania rozwoju miasta,
System monitorowania przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
Drugi z nich jest na ogół częścią pierwszego, ale są miasta gdzie występuje on
samodzielnie.
Niezależnie od tego, o którym systemie monitorowania jest mowa, jego celem jest
zawsze umożliwienie systematycznej (ciągłej) oceny i dokonania ewentualnej korekty
w realizowanym przedsięwzięciu, którym może być rozwój miasta lub tylko przedsięwzięcie rewitalizacyjne.
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Jeśli system monitorowania ma oceniać postęp prac rewitalizacyjnych, to musi
mieć sformułowane:
1) Konkretne cele przedsięwzięcia określone w jego podstawowych dokumentach, dotyczące przykładowo:
i) prac porządkowych typu:
(1) przesiedlenie ludności,
(2) wyburzenie obiektów;
ii) poszczególnych zadań inwestycyjnych i harmonogramów ich realizacji,
z uwzględnieniem postępu w wydatkowaniu środków finansowych;
iii) zmian w strukturze społecznej lub np. poprawy edukacji itp.;
2) Sformalizowane kryteria oceny podstawowych zjawisk będących celem przedsięwzięcia, służące do jednoznacznej oceny:
i) planowanego postępu prac, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia –
w trakcie realizacji;
ii) skuteczności przedsięwzięcia po jego zakończeniu;
3) Sposoby raportowania sytuacji – komu, kiedy, w jakim zakresie;
4) Metody wdrażania korekt do zjawisk, których przebieg odbiega od zaplanowanych oczekiwań. Chodzi o jednoznaczne rozstrzygnięcie, która z osób (instytucji) otrzymujących raport z sugestią potrzeby dokonania korekty jest odpowiedzialna za dokonanie zmiany i jaka obowiązuje w tym zakresie procedura.
Przygotowanie takiego monitoringu, który miałby obowiązywać w wielu miejscach, nie jest rzeczą prostą. Nie jest łatwe sformułowanie jednoznacznych kryteriów
oceny poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, chociaż jest ono możliwe. Także trudny jest dobór odpowiednich wskaźników służących do monitorowania poszczególnych zadań.
Pomimo tych trudności monitoring, jako procedura umożliwiająca śledzenie skuteczności i transparentności wydatkowania środków publicznych oraz osiągania założonych w przedsięwzięciach celów, jest niezbędny w procesach rewitalizacji miast.
Na podstawie opisanych w Raporcie doświadczeń niemieckich można sformułować wnioski w realiach polskich dotyczące monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych jako następujące:
1. Monitorowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest ich nieodłącznym elementem, zatem będzie stanowić elementem rewitalizacji miast także w Polsce.
2. Monitorowanie ma na celu:
a. kompleksowe (wielopłaszczyznowe) śledzenie postępu dokonywanej rewitalizacji, zarówno od strony technicznej, jak i ekonomicznej, socjalnej,
edukacyjnej, partycypacji społecznej i innych, jeśli są ważne dla przedsięwzięcia;
b. sugerowanie niezbędnych korekt programowych w trakcie postępującego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w odniesieniu do dowolnego z monitowanych obszarów działań;
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c. skuteczne wprowadzanie niezbędnych korekt do przedsięwzięcia lub usuwanie przyczyn napięć i nieprawidłowości;
d. ostateczną ocenę efektów przedsięwzięcia rewitalizacyjnego odpowiednio
do planowanych założeń.
Cele te powinien tosiągać system monitowania miast w Polsce.
3. Monitorowaniem powinna zajmować się specjalna jednostka urzędu gminy odpowiedzialna za jego przebieg. Musi być ona przewidziana w strukturze polskich działań rewitalizacyjnych. Jednostka taka:
a. gromadzi informacje według potrzeb określonych na początku przedsięwzięcia, a wynikających z jego istoty: wartości, zadań („twardych” i „miękkich”), harmonogramów czasowych i finansowych itd.;
b. przetwarza dostarczane informacje według określonego wzoru (sposobu)
monitorowania i raportuje je osobom odpowiedzialnym za przebieg przedsięwzięcia rewitalizacyjnego;
c. dokonuje korekt w harmonogramach wyjściowych odpowiednio do decyzji
otrzymanych od osób odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
4. W pracach przygotowujących polskie rozwiązania dotyczące rewitalizacji
miast należy rozstrzygnąć także szczegółowy zestaw wskaźników, które powinny być stosowane w monitorowaniu działań rewitalizacyjnych.

ZAKOŃCZENIE
Kończąc podsumowywanie działań niemieckich, podejmowanych w ramach klasycznego niemieckiego modelu rewitalizacji, należy jeszcze raz zwrócić uwagę na następujące fakty:
1. Rewitalizacja miast jest wpisana w strategię działania państwa niemieckiego,
ma służyć dobru jego obywateli i jest traktowana jako interes publiczny.
2. Państwo prowadzi politykę rozwoju miast i ich rewitalizacji, czym zajmują się
urzędy centralne i wspomagające je instytucje, także badawcze.
3. Oddolne działania rewitalizacyjne podejmowane przez gminy znajdują merytoryczne i finansowe wsparcie w krajach związkowych i na szczeblu federalnym.
4. W prawie niemieckim i jego praktycznym stosowaniu przestrzegana jest zasada
nadrzędności interesu publicznego wobec interesów obywateli.
5. Interes społeczny przejawia się w tym, że żadne partykularne interesy nie mogą
go naruszać. Państwo zezwala nawet na przymusowy wykup nieruchomości
prywatnych, za określonym odszkodowaniem od właścicieli, którzy nie gwarantują wykonania ustalonych zadań rewitalizacyjnych.
6. Wydatkowane na rewitalizację miast środki budżetowe (wliczając wszystkie
programy rewitalizacyjne i inne) generują 3,5-krotnie większe nakłady inwestorów prywatnych.
7. Rozwiązania niemieckie zapewniają sprawiedliwy ekonomicznie podział obowiązków, zadań i w rezultacie korzyści z rewitalizacji wszystkim uczestnikom
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
8. Gmina jest podmiotem odpowiedzialnym za rewitalizację obszaru kryzysowego od chwili jego wytyczenia do zakończenia przedsięwzięcia. Może prowadzić przedsięwzięcie samodzielnie lub powierzyć je Powiernikowi na podstawie specjalnej umowy.
9. Od podjęcia idei rewitalizacji aż do zakończenia przedsięwzięcia trwają konsultacje społeczne mające na celu pozyskanie i uaktywnienie społeczności lokalnej we wszystkich aspektach działań rewitalizacyjnych.
10. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne jest monitorowane, co pozwala ocenić jego
skuteczność i korygować je w miarę potrzeb już w trakcie realizacji.
Powyższe pryncypia rewitalizacji w Niemczech pozwoliły na stworzenie skutecznego systemu działań rewitalizacyjnych, w ramach którego wydano na rewitalizację
miast ponad 103 miliardy euro w okresie 12 lat (1995-2006).
Na podstawie zbadanych i zaprezentowanych doświadczeń niemieckich, w konfrontacji z doświadczeniami brytyjskimi i francuskimi i z uwzględnieniem polskich
uwarunkowań, można opracować skuteczny model rewitalizacji miast polskich, mający
na celu przywrócenie im dawnej świetności i wyeksponowanie elementów dziedzictwa
narodowego.
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Słownik wybranych pojęć
Abweichende Kultur

Odmienna kultura, najczęściej powstająca w wyniku kontestacji
dotychczasowych form kultury przez zbuntowaną młodzież
w trudnych warunkach życiowych, np. na terenach o dużym
bezrobociu.

Altlastengebiet

Obszar zdegradowany ekologicznie.

Aufgabeträger

Wykonawca projektu (np. w przypadku specjalnych stref
ekonomicznych lub mieszkaniowych).

Aufwertungsgebiet

Obszar przeznaczony do modernizacji i poprawy jakości
substancji budowlanej.

Aufwertungsstrategie

Strategia podnoszenia jakości środowiska mieszkaniowego
i substancji budowlanej na danym terenie.

Behutsame Stadterneuerung

Ostrożna rewitalizacja, koncepcja rewitalizacji powstała
w Berlinie w połowie lat 70.

BID-Abgabe

Środki pochodzące od właścicieli gruntów w obrębie specjalnych
stref ekonomicznych, przeznaczone na działania naprawczorozwojowe.

Brachfläche

Obszary nieużytków miejskich, ugory miejskie.

Dekontaminationsmaßnahmen

Środki odkażające używane podczas rekultywacji terenów
zdegradowanych ekologicznie.

Durchführungsplan

Plan wykonawczy.

Eigenheimzulage

Dodatek do wybudowania domu mieszkalnego na własny użytek.

Erhaltungsgebiet

Obszar ochrony konserwatorskiej.

Erneuerungsaufwand

Wydatki na rewitalizację.

Extensive Mähwiese

Łąka powstająca na miejscu zrekultywowanych terenów
zdegradowanych ekologicznie, podlegająca stopniowej
renaturacji.

Flächennutzungsplan

Plan wykorzystania przestrzeni.

Flächenrecycling

Recykling przestrzeni.

Förmliche Festlegung

Uchwała rewitalizacyjna, w której gmina decyduje o wdrożeniu
procedur rewitalizacyjnych na danym obszarze.

Funktionsschwächensanierung.

Rewitalizacja funkcjonalna.

Gesamtstätische
Indikatorenbarometer

Barometr ogółu procesów miejskich.

Gestaltungsplan

Plan ukształtowania terenu.

Grundsteuer

Podatek od nieruchomości.
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Grunderwerbsteuer

Podatek od nabycia nieruchomości.

Grünplan

Plan zagospodarowania terenów zielonych.

Impulsprojekte

Krótkie projekty rewitalizacji o niewielkim budżecie.

Integriertes
Stadtentwicklungskonzept (INSEK)

Zintegrowana koncepcja rozwoju miasta.

Investitionsvorranggebiet

Teren o priorytetowym znaczeniu dla inwestycji miejskich.

Kahlschlagsanierung

Zręby rewitalizacji – początkowy etap rewitalizacji w Niemczech
charakteryzujący się przewagą wyburzeń.

Kernbereich

Obszar centralny, jądro obszaru.

Konsolidiertes Gebiet

Obszar skonsolidowany.

Konversionsfläche

Przestrzenie konwersyjne: tereny powojskowe, pokolejowe.

Lenkungsgrupe

Grupa robocza koordynująca projekt rewitalizacji na danym
terenie.

Lenkungsausschuss

Komitet sterujący – grupa o uprawnieniach doradczo-kontrolnych
wyłoniona z przedstawicieli właścicieli gruntów w specjalnych
strefach ekonomicznych i mieszkaniowych w Hamburgu.

Mischnutzung

Mieszane formy użytkowania terenu – połączenie funkcji
mieszkaniowych z miejscem pracy oraz odpoczynku i rekreacji.

Modernisierungszulage

Dodatek modernizacyjny.

Neuetwicklungsgebiet

Obszar przeznaczony do ponownego użytkowania, przeważnie po
zmianie funkcji.

Nutzungsorientierte Strategie

Strategia rewitalizacji poprzez zmianę sposobu użytkowania lub
funkcji obszaru.

Nutzungsplan

Plan użytkowania terenu.

Öffentlichrechtlicher Vertrag

Umowa publiczno-prawna.

Renaturierungsgebiet

Obszar przeznaczony do renaturacji.

Rückbaugebiet

Obszar przeznaczony do całkowitego wyburzenia istniejącej
substancji budowlanej.

Rückbaustrategie

Strategia wyburzeń.

Sanierungsgebiet

Obszar rewitalizacji.

Sanierungsträger

Powiernik rewitalizacji.

Sicherungsgebiet

Obszar przeznaczony do konserwacji.

Sicherungsmaßnahmen

Środki zabezpieczające przed wydostawaniem się zanieczyszczeń
na obszarach zdegradowanych ekologicznie.

Soziale Kohäsion

Spójność społeczna.
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Sozialplan

Plan socjalny.

Städtebauliche Erhaltungssatzung

Wytyczne konserwatorskie, studia uwarunkowań
konserwatorskich.

Städtebauliches
Entwicklungskonzept

Urbanistyczna koncepcja rozwoju miasta.

Städtebauliche
Entwicklungsmaßnahmen

Procedury rozwoju miast.

Städtebaulicher Rahmenplan

Plan ramowy.

Städtebauliche
Sanierungsmaßnahmnen

Procedury rewitalizacyjne.

Stadtumbaubedarf

Potrzeby rewitalizacyjne.

Stadtumbaumaßnahmen

Działania rewitalizacyjne.

Stadtumbau-Monitoring

Monitoring procesów rewitalizacji.

Stadtumbau-Spaziergänge

Spacery rewitalizacyjne – forma promocji efektów rewitalizacji
wśród społeczności lokalnej.

Stadtumbauvertrag

Umowa urbanistyczna.

Substanzschwächensanierung

Rewitalizacja techniczna.

Trittbrettfahrerseffekt
(Verweigererseffekt)

Efekt gapowicza, występujący w sytuacji, gdy z efektów
zewnętrznych pewnych procesów korzystają również osoby nie
przyczyniające się do nich finansowo. Zniwelowany w przypadku
specjalnych stref mieszkaniowych i ekonomicznych.

Umstrukturierungsbegiet

Obszar przekształceń strukturalnych.

Verfügungsfond

Lokalny fundusz rewitalizacji, w programie „Miasto socjalne”
przeznaczony na finansowanie krótkich projektów lub działań
doraźnych.

Verkehrsplan

Plan komunikacji.

Wirtschaftswunder

Cud gospodarczy – określenie gwałtownego rozwoju i wzrostu
gospodarczego w Niemczech w latach 50. i 60. XX wieku.

Zerstörung ohne Abbruch

Dewastacja bez wyburzania.

Zwischennutzung

Przejściowe formy użytkowania rekultywowanego lub
rewitalizowanego terenu.

Spis tabel
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CONCLUSION
In conclusion of the German activities, assumed under the classical German urban
regeneration model, we would like to point out the following facts again:
1. Urban regeneration is part of the German government strategy, it should serve
the wealth of its citizens and is treated as public interest.
2. The government conducts the urban development and regeneration policy, involving central agencies and auxiliary institutions, including research centres.
3. Public urban regeneration activities conducted by the municipalities are substantively and financially supported by the regional governments and at the
federal level.
4. The principle of supremacy of the public interest over the citizens’ interest is
observed in the German law and its practical implementation.
5. Public interest expresses itself in the fact that no particular interests may breach of
it. The state law allows even for eminent domain, with compensation paid to those
owners who do not guarantee the execution of specific urban regeneration tasks.
6. The budgetary resources spent on urban regeneration (including all urban regeneration and other programmes) generate three and a half larger private capital
investments.
7. The German projects assure economically just distribution of obligations and
tasks, and, consequently, bring benefits of regeneration processes to all project
participants.
8. The municipality is the entity which is responsible for the regeneration of deteriorated area, from the delimitation of its boundaries to the project completion.
The municipality can either conduct a project independently, or charge it to a
Trustee under a special agreement.
9. Community consultations, intended to win and activate the local community for
all aspects of regeneration activities, are conducted from the moment of assuming
the urban regeneration conception to the completion of the respective project.
10. An urban regeneration project is monitored, which allows to evaluate its effectiveness and revise it during execution if necessary.
The above principles of urban regeneration in Germany allowed to create an effective system of urban regeneration activities. Under that system, more than 103 billion
euros were spent for urban regeneration projects in the past twelve years (1995-2006).
Based on the analysed and presented German experiences, in confrontation with
the British and French ones and taking into account Polish conditions, it will be possible
to develop an effective Polish urban regeneration model, intended to bring back the previous glory of towns and display the elements of national heritage.

