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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, które umożliwiałyby zachowanie istniejącego w miastach dziedzictwa narodowego i wspierały
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 przy zachowaniu dziedzictwa materialnego i duchowego oraz zasad zrównoważonego rozwoju.
Przez rewitalizację miast polskich rozumiemy skoordynowany proces, prowadzony
wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący
elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni
zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych,
poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego
rozwoju.
W obrębie szeroko rozumianej rewitalizacji wyróżniamy cztery typy tego procesu:
− rewitalizację zdegradowanych śródmieść i wielofunkcyjnych przedwojennych
obszarów zabudowy miejskiej,
− rewitalizację obszarów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych,
− rewitalizację blokowisk, w tym szczególnie blokowisk wzniesionych w technologii wielkopłytowej,
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− rewitalizację krajobrazu miast ze szczególnym uwzględnieniem sylwety miasta i systemu przestrzeni publicznych, w tym zieleni miejskiej.
Rewitalizacja jest procesem społecznym, w którym powinni aktywnie uczestniczyć
wszyscy zainteresowani.
Podstawą udanej rewitalizacji jest zidentyfikowanie na wczesnym etapie wszystkich podmiotów i grup społecznych, których interesy mogą być związane z procesem
rewitalizacji, a następnie analiza ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów
lub współdziałania.
Skuteczna rewitalizacja jest również przedsięwzięciem komercyjnym, pozwalającym angażować środki z różnych źródeł, jest umiejętnym połączeniem wielu często
przeciwstawnych interesów – dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu.
Projekt powinien być impulsem do szerzej zakrojonych badań w takich polach, jak:
− społeczne i kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem postaw i preferencji
aktualnych użytkowników obszaru na początku procesu rewitalizacji i po jego
zakończeniu,
− prawno-instytucjonalne – dziś jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów
wiedzy, jeśli weźmiemy pod uwagę całość procesu rewitalizacji,
− ekonomiczne, a szczególnie badanie efektywności przekształceń własnościowych i funkcjonalnych,
− technologiczne, biorąc pod uwagę zarówno różnorodność technologii rewitalizowanych obiektów jak i bogatą ofertę dostępnych technologii,
− urbanistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakościowych przestrzeni miejskiej obejmującym problemy nie tylko standardów architektoniczno-urbanistycznych, ale także jakość przestrzeni rewitalizowanej pod względem estetyki, klimatu społecznego, bezpieczeństwa publicznego („przestrzeń
bezpieczna”),
− funkcjonalne, dotyczące modelowania procesów rewitalizacji.
Rewitalizacja sprzyja ograniczeniu niekontrolowanego rozrastania się miast, redukując nadmierny popyt na infrastrukturę komunalną. Nie do przecenienia jest także
wpływ rewitalizacji miast na rozwój regionalny.
Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:
• Instytut Rozwoju Miast w Krakowie jako lider Konsorcjum, reprezentowany
przez dr. hab. Zygmunta Ziobrowskiego, prof. IRM – Kierownika Projektu,
• Szkoła Główna Handlowa reprezentowana przez prof. Marka Bryxa,
• Uniwersytet Jagielloński reprezentowany przez prof. Bolesława Domańskiego.
Jako partner spoza Konsorcjum zostało zaproszone Forum Rewitalizacji reprezentowane przez dr. hab. arch. Krzysztofa Skalskiego, prof. UJ. Funkcje koordynacyjne w
projekcie pełni dr Wojciech Jarczewski z IRM.
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Seria wydawnictw obejmuje około 12 pozycji. Pierwsze trzy tomy poświęciliśmy
analizie doświadczeń krajów zachodnich (Wielka Brytania, Niemcy i Francja) oraz możliwościom ich wykorzystania w warunkach polskich. W kolejnych tomach przedstawiamy diagnozę dotyczącą skali problemu z rozróżnieniem na poszczególne typy obszarów
kryzysowych (tom czwarty) oraz ocenę problemów społecznych i demograficznych (tom
piąty). Szósty i siódmy tom poświęcone są zagadnieniom związanym z zarządzaniem
i otoczeniem legislacyjnym, a także z finansowaniem procesów rewitalizacji i gospodarką nieruchomościami. Tom ósmy zamyka diagnozę podsumowując ten etap projektu.
W kolejnych tomach przedstawione zostaną: założenia polityki rewitalizacyjnej w Polsce, system monitoringu oraz modelowe programy rewitalizacji. Dodatkowym efektem
projektu będą podyplomowe Studia Rewitalizacji Miast realizowane wspólnie przez
Uniwersytet Jagielloński i Szkołę Główną Handlową. Mam nadzieję, że przedstawiona
seria publikacji wzbogaci wiedzę osób zarządzających i uczestniczących w procesach
rewitalizacji, a także przyczyni się do zdynamizowania tych procesów.
Zygmunt Ziobrowski
Kierownik Projektu

Wprowadzenie do problematyki tomu
Prowadzenie na poziomie krajowym skoordynowanych i profesjonalnych działań
rewitalizacyjnych w Polsce wymaga zwymiarowania problemu jakim jest degradacja
miast. W Polsce nie istnieją centralne bazy danych o terenach kryzysowych, a na poziomie regionów różnego rodzaju inwentaryzacje są najczęściej wyrywkowe i niepełne. Nie wyznaczono także kryteriów czy wskaźników, na podstawie których możliwa
byłaby obiektywna ocena skali tego zjawiska, stąd też wiele szacunków opiera się na
bardzo zróżnicowanych założeniach. Przygotowując się do opracowania kompleksowej
diagnozy degradacji miast w Polsce, na podstawie której tworzone będą: założenia krajowej polityki rewitalizacyjnej, modelowy program rewitalizacji oraz program szkoleń
i studiów podyplomowych − podjęto decyzję, że niezbędne będzie zwymiarowanie problemu, a także wskazanie dotychczas podjętych działań rewitalizacyjnych.
Monografia Przestrzenne aspekty rewitalizacji stanowi możliwie kompleksowe
opracowanie, w którym wskazana jest skala i rozmieszczenie obszarów kryzysowych
w polskich miastach. Autorzy podjęli także wysiłek zebrania i opracowania różnorodnych doświadczeń związanych z próbami przezwyciężania kryzysu na wybranych obszarach.
Praca składa się z siedmiu rozdziałów, w których ocenianie są zjawiska zachodzące
w pięciu typach obszarów kryzysowych:
− starych dzielnicach śródmiejskich,
− wielkich osiedlach mieszkaniowych,
− terenach poprzemysłowych,
− terenach pokolejowych,
− terenach powojskowych.
W pierwszym rozdziale Skala degradacji miast w Polsce przedstawione są wyniki ankiety przeprowadzonej na przełomie lat 2007/2008 w Instytucie Rozwoju Miast.
Szczególnie interesujące są wyniki uzyskane od władz miast powiatowych i miast na
prawach powiatu – w tych grupach ankietą udało się objąć znaczącą większość ośrodków. Uzyskane odpowiedzi pokazują jaka jest, w świadomości władz lokalnych, skala
degradacji i potrzeb w zakresie rewitalizacji miast. W rozdziale drugim Rewitalizacja
dzielnic śródmiejskich Alina Muzioł-Węcławowicz przedstawia stan programów i procesów rewitalizacji dzielnic śródmiejskich, ich specyfikę oraz główne bariery w realizacji
programów W kolejnym rozdziale Wielkie osiedla mieszkaniowe – diagnoza stanu obecnego, podejmowane działania rewitalizacyjne Katarzyna Gorczyca wskazuje przemiany
urbanistyczne, społeczne i gospodarcze zachodzące na osiedlach z „wielkiej płyty” i perspektywy dalszego ich funkcjonowania. Rozdziały czwarty i piąty poświęcone zostały
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terenom poprzemysłowym. Bolesław Domański w opracowaniu Rewitalizacja terenów
poprzemysłowych − specyfika wyzwań i instrumentów charakteryzuje główne problemy
związane z zagospodarowaniem tego typu obszarów. W piątym rozdziale Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Polskie doświadczenia i perspektywy Maciej Huculak
podjął natomiast próbę odpowiedzi na pytanie, co dzieje się w Polsce z terenami, które
w wyniku transformacji gospodarczej przestały być wykorzystywane przez działalność
produkcyjną. Z kolei w rozdziale szóstym Daniel Załuski analizuje problemy związane
z Terenami pokolejowymi PKP S.A. w kontekście ich szans i możliwości przekształceń.
W rozdziale siódmym podjęty został temat Rewitalizacji terenów powojskowych. W tym
materiale przedstawione zostały losy nieruchomości, które zostały przejęte po wycofujących się jednostkach wojsk Federacji Rosyjskiej, a także problemy z zagospodarowaniem nieruchomości i budynków stopniowo opuszczanych przez polskie wojska.
Każdy z rozdziałów kończy się podsumowaniem. Niezależnie od tego redaktor naukowy tomu wykorzystał główne wątki poszczególnych części do przygotowania podsumowania, które zostało zamieszczone jako ostatni rozdział.

Wojciech Jarczewski
Redaktor tomu

Wojciech Jarczewski

Rozdział 1. Skala degradacji miast w Polsce
W celu pozyskania informacji na temat skali degradacji miast w Polsce zdecydowano się na przeprowadzenie badań ankietowych. W październiku 2007 r. Instytut Rozwoju Miast, prowadząc badania w ramach projektu zamawianego pt. Rewitalizacja miast
polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik
zrównoważonego rozwoju rozesłała pocztą do burmistrzów i prezydentów wszystkich
polskich miast ankietę, w której zawarto kilka podstawowych pytań dotyczących rewitalizacji: skali problemu oraz podejmowanych interwencji (zał. 1.1). W ankiecie pytano
o powierzchnię i liczbę mieszkańców żyjących na wymagających rewitalizacji terenach
śródmiejskich, blokowiskach i terenach poprzemysłowych, a także o podejmowane
działania rewitalizacyjne. W listopadzie i grudniu 2007 r. do miast powiatowych i funkcjonujących na prawach powiatu, które nie odesłały ankiety wysłano trzykrotnie przypomnienie oraz cyfrowy formularz ankiety, za pośrednictwem poczty e-mail. Szczególnie
duży wysiłek, położony na pozyskanie odpowiedzi z miast powiatowych i na prawach
powiatu, podjęty został w wyniku wstępnych ustaleń wskazujących, że złożony problem
degradacji miast dotyczy głównie miast średnich i dużych, a te w przeważającej części
należą do grupy miast powiatowych.

1.1. Skala zwrotu ankiet
Tabela 1.1. Liczba i odsetek odesłanych ankiet
Liczba miast w danej
grupie

Liczba odesłanych
ankiet

%
odesłanych ankiet

270

182

67,4

65

56

86,2

Pozostałe miasta

556

128

23,0

Miasta ogółem

891

366

41,1

Miasta powiatowe (bez miast –
powiatów grodzkich)
Miasta – powiaty grodzkie

Źródło: opracowanie własne.

W sumie otrzymano 366 wypełnione ankiety (tab. 1.1), co oznacza, że 41,1% miast
zdecydowało się na udzielenie odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie. Najlepszy
wynik uzyskano w grupie miast – powiatów grodzkich – 86,2% zwrotów, a nieco gorszy
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w grupie pozostałych miast powiatowych – 67,4%1. Spośród pozostałych miast odsetek
odpowiedzi wyniósł 23% (ryc. 1.1).

Ryc. 1.1. Liczba odesłanych ankiet na tle liczby miast
Źródło: opracowanie własne.

Nieco korzystniej prezentują się wyniki, jeżeli przyglądnąć się liczbie mieszkańców
miast w Polsce (tab. 1.2). Otrzymano wypełnione ankiety od miast liczących w sumie
ponad 17 mln mieszkańców (ryc. 1.2), czyli blisko 74% wszystkich mieszkańców miast.
W grupie miast-powiatów grodzkich odsetek ten sięgnął niemal 90%. Także i w tym
ujęciu widać stosunkowo najsłabsze wyniki dla pozostałych miast. W każdej z kategorii miast ankietę odsyłały głównie większe, jeżeli chodzi o liczbę ludności, ośrodki.
Niewątpliwie tak liczna grupa miast, które odpowiedziały na ankiety daje podstawy do
pewnych generalizacji i szacowania skali problemu degradacji miast w Polsce, a przynajmniej jego postrzegania przez samorządy na poziomie lokalnym.

1

Na potrzeby badań miasta zostały podzielone na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu (zasadniczo miasta duże, powyżej 60-70 tys. mieszkańców); pozostałe miasta powiatowe (zasadniczo
miasta średnie z ważnymi funkcjami administracyjnymi) oraz pozostałe miasta niebędące siedzibami powiatów.

Rozdział 1. Skala degradacji miast w Polsce
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Tabela 1.2. Liczba i odsetek mieszkańców miast, które przysłały ankietę

[mln osób]

%
mieszkańców miast,
które odesłały ankietę
do mieszkańców miast
ogółem

7,0

4,9

70,0

12,8

11,5

89,8

3,7

0,9

24,3

23,4

17,3

73,9

Liczba
mieszkańców
[mln osób]
Miasta powiatowe (bez miast
–powiatów grodzkich)
Miasta – powiaty grodzkie
Pozostałe miasta
Miasta ogółem

Liczba
mieszkańców miast,
które odesłały ankietę

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 1.2. Liczba mieszkańców miast, które odesłały ankietę na tle liczby mieszkańców
miast ogółem
Źródło: opracowanie własne.

W wyniku przeprowadzenia ankiet wyłonił się obraz skali problemu zdegradowanej substancji w miastach polskich, wymagający rewitalizacji oraz interwencji podej-

mowanych do końca 2007 r. Ankiety wypełniali urzędnicy miejscy zajmujący się
na co dzień podobną problematyką. Uzyskane wyniki są więc obrazem świadomości miast dotyczących skali problemów oraz podejmowanych działań, przed
przystąpieniem do aktualizacji (tworzenia) Lokalnych Planów Rewitalizacji na
potrzeby aplikowania o środki do poszczególnych wojewódzkich Programów
Operacyjnych 2007-2013.
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1.2. Odpowiedzi na ankiety
Udzielenie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań okazało się dla wielu miast
znaczącym wyzwaniem. Z uwagi na fakt, że w niewielu polskich miastach prowadzi się
analizy zróżnicowania wewnątrzmiejskiego zagadnień społeczno-ekonomicznych nawet wyznaczenie konkretnego obszaru kryzysowego, przeznaczonego do rewitalizacji
nie pozwala na łatwe określenie liczby mieszkańców tego obszaru. Jeżeli dodatkowo
wyznaczony obszar obejmuje tylko części niektórych ulic i osiedli, to pojawiają się dodatkowo problemy z wyznaczeniem powierzchni.
Spośród otrzymanych ankiet:
− 33 miasta nie potrafiły powiedzieć, ile osób mieszka na terenach śródmiejskich
przeznaczonych do rewitalizacji,
− 19 miast nie wie, jaka jest powierzchnia terenu śródmiejskiego, wyznaczonego
do rewitalizacji,
− 21 nie potrafi wskazać powierzchni oraz lokalizacji terenów poprzemysłowych,
mimo posiadania takich,
− 28 miast nie wie, jaką powierzchnię zajmują blokowiska,
− 24 miasta nie wie, ile osób mieszka w blokowiskach przeznaczonych do rewitalizacji.

1.3. Tereny poprzemysłowe
Tereny poprzemysłowe największy problem stanowią w miastach-powiatach grodzkich. W tej grupie 41 na 56 miast, które odpowiedziały na ankiety posiada takie zidentyfikowane tereny, a dalszych 6 zdaje sobie sprawę, że na ich terenie problem istnieje, ale nie
jest jeszcze dookreślony powierzchniowo. W grupie miast powiatowych połowa ze 182,
które odesłały ankietę zgłasza występowanie tego problemu. W najmniejszym stopniu
z degradacją terenów poprzemysłowych borykają się pozostałe miasta – w tej grupie tylko
39 na 128 stoi przed koniecznością rewitalizacji terenów poprzemysłowych (tab. 1.3).
Tabela 1.3. Zdegradowane tereny poprzemysłowe w miastach
Liczba miast,
Powierzchnia
Średnia powierzchnia
w których istnieją
terenów
terenów poprzemysłowych
tereny poprzemysłowe poprzemysłowych
w miastach, które
wymagające
zgłaszają ten problem
rewitalizacji
[ha]
[ha]
Miasta powiatowe (bez miast
– powiatów grodzkich)
Miasta – powiaty grodzkie
Pozostałe miasta
Miasta ogółem

Źródło: opracowanie własne

89,0

6651,2

74,7

41,0
39,0
169,0

13370,1
2218,7
22239,9

326,1
56,9
131,6

Rozdział 1. Skala degradacji miast w Polsce
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Przed koniecznością rewitalizacji terenów poprzemysłowych stoją miasta w regionach najsilniej uprzemysłowionych, takich jak województwa śląskie czy łódzkie. W województwach słabiej uprzemysłowionych ten problem ma znacznie mniejsze, a w takich
regionach jak województwa warmińsko-mazurskie czy podlaskie wręcz marginalne znaczenie (ryc. 1.3).

Ryc. 1.3. Powierzchnia terenów poprzemysłowych przeznaczonych do rewitalizacji
według województw
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki ankiety w zakresie terenów poprzemysłowych, choć w ogólnym zarysie
odzwierciedlają rozmieszczenie i skalę problemów w Polsce, wydają się znacznie niedoszacowane. Podczas przeprowadzania ankiety przedstawiciele różnych miast zgłaszali
duże trudności ze zidentyfikowaniem skali problemu terenów poprzemysłowych w swoich miejscowościach głównie z uwagi na fakt, że są to najczęściej tereny prywatne, co
do których władze lokalne posiadają bardzo skromne zasoby informacji.

1.4. Blokowiska
Wyniki ankiety wskazały, że władze miast diametralnie różnią się w ocenie skali
degradacji i potrzeb w zakresie rewitalizacji blokowisk, powstałych po II wojnie światowej, a przed 1990 rokiem. Wiele miast wskazało, że problemem objęte są wszystkie lub
prawie wszystkie istniejące w miastach bloki.
Z drugiej jednak strony istnieje spora grupa miast, które nie widzą konieczności
podejmowania jakiś szczególnych, zintegrowanych działań mających przeciwdziałać
zjawiskom kryzysowym występującym na tych terenach mimo, że znaczący odsetek ich
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mieszkańców żyje w powojennych blokach, a ich standard nie jest znacząco wyższy niż
w innych miejscach. Do miast, które wskazały, że nie ma u nich potrzeby rewitalizacji
blokowisk zaliczają się m.in.: Łódź, Poznań, Opole, Piła, Koszalin, Sosnowiec, Świnoujście, Suwałki, Wrocław, Bełchatów. Przyczyny niewłączania terenów powojennych
blokowisk na listę obszarów kryzysowych, przeznaczonych do rewitalizacji w niektórych miastach, zdają się wynikać z faktu, że problemy społeczne oraz stan zasobów
mieszkaniowych w starszych, przedwojennych dzielnicach śródmiejskich jest zazwyczaj znacznie gorszy i to im przyznaje się pierwszeństwo w programach odnowy. Takie
podejście prezentowane jest np. przez urzędników poznańskich, którzy uzasadniając
swoją odpowiedź w ankiecie napisali:
Zgodnie z badaniami stanów kryzysowych, wykonanych przez Wydział Rozwoju
Miasta UMP w 2005 r. i zawartymi w dokumencie „Założenia Miejskiego Programu
Rewitalizacji”, osiedla wielkopłytowe są obszarem występowania jednego do trzech
wskaźników (z pięciu wskaźników branych pod uwagę przy wyznaczaniu obszarów kryzysowych). W związku z tym osiedla wielkopłytowe nie zostały objęte Miejskim Programem Rewitalizacji. Wskaźniki kryzysowe będą monitorowane, a osiedla wielkopłytowe
włączone do miejskiego Programu Rewitalizacji, gdy pojawi się taka potrzeba.
W blokowiskach, które zostały wskazane jako przeznaczone do rewitalizacji żyje
11% mieszkańców miast (blisko 2 mln osób) i wartość ta jest zbliżona we wszystkich
trzech wyróżnionych typach miast, przy czym w większych ośrodkach ten odsetek jest
nieco większy niż w miastach małych (tab. 1.4).
Tabela 1.4. Powojenne blokowiska w miastach, które odesłały ankietę
Powierzchnia
blokowisk

Liczba
mieszkańców
blokowisk

[ha]

[mln]

%
ludności miast,
żyjących w blokach
przeznaczonych do
rewitalizacji

Miasta powiatowe (bez miast
–powiatów grodzkich)

5 436,12

0,64

13,1

Miasta – powiaty grodzkie

8 515,43

1,19

10,3

974,03

0,08

8,9

14 925,58

1,92

11,1

Pozostałe miasta
Miasta ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Problem zdegradowanych blokowisk wymagających rewitalizacji w najsilniejszym
stopniu sygnalizowany jest przez miasta województwa śląskiego. W pozostałych regionach liczba osób mieszkających w takich budynkach wacha się od kilkunastu do nieco
ponad 100 tys. osób (ryc. 1.4).
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Ryc. 1.4. Liczba mieszkańców blokowisk przeznaczonych do rewitalizacji według
województw
Źródło: opracowanie własne.

1.5. Przedwojenne dzielnice śródmiejskie
Wyniki ankiet wskazują, że liczba mieszkańców zdegradowanych dzielnic śródmiejskich, wymagających rewitalizacji jest w polskich miastach nieco większa niż
liczba mieszkańców blokowisk. W sumie na takich obszarach żyje 2 mln osób (11,6%
mieszkańców miast – tab. 1.5). Najwięcej takich terenów zidentyfikowano, na podstawie
ankiety, w województwach śląskim i dolnośląskim (ryc. 1.5).
Tabela 1.5. Zdegradowane przedwojenne dzielnice w miastach, które odesłały ankietę

Miasta powiatowe (bez miast –
powiatów grodzkich)
Miasta – powiaty grodzkie
Pozostałe miasta
Miasta ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Powierzchnia
przedwojennych
kwartałów
przeznaczonych
do rewitalizacji
[ha]

Liczba
mieszkańców przedwojennych kwartałów
przeznaczonych do
rewitalizacji
[mln]

%
ludności miast,
żyjących
w kwartałach
przedwojennych
przeznaczonych do
rewitalizacji

16 183,98

0,60

12,2

19 636,06
23 368,23
59 188,27

1,25
0,15
2,00

10,9
16,6
11,6
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Przedwojenne dzielnice śródmiejskie należą także, jak wynika z ankiet, do obszarów na których najliczniej prowadzono dotychczas działania służące ich rewitalizacji.
Wśród miast, które deklarują, że dotychczas wykonały już jakiekolwiek działania służące odnowie terenów zdegradowanych ponad 72% wskazało właśnie przedwojenne
dzielnice śródmiejskie jako obszary interwencji.

Ryc. 1.5. Liczba mieszkańców dzielnic przedwojennych według województw
Źródło: opracowanie własne.

1.6. Realizowane działania rewitalizacyjne
Rewitalizacja miast2 to skoordynowany, najczęściej przez władze lokalne, proces
przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej i pobudzanie rozwoju tych obszarów. W takim ujęciu rewitalizacja zakłada kompleksowe działania skierowane zarówno na przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym w sferze technicznej, jak i społecznej oraz ekologicznej.
Zrealizowanie jakichkolwiek działań zadeklarowało 178 spośród 363 miast, które
odesłały ankietę. Poza nielicznymi wyjątkami były to najczęściej działania skierowane
na odnowę centralnej części miasta, szczególnie rynku, ratusza oraz części budynków
2

Definicja rewitalizacji, przyjęta 15.02.2008 r. przez Komitet Naukowy projektu: Rewitalizacja jest to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający na celu
przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie
rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad
zrównoważonego rozwoju.
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w jego najbliższym sąsiedztwie, a w pozostałych obszarach kryzysowych w najlepszym
przypadku były to fragmentaryczne i wybiórcze działania.
Należy zaznaczyć, że dotychczas działania prowadzone pod pojęciem rewitalizacji
sprowadzają się w ogromnej większości do remontów i inwestycji. Różnego rodzaju
działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych należą do wyjątków oraz
skupiają się na pojedynczych, nie zawsze najważniejszych problemach społecznych
w terenach zdegradowanych. Poniżej przedstawiono kilka przykładów takich działań:
− wprowadzenie usług w kamienicach na rynku (Tarnów),
− działania społeczne w ramach Forum Inicjatyw Społecznych (Tczew),
− projekt Ścieżki Kulturowej Dzielnicy Czterech Świątyń (Wrocław),
− monitoring wizyjny na niektórych ulicach (Bełchatów),
− wzbogacenie i przenikanie się funkcji o różnym charakterze, wzbogacenie zdefiniowanych wartości kulturowych istniejącego zagospodarowania i poprawy
funkcjonowania obszaru (Bydgoszcz).
Podejście „twarde”, skupione głównie na projektach inwestycyjnych, jest efektem
zarówno ogromnych potrzeb remontowych i inwestycyjnych, jak i polityki państwa
i UE. W ramach ZPORR, a obecnie w ramach regionalnych Programów Operacyjnych
szanse na dofinansowane ze środków pomocowych przeznaczonych na rewitalizację
miały i mają głównie projekty inwestycyjne.

1.7. Wnioski
Zasadniczym celem ankiety była próba diagnozy skali problemów degradacji miast
oraz potrzeb w zakresie rewitalizacji. Została ona maksymalnie uproszczona, tak by jej
wypełnienie było możliwe dla większości miast. Otrzymano odpowiedzi od 41% miast,
w których żyje w sumie blisko 75% mieszkańców miast. Taką próbę można uznać za
reprezentatywną. Wyniki wskazują, że w kwartałach przedwojennych oraz w powojennych blokowiskach, wymagających rewitalizacji żyje blisko 24% obywateli polskich
miast, przy czym najgorsza sytuacja panuje w większych miastach. Co więcej – dotychczas prowadzone działania rewitalizacyjne wskazują, że choć powoli rodzi się świadomość skali problemu degradacji polskich miast, to nie wypracowano jeszcze narzędzi
i środków umożliwiających przezwyciężanie tego kryzysu. Zakres przeprowadzonych
przez władze miejskie działań rewitalizacyjnych, mimo niemal 20 lat funkcjonowania
odrodzonego samorządu gminnego, można ocenić jako bardzo niewielki i niewystarczający.
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Załącznik nr 1.1. Wzór ankiety
Instytut Rozwoju Miast
Szanowny Panie Prezydencie
Instytut Rozwoju Miast realizuje rządowy grant naukowy – zamawiany pt. Rewitalizacja miast polskich, którego celem jest kompleksowa ocena skali degradacji miast oraz wypracowanie polskiego modelu rewitalizacji, w tym rozwiązań prawnych, organizacyjnych
i finansowych. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Dzięki uzyskanym informacjom będzie można wstępnie rozpoznać i ocenić skalę problemów
oraz wpłynąć na wzrost jakości rozwiązań legislacyjnych oraz politykę państwa w tym zakresie.
Serdecznie dziękuję za pomoc i zaangażowanie
Prof. Zygmunt Ziobrowski
Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast
Nazwa miasta ………………........…….. województwo……………………..…………….………….....
Osoba (do kontaktu) wypełniająca ankietę………… ………………. e-mail ……………..........………
I. Czy w mieście istnieją tereny, wymagające odnowy (rewitalizacji) tak/nie
1. Dzielnice (kwartały) przedwojenne tak/nie
a) sumaryczny obszar (ha) ………
b) orientacyjna liczba mieszkańców na tych obszarach …………
2. Obszary poprzemysłowe wymagające restrukturyzacji
tak/nie
a) sumaryczny obszar (ha) ………
3. Powojenne blokowiska wymagające rehabilitacji tak/nie
a) sumaryczny obszar (ha) ………
b) orientacyjna liczba mieszkańców na tych obszarach …………
II. Czy miasto posiada Lokalny Program Rewitalizacji?
tak/nie
(jeśli tak to proszę o przesłanie wersji cyfrowej na adres e-mail lub przesłanie wersji papierowej/płytki
CD/DVD na adres Instytutu Rozwoju Miast wraz z ankietą)
III. Czy w latach 1990-2007 podjęto w mieście działania rewitalizacyjne? – jeżeli tak to proszę je
krótko opisać
Dzielnice przedwojenne

Obszary poprzemysłowe
lub powojskowe

Blokowiska

1. Lata realizacji
programu
2. Zakres prac (w tym
% obszaru miasta
objęty pracami)
3. Źródła
finansowania i
orientacyjny koszt
Wypełnioną ankietę proszę odesłać na adres IRM ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków
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Rozdział 2. Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich

2.1. Wstęp

1

Analizy programów rewitalizacji w polskich miastach pod względem charakterystyki obszaru poddanego rewitalizacji nasuwają trudności w definiowaniu przedmiotu
badania w zakresie struktury zabudowy i typologii obszarów. Śródmieścia, dzielnice
śródmiejskie, centra miast, nie wspominając o obszarach starej zabudowy, są pojęciami
nieostro definiowanymi. Przegląd definicji wraz z ogólną analizą przekształceń i problemów centrów miast zawiera praca A. Wolaniuk (2008). Akcentowanie podejścia historycznego – procesu wyodrębniania się obszaru, podejścia funkcjonalnego – koncentracji
różnych funkcji czy morfologicznego – intensywności i charakteru zabudowy w opisach
obszarów obejmowanych rewitalizacją nie wyczerpuje informacji znaczących z punktu
widzenia istoty rewitalizacji. Jest nią programowana interwencja w procesy rozwojowe, spowodowana kryzysem na danym obszarze . Z tego punktu widzenia interesujący
jest jego stan w czasie prowadzenia programu − to jego zagospodarowanie, te funkcje
i struktury, w tym struktury społeczne, które ściśle wiążą się z zaistniałą degradacją. Wydaje się, że do takich elementów należą w pierwszym rzędzie struktura demograficzna
i społeczna mieszkańców, zabudowa mieszkaniowa (stare zasoby), tradycyjne funkcje
usługowe, infrastruktura techniczna i społeczna. Na obecny stan obszarów śródmiejskich w Polsce silnie niekorzystny wpływ miała gospodarka epoki socjalizmu, lekceważąca wartości ekonomiczne i symboliczne historycznych centrów miejskich.
W projekcie badawczym zamawianym Rewitalizacja miast polskich jako sposób
zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego
rozwoju założono uwzględnienie specyfiki przedmiotowej programów rewitalizacji.
Odrębne analizy w ramach projektu badawczego obejmują rewitalizację obszarów
starej zabudowy miast2, obszarów poprzemysłowych, powojskowych, osiedli miesz1

W opracowaniu wykorzystano materiały projektu badawczego zamawianego Rewitalizacja
miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik
zrównoważonego rozwoju, w szczególności raport pt. „Rozpoznanie i ocena podjętych po
1990 roku, ważniejszych działań rewitalizacyjnych z punktu widzenia podstaw prawnych,
procedury decyzyjnej i procesu realizacyjnego, a także najistotniejszych przeszkód utrudniających ich realizację” (Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2008).

2

W dokumentacji projektu badawczego zamawianego odnośnie tego zakresu przedmiotowego jest
mowa o „rewitalizacji zdegradowanych śródmieść i wielofunkcyjnych, przedwojennych obszarów
zabudowy miejskiej”.
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kaniowych w zabudowie wielorodzinnej w technologii przemysłowej oraz krajobrazu
miejskiego.
Bezpośrednimi zadaniami programów rewitalizacji są: poprawa stanu technicznego
zabudowy i infrastruktury, w tym zabudowy mieszkaniowej, odnowa relacji społecznych
oraz zwiększenie potencjału gospodarczego obszaru, inaczej – odwrócenie procesu degradacji społecznej, ekonomicznej i materialnej. U podstaw programu rewitalizacji leży
diagnoza stanu, wskazująca lokalne uwarunkowania, walory, w tym obiekty dziedzictwa
historycznego i przyrodnicze oraz lokalne deficyty. O atrakcyjności idei rewitalizacji
decydują założenia towarzyszące tej koncepcji, fundamentalne dla rozwoju miast. Programy rewitalizacji wpływają na znaczącą zmianę jakościową relacji społecznych i ekonomicznych, powodują ugruntowanie miejskiej kultury życia i interakcji społecznych,
aktywnych zachowań wspólnotowych w przestrzeni „małych ojczyzn”. Sprzyjającym
ku temu czynnikiem jest wzrost jakości współczesnych przestrzeni miejskich, ich estetyki, funkcjonalności, bezpieczeństwa i swoistej otwartości na uspołecznienie życia
w miastach.
Zakreślenie szczegółowego pola analizy dla tematu „rewitalizacja dzielnic śródmiejskich” pozostaje niejednoznaczne. By uniknąć wyłączenia z zakresu analizy
struktur przestrzenno-funkcjonalnych w granicach miast, będących przedmiotem programu rewitalizacji lub spełniających kryteria programowe rewitalizacji pod kątem
przyszłych programów, jej przedmiot powinien pozostać otwarty. Można go określać
opisowo, jako obszary centralne miast, obszary intensywnej zabudowy miejskiej, np.
powstałej przed II wojną światową, szeroko rozumiane śródmieścia, obszary wielofunkcyjne, historyczne. Można go też definiować przez wykluczenie pozostałych typów obszarów, o łatwiejszej delimitacji, jak np. obszary poprzemysłowe, blokowiska.
Konsekwentnie, mówiąc o programach i procesach rewitalizacji miast podejmowanych w Polsce po 1990 r., w tym opracowywanych w formule lokalnych programów
rewitalizacji, określonej w Uzupełnieniu do Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, w tym o finansowaniu ze środków ZPORR projektów w ramach Działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe. powojskowe,
zakłada się, że obejmują one centralne części miast, a ściślej – co najmniej te części.
Wnioski i opinie w literaturze przedmiotu – o ile nie wskazano specyficznego przedmiotu – mogą odnosić się do rewitalizacji dzielnic śródmiejskich.
Programy rewitalizacji są programami na rzecz rozwoju lokalnego, elementami
polityki rozwoju. Nie są jedynymi programami prorozwojowymi, jakie prowadzą gminy i stąd wskazane jest badanie ich miejsca w nadrzędnej strategicznie polityce rozwoju. Śledząc historię rewitalizacji od 1990 r. można obserwować wzajemne relacje
różnych programów lokalnych. Nie wszystkie programy na rzecz restrukturyzacji obszaru spełniają kryteria szeroko definiowanej rewitalizacji, w zakresie kompleksowości podejścia, partycypacji społecznej, koordynacji działań, zarządzania programami,
systemu finansowania. Rewitalizacji nie należy również traktować jako panaceum na
wszystkie problemy rozwojowe indywidualnych dzielnic, miast czy systemu osadniczego.
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Pojęcie rewitalizacji bywa błędnie odnoszone do pojedynczych działań typu: modernizacja infrastruktury komunalnej, remont pojedynczych obiektów zlokalizowanych
w obszarach kryzysowych. W niektórych miastach czy dzielnicach miast mamy współcześnie do czynienia z korzystnymi efektami przekształceń substancji miejskiej, wynikającymi z fazy rozwoju gospodarczego i potencjału tych miast czy dzielnic, związanego z funkcjami turystycznymi, administracyjnymi. Te efekty, o charakterze procesów
gentryfikacji, mają często miejsce w niewielkich, najbardziej atrakcyjnych ośrodkach
turystycznych, w prestiżowych częściach śródmieść. Procesów o takiej genezie nie należy nazywać rewitalizacją.
Z drugiej strony, obserwując historię rewitalizacji miast w Polsce po zmianie systemu polityczno-gospodarczego w 1989 r., w warunkach powrotu systemu samorządności lokalnej, transformacji gospodarczej, restrykcyjne rozumienie rewitalizacji jako
procesu równoczesnych, pełnych przekształceń społecznych, ekonomicznych, technicznych i przestrzennych mogłoby doprowadzić do zawężenia pola analizy, prowadzącego do zniekształceń historii i doświadczeń samorządowych w dziedzinie rewitalizacji
w Polsce. Stąd należy uwzględniać w analizach również te programy rewitalizacji, które
w fazie projektowej, a szczególnie w fazie wdrożeniowej, nie charakteryzowały się permanentnie wszystkimi desygnatami pojęcia rewitalizacja, czyli w całym okresie funkcjonowania programu nie koncentrowały się równocześnie na wszystkich wymiarach rewitalizacji. Dotyczy to w szczególności programów pionierskich, podejmowanych w latach dziewięćdziesiątych XX w. Dla celów ewaluacji programów rewitalizacji i budowy
założeń polityki wspierania rewitalizacji, pominięcie doświadczeń gmin w realizacji
tych programów, przyniosłoby znaczną utratę możliwości wnioskowania, co najmniej
w aspekcie barier i przyczyn trudności rozwoju tych programów, ich czasochłonności
i efektywności.
W zasadzie programy rewitalizacji i działania rewitalizacyjne dotyczą szeroko
rozumianych śródmieść. Najczęściej są one skierowane na odnowę centralnej części
miasta, szczególnie rynku (Jarczewski 2008 a). Jedynymi szerzej znanymi wyjątkami
– jeśli chodzi o lokalizację w przestrzeni miasta – są zrealizowane w ramach Programu
Inicjatyw Lokalnych w Lublinie – programy odnowy Kośminka i Starych Bronowic,
dzielnic leżących na obrzeżu centrum Lublina i rewitalizacja Kolonii Zgorzelec w Bytomiu. Z badań ankietowych miast W. Jarczewskiego wynika, że poza śródmieściami,
w obszarach kryzysowych o innej lokalizacji w miastach, prowadzone są jedynie częściowe działania.
Ta obserwacja usprawiedliwia brak ścisłej kategoryzacji obszarów obejmowanych
programami rewitalizacji, to znaczy centralnych części miast, o długotrwałej zabudowie
i funkcjach.
Śródmieścia są predysponowane do prowadzenia rewitalizacji; są one obszarami
koncentracji problemów społecznych i techniczno-materialnych. Są też elementem tożsamości miasta, nośnikiem historycznej ciągłości, świadectwem jego znaczenia. Kryzys
funkcjonalny dotyka właśnie te obszary, szczególnie w dużych miastach, lub jest dla
nich potencjalnym zagrożeniem. Z kolei centra średnich i małych miast są miejscem
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koncentracji kontaktów i funkcji egzogenicznych (poza przemysłowymi). Przeciwdziałanie degradacji tych obszarów jest zadaniem warunkującym utrzymanie roli i pozycji
tych miast w konkurencyjnym otoczeniu.
Od restytucji samorządu terytorialnego w Polsce w 1990 r. podmiotami projektującymi i realizującymi programy rewitalizacji stały się gminy. Widziały one potrzebę
zintegrowanego podejścia do rozwoju i przeciwdziałania zapaści dzielnic centralnych,
uznawały zasadę koncentracji działań na wybranym obszarze. Już pierwsze programy
rewitalizacji zawierały analizy problemów społecznych, gospodarczych, technicznych
i przestrzennych. Jednak wdrożenia programów miały skromniejszy zakres, często były
fragmentaryczne.
Pojęcie „program rewitalizacji” ma dwa znaczenia – oznacza dokument programowy, zapis celów, koncepcji działania, strukturę organizacyjną, podział na części,
operacjonalizację, ale także oznacza całokształt działań wynikających z tego dokumentu. W tym drugim ujęciu mówimy o procesie rewitalizacji, składającym się
z określonej sekwencji zadań, podprogramów, określanych często mianem projektów. Program rewitalizacji charakteryzują fazy organizacyjne, typowe dla programów
wieloletnich – etap programowania (od inicjatywy przez debatę, analizy, po opracowanie programu), etap wdrożenia oraz etap monitoringu efektów, nakładający się na
ten poprzedni, prowadząc z reguły do modyfikacji programu i kontynuacji procesu
realizacyjnego. Przez działania rewitalizacyjne należy rozumieć całość przedsięwzięć
w ramach programu rewitalizacji. Mówiąc o realizacji konkretnych zadań określonych
w programach rewitalizacji, mówimy o realizacji lub wdrożeniu projektu, ewentualnie
działania, zadania, będącego jednym z elementów programu. Program rewitalizacji
jest prowadzony na ściśle delimitowanym obszarze. Projekty i zadania mają również
swoje zasięgi terytorialne, przy czym możliwe są takie projekty, szczególnie w sferze działań społecznych i ekonomicznych, które będą adresowane do całego obszaru
programu rewitalizacji lub danego miasta i wszystkich jego mieszkańców, a jedynie
organizowane na obszarze programu rewitalizacji (lub odwrotnie). Programy rewitalizacji opracowane przed 2004 r. noszą swe indywidualne nazwy. Programy powstałe
zgodnie ze wskazaniami podanymi w Uzupełnieniu do Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zawierają wspólny człon – lokalny program rewitalizacji (LPR).
Źródła informacji
Podstawowymi źródłami informacji dla niniejszej analizy są studia monograficzne
osiemnastu miast i inne prace wykonane w ramach projektu badawczego Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz
czynnik zrównoważonego rozwoju, literatura przedmiotu, programy opracowane przez
samorządy terytorialne i inne opracowania, w tym analizy sytuacji w zakresie wykorzystania programów i środków unijnych na potrzeby rewitalizacji.
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Uwagi metodologiczne
Analiza programów samorządowych o długoletnim horyzoncie, na bieżąco modyfikowanych i uzupełnianych, nasuwa szereg ograniczeń. Istotnym czynnikiem jest różnorodność miast i środowisk miejskich w Polsce i rola „indywidualnej ścieżki” programu rewitalizacji w gminach, warunkowana unikalnością sytuacji rozwojowej, zasobów,
funkcji, substancji historycznej, układów przestrzennych, lokalnych potencjałów i deficytów oraz polityką samorządu wobec programu rewitalizacji, a także konsekwencją
w realizacji tej polityki.
Ocenę efektów programów utrudnia brak właściwych danych statystycznych prezentujących skalę potrzeb, np. poprzez statystykę powierzchni obszarów miejskich wymagających rewitalizacji, liczby i struktury ludności zamieszkującej te obszary, statystykę form działalności gospodarczej zarówno w układzie regionalnym, jednostek administracyjnych, jak również w dezagregacji wewnątrzmiejskiej. W szczególności brak
statystyk społecznych i gospodarczych w skali małych jednostek wewnątrzmiejskich
powoduje utrudnienia w programowaniu procesów rewitalizacji i ich analizie. Poza tym,
wiele aspektów rewitalizacji trudno ujmować ilościowo, a ujęcia jakościowe istotnie determinuje system wartości i ocen autorów, odnoszący się do postrzegania jakości życia
i jakości przestrzeni, ładu przestrzennego i jakości architektury, szczególnie w stosunku
do form powszechnych. Podobnie, statystyki społeczne i badania jakości życia bardzo
rzadko są dostępne w agregacji stosownej do analizy obszarów kryzysowych. W praktyce badania społeczne, w tym preferencji i postaw społeczności lokalnych, są prowadzone indywidualnie, na potrzeby opracowania danego programu i jego ewaluacji. W tej
sytuacji nie ma warunków prowadzenia studiów porównawczych, co znacząco osłabia
praktyczne i teoretyczne wnioskowanie o kierunkach przekształceń śródmieść w ramach
procesów rewitalizacji.
Zważywszy na zróżnicowanie struktur miejskich w Polsce, różną dostępność specjalistów i metody projektowania rewitalizacji w miastach, wysoką aktualnie dynamikę
zjawiska, przy braku standaryzacji procesów (poza narzuconą biurokratycznie strukturą dokumentów programowych – lokalnych programów rewitalizacji), wnioskowania
uogólniające są obarczone ryzykiem subiektywnej oceny.

2.2. Analiza stanu programów i procesów rewitalizacji dzielnic śródmiejskich
Samorządy lokalne przygotowywały programy rewitalizacji według odmiennych
zasad w różnych okresach po 1990 r. Za główną cezurę należy przyjąć datę wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej, ponieważ członkostwo, a właściwie dostępność środków
funduszy unijnych, miały znaczące konsekwencje dla programowania rewitalizacji,
głównie dla formalizacji programów rewitalizacji oraz – w mniejszym stopniu – dla ich
finansowania i wdrażania. Przyjęto następującą systematyzację problematyki rewitalizacji w Polsce:
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1) lata 1990 – 2003
2) lata 2004 – 2006
3) od 2007 r.
Z punktu widzenia realizacji poszczególnych projektów rewitalizacji i analizy efektów te granice czasowe mają znaczenie orientacyjne, choćby ze względu na dostępność
funduszy przedakcesyjnych, zasady wydawania środków funduszy strukturalnych3. Ponadto, indyferentne pozostają zasadnicze krajowe uwarunkowania rewitalizacji – uzależnienie od aktywności gmin i brak polityki państwa na rzecz rewitalizacji obszarów
kryzysowych w miastach.
Z punktu widzenia reform i polityki krajowej w całym okresie 1990–2008 rewitalizacja śródmieść była organizowana i realizowana na podobnych zasadach.
Na szczeblu krajowym nie wprowadzono specjalnych regulacji prawnych, organizacyjnych i finansowych, dedykowanych wyłącznie rewitalizacji. Politykę rządową można śledzić analizując dokumenty programowe w zakresie rozwoju miast,
mieszkalnictwa, polityki regionalnej lub opracowywane w różnych latach projekty
legislacyjne dotyczące programowania i realizacji programów rewitalizacji. W latach 1990–2008 nie wypracowano jednego modelu programowania oraz wdrażania
rewitalizacji (Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2008). Raczej mamy do czynienia
z wieloma modelami. Nie ma jednolitego wzorca tworzenia instrumentów rewitalizacji. Wobec braku instrumentów polityki krajowej, priorytetowe znaczenie miały
inicjatywy lokalne, wola polityczna i konsekwencja samorządów miast w działaniu
na rzecz rewitalizacji.
Przeszkodą w analizie programów rewitalizacji i badaniach porównawczych jest
brak prostego i powszechnego systemu zbierania i przedstawiania danych oraz monitorowania programów.
2.2.1. Pierwsze programy rewitalizacji w Polsce – 1990-2003
Pierwsze programy rewitalizacji były prowadzone na zasadach indywidualnych,
pionierskich inicjatyw miast. Od końca lat dziewięćdziesiątych XX w. rozpoczął się
okres powolnego wzrostu zainteresowania rewitalizacją, co wiązało się ze wzrostem
świadomości kryzysu rozwojowego znacznych części miast, wzrostem znajomości programów rewitalizacji prowadzonych w innych krajach, popularyzacją programów rewitalizacji, prowadzoną – między innymi – przez stowarzyszenie Forum Rewitalizacji.
Istotnymi czynnikami były też możliwość zapoznania się z pierwszymi efektami wdrażanych programów oraz zapowiedź zwiększonej dostępności środków pomocowych na
cele rozwojowe.
Pionierskie programy podejmowane na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.,
w pierwszych latach transformacji społeczno-gospodarczej były realizowane w szcze-

3

Chodzi o zasadę, że środki funduszy strukturalnych mogą być wydawane i rozliczne jeszcze przez
dwa lata po zakończeniu danego programu.
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gólnie trudnych warunkach4. Powstawały one z reguły przy wsparciu merytorycznym
ekspertów zagranicznych pracujących dla polskich samorządów lokalnych w ramach
programów pomocy technicznej ze strony rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, w ramach programów przedakcesyjnych
Unii Europejskiej, programów bilateralnych międzypaństwowych i samorządowych5.
Wydaje się, że znaczące były tu przede wszystkim programy pomocy dla samorządów
terytorialnych, realizowane przez brytyjski Know How Fund oraz przedsięwzięcia sponsorowane przez rząd Stanów Zjednoczonych poprzez USAID6.
W obliczu braku programu rządowego i podstaw ustawowych samorządy tworzyły lokalne instrumenty rewitalizacji. Bywały to czasem działania oceniane jako
balansujące na granicy prawa, problemem jest tu głównie alokacja środków publicznych dla podmiotów prywatnych. Stosowano różne formuły tej alokacji, strumienie
środków były niewielkie, jednak interpretacje prawne są niekorzystne dla samorządów7. Mimo różnej historii pierwszych programów w kolejnych kadencjach władz
samorządowych, programy te miały duże znaczenie promocyjne i strategiczne. Kilka
miast, które rozpoczęły działania rewitalizacyjne już w XX w. jest dobrze rozpoznawalnych poprzez swoje programy, np. Szczecin, Sopot, Płock, Lublin, Bielsko-Biała,
mimo, że nie wszystkie z tych miast prowadziły swe programy rewitalizacji równie
dynamicznie i konsekwentnie.
Przykład 2.1. Rewitalizacja w Szczecinie
W Szczecinie pierwsze przygotowania do renowacji dwóch centralnych kwartałów śródmieścia prowadzono w oparciu o sformułowaną w październiku 1990 r.
Lokalną Strategię Mieszkaniową, w ramach której opracowano koncepcję renowacji
kwartałów śródmiejskich8. Podstawą prawną pierwszych działań rewitalizacyjnych
w Szczecinie do 2005 r. była Strategia Renowacji Śródmieścia Szczecina9, szeroko
konsultowana, zatwierdzona przez Radę Miejską w 1993 r., jako element Planu Strategicznego Miasta. W 1996 r. Rada Miejska zaktualizowała Strategię, w kolejnych
latach powstawały dokumenty i działania realizujące Strategię, dotyczące tworzenia
4

5

6
7

Por. np. informacje o wpływie wysokiego poziomu bezrobocia na realizację programu rewitalizacji w Dzierżoniowie (Mliczyńska-Hajda 2008).
Pierwsze doświadczenia samorządów lokalnych – liderów w dziedzinie rewitalizacji po 1990 r.
przedstawiono w pracach K.Skalskiego (1999), T.Topczewskiej, D.Bartoszewicz, K.Donimirskiej,
W.Siemińskiego (2005) i A.Czyżewskiej (2008).
United States Agency for International Development.
Problem zostanie szerzej przedstawiony w innym miejscu, chodzi o orzeczenie NSA, sygn. II G
SK 411/08.

8

Informacje dotyczące programu rewitalizacji śródmieścia Szczecina opracowano na podstawie: G. Kulpa-Jarocka, 2008, Podsumowanie działań w zakresie procesów rewitalizacyjnych
w Szczecinie, materiały Programu Badawczego.

9

W dokumentach samorządowych Szczecina, do czasu uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, posługiwano się konsekwentnie terminem renowacja.
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i rozwoju spółek zajmujących się renowacją, tworzenia programów wspierających
działania remontowe podejmowane przez mieszkańców oraz działań wpływających
na program renowacji, np. w sprawie prywatyzacji lokali komunalnych, miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, polityki mieszkaniowej, zmian w systemie zarządzania nieruchomościami komunalnymi.
W 2005 r. podstawą prawną działań rewitalizacyjnych stał się Lokalny Program
Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina, opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR. Dokument uchwalono w celu umożliwienia licznym podmiotom dostępu do środków
unijnych na działania w zakresie rewitalizacji, przez co nastąpiło znaczne rozszerzenie obszarów planowanych do rewitalizacji (ryc. 2.1). Uchwała w sprawie Strategii
Renowacji Śródmieścia formalnie jest nadal dokumentem obowiązującym, w trakcie
przygotowania jest aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Szczecina.
Już w 1990 r. władze miasta rozpoznały szczegółowo miejskie zasoby mieszkaniowe. Zdiagnozowano zły stan budynków komunalnych, których aż 75% powstało na przełomie XIX i XX wieku. Rozwiązanie sprawy sukcesywnej poprawy stanu
i standardu zabudowy mieszkaniowej stało się jednym z głównych zadań, a wybór
Śródmieścia wynikał z zagęszczenia zabudowy i jej bardzo złego stanu, szczególnie
oficyn. Obszar Śródmieścia tworzy jednolity zespół urbanistyczny o dużych walorach historycznych. Przyjęto, że skutecznym sposobem ratowania zasobów mieszkaniowych mogą być tylko działania kompleksowe polegające na modernizacji całych
kwartałów.
Koncepcje organizacji i finansowania renowacji kwartałów zabudowy w centrum
miasta ulegały różnym modyfikacjom. Nie powiodły się pierwsze próby finansowania
modernizacji ze środków partnerów prywatnych, połączone z komercjalizacją tych
kwartałów. Pod tym pojęciem należy rozumieć obowiązek dostarczenia lokatorom
standardowych mieszkań zamiennych budowanych na wolnych terenach miejskich,
w zamian za prawo sprzedaży odnowionych budynków.
W latach 1991-1997 koordynacją całości spraw związanych z rewitalizacją
zajmował się doradca prezydenta ds. Rewitalizacji, kierujący pracami Zespołu Koordynacyjnego ds. Renowacji Historycznej Zabudowy Miasta. W kolejnych latach
funkcjonowały różne rozwiązania organizacyjne w zakresie koordynacji działań rewitalizacyjnych, wszystkie w strukturach administracji samorządowej. Utworzono
trzy miejskie spółki, którym powierzono zadanie renowacji: w 1997 r. rozpoczęło
działalność Szczecińskie TBS (STBS – kwartały turzyńskie nr 27 i 33) i Szczecińskie
Towarzystwo Renowacyjne (STR – kwartały nr 21 i 22), w 1998 r. – TBS „Prawobrzeże” (TBSP – jeden z kwartałów Starego Dąbia na prawobrzeżu). Spółki ściśle
współpracowały z Zespołem Koordynacyjnym. Do Szczecińskiego Towarzystwa Renowacyjnego, w 1998 r. przystąpił drugi udziałowiec – American Retail Systems sp.
z o.o. (ARS), obejmując 51% udziałów. W partnerstwie z ARS miasto zarządzało procesem rewitalizacji kwartałów nr 21 i 22 do końca 1999 r., kiedy to gmina odsprzedała
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ARS swoje udziały w spółce i utworzyła nową gminną spółkę z o.o. – Szczecińskie
Centrum Renowacyjne (SCR). Przyczyną tej decyzji były rozbieżności w podejściu
do tempa i zakresu prowadzonych prac. Polem działalności STR pozostało 6 nieruchomości w kwartałach 21 i 22 wniesionych na początku aportem przez miasto,
a SCR – pozostałe nieruchomości w tych kwartałach.
Pierwszym sukcesem była modernizacja kwartału nr 27 (kwartał turzyński), rozpoczęta przez miasto w 1993 r., sfinalizowana przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w 2008 r. Od początku podjęto współpracę z mieszkańcami
kwartałów przygotowywanych do renowacji, przedstawicielami rad osiedli, organizacji społecznych, socjologiem, projektantami oraz uczelniami. Dużą wagę przykładano do udziału lokalnej społeczności w procesie projektowania pilotażowej renowacji
kwartału nr 27. Utworzono punkt informacyjny dla mieszkańców w jednym z lokali,
prowadzono konsultacje, wydawano biuletyn informacyjny.
Charakterystyczną dla rewitalizacji w Szczecinie jest koncentracja uwagi na
działaniach remontowych i modernizacyjnych w zasobach mieszkaniowych. Funkcjonują dwa programy finansowego wspierania przez gminę remontów i modernizacji
zabudowy mieszkaniowej, sformułowane w ramach Strategii Renowacji Śródmieścia:
− Program Małych Ulepszeń – realizowany od 1995 r., adresowany głównie do
najemców mieszkań komunalnych i dotyczący podstawowych ulepszeń w lokalach,
− Program „Nasz Dom” – realizowany od 1998 r., adresowany do właścicieli
lokali we wspólnotach mieszkaniowych z udziałami gminy, dotyczący remontów części wspólnych nieruchomości.
Programy te stanowią formę łączenia funduszy publicznych i prywatnych w celu
przeprowadzenia podstawowych ulepszeń w mieszkaniach lub częściach wspólnych
budynków. Celem programów jest aktywizacja mieszkańców w zakresie podejmowania działań remontowych poprzez finansowe wspieranie tych prac przez gminę. Większość budynków, w których przeprowadzono remont ze wsparciem środków gminy
skupiona jest w rejonie lub w pobliżu śródmieścia.
Program Małych Ulepszeń polega na refundacji przez gminę (dotacja) części
kosztów ulepszeń dokonywanych przez lokatorów i podnoszących podstawowy standard zamieszkiwania. Takie przedsięwzięcia nie zastąpią prac kompleksowych, pozwolą jednak przynajmniej na częściowe zahamowanie procesu dekapitalizacji substancji
mieszkaniowej, przy jednoczesnej wyraźnej poprawie warunków mieszkaniowych
samych lokatorów. Programem objęte są te części miasta, dla których w przeciągu
najbliższych lat nie przewiduje się kompleksowej renowacji. Do katalogu wspieranych
działań należy:
− zastąpienie ogrzewania piecowego przez czystszy system ogrzewania,
− utworzenie toalety, łazienki, kuchni, jeżeli dotąd brak było w mieszkaniu tych
pomieszczeń,
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− ulepszenie części wspólnych budynku lub posesji.
Program adresowany jest do najemców, ale dopuszcza możliwość dofinansowania również dla właścicieli mieszkań we wspólnotach z udziałem gminy, jeżeli
ulepszenia dokonywane są grupowo. Ogółem w latach 1995-2007 w ramach tego Programu zrealizowano ulepszenia o łącznej wartości ponad 18 mln zł, z dofinansowaniem środków gminy w wysokości ok. 6,5 mln zł. Efektem rzeczowym jest, między
innymi, likwidacja ogrzewania piecowego w 3,7 tys. mieszkań, utworzenie łazienek
w 145 mieszkaniach.
Program „Nasz Dom” polega na dofinansowaniu z budżetu miasta remontów
części wspólnych budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale komunalne – remontów inicjowanych i przeprowadzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.
Zakresy prac i rodzaje budynków objętych programem ulegały zmianom. Przykładowo, w 2008 r. wprowadzono premiowanie remontów elewacji budynków położonych
w miejscach ważnych ze względu na wizerunek miasta, wyłączając z możliwości
uzyskania dofinansowania wspólnoty z mniejszościowym udziałem gminy, których
budynki znajdują się w pozostałych obszarach.
Do końca 2007 r. roku z dofinansowania Programu „Nasz Dom” skorzystało
728 wspólnot, które zrealizowały remonty o łącznej wartości ok. 70 mln zł. Udział
środków gminy w tych kosztach wyniósł prawie 15 mln zł, a wysokość kredytów termomodernizacyjnych zaciągniętych przez wspólnoty – 14 mln zł.
Obszar objęty pierwszym dokumentem programowym – Strategią Renowacji Śródmieścia Szczecina – obejmował początkowo 56 kwartałów śródmiejskiej
zabudowy mieszkaniowo-usługowej o łącznej powierzchni ok. 100 ha. W ramach
aktualizacji Strategii w 1996 r. dołączono do niego niewielki teren w rejonie
ul. Tkackiej oraz teren Starego Dąbia (dawne centrum na prawobrzeżu Szczecina). Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje 8 obszarów o łącznej powierzchni
ok. 1,4 tys. ha (ryc. 2.1). Działania skoncentrowane mają miejsce tylko we fragmentach obszaru nr 1 – Śródmieście, w Starym Dąbiu i w północnych osiedlach
Szczecina.
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Ryc. 2.1. Obszary objęte programami rewitalizacji w Szczecinie
Źródło: Urząd Miasta Szczecin, wg Kulpa-Jarocka 2008.

Dominacja problematyki mieszkaniowej w działaniach rewitalizacyjnych Szczecina nie doprowadziła do znaczących przekształceń społecznych i biznesowych w odnawianych kwartałach. Prowadzone są programy kulturalne, głównie na Deptaku
Bogusława. Inicjatorem popularnych imprez kulturalnych jest Szczecińskie Centrum
Renowacyjne. Odbywają się spotkania z artystami, artystyczne akcje uliczne, występy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy, koncerty z udziałem
gwiazd. Organizowane są również akcje edukacyjne dla najmłodszych, pokazy tańca,
kiermasze. Tradycyjną stała się też impreza sportowa – coroczny konkurs skoków
o tyczce.

36

Alina Muzioł-Węcławowicz

Stosownie do reguł finansowania projektów ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w Szczecinie po 2004 r. realizowano
różne przedsięwzięcia dofinansowane ze środków unijnych, np. budowę Sceny Kameralnej w Pasażu Bogusława, renowację budynku rektoratu Pomorskiej Akademii
Medycznej na Starym Mieście, gmachu Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej przy ul.
Kolumba, remont lokalu Towarzystwa Walki z Kalectwem, ocieplenie budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
W ramach aktualizacji LPR planuje się przede wszystkim koncentrację działań
rewitalizacyjnych na mniejszych obszarach, włączenie do nowego dokumentu aktualnych treści ze Strategii Renowacji Śródmieścia i położenie dużego nacisku na działania społeczne, z wykorzystaniem w dużej mierze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, szczególnie w obszarze śródmiejskich kwartałów i w północnych osiedlach miasta. Bardziej realna wydaje się też rewitalizacja wewnątrzmiejskich terenów
nadwodnych Śródodrza, obejmujących zespół wysp w centrum miasta między dwiema
odnogami ujścia Odry (tereny poportowe) oraz fragment nabrzeży w rejonie dworca
PKP. Planowana jest tu rewitalizacja w układzie komercyjnym, prowadzona przez
różnych inwestorów według jednorodnej koncepcji przestrzennej uwzględniającej
uwarunkowania historyczne i krajobrazowe. Miasto prowadzi rozmowy m.in. z inwestorami zagranicznymi, którzy dostrzegli potencjał inwestycyjny tych terenów.
Przykład 2.2. Program rewitalizacji Sopotu
Program rewitalizacji miasta Sopotu10 został opracowany i przyjęty uchwałą
Rady Miasta z dnia 27 listopada 1997 r. Rok wcześniej został powołany zespół koordynacyjny do spraw rewitalizacji pod kierunkiem wiceprezydenta miasta i pełnomocnik do spraw rewitalizacji. Program rewitalizacji miasta został opracowany w ramach
strategii rozwoju miasta (Plan Strategiczny Miasta Sopotu z kwietnia 1996 r.), poprzedzonej diagnozą struktury społecznej i przestrzennej.
Planowanie i uruchamianie działań w ramach programu rewitalizacji prowadzi
Wydział Strategii Rozwoju Miasta. W rewitalizacji Sopotu dużo uwagi poświęcono
sprawom odnowy budynków (zabudowa z przełomu XIX i XX w.) i poprawy warunków mieszkaniowych. W tym celu podjęto programy wspomagające, polegające na:
– refundacji właścicielom nieruchomości części kosztów remontu budynków,
– udzielaniu przystępnych kredytów wspólnotom mieszkaniowym.
Głównymi założeniami programu stały się: tworzenie mechanizmów i warunków umożliwiających rewitalizację obszarów zabudowy o walorach historycznych,
konserwacja zabytkowej substancji mieszkaniowej, sukcesywne porządkowanie
wartościowych kulturowo i ekonomicznie kwartałów miasta w celu odzyskania lub
podwyższenia ich wartości funkcjonalnej, technicznej, ekonomicznej i kulturowej.
10

Informacje o programie rewitalizacji miasta Sopotu opracowano na podstawie: Chabierska
2008, Czyżewska 2001, Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2008; Lorens 2008.
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W konsekwencji głównymi uczestnikami programu rewitalizacji Sopotu zostały
wspólnoty mieszkaniowe, administratorzy budynków i inwestorzy zewnętrzni.
W pierwszym, pilotażowym etapie programu rewitalizacji planowanymi działaniami objęto jedynie część historycznego centrum miasta, wokół ulic: Monte Cassino,
Kościuszki i Grunwaldzkiej.
Widocznym efektem programu jest poprawa stanu zabudowy mieszkaniowej –
wspólnoty mieszkaniowe na terenach wyznaczonych do rewitalizacji podjęły znaczne
inwestycje remontowe, wspierane programami dotacyjnymi miasta (tab. 2.1)
Tabela 2.1. Sopot – nakłady na remonty elewacji kamienic w latach 1998 – 2007
Rok

Wydatki gminy [zł]

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ogółem

100 000
188 000
300 000
652 000
814 000
956 000
1 040 000
1 000 000
1 820 000
1 535 000
8 405 000

Wydatki wspólnot
mieszkaniowych [zł]
210 000
368 000
869 000
888 000
898 000
945 000
2 530 000
3 011 000
9 719 000

Ogółem [zł]
100 000
398 000
300 000
1 020 000
1 683 000
1 844 000
1 938 000
1 945 000
4 350 000
4 546 000
18 124 000

Źródło: Dane Urzędu Miasta Sopotu, wg H. Chabierska, 2008.

W ciągu 10 lat w Sopocie wyremontowano 190 budynków mieszkalnych. Rzeczywiste zaangażowanie właścicieli mieszkań było wyższe, ponieważ warunkiem
wsparcia ze strony gminy remontów elewacji było samodzielne wykonanie przez
wspólnotę mieszkaniową remontów dachów i izolacja fundamentów. Ponadto uporządkowane zostały wybrane kwartały, począwszy od eliminacji obiektów substandardowych i modernizacji ciągów pieszo-jezdnych z miejscami postojowymi. Wzmocniona została atrakcyjność inwestycyjna obszaru śródmiejskiego Sopotu. Inwestycje
podmiotów prywatnych objęły głównie sferę usługową, w tym usługi turystyczne.
Uruchomione zostały procesy aktywizacji gospodarczej mieszkańców, znacząco
wzrosła dbałość mieszkańców o otoczenie.
W czerwcu 2006 r. Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
lokalnego programu rewitalizacji. Program ten kontynuuje główne założenia pierwszego programu rewitalizacji, wyznacza nowe obszary do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi, szczegółowo precyzując także działania niezbędne do podjęcia
w obrębie każdego z nich. Głównymi celami w wymiarze przestrzennym pozostaje
odnowa obiektów mieszkalnych w mieście i zachowanie historycznego wizerunku
miasta, poprawa estetyki przestrzeni publicznych, modernizacja budynków użytecz-
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ności publicznej dla celów kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych. Podstawowe
cele gospodarcze programu to tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych
dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, bezpłatne szkolenia i doradztwo dla
drobnej przedsiębiorczości, a społeczne – to przeciwdziałanie patologiom, pomoc
najsłabszym społecznie grupom ludności, zahamowanie migracji ludzi młodych do
innych miast, przeciwdziałanie procesom selekcyjnym i marginalizacji społecznej
mieszkańców, przy respektowaniu interesów i potrzeb społeczności lokalnych.
Istotnymi walorami działań miasta Sopotu w zakresie rewitalizacji są: konsekwentna realizacja programu, funkcjonowanie lokalnych instrumentów wsparcia, szeroki udział inwestorów prywatnych, realizujących projekty inwestycyjne. Czynnikami
ułatwiającymi realizację programu są: relatywnie wysoki status ekonomiczny miasta
i jego mieszkańców, bardzo wysoka atrakcyjność miasta z racji funkcji turystycznych
i uzdrowiskowych, walorów historycznych i położenia miasta, ale też konsekwentna
wizja rozwoju miasta. Jak pokazują wyniki badań opinii publicznej, program rewitalizacji miasta znalazł uznanie mieszkańców, doceniających wzrost atrakcyjności miasta
i środowiska zamieszkiwania, bezpieczeństwa w mieście i współpracy mieszkańców
(Chabierska 2008).
Przykład 2.3. Program rewitalizacji Lublina
Niepowtarzalny charakter miał program odnowy dwóch lubelskich dzielnic ekstensywnej zabudowy – Starych Bronowic i Kośminka11. Te dwie dzielnice, zamieszkałe przez ok. 7 tys. osób w pierwotnych planach – mimo oporu mieszkańców – miały
być przeznaczone na intensywną zabudowę wielorodzinną, co wiązałoby się z wywłaszczeniem i przesiedleniem dotychczasowych mieszkańców. Jednak mieszkańcy
wywalczyli rezygnację z takich zamierzeń i podjęcie sprawy zagospodarowania tych
obszarów przy zachowaniu charakteru zabudowy i istniejącej struktury własności.
Nowe ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego i zadania inwestycyjne z finansowym udziałem mieszkańców podjęto już na początku lat 90. Głównym zadaniem było uzupełnienie uzbrojenia ulic, co w konsekwencji doprowadziło do poprawy standardu i wyposażenia istniejącej zabudowy. Zachętą do współdziałania stało
się udzielenie ulg w podatkach od nieruchomości. W roku 1995 przyjęto Program
Inicjatyw Lokalnych (PIL) koordynujący działania i powołano w Urzędzie Miasta
zespół obsługi programu, zapewniający spójność podejmowanych decyzji. Specyfiką Programu Inicjatyw Lokalnych było partycypacyjne podejście do planowania,
inwestycji infrastrukturalnych i remontowych w zasobach mieszkaniowych. W ciągu pierwszych ośmiu lat realizacji programu (do 2000 roku) wykonano większość
uzupełnień uzbrojenia, oczyszczono i udostępniono dla rekreacji dwa odcinki dolin
rzecznych, stworzono znaczną ilość miejsc pracy zwiększających ofertę usługową,
uruchomiono proces inwestycyjny na około 75% ogólnej liczby działek.
11

Informacje na podstawie Kipta 2008; Topczewska, Bartosiewicz, Donimirska, Siemiński 2005.
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Ograniczone możliwości budżetu miasta sprawiały, że inwestycje miejskie ograniczały się niemal wyłącznie do współfinansowania uzupełnienia uzbrojenia terenu
i rekultywacji terenów zielonych. To skromne wsparcie zostało zwielokrotnione przez
inwestycje prywatne dzięki pomocy doradczej, która była naturalną kontynuacją partycypacji publicznej w planowaniu przestrzennym. Mieszkańcy potrzebowali informacji dotyczącej procedur urzędowych, ale też porad w zakresie regulowania stanów
prawnych posesji, możliwości technicznych rozbudowy domów, trybu pozyskiwania
środków na doprowadzenie wody i kanalizacji czy nawet planów uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Współfinansowanie uzbrojenia przez mieszkańców
było w istocie sposobem na przyspieszenie modernizacji lokalnych ulic. Mieszkańcy
sfinansowali dokumentację techniczną uzbrojenia wraz z kosztorysem, wnieśli aporty
finansowe, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o umowę dotyczącą wspólnej
realizacji robót. Przeprowadzenie przetargu, nadzór nad inwestycją i jej rozliczenie
wraz z dopłatą udziału miasta było zadaniem miejskich służb inwestycyjnych, skrupulatnie kontrolowanych przez mieszkańców.
Monitoring zmian prowadzono co dwa lata metodą obserwacji zewnętrznej. Szacowana wartość inwestycji w wyniku realizacji programów w obydwu dzielnicach na
koniec 1998 r. wynosiła 7,9 mln zł (w cenach 1998 r.), z tego 77,2% kosztów ponieśli
inwestorzy prywatni, 17,1% Urząd Miasta Lublina, a 5,1% inne podmioty. Po roku
1998, wskutek różnorodności inwestycji, ocena efektów przyjętą metodą przestała
być wystarczająca. Niemniej zmiany w zainwestowaniu terenu były znaczące.
Poza odnową Starych Bronowic i Kośminka miasto Lublin prowadziło systematyczne prace na rzecz rewitalizacji. Intensywnie korzystano ze środków przedakcesyjnych do modernizacji sieci infrastrukturalnych w obszarach przewidzianych do
rewitalizacji, w tym na Starym Mieście.
W 1996 roku Program Inicjatyw Lokalnych został uznany za „najlepszą praktykę” w dziedzinie poprawy warunków mieszkaniowych na Konferencji HABITAT II
w Istambule.
Przykład 2.4. Program rewitalizacji Bielska-Białej
W Bielsku-Białej przedmiotem pierwszych działań rewitalizacyjnych była Starówka12. W latach 1995-1996 w ramach prac Biura Rozwoju Miasta nad miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bielska-Białej wykonano dla
Starówki inwentaryzację architektoniczną obiektów i inwentaryzację urbanistyczną
terenu. Rozpoczęto prace nad programem rewaloryzacji. W czerwcu 1996 roku powołano Zespół Koordynacyjny ds. Rewitalizacji Bielskiej Starówki.
W roku 1997 powołano koordynatora działań na tym terenie – jako pełnomocnika Prezydenta – w Wydziale Gospodarki Przestrzennej. Uchwałą Rady Miejskiej
z dnia 10 lutego 1998 r. przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
12

Por. Tertelis 2008.
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dla bielskiej Starówki, a 18 czerwca 1998 r. uchwalono Strategię Rewitalizacji.
Szczegółowe zasady realizacji procesu opracowano w Urzędzie Miejskim13, określając gospodarowanie nieruchomościami na obszarze rewitalizacji, konieczność
wykwaterowania mieszkańców, możliwości pozyskania mieszkań zamiennych.
Sporządzono Program Ulepszeń Lokatorskich w obiektach prywatnych wspomagany częściowym zwrotem kosztów przez gminę. Program rewitalizacji ściśle korelował z programem polityki mieszkaniowej, strategią rozwoju miasta, planami
zagospodarowania przestrzennego.
Pomimo przygotowań, wobec braku zainteresowania ze strony prywatnych inwestorów, pod koniec lat dziewięćdziesiątych ub. wieku zawieszono rewitalizację
Starówki.
Ponownie tematykę organizacyjną i zakres programowy podjęto w Bielsku-Białej w roku 2002, powołując pełnomocnika do spraw rewitalizacji i zespół koordynacyjny. Uchwałą z 19 grudnia 2002 r. ustalono listę zadań finansowanych z budżetu
miasta w ramach rewitalizacji Starówki. Programowe dokumenty rewitalizacji modyfikowano w 2002 i 2005 r. Program z 2005 r., opracowano w strukturze wymaganej przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów ze środków ZPORR. 21 grudnia
2007 r. Rada Miejska przyjęła uchwałą Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich
w Bielsku-Białej na lata 2007-2013. Obszar programu rewitalizacji pozostał ten sam,
który wyznaczono w 2005 r. na podstawie analizy zagrożeń, obejmujący ok. 954 ha,
w trzech lokalizacjach, obejmujących Śródmieście i dwa zespoły osiedli. Program na
lata 2007 – 2013 zawiera zadania planowane do realizacji przez samorząd, sektor prywatny, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, uczelnie wyższe, kościoły i związki
wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe, a głównymi celami programu są ożywienie gospodarcze i społeczne oraz zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego
obszaru rewitalizowanego.
Przykład 2.5. Program rewitalizacji Płocka
Miasto Płock swoimi planami odnowy objęło również teren Starówki14. Zainteresowanie władz miejskich Płocka procesem rewitalizacji nastąpiło w drugiej kadencji samorządowej, w latach 1994 – 1998. Uchwałą Rady Miasta z 22 kwietnia
1997 r. przyjęto Strategię Rewitalizacji Płockiej Starówki, na podstawie tej strategii
podejmowano działania rewitalizacyjne.
Pierwsze prace rewitalizacyjne prowadziła Agencja Rewitalizacji Starówki
(ARS), najpierw jako zakład budżetowy, potem spółka z ograniczoną odpowiedzial13

Miasto Bielsko-Biała korzystało z pomocy doradczej finansowanej przez USAID; doświadczenia w pracy nad przygotowaniem programu rewitalizacji opublikowano w pierwszej edycji poradnika dla Rad Miejskich i Zarządów Miast Vademecum rewitalizacji dawnych dzielnic
mieszkaniowych, pod redakcją K. Skalskiego (1999).
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Por. Wierzbicka, 2008, Monografia programu rewitalizacji w mieście Płocku
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nością, w której 100% udziałów objęło miasto. Agencja przejęła od miasta nieruchomości na terenie objętym programem rewitalizacji. Przedmiotem działania Agencji
jest działalność budowlana i usługowa, prowadzona w imieniu własnym lub na zlecenie.
W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Płocka działania rewitalizacyjne
przypisane są różnym jednostkom organizacyjnym. Głównym wykonawcą projektów
inwestycyjnych na terenie Starego Miasta pozostaje Agencja Rewitalizacji Starówki,
jakkolwiek skala jej aktywności jest limitowana możliwościami finansowymi i dotacjami miejskimi. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, korzystając ze środków
budżetu miasta, prowadzi bieżące prace remontowe. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płocku sp.z o.o. (MTBS) realizuje część swoich inwestycji
w formule społecznego budownictwa czynszowego na terenie Starego Miasta, wykorzystując, między innymi, kredyty ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Przykładem działalności Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Płocku w latach 2002 – 2004 w obszarze programu rewitalizacji jest odrestaurowanie kamieniczek przy ul. Kwiatka (fot.2.1).

Fot. 2.1. Płock. Odnowa zabudowy ul. Kwiatka 15 – 25
Źródło: MTBS Płock

Pierwsze działania inwestycyjne w ramach programu rewitalizacji objęły remont Starego Rynku i przystosowanie do funkcji głównej miejskiej przestrzeni publicznej, o charakterze reprezentacyjnym, służącej społeczności miasta jako miejsce
imprez kulturalnych i społecznych oraz prywatnych spotkań mieszkańców miasta.
Przeprowadzono również, w oparciu o wynik konkursu urbanistycznego, przebudowę Placu 13 Straconych. Po przebudowie w rejonie Placu powstały nowe usługi
gastronomiczne, medyczne, prawne. Jednym z celów rewitalizacji Starego Miasta
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był remont ratusza i utrzymanie siedziby władz miejskich w historycznym budynku.
W kolejnych latach skupiono się na budowie amfiteatru i wzbogaceniu oferty turystyczno-kulturalnej Płocka, z wykorzystaniem rekreacyjnym nabrzeża Wisły.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka został przyjęty uchwałą Rady
Miasta Płocka w dniu 28 czerwca 2005 r. Program nawiązuje do Strategii Rozwoju
Miasta Płocka z 2003 r., obejmuje miasto w całości, ze szczególnym uwzględnieniem
terenów zdegradowanych, czyli:
1) obszaru Starego Miasta o wyjątkowych walorach historyczno-krajobrazowych,
2) terenów powojskowych o atrakcyjnej lokalizacji w centrum miasta,
3) terenów poprzemysłowych, obecnie zabudowywanych pod kątem nowych
funkcji, najczęściej handlowych,
4) terenów lewobrzeżnej części miasta – osiedla Radziwie.
Program rewitalizacji miasta Płocka został podzielony na etapy, przy czym
pierwszym etapem, skupiającym największą pomoc i uwagę gminy jest rewitalizacja
Starego Miasta wraz z nabrzeżem wiślanym.
W programie rewitalizacji Płocka centralne miejsce zajmują przestrzenie publiczne i dążenie do utrzymania funkcji miejskich w centrum miasta. Przykładem
wieloaspektowego przedsięwzięcia jest program dla ulicy Tumskiej, będącej głównym ciągiem handlowym historycznego centrum miasta. Remontowi i przebudowie
ulicy Tumskiej towarzyszą przedsięwzięcia społecznościowe. Na potrzeby studium
wykonalności dla remontu ul. Tumskiej przeprowadzono badania ankietowe podmiotów gospodarczych funkcjonujących w obrębie Starego Miasta. Płock uczestniczył
w programie ADHOC Rozwój Historycznych Starówek w Środkowej i Wschodniej
Europie dostosowany do Społecznych i Demograficznych Zmian w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG IIIB CADSES. Projekt realizowano w latach 2004–2008,
miasto otrzymało dofinansowanie o wartości ok. 90 tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, całkowita wartość projektu dla miasta wyniosła ok. 115
tys. euro. Celem projektu był modelowy rozwój i implementacja innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do wymogów teraźniejszości odnowy zabytkowych starówek.
Działania te dotyczyły odnowy starówek zgodnie z wymogami konserwatorskimi
i utrzymania ich w możliwie oryginalnym stanie, jak również strategicznego dostosowania zabudowy historycznej do zmieniających się warunków demograficznych
i społecznych. Wyzwaniem jest godzenie dostosowania zabudowy do potrzeb osób
starszych i niepełnosprawnych z zasadami ochrony zabytków.
W 1996 r. powstało w Płocku stowarzyszenie ,,Starówka”, a w 2008 r. stowarzyszenie „Tumska”, działające na rzecz utrzymania w śródmieściu, a w szczególności
w obszarze ul. Tumskiej, salonu miasta – ośrodka kultury, turystyki, rekreacji, handlu
i usług obsługi biznesu, a także centrum administracji publicznej. Stowarzyszenie,
do którego należą mieszkańcy i inni użytkownicy budynków przy ulicy Tumskiej,
aktywnie uczestniczy w procesie rewitalizacji śródmieścia Płocka.
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Pierwszy etap rewitalizacji – podsumowanie
Samorządy miejskie szerzej skierowały swe zainteresowania ku rewitalizacji pod
koniec lat dziewięćdziesiątych. Wynikało to z problemów obszarów kryzysowych, narastającej świadomości współzależności degradacji zabudowy, szczególnie zabudowy
mieszkaniowej, z problemami społecznymi, eskalacją zjawisk wykluczenia społecznego
i tendencją trwałości stanów kryzysowych. Dość systematycznie pojawiały się zapowiedzi prawnej regulacji procesów rewitalizacji. Projekty ustaw w tym zakresie zapowiadały wsparcie organizacyjne i finansowe gmin prowadzących programy rewitalizacji,
obejmowały podstawowe wymiary rewitalizacji; sporą uwagę skupiały zagadnienia remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych.
Nie dysponujemy statystyką jednostek samorządowych podejmujących działania
rewitalizacyjne na przełomie wieków. Miasta przygotowywały się do rewitalizacji – tworzyły strategie rozwoju, prowadziły inwentaryzacje zasobów, badania społeczne, w samorządowych programach obligatoryjnych, czy to odnoszących się do sfery społecznej,
czy materialnej, koncentrowały uwagę na obszarach kryzysowych. Coraz powszechniej
stosowały zasady programowania odnowy i przekształceń wybranych części centrów
miast. Ocenia się, że około 40 miast w Polsce podjęło działania na rzecz rewitalizacji
jeszcze przed 2004 r.
Trudno o jednoznaczną charakterystykę miast zaangażowanych w rewitalizację
oraz wskazanie bezpośrednich inspiracji samorządów. O ile doświadczenia w planowaniu kompleksowych przekształceń struktur miejskich miast były dość duże, to efekty
realizacyjne nie były znaczące. Często ograniczano zadania i obszary objęte działaniami
do projektów pilotażowych lub projektów częściowych, o ograniczonej skali, polegających np. na realizacji zadań leżących w kompetencjach samorządu gminnego, przy przesunięciu części projektów rewitalizacji do momentu pozyskania środków zewnętrznych
na ich realizację. Podstawową przyczyną tego stanu rzeczy były problemy finansowe
– brak środków na sfinansowanie wieloaspektowych programów.
Miasta, które jako pierwsze podejmowały się opracowania programów rewitalizacji należały do co najmniej jednej z poniższych kategorii:
1) miasta posiadające wysokie walory historyczne i doświadczenie w programach
renowacji zabytków, np. Zamość, Kraków, Lublin,
2) miasta posiadające w centralnych częściach obszary o znacznym stopniu degradacji, w tym śródmieścia praktycznie nieodbudowane po II wojnie światowej,
np. Elbląg, Głogów, Karlino, Kołobrzeg, Polkowice lub obszary niezagospodarowane, np. Gdańsk, Bydgoszcz (tereny nadrzeczne),
3) miasta, których śródmieścia traciły podstawowe funkcje i zwartość przestrzenną wskutek przekształceń przemysłu, usług, komunikacji, np. Radom, Starogard Gdański,
4) miasta, które strategię rozwoju i wizję konkurencyjności wobec innych miast
opierały na modernizacji historycznego centrum miasta (ratusz, rynek, starówka), uczynieniu zeń symbolu i marki miasta, np. Wrocław, Chojnice, Bytom,
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5) miasta posiadające znaczne, zdegradowane zasoby mieszkaniowe i/lub doświadczające problemów społecznych na szeroką skalę, np. Szczecin, Będzin,
Jaworzno, Sopot,
6) miasta, które posiadały intensywne kontakty krajowe i międzynarodowe, w tym
uczestniczyły w programach doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego, prowadzonych w pierwszych latach transformacji, np. Płock, Dzierżoniów,
Bielsko-Biała, Tarnów.
2.2.2. Lokalne programy rewitalizacji 2004-2006

Doświadczenia miast – pionierów rewitalizacji w niewielkim stopniu zostały wykorzystane w tworzeniu podwalin wspomagania rewitalizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytetu 3 – Rozwój lokalny,
działania 3.3. – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe. Propozycje struktury treści dokumentów programowych – lokalnych programów rewitalizacji (LPR) – opierały się na założeniach modelowych, zawartych w projektach
legislacyjnych z zakresu rewitalizacji oraz w pewnej mierze na doświadczeniach inicjatyw podejmowanych w miastach zachodnioeuropejskich, np. Inicjatywy Wspólnotowej URBAN w zakresie definiowania mierników kryzysu. Zakresy przedmiotowe
kwalifikowanych przedsięwzięć zaś pominęły istotną barierę rewitalizacji w Polsce –
brak instrumentów finansowania remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych,
szczególne budynków prywatnych, wspólnot mieszkaniowych i komunalnych. Z racji
systemowego braku możliwości współfinansowania remontów budynków mieszkalnych z funduszy unijnych – dla spójności rewitalizacji – miasta powinny móc korzystać z krajowych instrumentów wsparcia w tym zakresie. Adresowanie w innych
programach operacyjnych problematyki socjalnej i społecznej (Sektorowy Program
Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”) oraz ekonomicznej i przedsiębiorczości
(Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”) nie
zostało wystarczająco skojarzone – poprzez działania z zakresu pomocy technicznej
i szkoleniowe – z rewitalizacją określoną w ZPORR, jej społecznymi i ekonomicznymi zadaniami. Formułę zestandaryzowanych lokalnych programów rewitalizacji
(LPR) wytyczyło Uzupełnienie do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego i podręcznik procedur wdrażania ZPORR. Ten biurokratyczny sposób
standaryzacji programowej dokumentacji rewitalizacji i narzucone tempo działań od
początku nie wróżyły wysokiego poziomu i prestiżu LPR.
Uwzględnienie rewitalizacji w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju
Regionalnego na lata 2004–2006, finansowanym z funduszy strukturalnych UE i otwarcie wsparcia finansowego dla projektów zawartych w lokalnych programach rewitalizacji wpłynęły na zdynamizowanie tego typu działań. Jednocześnie spowodowały – z racji
zakresu przedmiotowego dostępnego finansowania – wzmocnienie postrzegania rewitalizacji jako zespołu działań adresowanych przede wszystkim do sfery materialno-technicznej. Dość powszechną jest teza, że wiele LPR opracowanych zostało dlatego, że
sporządzenie takiego programu warunkowało uzyskanie dotacji z odpowiedniego prio-
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rytetu ZPORR, dla różnych, często niepowiązanych ze sobą projektów inwestycyjnych
(Heczko – Hyłowa 2008).
Według danych Instytutu Rozwoju Miast dla pierwszego, po akcesji Polski, okresu finansowania Unii Europejskiej lokalne programy rewitalizacji zostały z opracowane i zatwierdzone w 129 miastach15 (Heczko-Hyłowa 2008). W 2004 r. programy takie
przyjęło 31 miast, w 2005 r. – 63 miasta i 35 miast w 2006 r. Około 15% miast w Polsce
wykazało aktywność i zainteresowanie ofertą unijnych funduszy w zakresie działania
3.3. Poziom wdrożenia tych programów jest trudny do oceny, a samą liczbę LPR należy
traktować orientacyjnie, ponieważ obejmuje ona programy dotyczące różnej skali przestrzennej, różnej jakości, o praktycznie nieznanym poziomie implementacji.
Formuła LPR jest nowym typem urbanistycznej dokumentacji programowej, z założenia opiera się na podejściu zintegrowanym. Lokalne programy rewitalizacji zawierają analizy problemów w sferach: społecznej, gospodarczej i materialno-technicznej
oraz przestrzennej i projekty działań w każdej z tych sfer na wybranym, delimitowanym wynikami analiz obszarze miasta. W programach ujęte zostały mniej lub bardziej
szczegółowe plany finansowe, jednak w wielu z nich zastosowano proste zestawienia
bazujące na łatwo dostępnych danych, głównie budżetu samorządu i podmiotów z nim
powiązanych. Nie ma – jak dotąd – przykładu programu, w którym decyzje wyboru najkorzystniejszych instrumentów finansowych wypływały z szerokiej analizy pożądanych
ekonomicznych rezultatów programu oraz oceny efektywności i użyteczności różnych
instrumentów finansowania (Heczko-Hyłowa 2008).
Przykład 2.6. Program rewitalizacji Żyrardowa
Lokalny program rewitalizacji Żyrardowa powstał w 2004 r. Program odnowy
tego miasta jest interesujący z kilku powodów – historii programu, wielości typów
obszarów do rewitalizacji znajdujących się w centrum miasta oraz stopnia wykorzystania funduszy unijnych (ZPORR).
Ogólny zarys kierunków działań rewitalizacyjnych16 został zawarty w opracowanej w 1996 roku Strategii Rozwoju Żyrardowa do roku 2010. Przeprowadzone później analizy i badania szczegółowe posłużyły do sformułowania założeń programu
rewitalizacji przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w 2003 r., a następnie do uchwalenia
w 2004 r. LPR na lata 2004-2020.
Łączna powierzchnia całego obszaru objętego LPR wynosi 180 ha, co stanowi
12,5% powierzchni miasta. Program odnowy miasta Żyrardowa obejmuje:
− rewitalizację zespołu mieszkaniowo-usługowego osady przyfabrycznej
w centrum miasta o powierzchni 36 ha, podlegającego ścisłej ochronie konserwatorskiej, wraz z tzw. strefą pośrednią o pow. 40 ha,

15
16

Na podstawie bazy danych Instytutu Rozwoju Miast o miejskich LPR.
Informacje na podstawie Komża, 2008, Rewitalizacja Żyrardowa.
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− teren historycznej zabudowy pofabrycznej – o powierzchni 10 ha, podlegający ścisłej ochronie konserwatorskiej – wprowadzenie nowych użytkowników do budynków poprzemysłowych o dużej wartości architektonicznej,
− odnowę zaniedbanych obszarów parkowych,
− rewitalizację zaniedbanych dzielnic przyległych do osady fabrycznej,
− uzupełnienia sieci infrastruktury komunalnej.
Na obszarach programu występowało wiele znamion kryzysu: braki w podstawowej infrastrukturze technicznej i wysokie zużycie istniejącej infrastruktury, zły
stan budynków, zanieczyszczenie środowiska naturalnego (paleniska węglowe w domach na terenie osady fabrycznej), w sferze społecznej – bezrobocie, ubóstwo, trudne
warunki mieszkaniowe, przestępczość oraz niski poziom aktywności społecznej.
Treść programu rewitalizacji została skoordynowana z ustaleniami miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Dla przygotowania i realizacji programu
rewitalizacji powołano w 2003 roku zespół koordynacyjny złożony z przedstawicieli
wydziałów Urzędu Miasta.
W 2005 r. Żyrardów zgłosił siedem wniosków z o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3. ZPORR, wszystkie
te wnioski uzyskały dofinansowanie17.
Projekty realizowane w ramach programu rewitalizacji mają głównie charakter
projektów twardych, inwestycyjnych. Pod względem typologii podmiotu realizującego projekty wyróżnia się projekty publiczne – realizowane przez samorząd miejski,
dofinansowane ze środków europejskich lub realizowane w całości ze środków własnych oraz projekty prywatne – realizowane przez pozostałe podmioty. W Żyrardowie przedsiębiorcy prywatni inwestują głównie na terenie pofabrycznym dawnych
Zakładów Lniarskich, przylegającym do rynku. W LPR Żyrardowa przyjęto zasadę
opracowywania tzw. projektów głównych i uzupełniających. Te drugie polegały na
działaniach spółek miejskich, które pozwoliły np. na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 34 budynków, zabudowę niezagospodarowanych przestrzeni przy
jednej z ulic budynkami mieszkalnymi przez Żyrardowskie TBS. Przykładami inwestycyjnych projektów prywatnych są przebudowa i modernizacja obiektu dawnej
tkalni na centrum handlowe i rewaloryzacja i modernizacja obiektu dawnej kotłowni
i zagospodarowanie na funkcje mieszkaniowe (lofty), termomodernizacja budynków
mieszkalnych Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Prowadzone równocześnie projekty miękkie dotyczyły:
− porządkowania stanu prawnego nieruchomości,
− stosowania ulg podatkowych /program pomocy publicznej dla przedsiębiorców/ oraz zwolnienia w podatku od nieruchomości,

17

Projekty te dotyczyły przebudowach dwóch ulic, przebudowy i remontu trzech szkół, budowy
systemu monitoringu wizyjnego, rewaloryzacji parku (3 etapy).
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− udzielania pomocy przedsiębiorcom i osobom chcącym podjąć działalność
gospodarczą przez instytucje otoczenia biznesu, organizowane przez Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,
− udzielania pomocy osobom bezrobotnym w ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
Na uwagę zasługuje szeroka promocja programu rewitalizacji Żyrardowa i samego miasta. Miasto aktywnie uczestniczyło w organizacji szkoleń i konferencji dotyczących rewitalizacji. Mając na uwadze, że głównym walorem miasta, unikalnym na
skalę europejską, jest zachowana zabudowa osiedla przyfabrycznego, należy wskazać,
że dotychczasowe działania w ramach programu rewitalizacji w zasadzie całkowicie
pominęły modernizację tej historycznej zabudowy mieszkaniowej. Dofinansowanie
ze środków ZPORR nie wchodziło w rachubę, dla miasta intensywny program modernizacji dzielnicy przyfabrycznej był poza zasięgiem możliwości finansowych.
Programy rewitalizacji, rozumiane jako dokumenty, uległy standaryzacji. Natomiast ścieżki wdrażania programów są wysoce zindywidualizowane. W wielu miastach
odbywa się ono z dużym zaangażowaniem samorządu i społeczności lokalnej, ale w części miast bywa jeszcze prowadzone bez koniecznej koordynacji, konsekwencji i partycypacji społecznej.
Programy rewitalizacji traktowane są ciągle jako „uzupełnienie” aktywności inwestycyjnej samorządów miast. Nie są postrzegane jako przedsięwzięcia, które mogą
i powinny korzystnie oddziaływać na sytuację ekonomiczną miasta i w długoletnim horyzoncie czasowym zwiększać jego potencjał rozwojowy poprzez wygenerowanie wymiernych korzyści dla budżetu miasta.
Pewne słabości lokalnych programów rewitalizacji obciążają partnerów gmin. Zalecenia i wytyczne z poziomu ministerialnego były modyfikowane w trakcie prac nad
tymi programami. Część firm doradczych odpowiedziała na zlecenia gmin dotyczące
opracowania LPR produkcją masową, o niskim poziomie merytorycznym. Istnieją jednak także przykłady głębokich studiów analitycznych, prowadzonych zaawansowanymi
technikami w oparciu o partycypacyjny model programowania działań, np. program rewitalizacji wypracowany w Poznaniu.
Jak wynika z badań prowadzonych w ramach ewaluacji programów rewitalizacji
i projektów współfinansowanych ze środków ZPORR, śródmieścia utrzymały swą pozycję głównych obszarów obejmowanych działaniami rewitalizacyjnymi. Obszary wyznaczone do rewitalizacji obejmowały bowiem głównie tereny historycznych centrów oraz
zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych18.

18

Por. raport ewaluacyjny W. Siemińskiego, T. Topczewskiej pt. ‘Ocena programów i projektów
rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość’, Warszawa, 2008.
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2.2.3. Kierunki ewolucji programów rewitalizacji od 2007 r.

Najnowsze informacje o programach rewitalizacji wydają się być wypadkową
dwóch głównych czynników: braku zmian w krajowej polityce rewitalizacyjnej i zaistnienia zmian w finansowaniu rozwoju ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy czynnik –
brak wsparcia rewitalizacji na poziomie krajowym poprzez instrumenty finansowe i inne
wpływa hamująco na dynamikę rewitalizacji19. Kolejny okres finansowy Unii Europejskiej przyniósł istotne zmiany w systemie alokacji środków na rozwój. Dysponentami
tych środków stały się, w dużej mierze, Urzędy Marszałkowskie, odpowiedzialne za
opracowanie i wdrożenie Regionalnych Programów Operacyjnych. Pojawiła się możliwość wspierania – w ograniczonej skali – projektów mieszkaniowych, to znaczy remontów i modernizacji lub adaptacji zasobów wielomieszkaniowych społecznego sektora
mieszkaniowego, realizowanych w ramach operacji zintegrowanego rozwoju obszarów
miejskich lub osi priorytetowej dla obszarów dotkniętych lub zagrożonych degradacją
fizyczną i wykluczeniem społecznym20. Jak wskazują dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, alokacja środków na cele mieszkaniowe w poszczególnych województwach
jest różna, nie są wykorzystane maksymalne udziały alokacji na tego typu projekty. Regiony stosują różne podejścia do dystrybucji tych środków pomiędzy gminy. Nie dysponujemy jeszcze możliwością oceny nowych projektów. Od czerwca 2009 r. otworzyły
się w całej Unii Europejskiej pewne nowe możliwości wsparcia finansowego remontów
i modernizacji budynków mieszkalnych, takich, które prowadziłyby do wzrostu efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu zastosowania odnawialnych źródeł
energii. Tę możliwość wprowadziło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 397/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektowności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie
mieszkaniowym. Unia, mając na uwadze długofalowe oraz antykryzysowe priorytety
swej polityki, otworzyła wszystkim krajom członkowskim drogę do wspierania w okresie finansowania 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) takich remontów i modernizacji istniejącej substancji mieszkaniowej, które
będą prowadziły do zwiększania efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej. Nie narusza to wcześniejszych decyzji o alokacji środków EFRR. Kraje
członkowskie mogą wprowadzić bieżące modyfikacje w korzystaniu ze środków Euro19

20

Mimo to warto odnotować sygnały zmiany podejścia, dające programom inwestycyjnym oraz społecznym prowadzonym na obszarach kryzysowych (zdegradowanych) pewne preferencje w dostępie do środków w sytuacji niedoboru zasobów, np. w programie „Moje Boisko Orlik 2012”,
jednym z priorytetów przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie projektów jest „realizacja
na terenie zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ich
rewitalizacji”.
Por. art. 7.2. Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w zakresie programowania działań dotyczących
mieszkalnictwa.
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pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W każdym państwie członkowskim wydatki na zwiększanie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie energii odnawialnej
w istniejącym budownictwie mieszkaniowym są kwalifikowalne do kwoty 4% całkowitej alokacji z EFRR. Polska otrzymała na lata 2007–2013 ok. 35,1 mld euro z EFRR,
pozyskanie części tych środków na wspieranie remontów substancji mieszkaniowej prowadzących do oszczędności zużycia energii wydaje się możliwe techniczne, ponieważ
część tych środków nie została jeszcze szczegółowo rozdysponowana, możliwe też są
przesunięcia wewnątrz programów. Niemniej wymaga to inicjatywy rządowej. Z punktu widzenia potrzeb polityki rewitalizacyjnej ta ewentualność jest bardzo interesującą
opcją, mogącą prowadzić do częściowego niwelowania luki remontowej w zasobach
mieszkaniowych w obszarach objętych programami rewitalizacji. Miasta podjęły się
zadania zmian swoich programów rewitalizacji, dostosowując je do uzgodnień Regionalnych Programów Operacyjnych, wpisujących rewitalizację w politykę rozwoju, oraz
rozszerzając swoje programy o nowe elementy. Często drugie edycje LPR bazowały na
szerszych analizach sytuacji społecznej i ekonomicznej. Obszar programów ulegał przy
tym zwiększeniu, dodawano nowe jednostki, jednak uprzywilejowana pozycja śródmieść – głównych teatrów działań rewitalizacyjnych – nie uległa zmianie.
Przykład 2.7. Wzrost kompleksowości programu rewitalizacji na przykładzie
Łodzi
Przykładem wzrostu kompleksowości realizowanych projektów jest łódzki projekt „Poprawa warunków życia mieszkańców łódzkich domów familijnych”, przyjęty
uchwałą Rady Miasta w grudniu 2007 r. Jest to program inwestycyjno-społeczny,
przewidziany do realizacji w latach 2007 – 2012. W warstwie społecznej zakłada poprawę warunków życia mieszkańców domów familijnych, ich warunków lokalowych
i aktywizację zawodową bezrobotnych mieszkańców. Społeczny element programu
polega na poszerzeniu oferty instytucji pomocy i integracji społecznej oraz na poprawie jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucje otoczenia biznesu i szkoleniowe. Program inwestycyjny zakłada modernizację domów familijnych z zachowaniem tkanki
urbanistycznej, zabytkowych elementów, przy włączeniu nowej zabudowy. Inwestor
zostanie wybrany w konkursie, teren będzie mu przekazany bezprzetargowo, z warunkami prowadzenia inwestycji zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Projekt
dotyczy obszaru wyznaczonego ulicami Księży Młyn, Przędzalniana, Fabryczna,
Ogrodowa, Plac Zwycięstwa, łącznie 1032 lokali mieszkalnych (979 czynszowych,
53 własnościowe). Użytkownicy mieszkań otrzymają kilka wariantów zmiany mieszkania, osobno dla najemców, osobno dla właścicieli, obejmujących opcje pozostania
w rejonie lub przeprowadzki do innych lokalizacji.
W związku z projektem prowadzono badania opinii mieszkańców. 98% z nich
słyszało o programie, 91% jest przychylnych projektowi. Większość jest zainteresowana zamianą lokalu na inny, nowo budowany (71%), 22% chce mieszkania komu-
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nalnego w innym miejscu, 7% jest przeciwnych remontowi mieszkań. Osoby bezrobotne są w ok. 24% gospodarstw domowych. O ile większość mieszkańców nie
jest zainteresowanych programem zdobywania pracy, o tyle w grupie gospodarstw
z osobą bezrobotną 56% jest zainteresowana pomocą na rynku pracy.

2.3. Potrzeby w zakresie odnowy a skala działań
Skala degradacji substancji materialnej miast, w tym ich śródmieść, degradacji
przestrzennej, społecznej i gospodarczej w Polsce pozostaje nierozpoznana. Poza indywidualnymi badaniami w skali lokalnej (miasto, ewentualnie jego części – potencjalne
obszary programowanej rewitalizacji) i opracowaniami przestrzennymi (studia kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego) podejmowane są jedynie szacunki w zakresie poszczególnych wymiarów degradacji. Statystyki społeczne w zakresie
bezrobocia, problemów społecznych, wykluczenia społecznego, demografii oraz statystyki aktywności gospodarczej dostępne są w agregatach nieprzystających do potrzeb
analiz i badań obszarów kryzysowych w miastach.
Same gminy mają trudności z oceną skali swoich obszarów kryzysowych. Wyniki
ankiet prowadzonych przez Instytut Rozwoju Miast wskazują, że w zdegradowanych
dzielnicach śródmiejskich, wymagających rewitalizacji zamieszkuje ok. 2 mln osób,
czyli 11,6% mieszkańców miast (Jarczewski 2008 a). Najwięcej obszarów zdegradowanych zidentyfikowano, na podstawie ankiety, w województwach śląskim i dolnośląskim, co wydaje się być funkcją poziomu urbanizacji i historii zagospodarowania
miast, tj. wysokiego udziału obiektów infrastrukturalnych i budynkowych powstałych
przed II wojną światową. Z kolejnej, bardziej szczegółowej ankiety, na próbie 19 miast,
wynika, że do rewitalizacji wytypowano 7135 ha terenów, z tego 41,6% stanowiły obszary starej zabudowy (Jarczewski 2008 b). Wyższy jest udział szacowanych kosztów
odnowy dzielnic śródmiejskich – stanowią one 81,5% kosztów rewitalizacji w badanych miastach.
Trudności w określeniu skali potrzeb modernizacyjnych w sferze materialnej wynikają z braku inwentaryzacji stopnia zużycia budynków i budowli. Relatywnie dobrze
rozpoznane są, metodami szacunkowymi, zasoby nieruchomości mieszkaniowych. Budynki przeznaczone na cele infrastruktury społecznej nie są inwentaryzowane pod kątem
stopnia zużycia, podobnie jak urządzenia infrastruktury technicznej.
W 2006 r. Instytut Rozwoju Miast podjął się oceny luki remontowej (brakujących
środków finansowych) w miejskich zasobach mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych21. Analizowano trzy warianty, stosownie do zakresu możliwych do podjęcia
prac. W wariancie I, minimalistycznym, podstawą wyliczeń było ustalenie wysokości
luki remontowej w zakresie nakładów bieżących na techniczne utrzymanie wielorodzin21

Por. Korniłowicz, Żelawski 2006, Analiza i ocena gospodarki remontowej oraz szacunek potrzeb
remontowych w ujęciu wartościowym w wielorodzinnych zasobach mieszkaniowych, IRM, maszynopis, Warszawa.
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nych zasobów mieszkaniowych. Z systematycznych badań Instytutu, prowadzonych
w ramach monitoringu mieszkaniowego wynika, że w ostatnich kilku latach wysokość
tej luki była najwyższa w zasobach mieszkaniowych należących do osób fizycznych
(tzw. prywatnych budynkach czynszowych) i wynosiła 75%, najniższa – w zasobach
spółdzielni mieszkaniowych (20%), w pozostałych rodzajach własności zasobów wynosiła 58%-62%. W wyniku przeprowadzonych wyliczeń ustalono, że największy niedobór środków w wielorodzinnych zasobach mieszkaniowych występuje w zasobach
wspólnot mieszkaniowych (około 1.749 mln zł w skali roku), a następnie w budynkach
osób fizycznych (około 642 mln zł). W wariancie I (minimalnym) niezaspokojone potrzeby remontowe w skali roku w miastach w zasobach wielorodzinnych kształtują się
na poziomie około 3.611 mln zł.
Analizując potrzeby remontowe w zakresie remontów pośrednich oraz zabezpieczających (wariant II), przy założeniu, że do tych rodzajów remontów kwalifikuje się
od 9% zasobów (spółdzielnie mieszkaniowe) przez ok. 18% (zasoby komunalne) po ok.
20% (zasoby prywatne czynszowe), największe potrzeby finansowe w zakresie remontów pośrednich i zabezpieczających występują w zasobach wspólnot mieszkaniowych
(około 4.100 mln zł) oraz w zasobach spółdzielni mieszkaniowych (około 3.300 mln
zł). W zasobach komunalnych potrzeby wynoszą ponad 1.000 mln zł, w prywatnych
czynszowych ponad 850 mln zł. Łącznie potrzeby w zakresie tych remontów należy
szacować na około 9.520 mln zł w okresie 4 – 5 lat. Łączne potrzeby finansowe autorzy
analizy oszacowali na 5.500 mln zł w ciągu roku (remonty bieżące, pośrednie i zabezpieczające).
Jeśli uwzględnić również remonty gruntowne i modernizacje mieszkań w miastach w budynkach wielorodzinnych o umiarkowanym zużyciu nieodwracalnym (ok.
25% zasobów wzniesionych przed 1918 r. oraz ok. 80% zasobów z lat 1918–1944,
przy przeciętnym koszcie remontu gruntownego na poziomie 35% kosztu odtworzenia), największe potrzeby w zakresie remontów gruntownych i modernizacji występują w zasobach wspólnot (około 15.400 mln zł), a następnie w zasobach komunalnych
(około 6.000 mln zł) i prywatnych czynszowych (około 5.800 mln zł). Ogólne potrzeby w tym zakresie oszacowano na około 29.300 mln zł, z możliwym rozłożeniem ich
na okres 8 – 10 lat. Łączne potrzeby finansowe w wariancie III należy szacować na
około 42.431 mln zł. Oznacza to, jeśli na zaspokojenie potrzeb w zakresie remontów
pośrednich i zabezpieczających przeznaczy się 5 lat, a potrzeb w zakresie remontów
gruntownych połączonych z modernizacją – 10 lat, to średnioroczne, pełne niezaspokojone potrzeby remontowe wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych znajdujących się
na terenie miast wynoszą ok. 8.400 mln zł. Luka oznacza deficyt środków na konieczne remonty i modernizacje, po uwzględnieniu wydatków aktualnie ponoszonych na te
cele. Rzeczywiste potrzeby remontowe zamykają się wyższą kwotą. Wartościowe ujęcie
luki remontowej unaocznia skalę wskazanej interwencji. Nie wydaje się to możliwe bez
wsparcia projektów remontowych środkami publicznymi.
Z uwagi na koncentrację w centralnych dzielnicach miast zasobów komunalnych,
wspólnot mieszkaniowych i prywatnych budynków czynszowych, wymagających naj-

52

Alina Muzioł-Węcławowicz

większych działań remontowych, można założyć, że większość niezaspokojonych potrzeb remontowych i modernizacyjnych lokuje się w istniejących i potencjalnych, śródmiejskich obszarach rewitalizacji.

2.4. Organizacja programów rewitalizacji22
Analizę zarządzania rewitalizacją zespołów miejskich podjęto na podstawie
monografii kilkunastu miast różnej wielkości, opisujących możliwie wszechstronnie
procesy rewitalizacji podejmowane od początków samorządności w 1990 r. do chwili obecnej (Kipta 2008; Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2008). Istotna wydaje się
identyfikacja dobrych praktyk i próba zdefiniowania pożądanych rozwiązań sprzyjających trwałej poprawie stanu miast i wzmocnieniu spójności społecznej wspólnot
lokalnych.
Całe wieloletnie doświadczenie w sferze organizacji i zarządzania rewitalizacją
prowadzi do wniosku o konieczności wykorzystywania bardzo zmiennych możliwości i uwarunkowań lokalnych, które z natury rzeczy mają charakter niepowtarzalny.
Rewitalizację stosuje się z założenia tam, gdzie inne, prostsze formy oddziaływania nie mają już szans na powodzenie, lub ich zastosowanie grozi utratą istotnych
wartości społecznych, materialnych, środowiskowych. Samo podjęcie decyzji o rewitalizacji jest na ogół aktem świadczącym o wysokiej wiedzy lub intuicji decydentów o złożoności miasta jako fenomenu kulturowo-przestrzenno-ekonomicznego.
Świadczy o odwadze podejmowania zadań trudnych, jak i o poczuciu odpowiedzialności władz miasta pojmowanej w perspektywie historycznej, a nie tylko doraźnie
politycznej.
2.4.1. Uwarunkowania programów rewitalizacji
Sytuacja miast polskich do końca lat 80. ub.wieku była wypadkową wielu złożonych uwarunkowań, które z pewnością nie mieszczą się w pojęciu „rozwój zrównoważony”. Negowanie przez półwiecze mechanizmów fundamentalnych dla funkcjonowania miast, jak choćby własność gruntów, wielopodmiotowość gospodarcza i inwestycyjna, brak gospodarki rynkowej i doktrynalna wrogość wobec kultury mieszczańskiej,
musiały doprowadzić polskie miasta do stanu rozległego kryzysu. Ten kryzys miast był
nieostry w odbiorze, ponieważ był powszechny, a także niekonsekwentny. Dzięki temu
przetrwały zasoby tradycyjnej zabudowy miejskiej, o ile nie ucierpiały one w czasie
wojny. Nadmierna eksploatacja starej zabudowy, którą mógł tłumaczyć powojenny niedobór mieszkań (w pierwszych latach po wojnie), szła w parze z powszechnym niedoinwestowaniem bieżącej eksploatacji i remontów zasobów. Długie utrzymywanie się zja22

Opinie i wnioski prezentowane w tej części w zasadzie odnoszą się do całości zagadnień rewitalizacji miast. Są one jak najbardziej adekwatne dla śródmiejskich obszarów rewitalizacji. Większość
doświadczeń wynika z programowania i realizacji programów rewitalizacji centrów miast. Działania w tych obszarach – z racji złożoności procesów społecznych, gospodarczych, przestrzennych
w tych częściach miast – są najważniejszym polem doświadczalnym dla samorządów.
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wisk współzamieszkiwania gospodarstw domowych lub podziały mieszkań, ze wspólnymi kuchniami i sanitariatami, świadczy o słabości polityki mieszkaniowej państwa.
Właściciele nieruchomości pozbawieni byli prawa do korzystania z własnych domów
lub skazywani na sąsiedztwo osób z odmiennych grup społecznych. Takie były realia
w historycznych częściach miast. Nieco lepsza sytuacja panowała w tkance miejskiej
odbudowanej po zniszczeniach wojennych – tu, obok przedstawicieli tzw. nomenklatury
lokowano artystów, naukowców, specjalistów, klasę uprzywilejowaną. Do dziś trwają
konsekwencje półwiecznego negowania praw własności i pozbawienia właścicieli praw
do czerpania dochodów z nieruchomości. Mamy do czynienia ze znaczącą grupą właścicieli nieruchomości, którzy, pozbawieni możliwości kumulowania kapitału, są bezradni
wobec potrzeb inwestycyjnych, ale też, w pewnej mierze, nie znają zakresu obowiązków wynikających z faktu posiadania nieruchomości. Niezależnie od tego, przypomnieć
należy specyficzne wartościowanie epok historycznych, funkcjonujące jeszcze w latach
70. XX w. Zabytki renesansowe i gotyckie (raczej te monumentalne) zasługiwały na
dbałość i przetrwanie, ale miejska zabudowa barokowa, klasycystyczna, a tym bardziej
kamienice XIX-wieczne były już raczej jedynie „balastem” historii. Innym zjawiskiem
„anty-miejskim” było całkowite upaństwowienie dbałości o zabytki. Uważano wręcz, że
prywatna własność obiektu zabytkowego jest niemal równoznaczna z zawłaszczeniem
publicznego dobra kultury. Rozwój miast w epoce socjalizmu dotyczył głownie budowy
kompleksów przemysłowych i nowych osiedli. W latach 80. XX w. – z uwagi na pogłębiający się kryzys – miasta w swoich częściach centralnych utraciły dynamizm, zamarła
zdolność regeneracji. Postępujące zużycie było jedyną zauważalną zmianą. Również
w pierwszych latach transformacji, po zmianie ustroju w 1989 r., częste widoki „odnowionych jaskrawym zabarwieniem” usługowych parterów budynków nie napawało
optymizmem.
Postępował proces negatywnej selekcji mieszkańców dzielnic centralnych. Segregacja społeczno-przestrzenna miała miejsce w miastach socjalistycznych. Do nowych
osiedli na obrzeżach przeprowadzali się co bardziej mobilni mieszkańcy: młodzi, wykształceni, powiązani z władzą. Specyficzne procesy zachodziły na terenach śródmieść
miast Polski w zależności od stopnia sukcesu gospodarczego miasta w warunkach gospodarki rynkowej. W miastach, będących w dalszym ciągu w kryzysie gospodarczym,
na obszarach centralnych (zabudowanych zazwyczaj starymi budynkami) następuje
sukcesja ludności ubogiej lub marginesu społecznego. Jednocześnie zachodzi dekapitalizacja i marginalizacja społeczna stosunkowo nowych (powojennych) osiedli mieszkaniowych. Dotyczy to zwłaszcza zasobów komunalnych, ale częściowo również zasobów
spółdzielczych. W miastach osiągających sukces gospodarczy następuje stopniowa rewitalizacja, zwłaszcza zabytkowych części miasta oraz klasyczny proces gentryfikacji
– zdobywania stopniowej przewagi przez wyższe grupy społeczno-zawodowe (Węcławowicz 2007).
Przedstawiony tu opis kryzysu miast ma na celu zobrazowanie złożoności, przed
którymi stoją samorządy lokalne − władze i społeczności − od początku lat 90. XX wieku, a także uwarunkowań, które sprawiły, ze rewitalizacja miast rozpoczęła się znacznie
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wcześniej niż możliwości skutecznego wspierania takich przedsięwzięć. Ma to zasadniczy wpływ na wybrane zakresy interwencji i procedury zarządzania programami rewitalizacji podejmowane przez samorządy.
Istotnym uwarunkowaniem oceny zarządzania rewitalizacją jest brak trwałych regulacji prawnych definiujących podstawowe pojęcia, określających kryteria kwalifikowania obszarów miejskich do objęcia tym rodzajem interwencji programowej, regulujących mechanizmy czy zasady finansowania, czy choćby wyznaczających zakresy współpracy. Najdalej idącą próbą normowania metodologii i pojęć z tego zakresu były wytyczne dla lokalnych programów rewitalizacji zawarte w Uzupełnieniu do Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006. Trwałość
tej (nawet jeśli niedoskonałej) regulacji nie została utrzymana w dokumentach programowych na lata 2007 – 2013, co przede wszystkim podważyło ciągłość programowania
i stanowiło o upośledzeniu przeprowadzonych wcześniej procedur konsultacyjnych i decyzyjnych względem programowania dla potrzeb funduszy strukturalnych. Skutkiem tej
sytuacji jest nie tylko duże regionalne zróżnicowanie metodologii i procedur w okresie
finansowania 2007 – 2013, co może się okazać korzystne w dalszej perspektywie, ale
też zauważalne zredukowanie programów rewitalizacji do roli narzędzia pozyskiwania
środków unijnych. W ten sposób narzędzie wsparcia urosło do rangi celu nadrzędnego,
a cel nadrzędny rewitalizacji – żmudny proces leczenia przewlekle chorych organizmów
miejskich – zniknął za zasłoną procedur „samych w sobie i dla siebie”.
2.4.2. Typologia miast według uwarunkowań funkcjonalno-prawnych
Dla potrzeb analizy programów rewitalizacji na podstawie dostępnych monografii23 zastosowano podział na miasta duże, średnie, małe i miasteczka. Istotne są funkcje
administracyjne, ponieważ one decydują o wielu możliwościach inwestycyjnych i decyzyjnych w śródmieściach miast, gdzie zlokalizowane są te funkcje. Nadal jednak priorytetowe znaczenie mają indywidualne uwarunkowania danego miasta – jego potrzeby
i możliwości, w tym wola polityczna, umiejętność współpracy i budowania lokalnych
partnerstw.
W miastach dużych, takich jak Łódź, Gdańsk, Poznań, Szczecin i Lublin, pełniących funkcję stolic województw, o szerokich kontaktach zewnętrznych i istotnym wpływie na życie gospodarcze regionów zasięg wpływu tych miast i zakres świadczonych
usług wykracza poza prostą obsługę przyległych terenów, a więc zasługiwałyby na zakwalifikowanie do grupy metro-polis w znaczeniu zgodnym z greckim źródłosłowem.
Rewitalizacja w tych miastach ma istotne znaczenie także dla kształtowania wizerunku
stosownego do ich oddziaływania zewnętrznego.
Miasta średnie − Częstochowa, Bielsko-Biała, Płock i Zamość, to miasta ważne
w swoich województwach, o wyrazistej tożsamości historycznej i współczesnej, dla
których istotnym problemem związanym z żywotnością, poza innymi problemami, jest
23

Wnioski prezentowane w tej części opracowano – w ramach Projektu Badawczego − na podstawie
analizy szczegółowych monografii programów rewitalizacji 18 miast, autorstwa E. Kipty (2008).
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utrata funkcji stolicy województwa. Miasta te, co też jest formą rewitalizacji, poszukują
kompensacji dawnych funkcji administracyjnych i bronią swej strefy wpływów w strukturze administracji regionalnej.
Miasta małe − Będzin, Żyrardów, Sopot i Dzierżoniów są wyraźnie skoncentrowane na własnych problemach, bez znaczących aspiracji do wpływów regionalnych, ale
skala tych miast wymaga już stosowania złożonych form konsultacji i współdziałania,
aczkolwiek stopień przejrzystości działania władz lokalnych jest stosunkowo wysoki.
Miasteczka − Ustka, Morąg, Połczyn Zdrój, Koźmin Wielkopolski i Reszel posiadają walor niewielkich wspólnot o sprawnie funkcjonujących kontaktach nieformalnych, ułatwiających współdziałanie i kontrolę społeczną.
W zależności od skali miast i przynależności do wyżej zdefiniowanych grup różnicowały się oczekiwania i motywacje związane z programami rewitalizacji, ale też
inne powinny być metody zarządzania rewitalizacją, choćby z powodu skali problemów
i stopnia instytucjonalizacji działań. Dystans między mieszkańcami i innymi partnerami rewitalizacji a strukturami lub osobami zarządzającymi rewitalizacją ma kluczowe znaczenie dla skuteczności programu. Informuje także o samej randze rewitalizacji
w układzie lokalnych priorytetów. A dystans ten w dużej mierze jest pochodną wielkości
miasta.
2.4.3. Motywacje do podjęcia działań rewitalizacyjnych
Miasta, które rozpoczynały działania rewitalizacyjne w latach 90., czyniły to wyraźnie w celu zażegnania stanów kryzysowych. Problemem wiodącym rewitalizacji
w tych przypadkach była poprawa stanu zaniedbanych zasobów mieszkaniowych, czyli
rozwiązanie, a raczej próba rozwiązania, problemu tzw. luki remontowej. Innymi istotnymi aspektami były: renowacja zabytkowych kompleksów miejskich i poprawa wizerunku miasta połączona z budowaniem warunków dla rozwoju turystyki. Znamienne
jest, że rewitalizację podejmowano nie tylko tam, gdzie wcześniej realizowano wieloletni programy rewaloryzacji (Lublin, Zamość), ale też tam, gdzie zabudowa historyczna
nie znajdowała wcześniej należytego szacunku (Szczecin, Sopot).
Podkreślić też należy, że w wielu małych miastach i w miasteczkach dokonano
w latach 90. XX w. istotnych zmian jakościowych bez formułowania czytelnych zamierzeń rewitalizacyjnych. Sprzyjały temu zarówno wyobrażenia o samorządności, jak
i zachowana pamięć pokoleniowa wśród mieszkańców. Można zaryzykować tezę, że
początki rewitalizacji łączą się z nawiązywaniem zerwanej wcześniej ciągłości tradycji
miejskich, z powrotem do mechanizmów gospodarczych i prawnych, które, pomimo
niskiego poziomu kumulacji kapitału, stworzyły szanse na rozwój jakościowy najstarszych części miast.
Pozostaje kwestią otwartą, na ile te przykłady rewitalizacji były próbą zahamowania dokonywanych wcześniej modernistycznych przekształceń śródmieść i całych miast,
na ile są zjawiskiem świadczącym o ewolucji pojęć z zakresu filozofii przestrzeni i pojmowania procesów rozwojowych.
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Motywacja oparta na społecznie artykułowanej potrzebie rewitalizacji okazywała
się w wielu przypadkach gwarantem zachowania ciągłości programu w okresach zmiany lokalnych priorytetów. Wprowadzone na początku rozwiązania były kontynuowane
przez zainteresowane strony nawet przy znaczącym ograniczeniu wsparcia ze strony
miasta. Takie są doświadczenia Szczecina, Lublina i Płocka.
Odrębną motywację posiadały miasta, które rozpoczęły działania rewitalizacyjne
równocześnie z powstaniem mechanizmów wsparcia finansowego – najpierw w ramach
funduszy przedakcesyjnych, a następnie funduszy strukturalnych. Pojawiły się tu dwie,
pozornie podobne postawy: jedna polega na potraktowaniu możliwości wsparcia jako
szansy na podjęcie działań ocenianych wcześniej jako niemożliwe do realizacji; druga
wprost traktuje rewitalizację jako pretekst do pozyskiwania środków unijnych pojmowanych w kategoriach sukcesu politycznego. Przykładem pierwszej postawy jest Poznań.
Miasto przygotowało program rewitalizacji, stosując możliwie zobiektywizowane kryteria i szeroki proces konsultacji społecznych – z widocznym nastawieniem na działania
długoterminowe, uzasadnione dobrze udokumentowanymi potrzebami miejscowymi.
Drugim, wartym wzmianki przykładem takiego podejścia jest Żyrardów, który dysponował wyraźną wizją potrzebnych zmian w mieście, które utraciło pierwotną funkcję
gospodarczą w wyniku transformacji. Program rewitalizacji opracowany w Żyrardowie
powstawał zgodnie z tą wizją, mimo iż trudno było ją odczytać w zapisach samego
programu podporządkowanych wymogom formalnym ZPORR. Podobną formę rewitalizacji wypracowano w Bielsku-Białej, gdzie początkowe działania z lat 90. zostały
przerwane, a wznowiono je na wcześniejszych założeniach, gdy pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego stało się możliwe.
Druga postawa ujawnia się najwyraźniej w niektórych miasteczkach. Dla Reszla, gdzie program rewitalizacji wydaje się być niemal narzucony miastu, a z uwagi na
nieduże szanse dofinansowania staje się on raczej problemem niż rozwiązaniem. Decyzja miasta o przystąpieniu do sieci „Cittaslow” czyni rewitalizację bardziej przydatną.
Przestrogą może być też przypadek Lublina po 2004 roku, kiedy to po znaczących sukcesach rewitalizacji na ograniczonym obszarze Starego Miasta, Starych Bronowic i Kośminka, opracowano lokalny program rewitalizacji o znacznie większym zasięgu. Pod
presją dużych spółdzielni mieszkaniowych rozszerzony został o tereny nowych osiedli
mieszkaniowych – bez należytej uwagi dla mechanizmów systemowego, zintegrowanego wdrażania programu. Intencją rozszerzenia programu było nie tyle rozwiązanie
trudnych problemów miasta, ile właśnie otwarcie możliwości pozyskiwania środków
unijnych – traktowanych przez media i część lokalnych decydentów jako podstawowy
miernik sukcesu miasta.
Takie – „magiczne” – traktowanie programów rewitalizacji, w oderwaniu od motywacji zakorzenionych w potrzebach lokalnych, jest stosunkowo nowym zjawiskiem.
Zbyt wcześnie jest teraz oceniać, czy przyczyni się ono do rozpowszechnienia metod
zintegrowanego zarządzania i kompleksowych koncepcji rozwoju. Metoda stymulowania złożonych form zarządzania (także strategicznego) poprzez przynętę w formie udostępniania pomocy bywa w Polsce coraz sprawniej i rozsądniej używana. Istnieje jednak
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ryzyko, że uzyskane wsparcie rozczaruje zarówno tak „zmotywowanych” decydentów,
jak i społeczności miast o wygórowanych oczekiwaniach. Przyczyni się to do antyreklamy całej metodologii rewitalizacji, a nawet może zostać użyte jako narzędzie rozgrywek politycznych. Zwłaszcza, że instytucje zarządzające programami operacyjnymi
mają skłonność do nadmiernego formalizowania wymogów, tracąc z pola widzenia ich
zasadność merytoryczną.
2.4.4. Proces zarządzania rewitalizacją
Przez otwartość zarządzania należy rozumieć przede wszystkim zdolność zarządzającego (koordynatora, operatora) do współdziałania z różnymi podmiotami, uczestniczącymi w dokonujących się zmianach.
Porozumienie i współdziałanie mieszkańców obszarów programów rewitalizacji
z prywatnymi właścicielami nieruchomości jest zgodnie oceniane jako najtrudniejszy
aspekt zarządzania rewitalizacją. Wynika to oczywiście z kondycji obszarów rewitalizowanych, ale nakładają się na to z jednej strony: poczucie krzywdy, suma rozczarowań
i zawodów, postawy roszczeniowe i tzw. wyuczona bezradność, z drugiej natomiast –
obawy przed nadmiernym wykorzystaniem pomocy publicznej i krytyką przedsięwzięcia ze strony niezainteresowanych partnerów politycznych.
Perspektywa wieloletnia – naturalna dla planowania, jest zbyt odległa dla struktur
politycznych samorządu. Istnieje ponadto bardzo silny nawyk ukrywania intencji i zamiarów, a występuje on zarówno wśród mieszkańców, jak i władz lokalnych jako pewnego rodzaju zabezpieczenie przed złą wolą innych podmiotów. Te nawyki zachowań
społecznych w sposób oczywisty nie sprzyjają otwartości i przejrzystości działań, ponieważ nie prowadzą do zgodnej współpracy. W obszarach kryzysowych mamy niemal
z reguły do czynienia z potężnym zastrzykiem nieufności wobec jakichkolwiek przedsięwzięć zmierzających do stopniowych zmian na lepsze. Mechanizmy skutecznego
współdziałania uzyskiwały rozwiązania, które zakładały dużą samodzielność partnerów
„naturalnych” (mieszkańców, właścicieli nieruchomości) i oferowały pomoc na pewnych warunkach – dość prostych, a przede wszystkim zrozumiałych.
Szczeciński Program Małych Ulepszeń, czy „Nasz Dom”, lubelski Program Inicjatyw Lokalnych, a wreszcie sopocki program wspierania renowacji kamienic stanowią doskonałe przykłady wyważenia proporcji między pożądanym poziomem aktywności własnej adresatów pomocy a efektywnym wsparciem publicznym oferowanym
w sposób redukujący główne przeszkody w dążeniu do celu. Każdy z tych programów
wynikał z dobrej analizy lokalnych problemów i ze znajomości barier proceduralnych.
Każdy z nich także, na swój sposób, ograniczał do minimum zarówno uznaniowość pomocy jak i interwencję „zewnętrzną” w przebieg zamierzenia. Zasada „cywilizowanego
egoizmu”, która oferuje pomoc jako swoistą „należność” czy „premię” w zamian za
podjęcie konkretnych działań w przewidywany prawem sposób okazywała się podwójnie skuteczna: generowała aktywność podmiotów prywatnych w pożądanym kierunku
i jednocześnie redukowała koszty publiczne oraz wysiłek organizacyjny przedsięwzięć
wymagających wsparcia.
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Taka aktywizująca filozofia dysponowania pomocy publicznej zasługuje na upowszechnienie, zwłaszcza wobec nadmiaru ofert i oczekiwań o „nadopiekuńczym” i nadmiernie kontrolowanym charakterze. Niestety, procedury zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych wywodzą się raczej z tego drugiego nurtu i są zazwyczaj przykładem przesadnej regulacji. Nadmienić tu wypada, że źródłem tego przeregulowania są
zapisy ustawy o finansach publicznych, w której nazbyt wąsko i enumeratywnie zdefiniowano interes publiczny, nie pozostawiając samorządom możliwości merytorycznego
uzasadniania innych, wybranych przez nie obszarów interwencji.
2.4.5. Planowanie przestrzenne dla rewitalizacji
W planach dla potrzeb rewitalizacji, w odróżnieniu od planów miejscowych dla obszarów niezagospodarowanych, chodzi o wypracowanie umowy społecznej dotyczącej
wspólnego kształtowania, wręcz oswajania przestrzeni wspólnej i przestrzeni osobnej,
widzianych razem. Przedmiotem planu jest przestrzeń już zagospodarowana, doświadczająca różnorakich problemów kryzysowych.
Licząc się z faktem, że obowiązujące zapisy ustawowe dotyczące zagospodarowania
przestrzennego dają w istocie dostęp jedynie do obrony prywatnych interesów na własnej
działce, natomiast omijają sposobność do artykulacji interesów wspólnych, nie należy dziwić się niemal całkowitej rozłączności rewitalizacji i planowania przestrzennego. Jedynie
nieliczne miasta, jak Sopot i Żyrardów, deklarują zgodność programu rewitalizacji z regulacjami planistycznymi (Kipta 2008, Jarczewski 2008 b). Prawdopodobnie plany powiązane z obszarami programów rewitalizacji mają regulacyjny charakter, podporządkowany
istniejącemu zainwestowaniu. Metody planistycznej ochrony historycznych walorów przestrzennych wydają się być tematem wstydliwym w polskiej urbanistyce. Wyjątkiem w tym
względzie były doświadczenia lubelskich planów zagospodarowania przestrzennego dla
Starych Bronowic i Kośminka uchwalone na przełomie lat 1993 i 1994, w których opracowaniu aktywnie – bo od początku procedury planistycznej – uczestniczyli mieszkańcy.
Uczestnictwo było w istocie mechanizmem wzajemnej edukacji przestrzennej projektantów i społeczności lokalnej i zaowocowało nie tylko czytelnością i akceptacją zapisów
planistycznych i ich powszechną znajomością, ale także ożywieniem więzi sąsiedzkich
osiągniętym dzięki systemowemu uczestnictwu reprezentantów ulic w wypracowywaniu
zapisów planistycznych dla każdego kwartału zabudowy.
Część samorządów wykorzystuje prace nad rewitalizacją do powrotu do faktycznego uspołecznienia prac nad planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
czego przykładem jest plan dla Śródki w Poznaniu, gdzie prowadzono szeroką debatę
publiczną nad zmianami przestrzennymi w dzielnicy (Podrez 2008).
Doświadczenia przemawiają za rozwiązaniem polegającym na stosowaniu procedur planistycznych na początku programu rewitalizacji, już po zdefiniowaniu celów
i kierunków w debacie publicznej. Zarządzający programami rewitalizacji powinni dołożyć starań, aby wizja przekształceń przestrzeni (jakościowa i ilościowa) została zdefiniowana w sposób powszechnie zrozumiały i nie budzący kontrowersji – zwłaszcza
w środowisku dotychczasowych użytkowników tejże przestrzeni. Akceptacja kierunków
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zmian przestrzennych ułatwia bowiem spójność inwestowania i określenie warunków
współdziałania różnych podmiotów.
Pozytywne sprzężenie zwrotne pomiędzy planem miejscowym a rewitalizacją
można na pewno uzyskać w małych miastach i miasteczkach pod warunkiem zastosowania procedur partycypacji publicznej już od etapu wniosków do planu oraz czytelnych
zapisów merytorycznych. W takich przypadkach plan może działać jako „cichy sprzymierzeniec” dla przebiegu poprawy – właśnie poprzez mechanizm umowy społecznej
redukującej obszary potencjalnych konfliktów. W miastach większych pokusa pokrycia
planami całego obszaru miasta jest sprzeczna z mechanizmami dochodzenia do umowy
społecznej. W tych przypadkach dążenie do planów ograniczonych do obszaru rewitalizowanego jest ze wszech miar zasadne, ale nie zawsze możliwe.
2.4.6. Partycypacja publiczna w programowaniu rewitalizacji i działaniach rewitalizacyjnych
Partycypacja społeczna w opracowywaniu programów rewitalizacji jest dość różnie
traktowana w poszczególnych miastach. Doświadczenia niektórych gmin przy pracach
konsultantów nad LPR mogą być wprost przeciwskuteczne idei partycypacyjnego programowania rozwoju. Jeśli „metodą partycypacyjną” nazywano zebrania lokalne poświęcone
zgłoszeniom propozycji projektów do dofinansowania, które potem wszystkie bezkrytycznie
włączano do LPR, bez analizy wykonalności i oceny wartości dla programu rewitalizacji, to
wielu starań ze strony decydentów i koordynatorów programu będzie wymagał powrót do
realnej debaty publicznej. Równie trudna jest partycypacja publiczna w procesach wdrażania programów rewitalizacji. Wydaje się, że społeczności lokalne zachowują rezerwę wobec
deklaracji samorządów do momentu realizacji pierwszego zauważalnego projektu przynoszącego zmiany jakościowe. Z chwilą pojawienia się namacalnych efektów – niemal powszechnie następuje korzystna zmiana w nastawieniu. Jeśli towarzyszą jej gwarancje dla
podmiotowego traktowania społeczności lokalnej, należy spodziewać się wzmożonej aktywności, zgodnej z duchem programu rewitalizacji. Taki scenariusz dokumentują doświadczenia wielu miast, np. Szczecina, Lublina, Sopotu, Będzina, Dzierżoniowa.
Zasadniczym problemem w stosowaniu partycypacji publicznej jest, niestety, łatwość falsyfikowania tego typu procedur. Ankietowanie, konsultacje internetowe, procedury wyłożenia projektów planów miejscowych i tym podobne działania, jeśli są dokonywane bez świadomości ich znaczenia dla przyszłej dynamiki zmian, zamieniają się
w nic nie znaczący proceder pozorów demokracji. Manipulowanie metodami partycypacji publicznej bywa skuteczne najwyżej jeden raz. Potem generuje pokłady społecznej
nieufności o trwałości ponadpokoleniowej. W efekcie następuje długotrwała odmowa
wszelkiego współdziałania i niewiara w rozwiązanie problemów lokalnych, funkcjonująca jak samosprawdzająca się przepowiednia (Kipta 2008).
Brak partycypacji społecznej w rewitalizacji otwiera drogę do nadużyć w programowaniu i jej realizacji. Uczestnictwo obywateli, warunkujące między innymi kontrolę
publiczną, jest zjawiskiem kluczowym, ponieważ rewitalizacja jest działaniem na pograniczu sfery publicznej i prywatnej.
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2.4.7. Integralność zarządzania

Pod tym pojęciem rozumie się metodologię zarządzania rewitalizacją zdolną do
przekraczania granic myślenia sektorowego, świadomą współzależności i umiejętności
syntetyzowania zjawisk o różnym charakterze: od technicznych i inwestycyjnych przez
ekologiczne (technologie przyjazne miastu i środowisku naturalnemu) aż po społeczne,
kulturowe, a nawet psychologiczne.
Zarządzanie integralne nie ma w Polsce tradycji, a w wielu środowiskach profesjonalnych nadal obowiązuje opinia o przewadze myślenia analitycznego i sektorowego
nad syntetycznym i interdyscyplinarnym. Z trudem zauważa się, że częstokroć przywoływana i upragniona synergia ma źródło w tym drugim podejściu.
Na tym tle programy rewitalizacji śródmieść okazują się wiodącą szkołą myślenia
i zarządzania integrującego różnorodne aspekty życia miast: od infrastruktury drogowej
po estetykę, od oczyszczalni ścieków po walory krajobrazowe, od sąsiedzkiej samopomocy po marketing miast. Wiele do życzenia pozostawia „równouprawnienie” działań inwestycyjnych wobec projektów społecznych i organizacyjnych. Jednak ten brak
równowagi wynika raczej z warunków zewnętrznych ustanowionych w ZPORR czy
w RPO, gdzie wsparcie przewidywane dla rewitalizacji dotyczy wyłącznie projektów
inwestycyjnych24, a samo pojęcie rewitalizacji jest wciąż stosowane raczej w znaczeniu „renowacja”. Ten błąd jest jednak popełniany poza środowiskiem zaangażowanym
w realizowanie rewitalizacji – w mediach, w instytucjach zarządzających programami
operacyjnymi, w przedsiębiorczości. Nawet tam, gdzie programy rewitalizacji powstawały jako sposób na łatwiejsze pozyskiwanie środków inwestycyjnych – czytelne jest
zakorzenienie logiki interwencji w znajomości aspektów właściwych dla zrównoważonego rozwoju.
Nie może być mowy o zintegrowanym zarządzaniu rewitalizacją bez odniesienia
do kwestii mieszkaniowych, pomimo, że dofinansowanie dla tego sektora było w ramach ZPORR niemożliwe, a od 2007 roku nadal pozostaje w mglistych perspektywach
programowania i limitów realnej alokacji środków z RPO, przy bierności państwa we
wspieraniu tego typu koniecznych działań. Pragmatyczny i prosty z pozoru przykład
wspierania prywatnych inwestycji w renowację zabudowy przez władze Sopotu okazał
się skuteczny właśnie dlatego, ze oferował pomoc w obszarze trafnie zdiagnozowanych
problemów społecznych i proceduralnych, dzięki czemu program ten oddziaływał silniej
niż by to wynikało z wysokości zaangażowanych środków.
W przywołanych przykładach i omawianych zjawiskach potwierdza się przypuszczenie, że programy rewitalizacji są jednymi z nielicznych obszarów wdrażania zarządzania zintegrowanego. Samo zarządzanie zintegrowane należy w Polsce traktować jako
jedną z kluczowych i obiecujących innowacji.
24

Należy podkreślić, że cechy projektów przyjmowanych do finansowania w ramach ZPORR lub
RPO w sferze rewitalizacji nie stanowią bezwzględnej przeszkody równoczesnego programowania i realizacji projektów „miękkich”, np. socjalnych. W danym LPR takie projekty powinny korzystać z innych źródeł finansowania, w tym unijnego oraz publicznego spoza budżetu gminy.
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2.4.8. Rozwiązania instytucjonalne dla zarządzania rewitalizacją
Wobec złożoności zarządzanej materii, kluczowe znaczenie mają instytucjonalne
formy zarządzania rewitalizacją. Jest to aspekt zależny od wielkości miasta, od wielkości i specyfiki obszaru rewitalizowanego, w tym „przestrzeni” dla inwestycji prywatnych, od lokalnie ugruntowanego stylu zarządzania miastem.
W miasteczkach i małych miastach, np. w Dzierżoniowie, Morągu, Sopocie i Żyrardowie, w realizacji programu uczestniczyły stosowne struktury administracji lokalnej
– zgodnie z własnymi kompetencjami. Koordynację ich działań zapewniał pełnomocnik burmistrza lub prezydenta miasta, którym np. w przypadku Żyrardowa był zastępca
prezydenta odpowiedzialny za inwestycje miejskie i finanse. Usytuowanie koordynacji
programu możliwie wysoko w hierarchii administracyjnej jest podkreślane jako nadawanie wysokiego priorytetu w polityce miejskiej programowi rewitalizacji. Widoczna
jest nawet tendencja do osobistego wspierania programów rewitalizacji przez burmistrzów i prezydentów miast. Powoływanie pełnomocników ma charakter pragmatycznego rozpisania obowiązków wykonawczych w sposób zapewniający sprawność decyzyjną. Podobnie, wykorzystanie struktur administracyjnych miasta do realizacji programów
jest traktowane jako zwyczajne wykonywanie obowiązków statutowych tych jednostek,
z nadaniem pewnego priorytetu dla obszarów rewitalizowanych, ale bardziej nawet –
z uświadomieniem współzależności i konieczności współpracy z innymi jednostkami.
W części miast powołano ponadto zespoły osób i instytucji angażujących się w rewitalizację, a pozostających poza strukturami administracyjnymi. Działają one jako ciała
doradcze przy pełnomocniku ds. rewitalizacji, dzięki którym programy w tych miastach
nie ograniczają się tylko do działań właściwych administracji, ale także wchodzą w obszary działalności społecznej i kulturalnej. Jeśli są skuteczne, zespoły takie bronią programy rewitalizacji przed „biurokratycznym zawłaszczeniem”. Tego jednak nie da się
uniknąć z racji mnożenia wymogów formalnych przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi. Nawet, jeśli zakres programu rewitalizacji pojmowany jest przede
wszystkim jako obszar działań inwestycyjnych, w miastach małych następuje naturalna
i synergiczna integracja z obszarami działań społecznych i kulturalnych, również wtedy,
gdy nie wynikają one z inicjatywy miasta. Pozwala to na doskonałe wykorzystywanie
inwestycji miejskich dla wzbogacenia oferty turystycznej i kulturalnej, co ewidentnie
wykazują przykłady Sopotu i Ustki (Poczobut 2008).
Miasta średnie i duże nie dysponują już atutem łatwego kontaktu władz lokalnych
ze społecznościami i środowiskami lokalnymi. Współpraca samorządu z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami kulturalnymi jest też silniej naznaczona
atmosferą konkurencji. Miasta tej skali mają wysokie aspiracje rozwojowe. Prezydenci
miast w nawale obowiązków nie są najczęściej w stanie poświęcić należytej uwagi programom rewitalizacji. Ich działanie z konieczności ogranicza się do powołania struktur
odpowiedzialnych za rewitalizację i do oczekiwania skutków ich działań dostosowanych nie tylko do potrzeb lokalnych, ale i do kalendarza politycznego. Rola pełnomocników prezydenta niewiele pomaga w nadawaniu priorytetu rewitalizacji, bo podobnie
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ważnych stanowisk jest wiele w szerokiej skali struktur administracji miast – powiatów
grodzkich. Nie zawsze jest też wystarczająco ważna lub umiejętnie wykonywana, aby
egzekwować współdziałanie jednostek organizacyjnych urzędów w skali umożliwiającej integralność zarządzania. Atutami większych miast w stosunku do małych miast są
zwiększone możliwości inwestowania i łatwiejszy dostęp do specjalistów. Przykładowo,
Zamość, dzięki determinacji prezydenta miasta, prezentuje model zarządzania rewitalizacją o minimalnym stopniu hierarchizacji – polegający na mechanizmach współpracy
zadaniowej zarówno w ramach urzędu, jak i ze strukturami zewnętrznymi. Jest to model
o dużej skuteczności, ale wynika on z unikalnych uwarunkowań historycznych miasta
i pozycji prezydenta, będącego potomkiem założycieli i właścicieli miasta.
Inne miasta organizują rewitalizację powołując pełnomocników związanych z wydziałami odpowiedzialnymi za rozwój miasta (Częstochowa), bazując na współpracy
z Agencją Rewitalizacji Starówki (Płock) lub stosując połączenie tych dwóch możliwości. Wszystkie miasta starają się wykorzystać TBS – gminne spółki dla realizacji zadań
w sferze mieszkalnictwa. W Radomiu powołano spółkę miejską dla realizacji programu
rewitalizacji, która, przejmując administrowanie zasobami miejskimi, dysponowała także znaczącymi możliwościami inwestowania i nie unikała aktywności w sferze działań
społecznych.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na czynnik ciągłości politycznej zarządzania miastem. Programy rewitalizacji są wrażliwe na kontynuację, klimat wokół przedsięwzięcia. Jeśli wybory samorządowe i zmiana władzy doprowadzają do odejścia od
wcześniej deklarowanych kierunków rozwoju, to zaburzenia funkcjonowania rewitalizacji trudno wyeliminować w kolejnych kadencjach.
W większych miastach nie można traktować rewitalizacji jako wyłącznego czy
głównego narzędzia rozwoju, potrzebują one także innego typu programów strategicznych, dlatego program rewitalizacji może być wobec nich uznawany za konkurencyjny.
W dużych miastach rozwiązania organizacyjne przyjmują formę biura lub wydziału do spraw rewitalizacji lub zespołu ds. rewitalizacji w ramach np. Biura Rozwoju
Miasta. Takie rozwiązania przyjęto w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, a zespoły
te dysponują adekwatnym zapleczem profesjonalnym. Rozwiązanie tego typu wprowadzano najczęściej po wyborach samorządowych w 2006 r., w odpowiedzi na wymagania
unijne dotyczące opracowania dokumentów strategicznych jako narzędzi integrowania
rozwoju. Skutkiem takiego rozwiązania jest wpisanie rewitalizacji w mapę innych pożądanych zmian programowych i jednocześnie zdecydowane skupienie jej na działaniach
inwestycyjnych. Te struktury, obok wdrażania narzędzi polityki rozwoju (jak np. GIS),
są w trakcie zdobywania umiejętności działań partnerskich. Pozwala to oczekiwać rosnącego zaangażowania podmiotów prywatnych, organizacji pozarządowych i instytucji
kulturalnych. Świadczą o tym przygotowywane projekty, ale też tendencje wynikające
z doświadczeń europejskich przy realizacji dużych przedsięwzięć zarówno ekonomicznych, jak i społecznych.
Od końca lat 90. toczyły się dość szerokie dyskusje nad trybem powoływania i formą organizacyjną operatora programu rewitalizacji. Próby transpozycji doświadczeń
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zagranicznych kierowały uwagę w stronę rozwiązań oddalających bezpośrednie kierowanie rewitalizacją od struktur urzędniczych, uzasadniając to nieufnością obywateli
do urzędów i urzędników oraz tendencją tychże do zbiurokratyzowanych działań schematycznych. W debatach podnoszono też kwestę dualnej roli samorządu wobec nieruchomości na obszarze programu rewitalizacji, których tenże jest właścicielem. Patrząc
na niemieckie modele zarządzania rewitalizacją widzimy, że przekazanie władztwa nad
nieruchomościami komunalnymi w obszarze rewitalizacji podmiotom zewnętrznym jest
rozwiązaniem zwiększającym przejrzystość działania i możliwości angażowania inwestorów prywatnych.
Obecnie miasta w Polsce zarządzają rewitalizacją bezpośrednio poprzez swoją
administrację. Takie rozwiązanie jest wystarczające na obecnym etapie intensywności
działań w ramach programów rewitalizacji. Jednak zagadnienie form instytucjonalizacji
zarządzania rewitalizacją wymaga rozstrzygnięć na przyszłość. Znaczący wzrost zaangażowania kapitału prywatnego w rewitalizację, rozwój złożonych form finansowania,
wymagają oddzielenia bezpośredniego zarządzania rewitalizacją od struktur miejskich.
Tymczasem są przesłanki hamujące poszukiwania nowych rozwiązań. Zmiany prawa
dotyczącego działalności samorządu w ostatnich latach, szczególnie prawa finansów publicznych, restrykcyjnie ograniczają pole wyboru. Z kolei organizacja dostępu do funduszy unijnych „przywiązuje” coraz bardziej rewitalizację do administracji publicznej.
Sprawy zarządzania rewitalizacją są jednymi z zagadnień wartych regulacji prawnej.
Kierowanie rewitalizacją bezpośrednio przez urzędy miejskie i ich jednostki uzależnia powodzenie programu od lokalnych polityków i sprawności lokalnej administracji,
posiadającej wiele zadań. W badaniu ankietowym prowadzonym w ramach Programu
Badawczego, wskazania przyczyn niepowodzeń, barier rewitalizacji dotyczyły w równiej mierze słabości gmin jak i słabości dokumentacji programowych. Słabości organizacyjne i merytoryczne gmin stanowią generalizację następujących wskazań: niedobór
kadr, niskie umiejętności pracowników, nieumiejętność współpracy z mieszkańcami,
brak ciągłości akceptacji politycznej dla rewitalizacji, brak faktycznego zainteresowania
rewitalizacją, negatywny wizerunek administracji. Kolejnymi, równie często podnoszonymi barierami były – w opinii specjalistów – słaba jakość dokumentacji planistyczno-urbanistycznych i programowych, np. brak zintegrowanego podejścia do realizacji
zadań, pisanie programów pod finansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz brak
środków na finansowanie rewitalizacji (Muzioł-Węcławowicz 2008).
W sytuacji zbiegu niekorzystnych okoliczności rośnie prawdopodobieństwo funkcjonowania rewitalizacji jako programu deklaratywnego lub stanowiącego splot działań,
będących de facto obligatoryjnymi zadaniami samorządu.
2.4.9. Przewidywalność procesu zmian – redukowanie ryzyka w obszarach kryzysowych
Właściwie każdy z programów rewitalizacji – dzięki publicznym procedurom zatwierdzania – stanowi swego rodzaju gwarancje inwestycyjne wynikające z deklaracji
zaangażowania władz lokalnych w realizację deklarowanego kierunku zmian. W więk-
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szości przypadków gwarancje te wymagają namacalnych dowodów woli dokonywania poprawy – i w większości przypadków stanowią je projekty dotyczące poprawy
przestrzeni publicznych. Efekty wielu omawianych programów wskazują, że bywają to
gwarancje wystarczające do tego, aby prywatni inwestorzy – zwłaszcza wywodzący się
z obszaru rewitalizowanego – podjęli się ryzyka inwestowania w tym obszarze.
Istnieje „premia inwestorska” dla podmiotów miejscowych, znających lokalne potrzeby, warunki, a zwłaszcza przeszkody dla rozwoju. Istnienie jej jest mechanizmem
promującym rozwój społeczności lokalnej, generującym powstawanie rodzimych podmiotów gospodarczych, stwarzanie stabilnych możliwości rozwoju, wolnych od uzależnienia od zewnętrznych inwestycji. Taki mechanizm powinien zawsze pozostawać
czytelną opcją rozwojową. W tym kierunku idą projekty ekonomiczne, adresowane do
miejscowej społeczności, transmitujące instrumenty pobudzania rynku pracy do obszaru
programu rewitalizacji.
Niezależnie zaś występuje potrzeba przyciągnięcia inwestycji zewnętrznych, często postrzeganych jako konkurencyjne wobec lokalnej przedsiębiorczości. Wymagają
one gwarancji bezpieczeństwa dla podejmowanych inwestycji. Ważne jest, aby skalę
tych gwarancji dostosować do potrzeb miejscowych i do realnie występującego ryzyka.
Narzędzia gwarancji udzielanych przez władze lokalne są znacznie szersze niż się
to zazwyczaj uważa. Obejmują one:
− zdefiniowane w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego długookresowe kierunki przekształceń przestrzennych,
− sformalizowaną deklarację woli wszechstronnej poprawy obszaru zawartą
w programie rewitalizacji i w planie miejscowym,
− wiarygodny opis uwarunkowań i różnorodnych propozycji rozwojowych zawarty w programie rewitalizacji i planie miejscowym,
− mechanizmy wsparcia pożądanych zmian (jeśli występują w programie),
− domniemanie zgody społecznej wokół zdefiniowanych zamierzeń rozwojowych,
oraz
− możliwość wsparcia finansowego inwestycji zgodnie z zasadami RPO i programu rewitalizacji.

2.5. Proces realizacyjny – zakresy przedmiotowe interwencji programowych
W miarę rozwoju programów rewitalizacji coraz trudniej jest charakteryzować proces wdrażania programu. Niezwykłą słabością jest brak zainteresowania dla procesów
monitoringu efektów programów i projektów. Bywa, że kilkunastoletni program rewitalizacji Starówki nie posiada podstawowych narzędzi badania procesu – dokumentacji,
sprawozdań. Szczegółowa, nieraz zawiła, historia programu rewitalizacji żyje jedynie
w pamięci bezpośrednich uczestników, staje się tym samym podatną na zapomnienie
lub nadmierny subiektywizm oceny. W monografiach programów rewitalizacji kilkuna-
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stu miast analizowanych na potrzeby diagnozy stanu rewitalizacji nie było ani jednej
możliwości bezpośredniego porównywania efektów rewitalizacji, danego zakresu działań pomiędzy dowolnymi dwoma miastami, ponieważ za każdym razem inaczej – choć
zawsze fragmentarycznie – wyrażano (mierzono) efekty.
Problem niewykorzystania potencjału monitoringu i ewaluacji programów nie dotyczy tylko rewitalizacji. Podejmowane są próby tworzenia systemów analiz samorządowych, stosuje się techniki odniesienia (benchmarking). Jednak na razie nawet dokumentacja fotograficzna stanu obiektów przed i po modernizacji nie zawsze jest dostępna.
2.5.1. Projekty łączone
Pozostając przy prostym wyróżnieniu projektów twardych (inwestycyjnych) i miękkich – społecznych, ekonomicznych, można stwierdzić, że coraz więcej projektów łączy
w sobie zadania inwestycyjne z działaniami społecznymi lub gospodarczymi, dotyczy to
w pewnej mierze również projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.
Przykładem przedsięwzięć socjalno-inwestycyjnych są programy mieszkalnictwa
wspomaganego, prowadzone w Stargardzie Szczecińskim. Program dla osób zagrożonych wykluczeniem „Potrzebny Dom” jest realizowany w różnych częściach miasta,
między innymi na obszarze programu rewitalizacji. Istotą programu jest podział ról
i systematyczna współpraca między podmiotami, które chcą pomagać osobom niepełnosprawnym, dzieciom bez opieki rodzicielskiej, osobom starszym. Stowarzyszenie
„Serce Dzieciom”, działające od 2000 r. na terenie Stargardu Szczecińskiego i powiatu
stargardzkiego, którego celem jest pomoc społeczna, akcje charytatywne, zapobieganie
patologiom społecznym, współpracuje z wieloma partnerami, w tym z innymi stowarzyszeniami, np. miejscowym kołem stowarzyszenia rodziców dzieci niepełnosprawnych
umysłowo, gminą i starostwem. Jednym z partnerów jest Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – inwestor budujący mieszkania wspomagane. Program „Potrzebny Dom” składa się z trzech programów operacyjnych:
− Bez Barier − dla osób niepełnosprawnych, sprowadza się do budowy i utrzymania w zwykłych domach czynszowych mieszkań dostosowanych do rożnych
typów niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej, umożliwiając osobom
niepełnosprawnym prowadzenie aktywnego życia,
− Nie Sami − dla osób starszych; mający na celu realizację mieszkań dla osób sędziwych z opieką pielęgniarską oraz pomocą w czynnościach gospodarczych,
niesioną przez wolontariuszy.
− Na Start – program mieszkaniowy dla wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Podstawowym celem programu
jest stworzenie – w tzw. inkubatorach – warunków do przystosowania się wychowanków do realiów codziennego życia i sprawnego funkcjonowania oraz
– w drugim etapie – stworzenie warunków do uzyskania samodzielnego mieszkania.
W ramach programu „Na Start” w Stargardzie Szczecińskim w lipcu 2006 r. powstał
pierwszy inkubator – mieszkanie dla pięciu wychowanków domów dziecka, wchodzą-
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cych w samodzielność pod nadzorem dochodzącego, nie mieszkającego z nimi, opiekuna. W pierwszej połowie 2008 roku zostały oddane do użytku dwa kolejne inkubatory
dla dziesięciu wychowanków. Obecnie Stargardzkie TBS przystępuje do realizacji II
etapu programu. Polega on na przejściu wychowanków z inkubatora do samodzielnych
mieszkań czynszowych. Realizacja programów tego typu jest kosztowana i wymaga
stałej współpracy wielu podmiotów. Miasto Stargard Szczeciński przekazuje grunt,
natomiast 30% środków na budowę inkubatorów przekazują samorządy gmin, z których pochodzą wychowankowie, a starostwo powiatowe pokrywa kaucje. Wyposażanie
mieszkań i wkład w budowę mieszkań docelowych dla młodych ludzi opuszczających
inkubatory finansowane są z akcji charytatywnej.
2.5.2. Modernizacja infrastruktury technicznej i zagospodarowanie przestrzeni publicznych
We wszystkich przykładach programów rewitalizacji kluczowe znaczenie mają
projekty modernizacji infrastruktury technicznej i zagospodarowania przestrzeni publicznych. Typowe inwestycje w infrastrukturę techniczną w obszarach programów
rewitalizacji były pierwszymi działaniami, często jeszcze prowadzonymi bez szyldu
programu rewitalizacji. Przykładowo, miasto Lublin wykorzystało środki na inwestycje infrastrukturalne z funduszy przedakcesyjnych, by uporządkować całą infrastrukturę
podziemną na Starówce.
Potrzeba inwestycji w infrastrukturę i przestrzenie publiczne wynika z kilku powodów:
− jest to obszar bezdyskusyjnej odpowiedzialności i kompetencji samorządów,
− w tym właśnie obszarze dotkliwie skumulowały się zaległości z okresu PRL-u,
− modernizacja infrastruktury technicznej otwiera możliwości inwestowania
w przyległych nieruchomościach,
− projekty tego typu stymulują lokalną przedsiębiorczość,
− poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznych przekłada się jednoznacznie na poprawę bezpieczeństwa publicznego, w tym na redukcję reakcji społecznie negatywnych,
− osiągany efekt poprawy wizerunku wpływa korzystnie na nastroje lokalnej
społeczności i na poprawę opinii publicznej o rewitalizowanej dzielnicy oraz
całym mieście.
Te czynniki stanowią istotny łącznik pomiędzy projektami technicznymi a społecznymi i ekonomicznymi. Poprawa stanu przestrzeni dla projektów społecznych jest warunkiem przyciągnięcia uwagi adresatów programów, z kolei dla projektów ekonomicznych jest pierwszym sygnałem poświadczającym obniżenie ryzyka inwestycji w obszarze programu rewitalizacji. Ten sygnał pojawia się już wówczas, gdy na lokalnym rynku
nieruchomości mają jeszcze niskie ceny.
Przestrzeń publiczna spełnia jednocześnie różne warunki: jest faktycznie dostępna
dla wszystkich, jest współkształtowana przez wszystkich zainteresowanych i akceptowana, nie kształtuje jej tylko władza, urzędnicy, inwestorzy. Powyższe w pełni uzasad-

Rozdział 2. Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich

67

nia wybór przestrzeni publicznych jako obszaru interwencji. Ważne, by nie pojmować
tych projektów jako celu samego dla siebie. Współcześnie przestrzenie publiczne stają
się wyzwaniem dla organizatorów rewitalizacji z uwagi na tendencje komercjalizacji
przestrzeni. Utrudnia to dbałość o interesy wszystkich grup społecznych, korzystających lub chcących korzystać z danych przestrzeni publicznych. Drugim wyzwaniem
jest troska o zachowanie wartości lokalnych, dążenie do wzmocnienia kulturowej tożsamości miejsc i ludzi z nimi związanych. Fakt, że poprawa przestrzeni publicznych
bywa standardowym początkiem zupełnie nietypowych programów rewitalizacji i stanowi gwarancje dla całego pakietu zamierzeń ujawnianych publicznie w programie, ma
znaczenie zasadnicze dla skutków ekonomicznych i społecznych tego typu inwestycji
(Kipta 2008).
Wiele projektów dotyczy przestrzeni publicznych, a najczęściej:
− rynków, placów, głównych ulic (Bytom, Chojnice, Lubań Śląski, Dzierżoniów,
Płock, Sopot, Głogów, Tarnów),
− dworców i przestrzeni wokół nich (Będzin, Lublin) oraz lokalnych węzłów komunikacyjnych,
− terenów przybrzeżnych (Bydgoszcz, Tczew, Ustka, Sopot, Gdańsk),
− parków i obszarów zieleni (Lublin, Żyrardów, Wrocław).
Przykładem działań w przestrzeniach dworcowych jest projekt polegający na modernizacji i zmianie funkcji dworca PKP w Będzinie. Miejscowy dworzec oraz sąsiednie
ulice i obiekty są położone w samym centrum miasta. Ich wygląd, zagospodarowanie ani
główni użytkownicy (przestrzenią tą władał margines społeczny) nie dodawały splendoru centrum miasta. Gmina Będzin prowadziła z PKP wieloletnie negocjacje w sprawie remontu dworca, zakończone niepowodzeniem. Miasto wydzierżawiło więc teren
dworca na 29 lat, ponosi koszty remontu i bierze pożytki z gospodarowania obiektem,
głównie z wynajmu pomieszczeń na różne usługi. Pierwszy etap remontu dworca jest
zadaniem realizowanym przez miasto w ramach lokalnego programu rewitalizacji (Delowski 2008).
2.5.3. Obiekty inżynieryjne
Mosty i inne obiekty inżynieryjne mają duże znaczenie w ułatwianiu kontaktów.
Tego typu inwestycjom nadaje się wprost znaczenie symboliczne, jak np. odtworzeniu mostu nad Cybinką w poznańskim programie rewitalizacji Śródki. Mosty i bulwary
nadrzeczne odgrywają dużą rolę w programach rewitalizacji wielu miast – Bydgoszczy,
Tczewa, Wrocławia, Głogowa.
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Przykład 2.8. Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego
Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego25 został opracowany
przez Zespół Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy we współpracy ze specjalistami zewnętrznymi, a przyjęty uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy w 2006 r. Program
dotyczy pięciu typów krajobrazów, pięciu grup działań i licznych zadań. Bydgoszcz, Wisła, Brda i Kanał Bydgoski stały się bohaterami opowieści o typach krajobrazu – Zielonej
Dolinie Brdy, Brdzie Śródmiejskiej, Brdzie Gospodarczo-Sportowej, Kanale Bydgoskim
i Dolinie Wisły. Od natury przez miejski krajobraz, potem tereny gospodarczo-sportowe,
a następnie tereny zabudowy przemysłowej dociera się do otwartych terenów Wisły. To
opracowanie modelowo definiuje prawie wszystkie kryteria niezbędne do osiągnięcia celu
przywrócenia gospodarczego znaczenia obszarowi położonemu na szlaku międzynarodowej drogi wodnej (E-70). Rzeka Brda, przez wiele lat, poza tzw. Wenecją Bydgoską,
nierozpoznawalny element miasta, stała się osią, wokół której przebiega rewitalizacja zabudowy miasta. Pierwsze prace podjęto na Wyspie Młyńskiej, co znakomicie zwiększa
potencjał turystyczno-usługowy bydgoskiej Starówki, położonej właśnie nad tą rzeką.

Fot. 2.2. Bydgoszcz. Wyspa Młyńska – Muzeum Okręgowe i Centrum Pracy
i Przedsiębiorczości
Zdjęcie: E. Pietrzak, S. Wroński.
25

Pod hasłem „Gdy nie wiesz, do jakiego portu zmierzasz, pomyślne wiatry nie będą ci wiały”.
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Na fot. 2.2. przedstawiono odtworzone Międzywodzie i obiekty Centrum Pracy
i Przedsiębiorczości (realizacja w I etapie rewitalizacji Wyspy Młyńskiej w latach
2006 – 2007) i Muzeum Okręgowe (II etap rewitalizacji, lata 2007 – 2008). W celu
zwiększenia dostępności Wyspy Młyńskiej zbudowano nową kładkę na Brdzie Młynówce (I etap rewitalizacji) (fot. 2.3).

Fot. 2.3. Bydgoszcz – Nowa kładka na Brdzie Młynówce
Zdjęcie: E. Pietrzak, S. Wroński.

2.5.4. Obiekty infrastruktury społecznej, kultury, rekreacji
Projekty w zakresie infrastruktury społecznej, kultury i rozwoju turystyki w ramach programów rewitalizacji zaczęły rozwijać się z chwilą uruchomienia środków
ZPORR. Jak wynika ze sprawozdawczości tego programu, znaczną część dofinansowanych projektów w ramach działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, dotyczyła lokalnej kultury i lokalnej infrastruktury turystycznej (Siemiński, Topczewska, 2008). Remonty i unowocześnianie obejmujące
obiekty szkolnictwa, służby zdrowia i opieki społecznej, finansowane są nie tylko ze
środków unijnych, ale również w ramach miejskich programów inwestycyjnych.
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2.5.5. Projekty społeczne

Nie zawsze docenianym obszarem interwencji programowej są pozainwestycyjne projekty społeczne, np. w dziedzinie ekologii, rozwoju kontaktów społecznych
i działań samopomocowych, kultury. Tymczasem, jak świadczą o tym choćby przykłady Poznania, Lublina, Płocka, Dzierżoniowa, mają one istotny wpływ na integrowanie społeczności lokalnej wokół programu rewitalizacji, pomagają w oswajaniu
przestrzeni wspólnej, generują społeczną energię, która pobudza lokalny patriotyzm,
skierowany na działania i na budowanie poczucia wspólnoty. W społecznościach
dotkniętych bezrobociem i procesem starzenia się ludności ma to istotny wpływ na
wykorzystanie zasobów czasu – jako zamiennego kapitału mogącego poprawić jakość życia w drodze działań nieinwestycyjnych lub niskobudżetowych. Problemem
organizacyjnym w realizacji działań tego typu jest potrzeba współpracy z organizacjami pozarządowymi i środowiskami animatorów kultury, dysponującymi coraz
częściej atrakcyjną ofertą możliwych przedsięwzięć, na którą samorządy nie zawsze
są przygotowane.
Przykład 2.9. Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie – współpraca z instytucjami kulturalnymi
Przykład dobrej współpracy z instytucjami kulturalnymi daje program wspierania aktywności kulturalnej realizowany od 1995 roku w ramach strategii rewitalizacji
Starego Miasta w Lublinie. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i Teatr „Gardzienice” pobudzały żywotność kulturalną od początku procesu rewitalizacji, a przez to
wpłynęły korzystnie na profilowanie oferty usługowej na Starówce. Wytworzyło się
swoiste sprzężenie zwrotne pomiędzy ofertą kulturalną a ofertą usług komercyjnych,
wzmacniających się wzajemnie. Ten model został w ostatnich latach przejęty także
przez „Centrum Kultury”, które jest organizatorem dużych przedsięwzięć kulturalnych, np. Wigilia Starego Miasta (fot. 2.4), „Noc Kultury”, „Planeta Lublin”, Jarmark
Jagielloński (fot. 2.5), promujących Lublin i ożywiających cały kompleks zabytkowego śródmieścia. Wigilię Starego Miasta organizują od kilku lat o.o. Dominikanie
w ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem. Program spotkań wigilijnych ma
wiele punktów, dla różnych odbiorców. Najważniejsze, że w przygotowaniach i prowadzeniu spotkań współpracuje wiele podmiotów. Jarmark Jagielloński reaktywowano − po stuleciach zapomnienia − w 2007 r.
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Fot. 2.4. Lublin – Wigilia Starego Miasta
Zdjęcie: M. Majda

Fot. 2.5. Lublin – Jarmark Jagielloński – konkurs hejnałów miejskich
Zdjęcie: M. Majda
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Obok przedsięwzięć kulturalnych obszary programów rewitalizacji często stają się teatrem działań integracyjnych, takich jak obchody „Dnia Sąsiada”, cykliczne
święta starówek, ulic, dzielnic, rocznice historycznych wydarzeń , również tych lżejszego kalibru.
Drugim obszarem zainteresowania projektów społecznych jest sfera szeroko definiowanej opieki społecznej. Koncentracja problemów społecznych i socjalnych na obszarze programu rewitalizacji charakteryzuje prawidłowo delimitowane śródmiejskie
obszary rewitalizacji. Z kolei funkcje i zadania z zakresu opieki społecznej są tymi zadaniami samorządowymi szczebla lokalnego (gmina, powiat), które są realizowane we
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Przykład 2.10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w rozwiązywaniu
problemów społecznych − Cieszyn
Wiele doświadczeń zgromadzono w Cieszynie26. Stowarzyszenie „Być razem”
od 1996 roku inicjuje tworzenie mieszkań dla różnych grup społecznych − alkoholików, bezrobotnych, bezradnych społecznie, nie umiejących wychowywać dzieci,
wykluczonych społecznie, samotnych matek. Zaczęto od pomocy prawnej, psychologicznej, doradztwa zawodowego oraz aktywizacji młodych ludzi w ramach różnych pracowni (plastycznej, fotograficznej, ceramicznej, dziennikarskiej, filmowej).
W 1999 r. w ramach programu Rządu RP i ONZ „Przeciw Przemocy – Wyrównać
Szanse” Stowarzyszenie uruchomiło kolejne miejsce – hostel dla kobiet i dzieci,
ofiar przemocy, działający jako miejsce interwencyjne. Dla bezdomnych zebranych
na dworcu kolejowym stworzono − we współpracy z zasłużoną Fundacją „Barka”
z Poznania − dom, gdzie mogą oni mieszkać i pracować. Jesienią 2001 r. miasto przekazało stowarzyszeniu hale produkcyjne po zlikwidowanych ZPC „Olza”. Obiekt
został wyremontowany z pomocą funduszy unijnych, przy remoncie pracowały osoby bezdomne i uzależnione. Kolejne miejsca stowarzyszenia „Być Razem” to Dom
Matki i Dziecka i Młodzieżowy Klub „Graciarnia”, uruchomione w 2006 r. oraz Centrum Wolontariatu. Ze stowarzyszeniem stale współpracuje około 100 wolontariuszy,
głównie studentów pracy socjalnej. W październiku 2002 r. Stowarzyszenie stało się
partnerem w opracowaniu Gminnego programu w zakresie polityki mieszkaniowej
i taniego, dostępnego budownictwa socjalnego dla miasta Cieszyna. Pod koniec 2003
roku, w ramach Centrum Edukacji Socjalnej, uruchomiono różne pracownie i warsztaty, min. renowacji mebli, pracownię komputerową, stolarnię, szwalnię, ślusarnię,
warsztat naprawy sprzętu RTV i AGD. Stowarzyszenie uzyskuje pomoc rzeczową
od mieszkańców miasta i miejscowych instytucji. Z pomocy Stowarzyszenia korzysta
łącznie około 3000 osób rocznie w formie schronienia, pomocy żywnościowej, socjalnej, psychologicznej, prawnej.
26

Por. Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2008.

Rozdział 2. Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich

73

Kolejnym obszarem aktywności społecznej i przedmiotem projektów społecznych
programów rewitalizacji jest aktywizacja na rynku pracy. Organizacje społeczne, współpracując z Powiatowymi Urzędami Pracy organizują kursy, szkolenia, staże, ośrodki doradztwa. Interweniowanie w obszar edukacji, zwłaszcza kierowanej do osób dorosłych,
jest dobrze realizowane przez organizacje pozarządowe. Organizacje te łatwiej nawiązują kontakt z grupami potrzebującymi tej formy wsparcia, są bardziej elastyczne w profilowaniu działań stosownie do potrzeb osób i grup, którym pomagają. Takie rozwiązanie
wydaje się warte podkreślenia przede wszystkim z uwagi na możliwości pozyskiwania
wsparcia zarówno ze środków krajowych przeznaczanych na aktywizację rynków pracy
obszarów rewitalizowanych, jak i z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.5.6. Projekty ekonomiczne
Struktury śródmiejskie wymuszają odpowiednią skalę i zakres przedmiotowy działalności gospodarczej. Naturalnym kierunkiem poszukiwań remedium na problemy bezrobocia
i niskiej aktywności gospodarczej w centralnych obszarach miast jest sektor mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, a formą działalności – usługi. Partnerami, a przynajmniej pierwszymi partnerami, w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru są
lokalni przedsiębiorcy – stowarzyszenia kupieckie, producenckie, izby gospodarcze i inne.
Współpracę z tymi organizacjami prowadzi się już w fazie opracowania programu, negocjuje
szczegółowe warunki stosowania lokalnych instrumentów, np. ulg i zwolnień podatkowych
dla przedsiębiorców modernizujących swe nieruchomości.
Stymulowanie działalności gospodarczej, z wielu powodów najistotniejsze dla powodzenia rewitalizacji z uwagi na powstawanie miejsc pracy, generowane dochodów,
jest również najtrudniejszym obszarem do realizacji przez instytucje samorządowe. Środowiska biznesowe traktują samorządy nieufnie, często ze wzajemnością. W praktyce
prowadzone projekty wspierania lokalnej przedsiębiorczości sprowadzają się do standardowych aktywności wspierania sektora MSP, tj.:
− organizacji i prowadzenia systemu szkoleń, instruktaży, doradztwa dla prowadzących firmy lub osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą,
− organizacji inkubatorów przedsiębiorczości, ewentualnie parków technologicznych,
− organizacji i wspierania podmiotów ekonomii społecznej,
− udostępniania usług sektora wsparcia biznesu – firm doradczych, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, głównie poprzez Krajowy System Usług dla
MSP,
− wdrażania lokalnych instrumentów wsparcia dla inwestorów, pozostających
w gestii władzy samorządowej, głównie zwolnień i ulg podatkowych, szczególnie ulg w podatku od nieruchomości oraz stawek czynszu najmu (system
stanowienia stawek czynszu w obszarze programu rewitalizacji jest rozwiązaniem adresowanym zarówno do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i użytkowników zasobów mieszkaniowych).
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Wystarczającą stymulacją dla biznesu bywają przejrzyste, zrozumiałe i zobiektywizowane zasady wspierania rozwoju biznesu w obszarze rewitalizowanym oraz praktyka ograniczania barier proceduralnych.
Systemy ulg w podatku od nieruchomości są często stosowane przez miasta prowadzące programy rewitalizacji, między innymi przez Częstochowę, Będzin, Żyrardów.
Przykładem spójności inwestycji prowadzonych przez gminę z działaniem na rzecz lokalnych przedsiębiorców jest częstochowska inicjatywa częściowego rekompensowania
najemcom lokali użytkowych uciążliwości związanych z remontem Alei Najświętszej
Maryi Panny, polegająca na umożliwieniu okresowego obniżenia o 50% stawki czynszu
za lokale użytkowe (Chudowska 2008).
2.5.7. Nieruchomości mieszkaniowe
Centra miast, szczególnie dużych, są skupiskiem zabudowy mieszkaniowej o niskiej wartości użytkowej, wymagającej poważnych remontów i modernizacji. Problem
systematycznej odnowy zabudowy mieszkaniowej na obszarach programów rewitalizacji jest zagadnieniem wielowymiarowym, choćby z uwagi na koszty renowacji budynków historycznych, przemieszaną strukturę właścicielską zasobów mieszkaniowych,
brak lokali zastępczych na czas remontów kapitalnych, częsty brak uregulowań stanu
prawnego nieruchomości, brak możliwości inwestycyjnych właścicieli. Te czynniki
szczególnie intensywnie występują w dzielnicach śródmiejskich.
Poza aspektami czysto funkcjonalnymi i estetycznymi, poprawa warunków zamieszkiwania jest warunkiem koniecznym skutecznej realizacji projektów społecznych
i gospodarczych w ramach programu rewitalizacji.
W środowisku profesjonalistów panuje zgodny pogląd, że rewitalizacja nie powiedzie się bez zrównoważonej polityki mieszkaniowej. Chodzi tu o bezpośredni wymiar realizacji projektów (poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa standardu
zabudowy, w tym substancji historycznej), ale również o ocenę zapotrzebowania na
nowe inwestycje mieszkaniowe i generalną politykę zrównoważonego rozwoju. Postulaty rozwoju miasta do wnętrza i miasta zwartego wiążą się bezpośrednio z rewitalizacją i odnową substancji mieszkaniowej w centrach miast (Skalski 2004). Dotąd
na szczeblu rządowym w ogóle nie dostrzega się kwestii ratowania zasobów mieszkaniowych w starej zabudowie jako problemu wymagającego wsparcia. Jest to element
kluczowy w utrzymaniu tożsamości architektoniczno-urbanistycznej i krajobrazowej
polskich miast. Historyczne śródmieścia stanowią o ich europejskości. Chodzi o odnowę i modernizację substancji materialnej starych kamienic, których układ urbanistyczny tworzy wysoką jakość przestrzeni publicznych. Chodzi też o zrównoważoną politykę własnościową i rozwój rynku wynajmu mieszkań w starych zasobach
i w centrach miast, w szczególności społecznych mieszkań czynszowych jako bardziej
dostępnych dla mieszkańców śródmieść (obecnych, jak np. użytkownicy mieszkań
komunalnych, oraz przyszłych, jak np. ludzie młodzi). To zaś musi być powiązane
z budowaniem na danym obszarze prawidłowej struktury społeczno-demograficznej
(Heczko-Hyłowa 2008). Społeczna polityka mieszkaniowa, szczególnie w obsza-
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rach kryzysowych, powinna tworzyć warunki do godnego zamieszkiwania osobom
i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokajać potrzeb mieszkaniowych
na rynku. Podkreśla się kwestię jakości zasobów, która ma znaczenie dla kosztów
użytkowania oraz polityki utrzymywania zróżnicowanych struktur społecznych
w dzielnicach mieszkaniowych. Lakoniczny termin „social mix”, określający docelową – zróżnicowaną społecznie, demograficznie i dochodowo strukturę mieszkańców,
stanowi podstawę polityki społecznej i mieszkaniowej w krajach Unii Europejskiej
(Muzioł-Węcławowicz 2007). Nie ma innej drogi przeciwdziałania dalszemu wzrostowi segregacji społecznej w centrach miast i uniknięcia ryzyka realokacji dotychczasowych użytkowników mieszkań na inne obszary niż inwestycje w mieszkania,
wsparte programami rządowymi.
Brak wsparcia publicznego dla remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych w ogólności, również prowadzonych w ramach programów rewitalizacji, stanowi
kluczową barierę rewitalizacji w Polsce. Programy remontów i modernizacji substancji
mieszkaniowej w centrach miast należą do najtrudniejszych pod względem organizacyjnym i finansowym. W śródmieściach mamy do czynienia z mozaikową strukturą form
własności. Są to z reguły czynszowe budynki komunalne lub budynki wspólnot mieszkaniowych, znaczący jest udział prywatnych domów czynszowych, objętych wcześniej
publiczną gospodarką lokalami. Użytkownicy tych mieszkań – najemcy lub właściciele
korzystający ze swych mieszkań nie dysponują wystarczającymi środkami na inwestycje, a koszty robót remontowych są wysokie.
Możliwości poprawy jakości mieszkalnictwa na obszarach programów rewitalizacji zmniejszają się systematycznie. Ulga remontowa w podatku od dochodów osobistych
została zlikwidowana, premia termomodernizacyjna jest trudno dostępna dla niezamożnych użytkowników mieszkań. Istotna z punktu wieloletniej polityki unijnej sprawa
ochrony klimatu, a ściślej ograniczenia konsumpcji energii na cele mieszkaniowe, nie
znajduje w kraju silnego poparcia ani po stronie polityki rządu, ani samorządu, ani innych środowisk związanych z oszczędnością energii i ochroną środowiska. Również
ewentualne działania remontowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
będą miały jedynie charakter punktowy.
W okresie 2007–2013 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych możliwe
jest dofinansowanie remontów i adaptacji na cele mieszkaniowe wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Stosownie do obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa z dnia
13 sierpnia 2008 r., dofinansowanie remontów może mieć miejsce w ramach operacji dotyczącej zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich (LPR) albo w ramach osi
priorytetowej dedykowanej w sposób szczególny obszarom dotkniętym lub zagrożonym
degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym. Kwalifikowalność wydatków na infrastrukturę mieszkaniową będzie możliwa na:
a) renowację budynków mieszkalnych wielorodzinnych (części wspólne budynków),
b) adaptację i renowację budynków na cele mieszkaniowe dla osób o szczególnych potrzebach.
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Alokacja środków w ramach poszczególnych programów operacyjnych na cele
mieszkaniowe jest nieznaczna. Wsparcie remontów zasobów mieszkaniowych z tego
źródła w kontekście istniejących potrzeb będzie miało charakter marginalny.
Gminy wspierają z własnych środków remonty budynków mieszkalnych dotacjami. Nie ma przeszkód prawych, o ile są to nieruchomości znajdujące się w rejestrze
zabytków. Druga, wypromowana przez miasta – liderów rewitalizacji forma wsparcia
dotacjami ze środków budżetu gminy remontów części wspólnych budynków w zakresie
wskazanym lub pożądanym przez sponsora27, została ograniczona ostatnimi interpretacjami prawnymi. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
odmówiono gminie prawa do dotowania remontów budynków wspólnot mieszkaniowych w części odpowiadającej udziałom prywatnych właścicieli28. Stwierdzono, że dotacje, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, mogą być przyznawane przez gminę
z jej budżetu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, nie działającym dla zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Sąd uznał,
że beneficjentami dotacji są wyłącznie mieszkańcy dofinansowywanych zasobów. Wizerunek miasta, zależny od stanu budynków, nie jest zadaniem publicznym, celem działania samorządu. Wobec takiej decyzji, w związku z wcześniejszymi interpretacjami
Regionalnych Izb Obrachunkowych, popularne programy dotowania określonych zadań
remontowych i modernizacyjnych przestały odgrywać rolę stymulatorów odnowy budynków mieszkalnych. Nie podważa się legalności subwencjonowania remontów budynków zabytkowych oraz programów pożyczkowych, realizowanych na podobne cele,
również ze środków budżetu gminy.
Zapowiadane uruchomienie premii remontowej na zasadach podobnych do
premii termomodernizacyjnej nie przyniesie znaczących efektów dla rewitalizacji.
Rzecz w tym, by instrumenty wsparcia poprawy stanu mieszkalnictwa były na tyle
dostępne, by dały efekt − wyraźną zmianę standardu zamieszkania w skali urbanistycznej poprzez wspieranie skoordynowanych programów remontowych, obejmujących kwartały zabudowy, ulice, osiedla. Uzależnienie pomocy państwa (premia
termomodernizacyjna lub remontowa) od finansowania remontu kredytem wskazuje,
że niewielu właścicieli mieszkań będzie mogło skorzystać z tego instrumentu. Wątpliwe, by mieszkańcy obszarów kryzysowych byli mentalnie i finansowo gotowi do
zaciągania kredytów.
Niemniej istnieje pewien potencjał w obecnych programach rządowych kierowanych bezpośrednio na cele remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych
(Fundusz Termomodernizacji i Remontów29) lub adoptowalnych do tych celów, jak
np. program społecznego budownictwa czynszowego realizowany przez towarzy27

28
29

Por. opisy projektów mieszkaniowych prowadzonych przez miasta, które jako pierwsze wprowadziły programy rewitalizacji śródmieść.
Sygn. II G SK 411/08.
19 marca 2009 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
a przestała obowiązywać ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
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stwa budownictwa społecznego, program wsparcia jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pożytku publicznego w tworzeniu zasobów lokali socjalnych,
noclegowni i domów dla bezdomnych, zwrot VAT dla inwestorów indywidualnych,
wykorzystanie premii gwarancyjnych. Trudności w przyswajaniu tych programów
na cele rewitalizacji wynikają z niemożności wieloletniego projektowania działalności w oparciu o te środki. Z reguły podaż ich jest niewystarczająca, procedury
aplikacyjne wieloletnie, programy są obwarowane bardzo szczegółowymi przepisami.
Przykład 2.11. Zagospodarowanie chaotycznej zabudowy – Stargard Szczeciński
Problemy niskiego standardu śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej występują
praktycznie we wszystkich miastach. Często towarzyszy temu chaotyczne zagospodarowanie podwórek, braki w zabudowie. Ilustrują to zdjęcia i projekt zagospodarowania jednego z kwartałów śródmiejskiej zabudowy w Stargardzie Szczecińskim (tzw.
kwartał A, ograniczony ulicami Marszałka J. Piłsudskiego, M. Konopnickiej, Wojska
Polskiego, B. Limanowskiego).

Ryc. 2.2. Stargard Szczeciński − rzut zagospodarowania kwartału A
Źródło: archiwum Stargardzkiego TBS.
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W ramach prac związanych z zagospodarowaniem kwartału zmieniono układ
drogowy, zbudowano miejsca postojowe, place zabaw i miejsca rekreacyjne, kanalizację deszczową, oświetlono cały teren (fot. 2.6 i 2.7). Głównym inwestorem było
Stargardzkie TBS, a współpracowało z miastem, miejscowymi wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielnią mieszkaniową.

Fot. 2.6. Stargard Szczeciński – wnętrze kwartału A przed odnową
Źródło: archiwum Stargardzkiego TBS.

Fot. 2.7. Stargard Szczeciński – wnętrze kwartału A po zagospodarowaniu
Źródło: archiwum Stargardzkiego TBS.
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Uznając za sukces dopuszczenie finansowania wybranych projektów remontowych
w mieszkalnictwie ze środków RPO, należy postulować utworzenie na poziomie rządowym programu wsparcia dla mieszkalnictwa, związanego z rewitalizacją. W stosunku
do istniejących programów rządowych i nowych inicjatyw należy dążyć do określenia
wieloletniej polityki, usunięcia barier proceduralnych w wykorzystywaniu ich na cele
wieloletnich programów rewitalizacji. Takie rozwiązania pozwolą też poważnie traktować postulat ograniczania chaotycznej suburbanizacji.
O słabościach obecnej formuły prowadzenia projektów mieszkaniowych w programach rewitalizacji poświadczają wyniki raportu ‘Ocena programów i projektów
rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3. „Zdegradowane obszary
miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość’30. Ewaluacja
została opracowana na zlecenie Komisji Europejskiej, która postawiła dziesięć pytań dotyczących sposobów i metod sporządzania programów i projektów rewitalizacji
w ramach działania 3.3. ZPORR i zaleciła postawienie wniosków z analizy podjętych
działań, do wykorzystania w przyszłości przy podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji.
W odniesieniu do mieszkalnictwa pytanie sformułowano tyleż ambitnie, co teoretycznie: „Mieszkalnictwo: jakie są doświadczenia z integracją działań dotyczących
warunków mieszkaniowych w okresie 2004-2006. Jak miasta przygotowały się do nowego okresu programowania, w którym projekty mieszkaniowe będą kwalifikowane
i konieczne będzie przygotowanie dobrych projektów, które uwzględnią problem rynku
mieszkaniowego i spekulacji gruntami (pozwolą uniknąć zniekształcenia rynku mieszkaniowego i spekulacji gruntami)?”. Podjęcie przez Komisję tematyki mieszkalnictwa
stwarza okazję do podkreślenia rozbieżności między realnymi potrzebami działań w zakresie rewitalizacji a możliwościami prowadzenia projektów mieszkaniowych w ramach
programów rewitalizacji. Podejście UE, odnoszące się do realiów mieszkaniowych krajów wysoko rozwiniętych w konfrontacji z praktyką krajową, charakteryzującą się niezaspokojonymi potrzebami w zakresie modernizacji zasobów mieszkaniowych pozwala
zauważyć, jak istotne znaczenie mają możliwości prowadzenia społecznych (socjalnych)
programów mieszkaniowych dla zapewnienia warunków prawidłowej rewitalizacji obszarów kryzysowych. Kolejne pytanie o doświadczenia z integracją działań dotyczących warunków mieszkaniowych w okresie 2004 – 2006 w związku z działaniem 3.3.
ZPORR pokazuje istotną lukę w krajowym podejściu do rewitalizacji. Koszty inwestowania w poprawę stanu mieszkań nie należały w ZPORR do kosztów kwalifikowanych.
Odnowa budynków mieszkalnych (części wspólne, elewacje) była praktycznie poza
możliwościami finansowania w ramach działania 3.3. Badane samorządy opracowując
programy rewitalizacji doceniały tematykę mieszkaniową w sensie problemowym. Natomiast projekty mieszkaniowe nie były realizowane ani w ramach ZPORR31, ani ze
środków krajowych.
30
31

Por. Siemiński, Topczewska 2008.
Pośredni związek z modernizacją zabudowy mieszkaniowej posiadały 3 na 37 badanych projektów
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Autorzy raportu stwierdzili, że problemy mieszkaniowe obszarów zdegradowanych postrzegane są przez władze miast jako jedne z najdotkliwszych aspektów
degradacji. Władzom lokalnym wyraźnie jednak brakuje narzędzi planistycznych
(programów mieszkaniowych) do ich rozwiązywania. W przyszłości konieczne jest
kompleksowe programowanie rozwoju całego mieszkalnictwa w mieście, w tym na
obszarach zdegradowanych, intensywne współdziałanie z lokalnymi partnerami polityki mieszkaniowej, łączenie środków publicznych z prywatnymi oraz programowanie
i realizacja budownictwa społecznego przeznaczonego dla średnio i mało zarabiających mieszkańców (Siemiński, Topczewska 2008). Ten ostatni czynnik jest szczególnie istotny dla przekształceń społecznych w obszarach rewitalizacji, dla utrzymania
ludności miejscowej i kształtowania polityki przemieszania społecznego (social mix).
Zwrócono też uwagę na konieczność przeciwdziałania spekulacjom w odnowionym
zasobie mieszkaniowym.
Konkludując, o sukcesach rewitalizacji centrów miast w najbliższych latach
w Polsce zadecyduje aktywna postawa państwa we wspieraniu remontów i modernizacji zabudowy mieszkaniowej, prowadzona bądź to na szczególnych, preferencyjnych zasadach dla przedsięwzięć na terenach programowanej rewitalizacji, bądź
też na zasadach ogólnych, na tyle jednak stabilnych i operatywnych, że dających się
z łatwością zaadoptować do projektów rewitalizacji podejmowanych w ramach programów rewitalizacji. Ponadto, należy gminom dać większą swobodę w określaniu
celów publicznych i prowadzeniu polityki rozwoju. Śródmieścia, centralne obszary
historycznej zabudowy są tak ważne dla rozwoju miast, jakości życia mieszkańców,
atrakcyjności i konkurencyjności miast, że samorządy powinny mieć większą możliwość alokacji środków na ich odnowę, również poprzez wspieranie prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych czy mieszkań.

2.6. Specyficzne aspekty rewitalizacji w Polsce
W porównaniu ze stanem procesów rewitalizacji w krajach Europy Zachodniej,
współczesne miejsce i zasady rewitalizacji w Polsce, w tym prowadzone w centralnych, wielofunkcyjnych częściach miast, mają inny charakter. Koncepcje, założenia
i cele, w tym uspołecznienie programów i adresowanie ich do ludzi32 są zbliżone,
różnice ujawniają się w procesach wdrożeniowych tak pod względem skali, tempa,
jak i podziału ról pomiędzy głównych partnerów programów. Określenie specyfiki
współczesnych programów rewitalizacji w polskim modelu rewitalizacji sprowadza
się do wskazania czynników, które mogą mieć decydujący wpływ na kształtowanie
polityki rewitalizacyjnej.

32

dofinansowywanych ze środków ZPORR.
Por. Billert 2003.
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2.6.1. Brak państwowej polityki rewitalizacji
Miasta w Polsce są samotnymi długodystansowcami w grze o rewitalizację. Same
inicjowały programy, dostosowywały je do swoich możliwości. Administracja rządowa
wykorzystała zapowiedź alokacji środków funduszy strukturalnych UE na finansowanie
projektów rewitalizacyjnych do uzasadnienia własnej pasywnej postawy wobec problemów rewitalizacji miast. Skala dofinansowania unijnego, jaki i jego zakresy nie rozwiązują problemu wspierania rewitalizacji. Programy rządowe na rzecz rewitalizacji, obok
istotnego czynnika bezpośredniego wsparcia organizacyjnego i finansowego, stanowią
też swego rodzaju gwarancje dla sektora prywatnego, uwiarygodniają wieloletnie programy przekształceń struktur śródmiejskich.
O ile specjaliści spierają się o szczegółowe rozwiązania w definiowaniu instrumentów potrzebnych dla rozwoju rewitalizacji, o tyle poza dyskusją pozostaje twierdzenie,
że nie dysponujemy specjalnymi instrumentami prawnymi, urbanistycznymi, finansowymi dla rewitalizacji. Stąd programy rewitalizacji opierają się na istniejących programach
w sferze mieszkalnictwa, aktywnej polityki rynku pracy, wspierania przedsiębiorczości
(mikro- małych i średnich przedsiębiorstw). Szczególne problemy nastręcza brak instrumentów urbanistyki operacyjnej33 oraz niedobór środków finansowych na prowadzenie
kompleksowej rewitalizacji.
W debacie na temat polityki rozwoju można odnieść wrażenie, że polityka i programy Unii Europejskiej zastępują odpowiedzialność i potrzebę działania na poziomie
krajowym. Przed rokiem 2004 nie chciano dostrzec istotnych ograniczeń ZPORR dla
kompleksowej rewitalizacji kryzysowych obszarów miast. Aktualnie politycy i część
ekspertów z łatwością biorą cały potencjał regionalnych programów operacyjnych
za dobrą monetę, podkreślając samodzielność i podmiotowość regionów, docenienie
wieloaspektowości stanu kryzysu obszaru jako zasady dostępu do środków unijnych,
uwzględnienie zagadnień finansowania modernizacji społecznych zasobów mieszkaniowych w ramach zintegrowanych programów rozwoju. W tej debacie pomijane są tak
istotne czynniki, jak skala środków w relacji do potrzeb, zakresy programowe, którym
nie udzielono wsparcia unijnego, a wymagające interwencji w ramach kompleksowej
rewitalizacji.
Brak gwarancji wspierania programów rewitalizacji ze strony państwa jest jednym
z powodów niskiego udziału inwestycji prywatnych w obszarach rewitalizacji, braku
działań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W śródmieściach miast przedsięwzięcia całkowicie komercyjne, finansowane ze środków prywatnych i na ryzyko
inwestorów prywatnych rzadko mają miejsce.
Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest struktura zagospodarowania dzielnic
śródmiejskich – rozdrobnienie własności mieszkaniowej, intensywne użytkowane terenów. Centra miast polskich, jakkolwiek ulegały procesom degradacji, nie są przestrzeniami martwymi, opuszczonymi, łatwo dostępnymi dla nowych inwestycji, nowych
33

Por. Ziobrowski i in. 2000; Skalski 2004.
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funkcji. Jednymi z niewielu „wielkoskalowych” przedsięwzięć komercyjnych zlokalizowanych w centrum miasta, ale w obszarze poprzemysłowym, są: poznański projekt
„Stary Browar” i łódzki projekt Manufaktura34.
2.6.2. Finansowanie rewitalizacji
Finansowanie rewitalizacji w dużej mierze obciąża budżety miast i podmiotów publicznych wykonujących zadania gmin. Organizatorzy projektów starają się przy tym
opracować takie montaże finansowe, które w maksymalnym stopniu wykorzystują dostępne uczestnikom programów rewitalizacji środki publiczne. Przykładem jest tu dość
powszechne korzystanie ze środków kredytowych Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który oferował preferencyjne kredyty towarzystwom budownictwa społecznego na
finansowanie budowy, adaptacji lub przebudowy budynków z mieszkaniami na wynajem o umiarkowanym czynszu35.
Analizując źródła finansowania poszczególnych projektów można wskazać, że samorządy korzystały z szerokich źródeł, między innymi ze środków programów pomocowych (do 2000 r.), takich jak np. brytyjski Know How Fund, USAID, funduszy przedakcesyjnych (do 2004 r.), np. PHARE, funduszy unijnych − Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG, Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III, Inicjatywy EQUAL, Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Korzystano również ze środków krajowych − Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, środków
Ministerstwa Kultury i Sztuki – Generalnego Konserwatora Zabytków, Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, Funduszu Termomodernizacji.
Podstawowymi źródłami finansowania projektów pozostawały środki gminne, własne i pochodzące z rynku, głównie kredyty i pożyczki, ale też środki z emisji obligacji
komunalnych. Pierwszą emisję obligacji miejskich na cele rewitalizacji przeprowadził
Bytom w latach 90. XX w.

34

Poszukiwania sposobu na rewitalizację obszaru pofabrycznego, dawnego imperium Izraela
Poznańskiego w Łodzi, trwały około 10 lat. Syndyk masy upadłościowej spadkobiercy fabryki Poznańskiego długo poszukiwał inwestora strategicznego. W latach 1999 – 2002 – Firma
APSYS Polska – jako właściciel nieruchomości (27 ha) i inwestor przygotowała teren i promowała przedsięwzięcie. Podstawowe pozwolenia budowlane zostały wydane w 2002 r., od
2003 r. rozpoczęto prace budowlane w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pod nazwą
Centrum Manufaktura. 17 maja 2006 r. nastąpiło uroczyste otwarcie centrum rozrywkowo–
handlowego Manufaktura (Kowalska 2008).

35

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy uległ likwidacji na mocy Ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o zmianie Ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby
prawne, Ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. Od czerwca
2009 r. kredyty na finansowanie społecznego budownictwa czynszowego pochodzą ze środków
własnych BGK.
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Środki prywatne, finansujące zadania rewitalizacyjne pochodziły, jak dotąd, głównie z danego obszaru programu; były to środki inwestorów, najczęściej przedstawicieli
lokalnych biznesów i użytkowników mieszkań, przeznaczane na remonty lokali lub na
rozwój własnych firm.
2.6.3. Mobilizacja w korzystaniu z funduszy unijnych
Perspektywa dostępności dotacji ze środków funduszy unijnych była – jak dotąd
– najpoważniejszym asumptem dla zdynamizowania prac programowych i realizacyjnych. ZPORR przyczynił się do tego, że nastąpiła unifikacja programów rewitalizacji
w sensie struktury dokumentu programowego. Sprawozdawczość ZPORR stanowi źródło informacji o działaniach rewitalizacyjnych. Nie obejmuje ona wszystkich działań
i programów, jakie samorządy miejskie prowadziły w ostatnich latach, ale i tak ma wartość informacyjną. Wykorzystując informacje zawarte w raporcie ewaluacyjnym działania 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR36,
całkowita wartość środków finansowych z EFRR dla Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” na
lata 2004-2006 wyniosła 727,5 mln euro, tj. 2 804,7 mln zł. Działanie 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” zostało dofinansowane ze środków EFRR w kwocie 386 mln zł, co stanowi 13,8% środków EFRR przeznaczonych dla
Priorytetu 3. W ramach Priorytetu 3 działanie 3.3 cieszyło się najmniejszym zainteresowaniem beneficjentów. Całkowitą, dostępną w ramach działania 3.3, alokację środków
zmniejszono o 5,97%.
Projekty rewitalizacyjne podjęto w latach 2004-2006 w 113 miastach oraz na
terenie 9 gmin wiejskich. W zbiorze 113 miast znajdują się 24 miasta duże (powyżej
100 tys. mieszkańców), 41 miast średniej wielkości (o liczbie mieszkańców w granicach 20 − 100 tys.) i 48 miast małych (nie przekraczających 20 tys. mieszkańców). Najwięcej miast, w których podjęto działania rewitalizacyjne przy wsparciu
środkami unijnymi reprezentuje województwo śląskie (14 miast), dolnośląskie (12)
i mazowieckie (12). W województwie świętokrzyskim wsparto rewitalizację funduszami EFRR tylko w jednym mieście (Kielce), a w pozostałych województwach od
2 do 10 miast.
Całkowita wartość projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach ZPORR
wyniosła 659 mln zł, w tym realizowanych w miastach 613 mln zł (93%). Dofinansowanie wszystkich projektów środkami EFRR wyniosło 385 mln zł (62,01%), a w miastach
355,6 mln zł (58,01%). Udział EFRR w całkowitej wartości projektów rewitalizacyjnych najwyższy był w miastach średniej wielkości − 36,99% a najniższy w miastach
małych − 29,08%. W miastach dużych wyniósł 33,93%. Wielkość dofinansowania poszczególnych projektów waha się od 12,58% do 75,00%.
W zbiorze 178 projektów rewitalizacyjnych największą grupę stanowią projekty
dotyczące odnowy przestrzeni publicznych (65). Następne grupy stanowiły projekty dotyczące renowacji pojedynczych lub zespołu budynków (62), projekty odnoszące się do
36

Por. Siemiński, Topczewska 2008.
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kompleksów edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych, ew. gospodarczych (20). Pozostałe projekty (31) − na podstawie tytułów (m.in. rewitalizacja części obszaru miasta,
starówki) mogłyby być zakwalifikowane jako kompleksowe, jednak wnioskowanie na
podstawie samej nazwy może być mylące.
Obszary wyznaczone do rewitalizacji w analizowanych programach objęły głównie
tereny historycznych centrów i zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych, z zabudową
przedwojenną, jak i powojenną.
Największą grupę beneficjentów końcowych stanowią jednostki samorządu terytorialnego − 124 gminy i miasta na prawach powiatu oraz 8 powiatów. Pozostałymi
beneficjentami są podmioty określone w „Uzupełnieniu ZPORR”, których projekt został ujęty w LPR. Są to: jednostki dostarczające usługi użyteczności publicznej, organizacje pozarządowe, podmioty rynku mieszkaniowego, podmioty sektora finansów
publicznych37.
Popularna jest teza, że Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004–2006 w części poświęconej działaniom w zdegradowanych
obszarach miejskich, poprzemysłowych i powojskowych przyczynił się znacząco do
popularyzacji programów rewitalizacji w Polsce. ZPORR miał charakter regulacyjny, narzucił obowiązek opracowywania i wzorcową strukturę lokalnych programów
rewitalizacji. Jego znaczenie finansowe bywa kwestionowane z racji ograniczonego
zakresu merytorycznego i ilościowego. Przyjmując opinie profesjonalistów – respondentów ankiety „Rozpoznanie problemów i ocena rewitalizacji miast w Polsce”38 −
ocena wpływu pierwszej ścieżki dostępu do funduszy unijnych na wzrost znaczenia
i rozwój działań rewitalizacyjnych jest krytyczna. Większość respondentów uznała,
że ZPORR ma duże znaczenie promocyjne, zarówno w zakresie popularyzacji idei
rewitalizacji, jak i dla wzrostu aktywności w tym zakresie. Za jednoznacznie krytyczną uznano ocenę efektów finansowania unijnego – ponad 3/4 respondentów uznało,
że dostępność programów unijnych w niskim stopniu zaspokoiła potrzeby w zakresie
finansowania rewitalizacji. Podobnie oceniana jest rola programów unijnych okresu
programowania 2007–2013.

2.7. Bariery rewitalizacji
Dyskusja na temat barier rewitalizacji ma swoją długą historię, przy czym specjaliści i praktycy nie spierają się o istotę tych barier, tylko o ich hierarchię. Część dyskutantów uważa, że podstawową barierą jest niedobór środków na finansowanie programów
rewitalizacji i ich poszczególnych projektów. Druga część z kolei podkreśla, że pierw37

38

Zarząd Dróg, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami, z organizacji pozarządowych − Agencja Rozwoju Regionalnego, 3 stowarzyszenia, 4 instytucje kościelne, ponadto 2 spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa,
Komenda Wojewódzkiej Straży Pożarnej, muzeum, 2 teatry oraz 7 szkół wyższych.
Por. Muzioł-Węcławowicz 2008.
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szeństwo należy się odpowiednim rozwiązaniom organizacyjnym i prawnym, które powinny zagwarantować optymalne wykorzystanie środków publicznych, przeznaczanych
na rewitalizację. Nie jest kwestionowana potrzeba wsparcia rewitalizacji krajowymi
środkami publicznymi z poziomu ponadlokalnego.
Opierając się na wynikach wcześniej przywołanej ankiety, liczba i charakter przeszkód w prawidłowym funkcjonowaniu rewitalizacji, odnotowywanych przez respondentów, stanowią długi katalog, o zróżnicowanym poziomie ogólności i randze hierarchicznej (Muzioł-Węcławowicz 2008). Mamy do czynienia z trzema podstawowymi
rodzajami barier rewitalizacji:
1) bariery prawne – brak regulacji części zagadnień konstytuujących rewitalizację, potrzeba modyfikacji pewnych zakresów regulacji celem usprawnienia rewitalizacji lub też – w innych obszarach merytorycznych – potrzeba stabilizacji
przepisów,
2) bariery finansowe, polegające przede wszystkim na braku wsparcia rewitalizacji ze środków publicznych na poziomie państwa,
3) bariery organizacyjno-proceduralne.
Barierę o charakterze prawno-finansowym stanowi brak możliwości dofinansowania prywatnych mieszkań w budynkach zlokalizowanych w obszarze objętym programem rewitalizacji.
Ponadto można wskazać kilka okoliczności sprzyjających rozwojowi rewitalizacji
i optymalizacji jej efektów, które w praktyce występują w ograniczonej skali lub jedynie
w wybranych przypadkach. Są nimi:
− brak doświadczeń i umiejętności profesjonalnych, konsekwencji w działaniu,
− brak dobrych praktyk w odniesieniu do całego cyklu programu,
− niedobory/błędy w polityce promocyjnej i informacyjnej.
W ankiecie „Rozpoznanie problemów i ocena rewitalizacji miast w Polsce” w odpowiedziach na pytanie o cele, na jakie powinny być przeznaczane środki publiczne
w rewitalizacji, zwraca uwagę wysoki priorytet dla działań mających na celu rozwój obszaru objętego programem rewitalizacji. Najwięcej wskazań dotyczyło potrzeby wspierania ze środków publicznych właśnie szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego
obszaru, zagospodarowania przestrzeni publicznych, poprawy estetyki tych przestrzeni,
przeciwdziałania patologiom społecznym i problemom społecznym, poprawy warunków mieszkaniowych i szerzej − warunków życia, ochrona dziedzictwa kulturowego,
bezpieczeństwo i działania na rzecz integracji społecznej.

2.8. Wnioski
Dzielnice śródmiejskie odgrywają znaczącą rolę w rewitalizacji miast, ponieważ
są one najczęstszym polem rewitalizacji, co wynika zarówno z degradacji społecznej
i technicznej śródmieść, jak również roli, jaką odgrywają w miastach.
Dobry klimat dla zintegrowanego rozwoju, planowania strategicznego, odnowy
centrów miast nie przekłada się jeszcze na konsekwentne uznanie rewitalizacji jako
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jednego z czynników rozwoju miast, a tym bardziej na wsparcie z poziomu krajowego praktyki rewitalizacji w Polsce. Miasta często opracowują nowsze wersje lokalnych
programów rewitalizacji, uwzględniające nie tylko nowe wymogi formalne dostępu do
środków funduszy unijnych, ale również doświadczenia w prowadzeniu rewitalizacji,
w tym analizy uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i przestrzennych wyboru
obszaru programu i nowe pomysły na projekty inwestycyjne i projekty społeczne, środowiskowe, ekonomiczne. Część z nich pochodzi z inspiracji doświadczeniami innych
miast. Większe znaczenie przypisuje się uwarunkowaniom lokalnym, przez co programy
stają się bardziej zindywidualizowane. Jednak inicjatywy samorządów nie mają wsparcia w sektorowych politykach rządowych i w polityce rozwoju regionalnego. Mówiąc
o polityce rządu w kontekście zakresu programowego rewitalizacji można wyróżnić
zagadnienia dość dobrze przekładające się – w sytuacji profesjonalnie prowadzonych
lokalnych programów rewitalizacji − na praktykę wdrażania projektów w ramach programów rewitalizacji, np. programy aktywizacji zawodowej, z zakresu opieki społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu związanemu z patologiami. W ramach
programów rządowych funkcjonują zasady i instrumenty transferu środków finansowych do szczebla lokalnego, co można wykorzystać w programach rewitalizacji. Rola
organizacji pozarządowych jest tu określona, są doświadczenia współpracy samorządu
i sektora NGO. Problemem może być zapewnienie ciągłości działań sektora pozarządowego w projektach rewitalizacyjnych, powodowane konkursowym trybem zdobywania
środków. Pewne obszary merytorycznie istotne dla perspektyw rewitalizacji pozostają
poza aktywną polityką państwa, np. wsparcie dla remontów i modernizacji prywatnych
i publicznych zasobów mieszkaniowych lub są wyjątkowo nisko wyposażane w środki
finansowe, np. ochrona zabytków.
Kolejnym czynnikiem rzutującym na ocenę programów rewitalizacji, w tym programów rewitalizacji centrów miast, jest brak standardów analizy efektów programów,
ich monitoringu na cele własne i służące studiom porównawczym, ewaluacji. Projekty
i programy społeczno-gospodarcze, zwykle bardzo skomplikowane i wszechstronne,
o złożonych funkcjach, nierzadko zawierają cele wewnętrznie sprzeczne, będące odzwierciedleniem konkurencyjnych postaw poszczególnych interesariuszy (partnerów).
Dokładne rozpoznanie skomplikowanych interakcji w procesie ewaluacji może wspomagać decydenta, służąc mu wiedzą, uzbrajając go w zebrane w toku analiz racjonalne
dane. Tego typu podejście do ewaluacji programów rewitalizacji nie jest w Polsce praktykowane. Próby są czynione na poziomie ponadgminnym, np. inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego w zakresie ewaluacji projektów rewitalizacyjnych, realizowanych w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego
na lata 2004-2006 pod kątem rekomendacji dla nowego okresu budżetowania czy ewaluacja projektów w ramach działania 3.3. ZPORR zlecona przez Komisję Europejską39.
Szczególnie analiza i pomiar efektów społecznych oraz gospodarczych programu rewi-
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talizacji są niewystarczające40 zarówno w zakresie działań poszczególnych samorządów,
jak i w ekspertyzach czy badaniach naukowych.
Brakuje podstawowych danych o programach rewitalizacji: ile gmin prowadzi takie programy, jakie są podstawowe efekty, jakie typy programów występują, jakie są
różnice skali działań. Różne źródła podają odmienne statystyki dotyczące samej liczby
lokalnych programów rewitalizacji.
Nie ma przy tym prostych korelacji między okresem zajmowania się rewitalizacją a zgodnością danego programu z ideą rewitalizacji (szeroką definicją rewitalizacji).
Gminy pionierskie, zaczynające działania rewitalizacyjne w latach 90. XX w. mają z reguły większe osiągnięcia niż gminy, które przystąpiły do programowania rewitalizacji
na fali ZPORR.
Priorytetem dla rewitalizacji jako przedsięwzięcia prorozwojowego historycznych
części miast jest aktualnie zwiększenie dynamiki i efektywności wdrożeń działań rewitalizacyjnych. Warunkiem koniecznym ku temu jest określenie długoterminowej polityki państwa na rzecz rewitalizacji, w korelacji z instrumentarium unijnym i lokalnym.
Należy oczekiwać, że priorytet dla programów rewitalizacji śródmieść będzie w Polsce
zjawiskiem długotrwałym. Dla społeczności lokalnych i gospodarzy miast wybór centrum miasta jako terytorium programowanej rewitalizacji jest zasadny merytorycznie
i strategicznie.

40

Por. wyniki raportu z badania szczegółowego programu rewitalizacji w Dzierżoniowie D. Milczyńskiej-Hajdy (2008).
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Rozdział 3. Wielkie osiedla mieszkaniowe – diagnoza
stanu obecnego, podejmowane działania
rewitalizacyjne

3.1. Diagnoza stanu dla Polski
3.1.1. Wstęp
Osiedla mieszkaniowe realizowane jako zespoły bloków wielorodzinnych były
podstawowym elementem struktury przestrzennej miast w 2. połowie XX wieku i do tej
pory stanowią istotny element urbanistyczny w większości europejskich ośrodków miejskich. W literaturze istnieje kilka definicji wielkich osiedli mieszkaniowych, najczęściej
stosowana jest definicja A. Power (1997) w której pod tym pojęciem wyróżnia się odrębny, ale wyraźny obszar geograficzny, na którym zlokalizowana jest grupa budynków.
W projekcie REESTATE, zajmującym się badaniem wielkich osiedli, zawężono nieco
definicję przyjętą przez Power i pod pojęciem wielkich osiedli mieszkaniowych (large
scale housing estate) rozumie się osiedle budowane przez państwo, lub z pomocą państwa, zbudowane w 2. połowie XX w., na terenie którego zlokalizowane jest minimum
2 000 mieszkań (Kempen i in. 2006).
Część wielkich osiedli mieszkaniowych, stanowiąca znaczny zasób miasta, znajduje się w złym stanie technicznym i boryka się z wieloma problemami społecznymi,
co utrudnia prawidłowe funkcjonowanie miast, dlatego kładzie się szczególny nacisk na
odnowę istniejących osiedli mieszkaniowych. Można powiedzieć, że problem rewitalizacji wielkich osiedli mieszkaniowych jest obecny w polityce miejskiej krajów Europy
Zachodniej od lat 80. XX w i podkreśla się tam znaczenie rehabilitacji osiedli blokowych
oraz odnowy substancji mieszkaniowej. Natomiast w Polsce działania rewitalizacyjne
osiedli mieszkaniowych zaczęto podejmować w zasadzie dopiero w latach 90. i wciąż
wyraźna jest rozbieżność pomiędzy potrzebami rehabilitacji blokowisk a przeprowadzonymi pracami. Bez względu na stopień zaawansowania prowadzonych działań modernizacyjnych, wielkie osiedla mieszkaniowe wymagają podjęcia odpowiednich kroków
rewitalizacyjnych w celu poprawienia jakości życia mieszkańców, zahamowania procesu ucieczki bogatych mieszkańców z blokowisk oraz odpowiedniego, ekonomicznego
wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych.
W wielkich osiedlach mieszkaniowych stosuje się obecnie różne działania mające
na celu przywrócenie tych terenów jako atrakcyjnych miejsc zamieszkania. W polskiej
literaturze stosuje się kilka definicji opisujących proces przywracania wysokiej jako-
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ści zamieszkania w wielkich osiedlach mieszkaniowych, jak m.in. humanizacja osiedli
mieszkaniowych, rehabilitacja lub rewitalizacja zespołu urbanistycznego.
Pod pojęciem humanizacji osiedli mieszkaniowych przyjmuje się działania prowadzące do nadania osiedlom „ludzkiej twarzy”, zmierzające do poprawienia jakości środowiska zamieszkania megazespołów mieszkaniowych, realizowanych w technologiach
uprzemysłowienia, w wielkiej skali i w przyspieszonym tempie; humanizacja osiedla ma
na celu zapewnienie prawidłowych warunków rozwoju człowieka i realizacji wszystkich jego potrzeb (Krzątała 1984).
Rehabilatacja osiedli mieszkaniowych jest to dążenie do odnowy zdegradowanych zespołów mieszkaniowych (Rębowska 2000) lub kompleks działań mających na
celu odzyskanie przez osiedle walorów godnego człowieka środowiska zamieszkania
(Chmielewski, Mirecka 2007).
Terminem rewitalizacja zespołu urbanistycznego określa się zespół działań programowo-użytkowych, mających na celu ożywienie oraz generowanie nowych procesów, zjawisk i aktywności społecznych (Kwiatkowska 1994, za Chmielewski, Marecka
2007), lub określa się kompleksowe akcje podejmowane na obszarach miasta, szczególnie w starych dzielnicach zdegradowanych, wiążące takie działania jak remonty,
modernizacje, rewaloryzację z działaniami zmierzającymi do ożywienia społecznego
i gospodarczego (Skalski 2000).
3.1.2. Metody badań
Celem opracowania była analiza najważniejszych problemów pojawiających się
na terenie wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce. Realizacja tego celu wymagała określenia kierunków rozwoju i przemian zachodzących na terenie wielkich osiedli
mieszkaniowych, przedstawienia obecnej ich struktury społeczno-demograficznej oraz
analizy przeprowadzanych działań w zakresie rewitalizacji osiedli mieszkaniowych (dotyczących zarówno odnowienia budynków jak i działań społecznych). Diagnozę stanu
wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce przeprowadzono na podstawie istniejącej
literatury z zakresu architektury, geografii społeczno-ekonomicznej oraz socjologii. Poniższy przegląd literatury opiera się celowo na opracowaniach zrealizowanych w Polsce
i w różnych okresach, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 10-lecia, dzięki temu
możliwe jest przedstawienie zróżnicowania sytuacji wielkich osiedli mieszkaniowych
w okresie transformacji gospodarczej.
Na podstawie wstępnych wyników przyjęto założenie, że polskie wielkie osiedla
mieszkaniowe nie są tak zagrożone procesami degradacji społecznej jak inne osiedla
w krajach Europy Zachodniej. W celu uzasadnienia tej tezy, przeprowadzono analizę
osiedli mieszkaniowych w czterech wytypowanych miastach. Do badań wyznaczono:
ośrodki miejskie różniące się wielkością, liczbą ludności oraz lokalizacją w kraju, tj.
Poznań, Tarnów, Olkusz i Dzierżoniów. Przeanalizowano 8 zespołów mieszkaniowych;
osiedla wybrane do badań różnią się położeniem na terenie miasta (centralnym – peryferyjnym), czasem powstania (od osiedla powstałego w latach 50. po osiedla powstałe w latach 80.), sposobem wykonawstwa (cegła – płyta), stanem własności zasobów
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mieszkaniowych w okresie budowania (mieszkania zakładowe oraz spółdzielcze), podjętymi działaniami rewitalizacyjnymi na terenie osiedla.
Charakterystyka zasobów mieszkaniowych została dokonana w oparciu o zestaw
dostępnych wskaźników ogólnych, technicznych oraz demograficznych. Wskaźniki
ogólne dotyczyły czasu powstania budynków na terenie osiedla, liczby budynków oraz
mieszkań, powierzchni osiedla, powierzchni użytkowej mieszkań w m2. Wskaźniki
społeczne dotyczyły liczby mieszkańców na terenie osiedla oraz liczby mieszkańców
w konkretnym budynku, dane dotyczące sytuacji ekonomicznej mieszkańców wyliczono na podstawie liczby mieszkańców zalegających z czynszem, ewentualnie liczby
mieszkańców korzystających z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz poziomu
bezrobocia. Wskaźniki techniczne dotyczące stanu osiedli mieszkaniowych dotyczyły wyposażenia w niezbędne instalacje elektryczne, gazowe, okablowanie (internet,
telewizja kablowa), wyposażenia budynku w windę, przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych. Przeprowadzono również wywiady w spółdzielniach dotyczące
podejmowanych działań rewitalizacyjnych, wymiany instalacji lub okien w blokach
mieszkalnych. Wizja lokalna osiedla dotyczyła przestrzennego usytuowania osiedla
w stosunku do centrum miasta, układu ulic, wyglądu osiedla, wysokości i gęstości
zabudowy, występowania na terenie osiedla przestrzeni publicznych, dostępu do transportu zbiorowego oraz rozmieszczenia parkingów i dostępności do podstawowych
usług publicznych oraz prywatnych, otoczenia osiedla oraz występowania obszarów
o szczególnej atrakcyjności.
Dane zostały zebrane na podstawie wywiadów w spółdzielniach mieszkaniowych, pozyskano także dane statystyczne z urzędu statystycznego, spółdzielni
mieszkaniowych oraz aktualnych dokumentów strategicznych dla miasta (np. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta, Strategii rewitalizacyjnych, itp.).
3.1.3. Powstanie i uwarunkowania rozwoju wielkich osiedli mieszkaniowych
Szacuje się, że w Europie, z wyłączeniem krajów byłego ZSRR, w osiedlach zbudowanych z elementów prefabrykowanych mieszka około 41 mln mieszkańców (Węcławowicz 2007). Zdecydowana część ludności miejskiej mieszka w wielkich osiedlach
mieszkaniowych wybudowanych w 2. połowie XX wieku, w krajach Europy Wschodniej większość osiedli wielorodzinnych charakteryzuje się dużymi blokami, budowanymi głównie przy wykorzystaniu technologii wielkopłytowej. Idea blokowisk została
jednak wykreowana w Europie Zachodniej, w odpowiedzi na gwałtowny rozwój miast,
powstało międzynarodowe stowarzyszenie architektów CIAM, które w 1933 r. uchwaliło Kartę Ateńską. Wytyczne, jakie określono dla przyszłej budowy miast, wskazywały na budowę domów wielorodzinnych, przy zachowaniu wolnej przestrzeni na tereny
zielone oraz oddzielenia terenów przemysłowych od mieszkaniowych. W pierwotnych
założeniach tereny mieszkaniowe osiedla miały być spójnie powiązane ze starszymi
dzielnicami miejskimi czy z centrum miasta, gdzie zlokalizowane były główne ośrodki usługowe, miejsca pracy. Ponadto Karta Ateńska wyznaczała wzorce, które miały
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zapewnić niezbędne minimum życiowe dla ludności o średnich i niskich dochodach.
Nieprzewidzianym impulsem do wcielenia postanowień Karty Ateńskiej była II wojna
światowa, głód mieszkań w zniszczonych miastach i ogromne moce w przemyśle betonowym, które należało przystosować do celów pokojowych (Wołodźko 2004).
Przyczyny budowania dużych osiedli mieszkaniowych (Musterd, Kempen 2005):
– konieczność rozwiązania problemów mieszkaniowych powstałych po II wojnie światowej (luki mieszkaniowe powstałe w wyniku zniszczeń wojennych,
niskiej efektywności budownictwa w okresie wojennym),
– duża liczba osób migrujących ze wsi do miast,
– rozwój technologii (sprzyjających budowaniu takich osiedli, np. wielka płyta),
– przeświadczenie o wykorzystaniu nowoczesnej architektury w celu uzyskania
większej sprawiedliwości społecznej,
– chęć ochrony terenów wiejskich przed presją ze strony inwestorów,
– popyt na podniesienie standardu życia,
– konieczność przekwaterowania mieszkańców do innych mieszkań w związku
ze zniszczeniem starej substancji mieszkaniowej,
– konkurencja pomiędzy gminami w celu zapewnienia nowoczesnego mieszkalnictwa.
Obecnie znaczna część wielkich osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych zarówno w Europie Wschodniej jak i w Europie Zachodniej znajduje się w kiepskim stanie
technicznym i boryka się z wieloma problemami społecznymi, co utrudnia prawidłowe
funkcjonowanie miast. W związku z tym w krajach Europy Zachodniej kładzie się silny
nacisk na rehabilitację i odnowę substancji mieszkaniowej wielkich osiedli mieszkaniowych.
W Polsce skala tego problemu jest również wysoka, w latach 1946-1993 liczba
ludności miejskiej wzrosła z 8 mln do 23,8 mln mieszkańców co oznacza, że większość
z tej ludności zamieszkała w wybudowanych w latach 1945-1990 osiedlach mieszkaniowych. Szacuje się, że od 7 do 8 mln Polaków, czyli około 20% populacji mieszka na tzw.
blokowiskach, z tego w budynkach wzniesionych w technologii prefabrykowanej mieszka około 4 mln. Liczba ludności wielkich osiedli mieszkaniowych wzrosła zdecydowanie w dużych miastach, np. w Krakowie szacuje się, że w latach 1945-1990 około pół
miliona osób (to jest blisko 2/3 populacji miasta) zasiedliło nowe osiedla mieszkaniowe,
co było bezpośrednio związane ze zwiększeniem się liczby mieszkańców Krakowa w latach 1946-90 z 300 do 750 tys. Podobnie ponad połowa ludności Poznania, Gdańska,
Łodzi zamieszkuje wielkie osiedla mieszkaniowe, a w miastach, które po wojnie były
bardzo mocno zniszczone, czyli w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie, ten odsetek jest
jeszcze większy (Basista 2001).
Zasoby mieszkaniowe ogółem wynoszą 12,88 mln lokali w 2006 r., w tym liczba
zasobów mieszkaniowych w samych miastach wynosi 8,66 mln mieszkań o powierzchni
użytkowej 533,92 mln m2 (na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS 2007). Spośród miejskich zasobów mieszkaniowych najwięcej – 44% należy do osób prywatnych,
37% do spółdzielni mieszkaniowych oraz 13% do gmin, natomiast pozostałe zasoby
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mieszkaniowe należą do zakładów pracy, Towarzystwa Budownictwa Społecznego lub
innych jednostek prawnych.
Obecna sytuacja mieszkaniowa w kraju w dużej mierze wynika z uwarunkowań
historycznych (budowa wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych w okresie gospodarki
centralnie sterowanej). Cechy charakterystyczne rynku mieszkaniowego to duży deficyt
mieszkań, oszacowany na około 1,5 mln mieszkań, brak zasobów mieszkaniowych w dużych miastach, gdzie jest relatywnie niski wskaźnik bezrobocia, przewidywany wzrost
popytu na mieszkania, będący wynikiem sytuacji demograficznej (1995-2005 wzrost
populacji w grupach wiekowych 20-29 i >45 lat) oraz obniżenie wartości znacznej części starych zasobów mieszkaniowych (przewiduje się, że ok. 0,8 mln mieszkań zostanie
zburzonych) (Węcławowicz i in. 2003). W takiej sytuacji istnieje konieczność zwrócenia
szczególnej uwagi na wielorodzinne osiedla mieszkaniowe i podjęcia działań mających
na celu odremontowanie tych zasobów, zmierzające do poprawienia ich atrakcyjności na
rynku mieszkaniowym i uczynienia ich bardziej przyjaznymi dla mieszkańców.
Określa się, że wielkie osiedla mieszkaniowe w Polsce stanowią około 35% wszystkich zasobów mieszkaniowych, tj. ponad 3,5 mln mieszkań znajduje się na terenie „blokowisk”. Według badań ankietowych przeprowadzonych przez Rębowską (Rębowska
2000), blokowiska występują w miastach różnej skali, zarówno dużych, średnich jak
i małych. Największa ilość wielkich osiedli mieszkaniowych występuje w miastach
średniej wielkości, tj. 20-50 tys. mieszkańców oraz 100 tys. i więcej, czyli największych, a najmniejsza ilość osiedli mieszkaniowych występuje w miastach małych poniżej 5 tys. mieszkańców, a w miastach poniżej 2 tys. mieszkańców blokowisk praktycznie
nie zanotowano.
O konieczności podejmowanych działań rewitalizacyjnych na terenach wielkich
osiedli mieszkaniowych świadczy skala zjawiska, według przeprowadzonych badań
(Rębowska 2000) liczba zasobów mieszkaniowych oddanych w miastach w okresie
1949-1995 wynosiła ponad 5 mln, z tego około 62% stanowiły mieszkania wykonane
w technologiach uprzemysłowionych (tab. 3.1).
W historii mieszkalnictwa wielorodzinnego w Polsce można wyróżnić dwa etapy
w ewolucji zabudowy osiedlowej. Pierwszy etap rozwoju budownictwa wielorodzinnego miał miejsce w latach 1945-1960, powstawały wówczas bloki lub domy czynszowe
zbudowane metodami tradycyjnymi, ale o ujednoliconym standardzie. Drugi etap (19611989) to rozwój osiedli wznoszonych metodami uprzemysłowionymi, a w przestrzeni
miasta zaczęły dominować duże budynki często wieloklatkowe, wzniesione z wielkiej
płyty. Najwięcej zasobów mieszkaniowych powstało w okresie 1971-1988, jest to ok.
3/4 mieszkań budowanych w technologiach uprzemysłowionych (tab. 3.1).

Źródło: Rębowska 2006, s.18.
* Na podstawie Raportów Spisowych NSP 2002, Roczników Statystycznych GUS z lat 1960-1995 oraz obliczeń własnych.

232 142
18 022 130
782 882
1 445 401
94 893 591
4 763 354
Mieszkania wykonane w technologiach uprzemysłowionych*
Mieszkania
szt.
461 095
1 262 783
Pow. użytk.
m. kw.
23 563 133
68 963 472
Ludność
osoby
1 218 502
3 654

2
szt.
m. kw.
osoby
1
Mieszkania
Pow. użytk.
Ludność

Parametry

171 680
12 780 927
606 397

8
365 003
28 336 683
1 230 946
7
188 452
14 029 558
665 639
6
1 585 507
104 901 864
5 225 078
5
1 566 728
85 562 620
4 534 187
4
2 012 396
102 838 477
5 318 006

1945-1970

1971-1978

1979-1988

1989-1990

1991-1995

Razem zasoby
mieszkanio-we w
miastach wykonane
w okresie 1949-1995
9
5 718 086
334 859 202
16 973 856
Łącznie w okresie
1945-1995
3 573 101
218 223 254
11 025 690
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Zamieszkiwane zasoby
mieszkaniowe
miast ogółem
3
7 875 541
478 266 724
23 261 840

Tabela 3.1. Stale zamieszkane zasoby mieszkaniowe miast w grupach wiekowych ogółem, w tym wykonane w technologiach uprzemysłowionych
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Cechą charakterystyczną dla
budownictwa mieszkaniowego realizowanego w okresie gospodarki centralnie sterowanej była wyłączność
sektora publicznego dla budownictwa wielorodzinnego. W latach 40.
i 50. ub. stulecia praktycznie jedynym inwestorem był ZOR – Zakład
Osiedli Robotniczych. W latach 50.
budownictwo mieszkaniowe realizowane przez ZOR rozwijało się bardzo
szybko; powstawały wówczas przede
wszystkim zespoły osiedlowe. Liczbę
mieszkań na osiedlach ZOR powstałych w latach 50. szacunkowo określa
się na 300 tys. (Czeczerda 1991). Po
1956 r. nastąpił rozwój wielorodzinnego budownictwa realizowanego
przez trzech inwestorów: Rady Narodowe, zakłady pracy i spółdzielnie
mieszkaniowe i od tego okresu głównym inwestorem wielorodzinnych
budynków mieszkaniowych były
spółdzielnie mieszkaniowe. W latach
40. do 60. w budownictwie wielorodzinnym przeważają budynki wznoszone z cegieł, pozbawione wind,
ale stosunkowo niskie trzy-, czterolub maksymalnie pięciokondygnacyjne. Gwałtowny rozwój wielkiej
płyty w latach 70. przyczynił się do
znacznego ograniczenia stosowania
bardziej elastycznych technologii,
w latach 1978-1988 spośród rodzajów technologii wykonywania budynków wielorodzinnych ponad 70%
budynków wykonano w wielkiej płycie (Płachcińska 1990). W tym etapie
budownictwa przeważają budynki jedenastokondygnacyjne, o nieco większym metrażu i stosunkowo tańszych,
ale znacznie mniej funkcjonalnych
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mieszkaniach. Technologia wielkiej płyty to pojawienie się problemów z dostosowaniem większości mieszkań do indywidualnych potrzeb mieszkańców.
Transformacja gospodarcza spowodowała wycofanie się państwa z bezpośredniej
ingerencji w budownictwo mieszkaniowe. Nastąpił gwałtowny spadek liczby budowanych mieszkań, a działania rynkowe spowodowały, że w okresie transformacji gospodarczej nowe mieszkania były dostępne ekonomicznie tylko dla najbogatszych grup społecznych (Chmielewski, Mirecka 2007).
Luka mieszkaniowa jest szczególnie dotkliwa w dużych miastach, np. w aglomeracji
warszawskiej pod koniec lat 80. niedobór mieszkań szacowano na 250-300 tys., a sytuacja
na rynku mieszkaniowym uległa nieznacznej poprawie dopiero w 2. połowie lat 90. W latach
90. budowano znacznie mniej mieszkań niż w latach 70., a także mniej niż w latach 80. Spadek liczby mieszkań oddawanych do użytku był charakterystyczny dla całej Polski i wiązał
się z relatywnym ubożeniem społeczeństwa oraz niemal zupełnym wycofaniem się państwa
z dofinansowywania budowy mieszkań (Śleszyński 2004). Dlatego mieszkania na terenie
wielkich osiedli mieszkaniowych wciąż odgrywają istotną rolę na rynku, a dla znacznej części mieszkańców blokowiska są jedynym możliwym wyborem, ze względu na zbyt wysokie
ceny w nowym budownictwie. W związku z tym istnieje konieczność podejmowania całościowego programu rewitalizacyjnego na terenach wielkich osiedli mieszkaniowych.
Wielkie osiedla mieszkaniowe wyrosły w wyniku przenoszenia się dużej liczby mieszkańców do miast oraz ogromnego zapotrzebowania na mieszkania dla osób z powojennego
wyżu demograficznego. Obecny stan sytuacji mieszkaniowej jest wynikiem długotrwałego
jej kształtowania, a w rozwoju polskich osiedli wielorodzinnych w XX w., można wyróżnić 4
podstawowe etapy. Pierwszym etapem powstawania osiedli było powstanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej, która była zazwyczaj zgodna z aktualnymi standardami planistycznymi. Drugi etap to budowa osiedla i realizacja koncepcji architektonicznych. W polskich warunkach pojawiały się problemy już w trakcie wdrażania projektu, najczęściej nie zrealizowano w pełni przyjętych założeń, przez co na terenie osiedli brakowało niezbędnej infrastruktury
usługowej, ponadto wykonawstwo budynków pozostawiało wiele do życzenia, co decydowało o znacznie gorszej jakości budynków mieszkalnych. Trzeci etap obejmował stopniową
realizację sieci usług w osiedlu, dogęszczanie zabudowy mieszkaniowej oraz wprowadzanie
w strukturę osiedla innych funkcji. Czwarty etap jest to adaptacja osiedli do warunków gospodarki rynkowej, powodująca silne zróżnicowanie majątkowe mieszkańców, dezintegrację
organizacyjną oraz narastanie problemów modernizacyjnych (Węcławowicz 2007).
Można przewidywać dwa scenariusze w dalszym rozwoju wielkich osiedli mieszkaniowych. Jeśli zostaną podjęte działania modernizacyjne mające na celu odnowę fizyczną osiedli i rehabilitację istniejącej zabudowy, przy równoległym wprowadzeniu
programów społecznych, istnieje szansa na dobre funkcjonowanie osiedli w przestrzeni
miasta i utrzymanie, a nawet poprawienie ładu przestrzennego osiedla. W przypadku
jeśli żadne działania modernizacyjne nie zostaną podjęte, można przewidywać pogłębiający się proces degradacji technicznej, infrastrukturalnej miasta, co może pociągnąć
za sobą wyprowadzenie się mieszkańców, deprywację społeczną mieszkańców osiedla,
a w dalszej konsekwencji jego gettoizację (ryc. 3.1).

96

Katarzyna Gorczyca

Badania przeprowadzone do tej pory w Polsce na terenie osiedli wielorodzinnych
wskazują na występowanie pewnych cech charakterystycznych dla polskich blokowisk.
Najistotniejszą z nich i wpływającą na późniejszą kondycję tych osiedli była niepełna realizacja koncepcji, technologia budowania, niestaranność wykonawstwa i kiepska
jakość materiałów, co powodowało szybką degradację techniczną budynków, a przestarzałe rozwiązania technologiczne spowodowały wysokie koszty eksploatacji osiedli. Ponadto system budowy mieszkań preferował liczbę oddawanych mieszkań, a nie
standard zamieszkania, co wpływało często na opóźnienia prac związanych z realizacją infrastruktury osiedli (Rębowska 2000). Takie podejście skutkowało złą integracją
z przestrzenią miejską – odczuwalny był dotkliwy brak infrastruktury transportowej.
Problemy niedoinwestowania w usługi komercyjne, publiczne i niezadowalająca ilość
terenów rekreacyjnych były szczególnie dotkliwe w początkowym okresie powstawania
osiedla (Couddroy de Lille 2000).

Ryc. 3.1. Schemat rozwoju wielkich osiedli mieszkaniowych
Źródło: opracowanie własne.
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3.1.4. Problemy oraz zagrożenia występujące na terenie wielkich osiedli mieszkaniowych
W miastach podlegających procesom uprzemysłowienia, nowe osiedla mieszkaniowe zamieszkała głównie ludność migrująca ze wsi do miasta.
Sytuacja społeczno-ekonomiczna osiedla mieszkaniowego w dużym stopniu zależy od stosunku mieszkańców do ich miejsca zamieszkania, jeśli identyfikują się oni ze
swoim zespołem mieszkaniowym, istnieje większa szansa, że nawet jeśli status materialny mieszkańców ulegnie poprawie nie wyprowadzą się oni w inne miejsce. Turowski
(Turowski 1979, za Gronostajska 2007) wyróżnia trzy kategorie uwarunkowań identyfikacji mieszkańców z osiedlem:
1) uwarunkowania urbanistyczne:
− usytuowanie osiedla w stosunku do miasta, warunki komunikacyjne,
− standard mieszkań,
− wyposażenie osiedla w infrastrukturę handlowo-usługową.
2) uwarunkowania społeczne:
− ustrój osiedla, rozwój samorządności,
− upowszechniane oceny i stereotypy, kwalifikacja osiedli na gorsze i lepsze,
− struktura społeczna ludności i cechy mieszkańców,
− ocena stosunków międzyludzkich, wielkość jednostki mieszkaniowej, stopień wyodrębnienia osiedla w obrębie miasta,
3) uwarunkowania osobiste:
− okres zamieszkiwania w osiedlu,
− osiągnięte efekty w zakresie warunków życia przez aktywność indywidualną i zorganizowaną,
− preferencje jednostkowe w zakresie systemu wartości i wzorów, stylu życia.
Każde z uwarunkowań: urbanistyczne, społeczne oraz osobiste powinny być spełnione w celu zapewniania odpowiedniego standardu życia mieszkańców .
Niestety na terenie osiedli zaczęto obserwować zjawiska degradacji substancji
mieszkaniowej. W Polsce początki degradacji fizycznej oraz społecznej osiedli mieszkaniowych zaczęto obserwować w latach 80. XX wieku. W tych latach mieszkańcy, którzy
zyskali na transformacji ustrojowej zaczęli wyprowadzać się z bloków i przenosić do
budownictwa o wyższym standardzie mieszkaniowym.
Problemy jakości zasobów mieszkaniowych
Negatywna sytuacja wielkich osiedli mieszkaniowych wynika z niestaranności
podczas realizacji pierwotnych założeń projektantów oraz stosowania materiałów niskiej jakości podczas realizowania inwestycji. Ponadto w celach oszczędnościowych
wprowadzono ograniczenia metrażu i wyposażenia mieszkań; problem ten dotyczy
szczególnie budynków powstałych w technologii ”wielkiej płyty”, tj. osiedli budowa-
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nych od 2. połowy lat 70. Budynki wykonane z wielkiej płyty spowodowały zwielokrotnienie negatywnych cech budownictwa, np. nieelastyczny system konstrukcyjny
skomplikował rozkłady mieszkań, a kształt przestrzenny budynków uległ uproszczeniu
(Basista 2001). Przestarzałe plany mieszkań: małe pokoje, ślepe kuchnie, niedostosowane łazienki, a także trudności z możliwością wykorzystania przestrzeni mieszkaniowej
są mało funkcjonalne dla mieszkańców. Dodatkowymi utrudnieniami w budynkach jest
brak lub zły stan techniczny wind, nieodpowiednie ogrzewanie, problemy z instalacją
gazową, elektryczną, nieszczelne okna, oraz brak podstawowych urządzeń dla osób starszych i niepełnosprawnych. W celu uniknięcia sytuacji szybkiego starzenia się budynków i degradacji osiedli, szczególnie z wielkiej płyty, konieczne jest zagwarantowanie
bezpieczeństwa istniejącej konstrukcji, ocieplenie bloków oraz poprawienie wykorzystania przestrzeni mieszkaniowej.
Zła jakość zasobów mieszkaniowych wynikała często z obowiązujących standardów urbanistycznych, wielkość mieszkań budowanych przez sektor publiczny spadała w porównaniu z mieszkaniami prywatnymi (tab. 3.2). Na początku lat 50. średnia
wielkość mieszkania budowanego przez sektor publiczny kształtowała się w granicach
70% mieszkania prywatnego, do lat 70. różnica ta spadła do około 50%. Początkowo
wielkość mieszkania określano liczbą izb mieszkalnych (pokoje i kuchnia), a od roku
1959 liczbą osób, które miały je zamieszkiwać. Wynosiła ona zaledwie 7-10 m2, lecz
nawet tak skromna powierzchnia została obniżona w okresie pierwszej połowy lat 60.
do 5-7 m2 (Basista 2001).
Tabela 3.2. Normatywne wielkości mieszkań w m2
Data
normatywu
1947
1954
1959
1960
1972
1974

Pokój
22
18-22
M1
17-20
18,5
23,5
25-28

M2
24-30
27
33,5
30-30,5

Pokój +
kuchnia
35
28-39
M3
33-38
35,5
45,5
44-48

2 pokoje + 3 pokoje +
kuchnia
kuchnia
41
48
41-50
51-58
M4
M5
42-48
51-57
45
54
54
59,5
56-61
65-70

4 pokoje
+ kuchnia
58
59-66
M6
M7
59-65
67-71
62
69
65,5
74,5
75-85

Źródło: Basista 2001.

Problemy infrastrukturalne
Kolejnym poważnym problemem wielkich osiedli mieszkaniowych jest duże zagęszczenie budynków na terenie osiedla, niedostateczne wyposażenie w tereny zielone
oraz w ogródki rekreacyjne dla dzieci. Osiedla projektowane w latach 60. do 80. nie
są odpowiednio przystosowane do wzrastającej roli transportu prywatnego. Duży ruch
drogowy na terenie osiedli, a przede wszystkim brak odpowiedniej ilości miejsc parkingowych i stałych garaży jest poważnym wyzwaniem stojącym przed zarządzającymi
osiedlami. Natomiast obecnie większość wielkich osiedli mieszkaniowych jest stosunkowo dobrze dostępna dla transportu publicznego.
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Podstawowe mankamenty na powstających osiedlach mieszkaniowych to brak dostępności do usług publicznych oraz handlowych, jednak sytuacja zdecydowanie się poprawiła
w kolejnych latach funkcjonowania osiedli poprzez dogęszczanie zabudowy ośrodkami usługowymi. W wyniku przeznaczenia dużej ilości środków na sferę produkcji, a następnie na
mieszkalnictwo, powstawały duże osiedla zamieszkałe przez około 100 000 mieszkańców
bez odpowiedniego wyposażenia w sieć usług (Węcławowicz 2000). W kolejnych latach gospodarki centralnie sterowanej można było zauważyć uniformizację osiedli, przy czym nie
zawsze dochodziło do pełnej realizacji zamierzonych planów i osiedla pozostawały placami
budowy z niewykończoną infrastrukturą. Badania przeprowadzane na terenie wielkich osiedli
mieszkaniowych w latach 90. wskazywały na poważne niedoinwestowanie większości blokowisk w zakresie infrastruktury usługowej. Rozmieszczenie ośrodków usługowych na terenie
osiedla może nieznacznie się różnić w zależności od ich czasu powstania. W przypadku osiedli projektowanych w latach 70. częściej budowano lokale użytkowe w budynkach wielorodzinnych, jednak znaczna część z nich była wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem.
Problemy przestrzenne
Jakość życia na terenie osiedli mieszkaniowych w dużej mierze uzależniona jest od
ich lokalizacji w mieście. Osiedla usytuowane w pobliżu centrum miasta są w zdecydowanie mniejszym stopniu narażone na degradację społeczną. Dobra lokalizacja osiedla
zapewnia, że mieszkańcy są skłonni pozostać na osiedlu o dobrej dostępności, mimo
usterek technicznych i niedogodności związanych z mieszkaniem w bloku. Natomiast
peryferyjne położenie osiedli sprawia, że są one bardziej narażone na opuszczenie ich
przez mieszkańców o wyższym statusie ekonomicznym, a przez to na gorsze zarządzanie i szybszą degradację techniczną.
Cechą charakterystyczną obniżającą zdecydowanie jakość życia na terenie osiedli
mieszkaniowych budowanych w latach 60. i 70. był ich jednolity schemat, co stwarzało
anonimowość mieszkańców żyjących w blokach wieloklatkowych wielkich osiedli wielorodzinnych. „Osiedla wznoszone w konkretnych latach, na przykład w pierwszej lub drugiej
połowie lat 60., w całym kraju były praktycznie jednakowe. Jeśli widok z okna, lub z placu
między budynkami nie otwiera się na dalsze perspektywy, innymi słowy, jeśli w polu widzenia nie pojawiają się krajobrazowe lub historyczne elementy miasta, nie sposób powiedzieć,
w jakim mieście, ani tym bardziej w jakim fragmencie jego dzielnicy człowiek się znajduje.
Wprawdzie w pewnym zakresie jest to zjawisko międzynarodowe i występuje także w krajach
zachodnich, jednakże w Polsce komunistycznej przybrało ogromny rozmiar i stało się wręcz
powszechną normą” (Basista 2001, 122). Poczucie anonimowości mieszkańców w budynku,
a budynków w mieście w dużym stopniu sprzyjało dewastacji infrastruktury osiedlowej.
Problemy społeczno-ekonomiczne
Jednym z największych problemów społecznych wielkich osiedli mieszkaniowych
jest starzenie się mieszkańców. Ze względu na czas powstania bloków obecnie najbardziej zagrożone problemem starzenia się społeczeństwa są osiedla zbudowane w latach
60. ub. wieku. Wynika to z faktu, że w polskich warunkach istniała niewielka wymiana
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społeczna na terenie „blokowisk”, a pierwsi lokatorzy zamieszkujący te osiedla obecnie wkroczyli już w wiek emerytalny. Tendencje starzenia się społeczeństwa wielkich
osiedli mieszkaniowych zaczęto obserwować wcześniej na terenie Europy Południowej, gdzie większość bloków jest zamieszkiwana przez osoby starsze, natomiast biorąc
pod uwagę ogół wielkich osiedli mieszkaniowych Europy Wschodniej wciąż najwięcej
mieszkańców znajduje się w aktywnej ekonomicznie grupie wiekowej 19-65 lat (Kempen i in. 2006). Zachodzący proces starzenia się społeczeństwa szczególnie wymaga
zmiany struktury usług publicznych na terenie osiedli.
Kolejnym dylematem, szczególnie w krajach Europy Zachodniej, jest duże zróżnicowanie etniczne mieszkańców wielkich osiedli mieszkaniowych. W Polsce, ze względu
na niewielką liczbę imigrantów, sprawa ta jest jeszcze marginalna.
W okresie transformacji pojawiło się zagrożenie, że wraz z poprawianiem się
sytuacji ekonomicznej mieszkańcy o lepszej pozycji ekonomicznej wyprowadzą się,
a w blokach pozostaną mieszkańcy o niższym statusie ekonomicznym, mający mniejsze
możliwości na ponoszenie kosztów związanych z modernizacją bloków. Pojawiająca się
tendencja do opuszczania bloków przez wybrane grupy mieszkańców może wpłynąć na
zagrożenie społecznej homogeniczności osiedli wielorodzinnych, co z kolei wpłynie na
wzrost ryzyka deprywacji społecznej i w konsekwencji degradacji osiedli.
Więzi społeczne mieszkańców wielkich osiedli mieszkaniowych były analizowane pod
wieloma aspektami, niektórzy badacze społeczności lokalnych wskazywali, że takie czynniki jak duży udział ludności napływowej z terenów wiejskich, brak faktycznego właściciela
domu, brak wyboru miejsca zamieszkania i społecznego sąsiedztwa wpływają na możliwość
dezintegracji w postawach mieszkańców sąsiedztwa (Rykiel 2000; Wódz 1989, za Kotus
2007). Inne badania wskazują na powstawanie zintegrowanych społeczności, które koncentrowały się wokół nowego miejsca zamieszkania, a wpływ na tworzenie się społeczności
lokalnych miały osiedlowe instytucje – przedszkola, szkoły podstawowe, domy kultury,
bloki osiedlowe (Kotus 2007). Ważnym punktem integrującym i aktywizującym społeczności sąsiedzkie w osiedlach blokowych była szkoła. Osiedlowe szkoły zazwyczaj są dobrze
wyposażone w obiekty sportowo-rekreacyjne, zlokalizowane są w centralnych częściach
osiedla, z łatwym i bezkolizyjnym dostępem. Ponadto, w przeciwieństwie do kamienicznego
i przedwojennego budownictwa blokowego, osiedla z okresu miasta socjalistycznego mają
bardzo dobrze zagospodarowane przestrzenie wspólne, zarówno zieleńce przyblokowe jak
i place zabaw dla dzieci. Zieleń oraz urządzenia rekreacyjne i sportowe są odnawiane lub na
terenach osiedli mieszkaniowych realizowane są nowe inwestycje (Kotus 2007).
Na znaczenie więzi społecznych na terenie osiedli wielkopłytowych w dużym stopniu wpłynęły instytucje działające na terenach osiedli, a także okres w jakim te osiedla powstawały. Kotus (2007), wskazuje, że obowiązkowe dyżury sprzątania klatek schodowych
lub powołanie instytucji Osiedlowych Domów Kultury doprowadziły do zacieśniania więzi
społecznych pomiędzy mieszkańcami. Nowi mieszkańcy osiedli mimo wielu niedogodności
i braków w zasiedlanych mieszkaniach na ogół doceniali ich nowoczesność (na ówcześnie panujące standardy). Zwraca się również uwagę, że w okresie wprowadzania się mieszkańców
na teren osiedli trudności związane z ich funkcjonowaniem paradoksalnie wpłynęły w natu-
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ralny sposób na pogłębienie się więzi społecznych. Obecnie w wielu przypadkach zagospodarowanie infrastrukturalno-usługowe osiedli, stan oraz liczba wspólnych przestrzeni otwartych,
zieleń oraz heterogeniczność społecznego użytkownika stawia je dość wysoko w skali dobrze
funkcjonujących społeczności sąsiedzkich. Minusem osiedli blokowych są gorsze parametry
mieszkań i technologie użyte do budowy. W wyniku wymiany pokoleniowej i dobiegania
do wieku emerytalnego pierwszych mieszkańców wielkich osiedli mieszkaniowych istnieje
ryzyko rozluźnienia więzi sąsiedzkich pomiędzy mieszkańcami (Kotus 2007).
Sytuacja ekonomiczna mieszkańców osiedli może przenosić się na funkcjonowanie
osiedli mieszkaniowych. Występowanie bezrobocia, duży udział osób utrzymujących
się ze źródeł niezarobkowych lub osób będących na zasiłku może decydować o problemach związanych z utrzymaniem bloków w dobrym stanie. Dodatkowo nieekonomiczne
czynsze i wynikająca z nich wadliwa eksploatacja mieszkań nie zapewniają sukcesywnego przeprowadzania odpowiednich remontów i modernizacji (Rębowska 2000).
Największe zagrożenie upadkiem ekonomicznym istniało na terenie osiedli pozakładowych, zakładów przemysłowych, które przechodziły przez okres restrukturyzacji.
Zła sytuacja finansowa mieszkańców osiedli blokowych może w znaczący sposób wpływać na prowadzone działania rewitalizacyjne. Mieszkańcy mający problemy finansowe
mogą zalegać z czynszem, przez co istnieje zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Ponadto obawiają się ponoszenia kosztów związanych
z modernizacja bloków, co stwarza ryzyko podniesienia czynszów mieszkaniowych.
Problemy prawne
Mieszkańcy bloków wielorodzinnych zmagają się również z problemami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania osiedli mieszkaniowych; związane jest to zarówno
z problemami własności nieruchomości gruntowych jak i lokalowych. Po 1997 r., na
mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami, większość nieruchomości gruntowych na
terenie osiedli przeszła na własność gminy (tj. terenów budowlanych, często będących
w wieczystym użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowych lub zakładów pracy, terenów
zajętych pod urządzenia infrastruktury, drogi, place publiczne, obiekty użyteczności publicznej, szkolnictwa, zieleń miejską, cmentarze komunalne). Zwraca się jednak uwagę,
że występuje dość znaczna ilość gruntów zabudowanych o nieustalonym statusie własności i to zarówno zajętych pod budownictwo spółdzielcze jak i komunalne (Rębowska
i in. 2006).
Najistotniejszą zmianą wprowadzoną w ostatnich latach było znowelizowanie
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczącej wykupu mieszkań przez prywatnych właścicieli. Do 2007 r. obowiązywały przepisy, według których członek
spółdzielni mieszkaniowej z lokatorskim prawem do lokalu, który chciał przekształcić swoje prawo we własnościowe, musiał wpłacić różnicę między wartością rynkową lokalu a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym. Nowelizacja1 Ustawy
1

Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Art. 48 zmieniony przez art. 1
pkt 36 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.125.873).
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z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadziła możliwość
wykupu mieszkań po znacznie niższej cenie. Zgodnie z Ustawą (Art. 48. punkt 1) Na
pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po
dokonaniu przez niego: spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy
najmu lokalu; wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni
w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania,
wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła
budynek odpłatnie.
Faktycznie oznaczało to, że aby zostać właścicielem mieszkania wystarczy spłacić
nominalną kwotę kredytu przypadającą na lokal, jaką spółdzielnia odprowadza do budżetu państwa, co może oznaczać możliwość wykupienia mieszkania za kwotę w wysokości od kilkunastu do kilkuset złotych.
Jednak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. (sygn. akt P
16/08) orzekł, że przepisy, które pozwalają na wykupienie mieszkań spółdzielczych za
bardzo niskie kwoty jest niezgodny z konstytucją. Dotyczy to lokatorskich i własnościowych mieszkań spółdzielczych, ponieważ wykup mieszkań zakładowych i komunalnych nie był objęty wyrokiem. Wejście w życie orzeczenia zostało jednak odroczone (do
30.12.2009) co oznacza, że do końca 2009 roku będzie można korzystać z preferencyjnych zasad wykupu.
Zagrożenia występujące na terenie wielkich osiedli mieszkaniowych
Obecnie poważnym problemem, który może spowodować wykluczenie społeczne
mieszkańców niektórych osiedli „blokowych” jest pojawianie się nowych zamkniętych
osiedli na terenie ukształtowanych już jednostek. Badania przeprowadzone na osiedlach
Wrzeciono i Ursynów, w ramach projektu RESTATE (Węcławowicz i in. 2003) wskazują, że wypełnianie wolnych przestrzeni jest zjawiskiem powszechnym wykorzystywanym przez inwestorów i jest realizowane głównie w postaci budynków grodzonych.
Nowe inwestycje mieszkaniowe są dobrze strzeżone oraz odgrodzone od reszty obszaru,
co powoduje napływ mieszkańców o wyższym statusie ekonomicznym, nie sprzyja jednak wewnętrznej integracji osiedla jako całości jednostki mieszkaniowej. W związku
z tym wchodzenie nowych mieszkańców do ogrodzonych enklaw nowego budownictwa
mieszkaniowego na teren istniejących osiedli w sposób zdecydowany zmienia nie tylko
dotychczasową strukturę przestrzenną, ale również jej charakter społeczny (Węcławowicz i in. 2005).
Badania osiedli grodzonych („gated communities”) na terenie Warszawy (Gąsior-Niemiec i in. 2007) wskazują na to, że od połowy lat 90. zaczyna się wyraźnie zaznaczać okres przewagi w budownictwie budynków, osiedli i kompleksów
strzeżonych i grodzonych nad budynkami, osiedlami i kompleksami budowanymi
w systemie otwartym. W Warszawie zjawisko szczególnie mocno zaznacza się na

Rozdział 3. Wielkie osiedla mieszkaniowe – diagnoza stanu obecnego...

103

terenie Ursynowa. Całe obszary miasta zdają się zamieniać w skomplikowane labirynty, złożone z takich ściśle wyodrębnionych z otoczenia budynków, ich zespołów
i otaczających je wycinków przestrzeni fizycznej, podczas gdy coraz mniej powstaje osiedli otwartych, do których dostęp nie jest w wymyślny sposób utrudniany
i kontrolowany. Tereny przestrzeni publicznej zostają zredukowane do pasów zieleni i ciągów komunikacyjnych o różnym statusie – od ulic miejskich po „niczyje”
ścieżki wydeptane na skróty między murami i ogrodzeniami (Gąsior-Niemiec i in.
2007).
Przykład 3.1. Nowa zabudowa na istniejącym dotychczas osiedlu – Winogrady
Poznań
Powstawanie nowej zabudowy na terenie istniejących osiedli blokowych niejednokrotnie narusza interesy dotychczasowych mieszkańców, gdy nowe inwestycje powstają na terenach zielonych. Z takim problemem zmagali się mieszkańcy
poznańskiego osiedla Winogrady, gdzie wystąpił problem z odzyskaniem części
terenów przez prywatnych właścicieli, prywatny inwestor chciał wybudować bloki wielorodzinne na terenie obecnych terenów zielonych. W wyniku protestów
mieszkańców przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwała Nr CVI/1218/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 24
października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa w Poznaniu). W uzasadnieniu do uchwały stwierdzono, że związana jest ona z wnioskiem Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”, która wskazuje na zagrożenie powstaniem na
działkach prywatnych właścicieli inwestycji budowlanych nieskoordynowanych
z potrzebami społeczności osiedlowej.
Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa w Poznaniu pozwoli na:
a) stworzenie całościowych zapisów dla osiedla jako spójnego założenia urbanistycznego;
b) sformułowanie szczegółowych zasad dla terenów mieszkaniowych, usługowych, terenów zieleni urządzonej oraz terenów dotychczas niezagospodarowanych, umożliwiając ich uporządkowanie pod względem funkcjonalnoprzestrzennym przy jednoczesnym zapewnieniu im prawidłowej dostępności
komunikacyjnej;
c) określenie zasad obsługi zabudowy elementami infrastruktury technicznej;
d) jednoznaczne określenie granic terenów publicznych i zasad ich ochrony;
e) stworzenie podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych na
wyżej wymienionym obszarze)
W projekcie planu utrzymuje się obecne obszary terenów zielonych oraz lokalizuje parkingi kubaturowe podziemne i nadziemne w celu zwiększenia liczby miejsc
parkingowych.
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3.1.5. Badania wielkich osiedli mieszkaniowych przeprowadzone w Polsce

Diagnozę stanu wielkich osiedli mieszkaniowych oparto na badaniach realizowanych w Polsce w różnych okresach, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 10lecia. Jedno z najnowszych opracowań dotyczących stanu wielkich osiedli mieszkaniowych powstało w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej 2 – RESTATE (Restructuring Large Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions
for Sustainable Neighborhoods and Cities). W projekcie przebadano dwa warszawskie
osiedla Ursynów i Wrzeciono, badania zostały przeprowadzone w latach 2002-2003
(Węcławowicz i in. 2003, Węcławowicz i in. 2004, Węcławowicz i in. 2005).
Przykład 3.2. Warszawa – badania wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce
W badaniach warszawskich osiedli analizowano: strukturę społeczno-demograficzną ludności, strukturę zawodową, cechy urbanistyczne osiedli oraz stopień zaawansowania przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych.
Ursynów Północny charakteryzuje się stosunkowo nową zabudową, większość
budynków powstała w latach 1975-1999. Liczba kondygnacji w budynkach na terenie
osiedla wynosi od 3 do 12 pięter. Zagęszczenie pomieszczeń było wyższe od średniej
w porównaniu z innymi osiedlami w kraju, w 2002 roku na 1 000 mieszkańców przypadało 857 pokoi. Na terenie osiedla Ursynów zanotowano zdecydowanie wyższe
wskaźniki dotyczące poziomu życia, warunków mieszkaniowych, itd. Na osiedlu respondenci wskazali na najwyższy poziom zadowolenia z własnego mieszkania, może
to wynikać z większego metrażu w stosunku do innych osiedli mieszkaniowych. Wskazuje się również na dobre postrzeganie całej dzielnicy w przestrzeni miasta. Szacuje
się, że tylko 30% z planowanej infrastruktury usługowej zrealizowano podczas prac
wykonawczych na terenie osiedla, jednak obecnie dostępność do usług w Ursynowie
jest zdecydowanie lepsza. Mieszkańcy o wysokim statusie ekonomicznym sprawiają,
że Ursynów jest atrakcyjną dzielnicą dla wielu różnych ośrodków usługowych, zaobserwowano również lokowanie się usług wyższego rzędu. Ważną zaletą osiedla jest
duża ilość terenów zielonych. Główne problemy to brak miejsc parkingowych i duża
intensywność zabudowy. Sytuacja Ursynowa postrzegana jest lepiej niż teren osiedla
Wrzeciono, większość mieszkań oraz bloków została odremontowana, mieszkania na
Ursynowie charakteryzują się w miarę dobrym stanem technicznym (Węcławowicz
i in. 2005).
Na terenie osiedla Wrzeciono większość budynków zbudowano w latach 1960–
1970, są one głównie wielopiętrowe od czterech do dwunastu kondygnacji, a wielkość
mieszkań wynosi średnio od 30-40 m2. Standard mieszkań jest raczej niski, szczególnie w mieszkaniach socjalnych. Znaczny odsetek mieszkańców osiedla Wrzeciono
był zatrudniony w hucie Luccini, w latach 90. część straciła pracę, co skutkowało
wzrostem stopy bezrobocia wśród mieszkańców tego osiedla oraz wzrostem liczby
osób korzystających z pomocy społecznej. Pojawia się również problem starzenia się
społeczeństwa, w porównaniu z całą dzielnicą występuje tu stosunkowo wysoki od-
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setek osób na emeryturze, chociaż ostatnio zaznacza się stały napływ nowych, dobrze
sytuowanych mieszkańców.
Badania przeprowadzone na osiedlu Wrzeciono i Ursynów wykazują znaczną
różnicę pomiędzy tymi dwoma osiedlami, osiedle Wrzeciono jest zamieszkiwane
głównie przez mieszkańców o niższym statusie społecznym, mających trudności na
rynku pracy. W przeprowadzonych badaniach ankietowych mieszkańcy wskazywali,
że podstawowymi problemami jest brak poczucia bezpieczeństwa na terenie osiedla
oraz wandalizm. Osiedle Ursynów zamieszkują mieszkańcy o wyższym statusie społecznym, a problemy dostrzegane przez mieszkańców związane są ze stanem technicznym osiedla, tj. złą jakością dróg oraz nieodpowiednią liczbą miejsc parkingowych (Węcławowicz i in. 2005).
Przykład 3.3. Wrocław – badania wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce
Na terenie wrocławskich osiedli przeprowadzono również badania dotyczące
stanu osiedli mieszkaniowych i zadowolenia z obecnego miejsca zamieszkania. Badania społeczne przeprowadzone przez Borowik (Borowik 2003) we Wrocławiu zostały
zrealizowane na dwóch wrocławskich osiedlach Gaj i os. Sobieskiego. Wyniki badań
wskazują, iż większość mieszkańców osiedli przyzwyczaiła się do obecnych warunków mieszkaniowych i nie planuje przeprowadzki. Około 40% mieszkańców w obu
badaniach nie skorzystałoby z możliwości zamiany swojego mieszkania, choć należy
podkreślić, że zdecydowana ich większość to osoby starsze, po 60. roku życia. Jako
zalety mieszkań w badanych osiedlach mieszkańcy wskazali: dobre nasłonecznienie,
brak wilgoci, lokalizację blisko przystanków MPK, wyposażenie w instalacje i odpowiedni układ przestrzenny, a wskazywane wady mieszkania to: braki w wykończeniu
mieszkań, nieodpowiedni metraż, uciążliwości cywilizacyjne (hałas, spaliny), wady
budynku i żle rozplanowane mieszkania w budynku. Część badań dotyczyła również
degradacji społecznej mieszkańców blokowisk. Na początku lat 90. potwierdzenie
przekonania o degradacji społecznej blokowisk wyraża 43% mieszkańców osiedla
Sobieskiego, i 26% mieszkańców osiedla Gaj. Borowik zauważa, że mieszkanie
w bloku nie świadczy wyraźnie o statusie społecznym jego mieszkańców, choć ta
zależność jest postrzegana przez respondentów.
Badania dotyczące modernizacji budynków, przeprowadzane w pierwszej połowie lat 90. w osiedlach wrocławskich wskazały na małe zaawansowanie procesów
modernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Według badań (Borowik
2003) do pierwszej połowy lat 90. nie wykonano żadnych większych remontów,
a działania modernizacyjne ograniczały się do częściowego pomalowania klatek
schodowych. W kolejnych badaniach przeprowadzonych w 2001 r. wskazuje się na
poprawę działania spółdzielni mieszkaniowych: ponad 40% mieszkańców wskazało
na częściowe remonty.
We Wrocławiu przeprowadzono również badania dotyczące stanu i modernizacji
przestrzeni mieszkaniowej na terenie osiedli blokowych (Gronostajska 2007). Badania
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dotyczyły m.in. osiedli Bartoszowice oraz osiedla Jana III Sobieskiego. Osiedle Bartoszowice zlokalizowane jest w odległości około 5 km od centrum Wrocławia, powstało
w latach 70. i składa się z bloków wielorodzinnych o mało zwartym, nieregularnym i nieprzejrzystym układzie kompozycyjnym. Osiedle zbudowane jest z wielkiej płyty. Przeprowadzone badania wskazują, że problemy mieszkaniowe na terenie wielkich osiedli
mieszkaniowych to przede wszystkim za mała ilość miejsc parkingowych, brak terenów
zielonych i rekreacyjnych, niewielki metraż mieszkań, hałas oraz zanieczyszczenia.
Osiedle Jana III Sobieskiego jest również zbudowane z wielkiej płyty, z przewagą bloków 5-kondygnacyjnych. Mieszkańcy podczas przeprowadzonych badań
wskazują, że główne niedogodności związane z życiem na terenie osiedla to: problemy z zaparkowaniem, brak odpowiednich placów zabaw dla dzieci, niedostateczna
ilość terenów rekreacyjnych i zieleni osiedlowej. Ponadto zbyt mały metraż, izolacja
mieszkania od zieleni, hałas i zanieczyszczenia powietrza oraz zły układ urbanistyczny. Badania przeprowadzone we Wrocławiu w różnych okresach pokazują, że problemy wskazywane przez mieszkańców nie zmieniły się zasadniczo, co może świadczyć
o małym postępie prac renowacyjnych na terenie osiedli mieszkaniowych i powinno
skłonić zarządzających budynkami wielorodzinnymi do podjęcia bardziej zdecydowanych działań.
Przykład 3.4. Kraków – badania wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce
W Krakowie przeprowadzono badania dotyczące szczegółowej analizy procesów
rehabilitacji na terenie osiedla mieszkaniowego Prądnik Czerwony (Rębowska 2006).
Osiedle Prądnik Czerwony zostało wzniesione w latach 1974-1986, w tym większość budynków powstała w technologii wielkopłytowej. Osiedle zajmuje około 45
ha, na jego terenie znajdują się 73 budynki, w których jest 3 676 mieszkań, a łączna
liczba mieszkańców osiedla szacowana jest na ponad 11 tys. (Rębowska i in. 2006).
Główne działania rehabilitacyjne przeprowadzane w latach 1999-2004 na terenie osiedli mieszkaniowych dotyczyły poprawy funkcjonalności, stanu technicznego i estetyki osiedla. Największa część nakładów finansowych była związana z modernizacją
i remontami budynków, dotyczyło to przede wszystkim ich ocieplania. Po dokonaniu
remontów budynków nakłady przeznaczono głównie na poprawę stanu dróg i chodników, zieleń oraz urządzenia sportowe. Główne trudności związane z rehabilitacją
osiedla związane były z brakiem zewnętrznych źródeł finansowania, niestabilnością
przepisów, problemami z częścią lokatorów dewastujących budynki i niepłacących
czynszów. Działania rehabilitacyjne spowodowały wzrost wartości mieszkań, co było
wynikiem podniesienia ich standardu oraz otoczenia.
Przykład 3.5. Szczecin – badania wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce
Doświadczenia zebrane w Szczecinie na terenie kilku osiedli wielorodzinnych
wskazują na podobne problemy mieszkaniowe, z jakimi borykali się mieszkańcy
innych miast. Badania przeprowadzone przez G. Wojkuna (2004) w jednym z osie-
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dli szczecińskich, tj. osiedlu Arkońskim wskazują, że główne problemy wiązały
się z nieodpowiednią strukturą usług i niedoinwestowaniem infrastrukturalnym.
Budowę osiedla Arkońskiego rozpoczęto w latach 70., w 1978 r. zamieszkiwało
je ponad 5500 osób, a do początku lat 80. wyposażenie całego osiedla stanowił
jeden sklep spożywczy, dwa kioski owocowo-warzywne i dwa kioski „Ruchu”.
Rozpoczęto również budowę stacji paliw płynnych, co spowodowało opór społeczny mieszkańców. Od połowy lat 80. następowało powolne uzupełnianie infrastruktury usługowej, m.in. o sklepy, dom kultury, szkołę podstawową. Wyposażanie
w infrastrukturę komunikacyjną było dostateczne w okresie lat 70., w latach 90.
pojawił się problem z niewystarczającą liczbą miejsc parkingowych w osiedlu, ale
rezerwy terenowe pozwoliły na powiększenie parkingów w sąsiedztwie budynków
mieszkalnych.
Mieszkańcy osiedla reprezentowali różne grupy społeczne, jednak ich status
materialny i społeczny był stosunkowo niski, tj. przeważali pracownicy fizyczni dużych zakładów państwowych o wykształceniu podstawowym i zawodowym. Na terenie osiedla zaobserwowano negatywne zachowania społeczne, jak dewastowanie
przestrzeni publicznej, włamania do piwnic i samochodów, a także naruszanie zasad
współżycia sąsiedzkiego przez niektórych mieszkańców. Zauważono jednak również,
że społeczność lokalna potrafiła się integrować w przypadku zagrożenia zewnętrznego, jak np. przy budowie stacji paliw na terenie osiedla. Koniec lat 90. przyniósł
stopniowy odpływ młodych mieszkańców i wymianę mieszkańców badanego osiedla
(Wojkun 2004).
Przykład 3.6. Tychy – badania wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce
Badania ankietowe dotyczyły opisu sytuacji w wybranych blokowiskach w Tychach oraz postrzegania poszczególnych osiedli mieszkaniowych przez mieszkańców
(Szczepański 1991).
Blokowiska tyskie, podobnie jak wielkie zespoły mieszkaniowe w innych częściach kraju, są zaniedbywane infrastrukturalne i ich program usługowo-handlowy
jest niezwykle skromny.
W zespole tyskim Regina, w którym mieszkało ok. 5 000 osób był 1 sklep spożywczy, kiosk ruchu i żłobek, nie były zlokalizowane żadne placówki kulturalne,
kluby, kościół. Warunki transportowe i dojazd do węzłowych przystanków w umownym centrum zajmował kilkanaście minut, uwidaczniał się również brak przestrzeni
publicznych (Szczepański 1991, 61). Brak przestrzeni handlowo-usługowej skutkował przenoszeniem części aktywności do innych miast GOP-u oraz przyczyniał
się do wydłużania czasu dojazdów do pracy. Mieszkańcy osiedli wskazywali na
zagrożenia ze strony złodziei i chuliganów, a także na chaos przestrzenny obecny
na osiedlu. Aż 19% respondentów mieszkańców wielkich osiedli mieszkaniowych
wskazywało, że otaczająca ich przestrzeń jest nieczytelna i łatwo stracić w niej
orientację.

108

Katarzyna Gorczyca

Postrzeganie jakości życia mieszkańców wielkich osiedli mieszkaniowych
w okresie gospodarki centralnie sterowanej różniło się od tych ocen. Według badań
Szczepańskiego (Szczepański 1991) zamieszkiwanie w „mieście socjalistycznym”
oznaczało zazwyczaj radykalną zmianę na lepsze krytycznych warunków mieszkaniowych lub co najmniej znaczną ich poprawę. Nastrój społeczny w okresie transformacji ustrojowej wskazywał raczej na rozdrażnienie i frustrację mieszkańców szczególnie w południowej części Tychów (dotyczyło to głównie osiedli Regina, Urszula,
Weronika), którzy z powodów błędów technicznych zostali pozbawieni ciepłej wody
i dobrego połączenia komunikacyjnego. Na osiedlach widoczna była również duża
ilość błędów architektonicznych i urbanistycznych. Ponadto część z tych osiedli powstała w latach 60., gdy projektanci korzystali z wyjątkowo niekorzystnych normatywów architektonicznych, tj. budowano mieszkania z ciemnymi kuchniami, małymi
pokojami i zdecydowanie zbyt małymi łazienkami.
Badania Szczepańskiego przeprowadzone na terenie osiedla Regina uwidoczniły,
że główne trudności dostrzegane przez mieszkańców to niedostateczne wyposażenie
w infrastrukturę społeczną osiedla (brak sklepów, punktów usługowych, szkoły) oraz
niewystarczająca ilość terenów zielonych. Pozostałe problemy wskazywane przez respondentów to chaos przestrzenny, panujący nieporządek, brak oświetlenia ulicznego
na terenie części osiedla. Negatywne wnioski dotyczyły również ulokowania parkingów w centralnej części osiedla. Istniało także poczucie zagrożenia wynikające ze
strony złodziei, chuliganów i wulgarnie zachowującej się młodzieży.
Główne wskazania dotyczące możliwości poprawy jakości życia na terenie
osiedla dotyczyły poprawy wyposażenia w infrastrukturę usługową (wybudowanie
sklepów i punktów usługowych), poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej,
budowy placu zabaw dla dzieci, itp. Natomiast zaskakująco dobrze wypadła ocena
warunków mieszkaniowych, mieszkanie jest jedyną rekompensatą dla mieszkańców
za uciążliwości życia na terenie osiedla.
Przykład 3.7. Łódź – badania wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce
W Łodzi przeprowadzono badania dotyczące przemian struktury rezydencjonalnej miasta i na ich podstawie wyróżniono kilka różnych obszarów zabudowy (Marcińczak 2006). Na potrzeby niniejszego opracowania wydobyto informacje dotyczące
dwóch wyodrębnionych terenów, tj.: zabudowy mieszanej oraz zabudowy blokowej.
Do obszaru zabudowy mieszanej wchodzą kamienice i stare bloki. Na terenie tym
wzniesiono pierwsze socjalistyczne bloki, obecnie dominuje tam zabudowa mieszana,
ale w miarę wzrostu odległości od centrum miasta rośnie udział zabudowy blokowej.
Ze względu na wczesny okres powstania, tj. lata 1945-1970 bloki charakteryzują się
małą powierzchnią użytkową przypadającą na 1 mieszkańca, a w strukturze społecznej tego obszaru występuje przewaga mieszkańców z wykształceniem średnim (33%)
i wyższym (12,7%). Drugim istotnym obszarem był teren nowej zabudowy blokowej
(przewaga bloków powstałych w latach 70. (60%) oraz w latach 1970-1989 (29%)),
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przy czym obecnie zachodzi na tym obszarze dogęszczenie zabudowy przez prywatnych developerów. W porównaniu z innymi terenami miasta jest to obszar wyjątkowo
dobrze wyposażony w infrastrukturę techniczną. Odnotowano wysoki udział ludności
z wykształceniem średnim (33%) i wyższym (18%), przy najniższych wskaźnikach
bezrobocia lub ubóstwa. Badania w peryferyjnie położonych blokowiskach w Łodzi
wskazują, że nie podlegają one procesom wielokrotnej deprywacji, a wręcz przeciwnie, obecnie w większości zamieszkuje je aktywna zawodowo klasa średnia. Natomiast położone bliżej centrum Łodzi osiedla blokowe starzeją się wraz ze swoimi
mieszkańcami (Marcińczak 2006).
Badania przeprowadzone na terenie wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce nie
wskazują na występowanie poważnej degradacji fizycznej lub społecznej blokowisk.
W badaniach przeprowadzonych do tej pory, na terenie większości osiedli zaobserwowano zdecydowaną poprawę poziomu życia w zakresie dostępności do usług handlowych,
a także do najważniejszych usług publicznych. Zauważalna jest również lepsza jakość
infrastruktury społecznej, nastąpiła też poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną
i obsługę komunikacyjną obszaru w stosunku do czasu powstania osiedli. Najgorsza sytuacja dotyczy jakości zasobów mieszkaniowych, metrażu mieszkań oraz wykonawstwa.
Inne problemy wskazywane przez mieszkańców osiedli obecne w praktycznie każdym
z cytowanych badań dotyczyło niedostatecznej liczby miejsc parkingowych.
Ponadto w literaturze przewiduje się, że pomimo trudnej sytuacji mieszkaniowej
i małej atrakcyjności niektórych osiedli, ze względu na duże zapotrzebowanie na mieszkania i wchodzenie na rynek mieszkaniowy osób z wyżu demograficznego z lat 70.
i 80. wielkie osiedla mieszkaniowe nie ulegną opustoszeniu, tak jak to miało miejsce
w krajach Europy Zachodniej. Zauważalne są procesy wymiany mieszkańców na terenie wybranych osiedli mieszkaniowych (np. w Szczecinie), nie zaobserwowano jednak
w związku z tym poważnych problemów związanych z występowaniem pustostanów
czy też pojawiania się procesów „slumizacji” wielkich osiedli mieszkaniowych. Dlatego, aby zapobiec zagrożeniu związanym z „slumizacją” polskich osiedli mieszkaniowych podkreśla się znaczenie prowadzenia działań rehabilitacyjnych, które miałyby
na celu odnowę istniejących zasobów mieszkaniowych oraz poprawienie jakości życia
mieszkańców.
Rębowska (Rębowska 2000) wskazuje się że w wyniku panującej obecnie sytuacji
mieszkaniowej w Polsce wielkie osiedla mieszkaniowe nie są tak zagrożone procesami
degradacji społecznej jak ich odpowiedniki w krajach Europy Zachodniej, ponadto nie
podlegają zamianie w slumsy oraz nie są masowo opuszczane przez dotychczasowych
mieszkańców. Większość budynków mieszkaniowych należy do spółdzielni, ale otoczenie budynków, tj. przystanki autobusowe, tereny zielone, obszary parków miejskich należą do gminy. W związku z tym problem rewitalizacji osiedli mieszkaniowych wymaga
negocjacji pomiędzy spółdzielniami mieszkaniowymi, gminą i mieszkańcami (Kempen
i in. 2006).
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3.2. Analiza przestrzenno-społeczna wybranych osiedli mieszkaniowych
W ramach określenia stanu polskich osiedli mieszkaniowych przeprowadzono badania terenowe i skoncentrowano się na analizie osiedli mieszkaniowych w czterech wytypowanych miastach, tj. w Poznaniu, Tarnowie, Olkuszu i Dzierżoniowie. Przeanalizowano 8
różnych zespołów mieszkaniowych, w Poznaniu wyznaczono osiedle Zwycięstwa wchodzące w skład większego kompleksu mieszkaniowego Winogrady oraz Osiedle Orła Białego wchodzącego w skład zespołu osiedli Rataje. W Tarnowie badania zostały przeprowadzone na terenie Mościc, w osiedlu Pracowników Zakładów Azotowych, a w Olkuszu
w osiedlu Słowiki. Natomiast w Dzierżoniowie badania przeprowadzono w 4 niewielkich
osiedlach bezpośrednio sąsiadujących ze sobą: Jasne, Błękitne, Różane I oraz Różane II.
3.2.1. Dane dotyczące osiedli
W miastach wytypowanych do badań osiedla blokowe zajmują znaczną część przestrzeni miejskiej. W Poznaniu oraz Tarnowie około 1/4 zasobów mieszkaniowych tych miast
stanowią tereny położone w zabudowie blokowej. Gwałtowny przyrost substancji mieszkaniowej w tych miastach nastąpił w latach 70., kiedy powstały wielkie osiedla mieszkaniowe
zarządzane przez spółdzielnie mieszkaniowe, np. w Poznaniu w latach 1960-1980: osiedla
Raszyn (1960), Rataje (1966), USO (1966), Winogrady (1968), Kopernika (1974), Piątkowo-Naramowice (1978), na których oddawano rocznie 33 tys. izb mieszkalnych (1975).
W Tarnowie również największe osiedla to: XXV-lecia PRL, Jasna oraz Parkowa.
Badane osiedla pochodzą z różnych okresów, najstarsze jest tarnowskie osiedle
Pracowników Zakładów Azotowych, większość bloków zostało wybudowanych w latach 50. oraz 60.; budynki są wykonane głównie z cegły. Kolejne osiedla zostały wykonane w technologii wielkiej płyty (fot. 3.1). Osiedla w Dzierżoniowie powstawały
w latach 1970-1980. Największy powierzchniowo jest zespół osiedli dzierżoniowskich:
Jasne, Różane oraz Błękitne, a najmniejsze to osiedle Słowiki w Olkuszu; osiedla
wybudowane w latach 70. charakteryzują się zbliżoną liczbą mieszkańców w granicach
od 8 500 do 10 000. Mniejsza liczba ludności występuje na terenie osiedli w Tarnowie
i Olkuszu, należy jednak zwrócić uwagę, ze os. Słowiki posiada jeden z najwyższych
wskaźników zagęszczenia liczby ludności na osiedlu (tab.3.3).
Tabela 3.3. Dane dotyczące badanych osiedli mieszkaniowych
Poznań
Os.
Os. Orła
Zwycięstwa Białego
Powierzchnia osiedla
(w ha)
Liczba ludności
Gęstość zaludnienia na
osiedlu (os/km²)

Tarnów
Os. Pracowników
Zakł. Azotowych

Olkusz
Os.
Słowiki

Dzierżoniów
Os. Jasne,
Różane, Błękitne

39

28

26

12

57

9 000

9 710

2 560

4 000

8 500

23 076

34 678

9 845

33 333

14 912

Źródło: Opracowanie własne.
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3.2.2. Lokalizacja w przestrzeni miasta
Odległość od centrum jest jednym z ważniejszych czynników decydujących
o atrakcyjności danego zespołu mieszkaniowego. Osiedla położone w centrum miasta
to Winogrady w Poznaniu oraz osiedla w Dzierżoniowie, natomiast pozostałe charakteryzują się bardziej peryferyjnym położeniem. Najdalej od centrum miasta położone są
osiedla zakładowe, tj. osiedle Pracowników Zakładów Azotowych, które zlokalizowane
jest w tarnowskiej dzielnicy Mościce tuż przy Zakładzie Azotowym. Podobnie osiedle
Słowiki znajduje się stosunkowo daleko od centrum miasta, ale położone jest w pobliżu
drogi krajowej nr 94 prowadzącej z Krakowa do Katowic; zostało one wybudowane jako
zaplecze mieszkaniowe dla robotników pracujących w Zagłębiu Dąbrowskim, nieutożsamiających się z Olkuszem i do tej pory większość mieszkańców tego osiedla dojeżdża
do pracy do innych miast.

Fot. 3.1. Osiedle Orła Białego w Poznaniu – zabudowa blokowa
Zdjęcie: K. Gorczyca.

3.2.3. Układ przestrzenny
Najniższa zabudowa występuje na terenie osiedla Pracowników Zakładów Azotowych, większość bloków powstała w latach 50., ale na terenie osiedla występują również budynki powstałe w latach 30. i 60. Osiedle składa się z budynków z cegły, przeważa zabudowa o średniej wysokości, tzn. głównie budynki 3- i 4-kondygnacyjne.
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Charakterystyczny układ przestrzenny występuje również na osiedlu Słowiki. Cechą wyróżniającą je spośród większości innych osiedli blokowych jest spadzisty układ
dachów oraz pomalowanie na niebiesko dachy i elementy blaszane. Osiedle składa się
z 2 części oddzielonych od siebie ulicą Rataja. W części zachodniej, przy Placu Konstytucji, występuje oryginalna zabudowa imitująca centrum miasta, tzn. znajduje się tam
budynek z podcieniami i wieża zegarowa (fot.3.2).
Na pozostałych osiedlach wybudowanych z wielkiej płyty przeważa zabudowa
wysoka, a na terenie osiedla Orła Białego występują falowce, tj. wieloklatkowe bloki
12-kondygnacyjne. Osiedle Winogrady w Poznaniu oraz Osiedle Jasne i Błękitne to zaprojektowany w miarę jednolity i czytelny układ przestrzenny.

Fot. 3.2. Osiedle mieszkaniowe Słowiki w Olkuszu – Plac Konstytucji
Zdjęcie: K. Gorczyca.

3.2.4. Infrastruktura społeczna
Na terenie badanych osiedli występuje dobre nasycenie w podstawową infrastrukturę społeczną (tab. 3.4). Osiedla wyposażone są w podstawową sieć usług edukacyjnych, administracyjnych oraz medycznych. Najgorzej wyposażone w infrastrukturę
usługową jest osiedle Pracowników Zakładów Azotowych, należy jednak zauważyć,
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ze usługi oświatowe są zapewnione poprzez szkołę podstawową i gimnazjum zlokalizowane w zachodniej części miasta. Najlepiej wyposażone w usługi są osiedla dzierżoniowskiej spółdzielni mieszkaniowej oraz os. Słowiki w Olkuszu i os. Zwycięstwa
w Poznaniu.
Badane osiedla posiadają również dobry dostęp do podstawowych usług handlowych, które zlokalizowane są głównie w większych pawilonach handlowych. Ponadto na terenie wszystkich osiedli występuje duża ilość niewielkich obiektów handlowych, typu blaszaków, gdzie znajdują się małe sklepy spożywcze. Cechą charakterystyczną i wyróżniającą osiedle Zwycięstwa od pozostałych jest zlokalizowanie
w sąsiedztwie budynków mieszkaniowych dużego obiektu biurowego „Winogrady
Buisness Center”.
Tabela 3.4. Infrastruktura społeczna na terenie badanych osiedli.
(X oznacza 1 placówkę na terenie osiedla)
Poznań
Os. Orła
Os.
Białego Zwycięstwa
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
ZOZ
Komisariat policji/
dzielnicowy
Dom kultury
Administracja osiedla
Kościół

XXX
X
X

X
X
X
X

X
X
X

Tarnów
Os. Pracowników
Zakładów
Azotowych

X
X
X

Olkusz
Os.
Słowiki
X
X
X
X

X

X

X

X
X

Dzierżoniów
Os.
Jasne, Błękitne,
Różane I, II
XX
XX
X
X

X
X
XX

Źródło: Opracowanie własne.

3.2.5. Przestrzenie publiczne i tereny zielone
W zabudowie osiedlowej występuje dość dużo terenów zielonych, zdecydowanie najwięcej na terenie Poznania, gdzie oprócz licznych publicznych skwerów zieleni
przed blokami znajdują się ogródki mieszkańców. Na poznańskich osiedlach praktycznie
przed każdym blokiem zlokalizowany jest mały plac zabaw. W badanej części Winograd
centralną część osiedla stanowi park os. Zwycięstwa, niestety z powodu niedostatecznej
liczby miejsc parkingowych część placu z zielenią publiczną przeznaczono pod płatny
parking.
Na pozostałych z badanych osiedli znajdują się również miejsca przeznaczone na
place zabaw lub boiska młodzieżowe, jednak są one w nieco gorszym stanie technicznym. W dzierżoniowskich osiedlach na terenie szkół podstawowych znajdują się boiska
dla młodzieży, wyposażone w nowoczesną nawierzchnię, natomiast boiska osiedlowe są
niezadbane, zdewastowane, z nawierzchnią asfaltową.
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3.2.6. Dostępność komunikacyjna i parkingi

Osiedla położone w znacznej odległości od miasta centralnego posiadają dobre połączenia komunikacyjne, osiedla poznańskie są połączone z centrum miasta
przez szybki tramwaj, a osiedle tarnowskie jest skomunikowane z centrum Tarnowa
poprzez autobusy miejskie. Na terenie wszystkich osiedli występuje problem niedostatecznej liczby miejsc parkingowych, a mieszkańcy parkują samochody głównie
na lokalnych uliczkach osiedlowych. Garaże osiedlowe występują na terenie osiedla Pracowników Zakładów Azotowych, Słowiki, osiedli dzierżoniowskich i osiedla
Zwycięstwa w Poznaniu. Jednak oceniając liczbę aut parkujących na osiedlowych
uliczkach, niewielka ilość garaży oraz miejsc parkingowych wymaga poprawy istniejącej sytuacji.
3.2.7. Wskaźniki techniczne
Wszystkie mieszkania na terenie badanych osiedli wyposażone są w łazienkę,
ciepłą wodę oraz gazociąg. Na terenie osiedli w Dzierżoniowie w wybranych blokach wymieniono instalacje elektryczne, gdzie początkowo były instalacje aluminiowe, na terenie os. Pracowników Zakładów Azotowych i os. Słowiki nie wymieniano w blokach żadnych instalacji. Większość badanych budynków zostało okablowanych, dzięki czemu mieszkańcy mają dostęp do telewizji kablowej i internetu.
Okna są wymieniane indywidualnie przez mieszkańców (wymieniono około połowę
okien).
Wyposażenie mieszkań w jasną kuchnię zależy od czasu powstania osiedla,
większość mieszkań na terenie osiedla Pracowników Zakładów Azotowych w blokach powstałych w latach 50. posiada ciemne kuchnie, natomiast w olkuskich Słowikach powstałych w połowie lat 80. wszystkie mieszkania są wyposażone w jasne
kuchnie.
3.2.8. Sytuacja demograficzno-społeczna
Podstawowe wskaźniki społeczne wskazują na stosunkowo dobrą sytuację
mieszkańców na terenie poznańskich osiedli. Wyniki badań przeprowadzone w ramach badania stanów kryzysowych wskazują, że poziom życia mieszkańców osiedla jest wyższy niż średnie wartości przyjęte dla Poznania (Miejski Program Rewitalizacji miasta Poznania, 2006). Zarówno na terenie grupy osiedli Rataje jak
i Winogrady wskaźniki dotyczące poziomu bezrobocia, poziomu ubóstwa, jak
i poziomu przestępczości były niższe niż średnia przyjęta dla miasta. Wskaźnik
dotyczący struktury wiekowej (liczba osób w wieku emerytalnym na 1000 mieszkańców w 2003 r.) nie jest jednorodny dla całego terenu osiedla Rataje, w związku
z tym można zauważyć korelacje pomiędzy procesami starzenia się ludności a czasem powstania osiedla. Późniejszy czas powstania zespołu mieszkaniowego decy-
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duje o niższym udziale osób w wieku emerytalnym (Miejski Program Rewitalizacji
miasta Poznania, 2006) Według prognozy demograficznej sporządzonej przez Centrum Statystyki Regionalnej na lata 2005 – 2030 w Poznaniu ma nastąpić ubytek
liczby ludności, szczególnie znaczący spadek liczby ludności będzie zauważalny
na terenie Rataj i Winograd. W przypadku jednostki urbanistycznej Rataje liczba
ludności w 2005 r. wynosiła 46 595, do 2010 spadnie o około 1 000 mieszkańców,
natomiast w roku 2030 będzie wynosić tylko 42 335 mieszkańców. W Winogradach
prognozowany ubytek liczby ludności w przeciągu 25 lat wynosi 6 tys. mieszkańców w części północnej i 5 tys. mieszkańców w części południowej. Jednak nawet
zdecydowany ubytek liczby ludności nie powinien być niepokojący przy tak dużej
gęstości zaludnienia osiedli.
Sytuacja demograficzna osiedli w Tarnowie oraz Dzierżoniowie została przeanalizowana na podstawie danych udostępnionych przez spółdzielnię mieszkaniową (liczba
osób zameldowanych w mieszkaniach, stan na marzec 2008) oraz danych z Narodowego
Spisu Powszechnego z 1988 r).
W 2008 r. osiedle Pracowników Zakładów Azotowych zamieszkiwało 2568
mieszkańców. Są to głównie obecni lub byli pracownicy Zakładów Azotowych
w Mościcach, którzy wprowadzili się na teren bloków w latach 50. i 60., dlatego
obecnie w strukturze wiekowej osiedla przeważają osoby starsze. Liczba mieszkańców osiedla spadła znacząco w okresie ostatnich 20 lat i wynosiła 3 278 osób
w 1988 r. Ubytek liczby ludności dotyczył wszystkich bloków i w zależności od
rejonu spisowego wahał się w granicach od 15 do 35%. Obecnie liczba mieszkańców na 1 mieszkanie wynosi ponad 2 osoby (tj. 2,14) i jest to wskaźnik korzystniejszy niż dla obszaru miasta Tarnowa, który wynosił 2,89 osób/mieszkanie w 2005 r.
W związku z ubytkiem liczby ludności w latach 1988–2008 nastąpiła również zmiana średniej powierzchni użytkowej mieszkań na osobę, warunki życiowe ludności
poprawiły się, średnia powierzchnia użytkowa wynosi 20,62 m2/osobę w 2008 r.
(ryc. 3.2) i jest to wskaźnik nieco niższy od średniej wartości wynoszącej dla Tarnowa 21,1 m2/osobę. W 1988 r. najmniejsza powierzchnia użytkowa występowała
w północnej i południowo-wschodniej części osiedla, powierzchnia poniżej 10 m2/
osobę, największa powierzchnia użytkowa powyżej 15 m2/osobę występowała na
terenie bloków zlokalizowanych przy ulicy Indyka, oraz w blokach wybudowanych
w latach 60. przy ulicach Langiewicza, Traugutta.
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Ryc. 3.2. Powierzchnia użytkowa w m2 na 1 mieszkańca na terenie osiedla
Pracowników Zakładów Azotowych w 1988 i w 2008 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Spółdzielni Mieszkaniowej i Urzędu
Statystycznego.

W 2008 r. sytuacja uległa zmianie, nastąpił przyrost powierzchni użytkowej na
terenie wszystkich badanych rejonów, wciąż najwyższe wartości występują przy ulicach
Langiewicza i Akacjowej, natomiast najniższe wartości zaobserwowano na terenie południowym osiedla, a także w blokach przy ulicy Kasztanowej oraz Czerwonych Klonów.
Na podstawie wywiadu w spółdzielni mieszkaniowej stwierdzono, że obecnie na terenie
osiedla nie występuje problem pustostanów i spadek liczby ludności nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania osiedla.
Jedynym dostępnym wskaźnikiem dotyczącym sytuacji ekonomicznej mieszkańców
jest liczba osób zalegających z czynszem w spółdzielni mieszkaniowej. Wskaźnik ten
kształtuje się dość dobrze, odsetek osób zalegających z czynszem powyżej 500 złotych
(tj. 1,5 czynszu) wynosił w 2008 r. jedynie 7,5% mieszkańców. Stan własności wykazuje
przewagę mieszkań własnościowych, mieszkania spółdzielcze są obecnie przekazywane
bezpłatnie dla mieszkańców (z wyjątkiem największych dłużników spółdzielni).
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W przypadku osiedli w Dzierżoniowie w 2008 r. osiedla Jasne, Błękitne i Różane
I i II zamieszkiwało łącznie 8 514 mieszkańców w 3588 mieszkaniach (dane ze spółdzielni mieszkaniowej, liczba osób zameldowanych w mieszkaniach, stan na lipiec 2008).
Najwięcej budynków występuje na terenie osiedli Różane I oraz Różane II i są to również
najliczniej zamieszkane osiedla. W Dzierżoniowie średnia liczba osób na mieszkanie dla
całego miasta wynosi 2,56. Najwyższa liczba osób na mieszkanie występowała na terenie
osiedli Różane I i II, natomiast wartości poniżej średniej dla miasta występowały na terenie osiedli Jasne 2,15 osób na 1 mieszkanie oraz Błękitne 2,18 os. (tab. 3.5).
Tabela 3.5. Liczba mieszkań i liczba ludności badanych osiedli należących do spółdzielni mieszkaniowej w Dzierżoniowie w 2008 r.
Osiedle
Jasne
Błękitne
Różane I i II
Razem

Liczba budynków

Liczba mieszkań

19
17
39
75

1099
959
1530
3588

Liczba
mieszkańców
2372
2092
4050
8514

Liczba osób/
mieszkanie
2,15
2,18
2,65
2,37

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.

Liczba mieszkańców osiedla spadła znacząco w okresie ostatnich 20 lat, ubytek liczby
ludności dotyczył wszystkich osiedli i w zależności od rejonu spisowego wahał się w granicach od 5 nawet do 40%. Największy ubytek liczby ludności zanotowano w blokach osiedla
Jasne, liczba ludności tego osiedla zmniejszyła się średnio o 1/3. Na osiedlu Błękitnym średni
ubytek liczby ludności wynosił około 1/4 liczby ludności zamieszkującej w latach 1988, natomiast najmniejszy ubytek liczby ludności dotyczył osiedla Różanego i wynosił średnio około
1/5 mieszkańców przyczyną takiego stanu rzeczy może być czas powstania osiedli, standard
wykonania oraz przeludnienie wybranych osiedli w okresie spisu powszechnego w 1988 r.
Zdecydowaną zmianę w liczbie ludności widać podczas analizowania danych dotyczących zmiany powierzchni użytkowej mieszkań na 1 mieszkańca w latach 1988 i 2008.
Powierzchnia użytkowa mieszkań w 1988 r. wahała się w granicach 14 m2 na osobę
i była najniższa na terenie osiedla Błękitnego. Największa powierzchnia użytkowa na
mieszkańca występowała na terenie osiedla Różanego, szczególnie w części wschodniej
na terenie osiedle Różane II (ryc. 3.3). W 2008 r. zaobserwowano wyraźny przyrost
powierzchni użytkowej na mieszkańca, największy wzrost powierzchni użytkowej zanotowano na terenie osiedla Jasne, obecnie średnia wartość powierzchni użytkowej wynosi tam 20,59 m2/mieszkańca. Nieco niższe wartości występują na osiedlu Błękitnym
(19,56 m2/mieszkańca) oraz na terenie osiedla Różanego (18,87 m2/mieszkańca).
Istotny jest brak pustostanów w lokalach mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowej. Mimo dość dużej zmiany w wartościach powierzchni użytkowej na mieszkańca
wydaje się jednak, że badane osiedla nie są zagrożone procesem nagłego wyludniania
się, ponieważ wartości powierzchni użytkowej na mieszkańca są zbliżone do średniej
wartości dla miasta, która wynosi 20,01 m2 na mieszkańca.

118

Katarzyna Gorczyca

Ryc. 3.3. Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 na 1 mieszkańca na terenie osiedli
Błękitne, Jasne, Różane I, Rózane II w 1988 i 2008 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze spółdzielni mieszkaniowej i Urzędu
Statystycznego, NSP 88 r.
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Jedynym dostępnym wskaźnikiem dotyczącym sytuacji ekonomicznej mieszkańców jest liczba osób zalegających z czynszem w spółdzielni mieszkaniowej. Wskaźnik
ten kształtuje się korzystnie, odsetek lokali mieszkalnych zalegających z czynszem o ponad 3-miesięcznych zaległościach wynosił w 2007 r. 2,9%.
W 2008 r. na terenie osiedle Słowiki było zameldowanych 4 320 mieszkańców (dane
ze spółdzielni mieszkaniowej, liczba osób zameldowanych w mieszkaniach, stan na sierpień
2008). Ze względu na dość młody wiek osiedla nie jest ono zagrożone procesami starzenia
się, średnia liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do wszystkich osób ogółem
wynosi 10%, a sytuacja w poszczególnych blokach waha się w granicach od 6 do 23%.
Na terenie osiedla jest 30 zamieszkałych budynków, w których znajduje się łącznie 1301
mieszkań, ich powierzchnia użytkowa wynosi 77 025 m2. W „Słowikach” przeważają mieszkania duże czteropokojowe z jasną kuchnią, średnia wielkość mieszkania wynosi 64 m2. Średnia
powierzchnia użytkowa przypadająca na mieszkańca to około 17,83 m2 co jest wartością niższą
od średniej powierzchni użytkowej w mieście, która wynosiła w 2006 r. 21,3 m2/osobę (BDR,
GUS,). Wskaźnik powyżej 20 m2 na 1 mieszkańca występuje w dwóch blokach zlokalizowanych na zewnątrz osiedla, przy ulicy Traugutta i Kosynierów (ryc. 3.4). Na terenie osiedla nie
zanotowano zdecydowanych różnic we wskaźnikach dotyczących powierzchni użytkowej.

Ryc. 3.4. Powierzchnia użytkowa w m2 na 1 mieszkańca na terenie osiedla Słowiki
w Olkuszu w 2008
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Spółdzielni Mieszkaniowej.
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Wskaźniki dotyczące sytuacji ekonomicznej mieszkańców to liczba osób zalegających z czynszem w spółdzielni mieszkaniowej oraz liczba osób pobierających zasiłek
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wskaźnik dotyczący liczby mieszkańców
zalegających z czynszem kształtuje się dość dobrze, odsetek mieszkańców zalegających
z czynszem powyżej 3 miesiące wynosił w 2008 r. 6,5% mieszkańców. Na osiedlu odsetek osób korzystających z MOPS wynosi 0,83%. W porównaniu z innymi obszarami
miasta sytuacja wygląda stosunkowo dobrze, średni wskaźnik dla miasta dotyczący liczby osób pobierających zasiłek w stosunku do osób w wieku powyżej 18 lat wynosi 2%
(Lokalny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2008-2013).
3.2.9. Prowadzone działania rewitalizacyjne
Wszystkie miasta, w których przeprowadzono badania terenowe, posiadają Lokalne Plany Rewitalizacji (LPR), jednak tylko osiedla tarnowskie zostały wpisane jako tereny przeznaczone do rewitalizacji w Poznaniu, Olkuszu i Dzierżoniowe do LPR-ów zostały wpisane inne obszary miasta (tab. 3.6). Sytuacja o niewpisaniu osiedli blokowych
może wynikać ze specyfiki sporządzania Lokalnych Planów Rewitalizacji. Przypadek
Poznania pokazuje, że nieobecność osiedli blokowych w LPR wynikała z ich stosunkowo dobrej sytuacji społeczno-gospodarczej. Wstępne badania stanów kryzysowych
przeprowadzone pod kątem delimitacji obszarów przeznaczonych do rewitalizacji w Poznaniu wskazywały, że poziom życia mieszkańców osiedli z wielkiej płyty nie odbiegał,
a czasem wręcz przekraczał wartości średnie dla miasta. Niemniej w Poznaniu dostrzeżono potrzebę rehabilitacji osiedli mieszkaniowych, ponieważ w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego osiedla z wielkiej płyty zostały
oznaczone jako tereny przeznaczone do rehabilitacji (Studium 2008).
Na terenie pozostałych badanych miast faktycznie podejmowane działania rewitalizacyjne ograniczają się do termoizolacji budynków, całościowe prace ociepleniowe
przeprowadzono na terenie osiedli dzierżoniowskich oraz osiedla Zwycięstwa w Poznaniu, działania termoizolacyjne są również prowadzone na terenie osiedla Orła Białego
w Poznaniu. W Dzierżoniowie bloki należące do dzierżoniowskiej spółdzielni mieszkaniowej zostały ocieplone w ramach działań rewitalizacyjnych, w latach 2002-2008. Częściowe ocieplenia przeprowadzono w Tarnowie w wybranych blokach na terenie ścian
szczytowych, natomiast w Olkuszu nie przeprowadzono jeszcze żadnych prac ociepleniowych budynków (tab. 3.6).
We wszystkich miastach główne działania rewitalizacyjne ograniczały się do fizycznej odbudowy budynków mieszkaniowych, natomiast nie były podejmowane kompleksowe programy społeczne.
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Tabela 3.6. Działania rewitalizacyjne podejmowane na terenie badanych osiedli
Poznań

Tarnów
Os. Pracowników
Os. Orła
Os.
Zakładów
Białego Zwycięstwa
Azotowych
Lokalny Plan
Rewitalizacji
Inne dokumenty
Działania termomodernizacyjne

Olkusz
Os.
Słowiki

Dzierżoniów
Os.
Jasne, Błękitne,
Różane

-

-

X

-

-

X
w trakcie
realizacji

X

X

-

-

X

Częściowe

-

X

Źródło: opracowanie własne.

3.3. Wnioski
Wielkie osiedla mieszkaniowe na terenie Polski wykazują duże zróżnicowanie pod
względem warunków życia w zależności od położenia w mieście, wykonawstwa, dostępności komunikacyjnej, jednak generalna sytuacja osiedli nie wskazuje na pojawienie się
poważnego zagrożenia w zakresie degradacji blokowisk. Wielkie osiedla mieszkaniowe
wciąż charakteryzują się stosunkowo dużą heterogenicznością społeczną, co zapewnia im możliwość utrzymania stosunkowo wysokiej pozycji w zakresie poziomu życia
w porównaniu z mieszkańcami innych dzielnic miejskich. Sytuacja społeczna mieszkańców wielkich osiedli mieszkaniowych pozwala na zakładanie optymistycznego scenariusza, że w najbliższej przyszłości „blokowiska” nie są zagrożone poważną degradacją
infrastruktury technicznej oraz deprywacją osiedli. Można powiedzieć, że po okresie
poważnego niedoinwestowania w infrastrukturę techniczną i usługową, obecnie większość „blokowisk” ma zapewnioną dobrą dostępność do usług komercyjnych oraz publicznych, a także do transportu zbiorowego. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie
usługi publiczne są dostosowane do grup społecznych zamieszkujących zespoły mieszkaniowe. Zachodzący proces starzenia się społeczeństwa szczególnie wymaga zmiany
struktury usług publicznych. Osiedla mieszkaniowe budowane w latach 70. czy 80. posiadały infrastrukturę społeczną nastawioną główne na zaspokajanie potrzeb młodych
małżeństw z dziećmi. Obecnie część z tych obiektów nie jest w pełni wykorzystywana.
Na terenie osiedli, które są szczególnie zagrożone procesami starzenia się społeczeństwa
w miejscu niewykorzystanych żłobków lub przedszkoli powinny powstać np. przychodnie lekarskie, osiedlowe kluby seniora lub drobne ośrodki handlowe lub usługowe.
Na podstawie przeprowadzonych badań nie zaobserwowano zagrożenia występowaniem pustostanów, jak również niewielki odsetek mieszkańców ma finansowe zaległości w spółdzielni mieszkaniowej, w związku z tym wydaje się, że w polskich warunkach gettoizacja osiedli jest jeszcze stosunkowo odległą perspektywą. Niemniej jednak
istnieje konieczność podjęcia działań rewitalizacyjnych na terenach osiedli. Najważniejsze aspekty przemawiające za rewitalizacją to ekonomiczna opłacalność modernizacji
bloków (koszt modernizacji jest oceniany na 25-60% budowy nowych domów), obniżone koszty związane z dostępnością komunikacyjną osiedli (na ogół dobrze już skomu-
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nikowanych) i istniejącym uzbrojeniem oraz bliskość terenów rekreacyjnych, a także
utrzymanie heterogeniczności osiedli mieszkaniowych (Kaczmarek 2001).
Czynnikami obniżającymi zdecydowanie atrakcyjność wielkich osiedli mieszkaniowych jest niski standard mieszkań blokowych. Problemy wynikające z funkcjonalności i nieelastycznego rozkładu przestrzennego mieszkań oraz złego stanu technicznego
mogą w przyszłości wpływać na obniżenie atrakcyjności mieszkaniowej na terenie osiedli blokowych .
Dodatkowym zagrożeniem związanym z funkcjonowaniem wielkich osiedli mieszkaniowych jest dogęszczenie tych osiedli zabudową mieszkaniową poprzez wykorzystanie wolnych przestrzeni oraz terenów zielonych. Jest to szczególnie niebezpieczne na terenach atrakcyjnych lokalizacyjnie, o dobrej dostępności komunikacyjnej. W większych
miastach na terenach osiedli mieszkaniowych powstaje już nowa zabudowa w postaci
zamkniętych osiedli. Dogęszczanie pojedynczymi budynkami blokowymi powoduje
rozbicie pierwotnej struktury osiedla i może stanowić poważną barierę w przygotowaniu jednolitej koncepcji rewitalizacyjnej osiedli mieszkaniowych. Dodatkowo pogarsza
to trudną obecnie sytuację z zapewnieniem mieszkańcom odpowiedniej ilości miejsc
parkingowych oraz garaży. Istotne wydaje się wprowadzenie działań mających na celu
ochronę przestrzeni publicznych i terenów zielonych oraz ograniczenie powstawania inwestycji budowlanych niespójnych z pierwotnym założeniem urbanistycznym osiedla.
W Polsce na terenie wielkich osiedli mieszkaniowych podejmowane działania rewitalizacyjne dotyczą głównie inwestycji w fizyczną odnowę zasobów mieszkaniowych
(tj. przede wszystkim remonty ścian zewnętrznych, klatek schodowych). Takie podejście
wydaje się słuszne ze względu na kiepską jakość zasobów mieszkaniowych i problemy
mieszkańców związane są z niewielkim metrażem mieszkań oraz złym wykonawstwem.
B. Gronostajska (2007) w swoich badaniach podkreśla, że działania modernizacyjne
powinny być prowadzone w trzech obszarach: od przekształceń urbanistyczno-architektonicznych (skala makro) dotyczących całych osiedli, poprzez przekształcenia w mniejszych obszarach, które można określić przestrzeniami sąsiedzkimi (skala mezo), do
przekształceń indywidualnych, obejmujących zmiany funkcjonalno-przestrzenne mieszkań (skala mikro) (Gronostajska 2007). Na podstawie analizy dostępnej literatury można
jednak powiedzieć, że w Polsce nie odnotowano odważniejszych działań modernizacyjnych, jak np. przebudowa mieszkań, budynków, nadbudowa lub obniżenie kondygnacji,
podczas gdy takie działania modernizacyjne prowadzone są na szeroką skalę w krajach
Europy Zachodniej, gdzie są bardziej zaawansowane procesy rewitalizacji, np. w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Polskie działania rewitalizacji wielkich osiedli mieszkaniowych ograniczają się głównie do termomodernizacji.
Problem rewitalizacji terenów mieszkaniowych dotyczy również braku zaangażowania środków w projekty poprawiające jakość życia mieszkańców, w bardzo ograniczonym zakresie prowadzi się programy społeczne, mające na celu integrację społeczności lokalnej, również w niewielkim stopniu prowadzone są działania modernizacyjne w zakresie odbudowy infrastruktury społecznej. Badania przeprowadzone w Danii
(Andersen 2002) wskazują, że zdecydowanie lepsze efekty w rewitalizacji zasobów
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mieszkaniowych uzyskały te obszary, na których działania modernizacyjnie fizycznej
renowacji mieszkań prowadzone były wspólnie z działaniami usprawniającymi organizację oraz programami społecznymi nastawionymi na integrację społeczności lokalnej.
Z przeprowadzonej analizy literatury wynika, że w Polsce programy zorientowane społecznie podjęto tylko na terenie warszawskiego osiedla Wrzeciono.
Istotnym problemem jest brak odpowiednich danych statystycznych dotyczących
terenu osiedli mieszkaniowych, nie prowadzi się również działań umożliwiających monitorowanie zachodzących zmian demograficznych, społecznych, ekonomicznych, czy
też prowadzonych działań rewitalizacyjnych na terenie wielkich osiedli mieszkaniowych. Brak odpowiednich danych statystycznych praktycznie uniemożliwia przewidywanie zmian potencjalnych możliwości rozwoju lub regresu osiedli mieszkaniowych.
Wydaje się jednak, że polskie blokowiska nie są tak zagrożone procesami deprywacji jak wielkie osiedla mieszkaniowe w krajach Europy Zachodniej, jest to głównie związane z luką na rynku mieszkaniowym i dużym zapotrzebowaniem na mieszkania w przystępnych granicach cenowych. Jednak, aby istniała możliwość utrzymania zróżnicowania struktury społecznej w polskich wielkich osiedlach wskazane jest
prowadzenie działań rehabilitacyjnych, które miałyby na celu odnowienie istniejących
zasobów mieszkaniowych. Obecnie możliwości modernizacji bloków z wielkiej płyty
są większe dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006
roku2 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dają możliwość
współfinansowania środkami EFRR wydatków w zakresie mieszkalnictwa. Podstawę
dla udzielenia wsparcia finansowego w tym zakresie powinny stanowić odpowiednie
zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego. Wkład EFRR przeznaczony na wydatki
związane z mieszkalnictwem obejmuje wydatki ponoszone na renowację/modernizację
budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wsparcie będzie obejmować remonty i modernizacje budynków wielorodzinnych (budynek, w którym występują więcej niż dwa
lokale mieszkalne), w tym modernizację budynków z wielkiej płyty.

2

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1783/1999, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 31.07.2006

Bolesław Domański

Rozdział 4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych –
specyfika wyzwań i instrumentów

4.1. Czym są tereny poprzemysłowe?
Szczególny rodzaj obszarów wymagających rewitalizacji stanowią w miastach
tereny poprzemysłowe. Możemy mówić o dwóch typach terenów poprzemysłowych
z punktu widzenia ich genezy i cech fizycznych. Pierwszym są obszary, które przestały
być miejscem produkcji przemysłowej lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej
produkcji w obrębie zakładów przemysłowych, np. magazynowo-składowe lub transportowe, łącznie z obszarami niedokończonych inwestycji przemysłowych. Określić
je można mianem terenów pofabrycznych. Drugi typ stanowią obszary zdegradowane
przez działalność przemysłową, np. górniczą lub składowanie odpadów.
W obu przypadkach tym co wyróżnia tereny poprzemysłowe jest utrata dotychczas
pełnionej funkcji i wyłączenie znacznej części terenu z użytkowania. Nie wyklucza to
krótkoterminowej dzierżawy fragmentów terenu przez różne podmioty, w tym także dla
celów produkcji przemysłowej.
Pojawianie się terenów poprzemysłowych jest wynikiem szerszych procesów zmian
gospodarczych, w tym upadku pewnych branż lub przedsiębiorstw, relokacji ich działalności w inne miejsca, zmian technologicznych i koncentracji produkcji w mniejszej
liczbie zakładów lub wyczerpywania zasobów surowcowych. Duże rozmiary zakładów
i związane z tym zapotrzebowanie na masowy transport samochodowy oraz rosnąca
wrażliwość ekologiczna stwarzały presję na przenoszenie produkcji przemysłowej na
obrzeża miast i poza ich granice w miejsca o dobrej dostępności komunikacyjnej.
W Polsce realizowana przez państwo w okresie PRL-u polityka forsownej industrializacji prowadziła do spetryfikowania lokalizacji starych zakładów przemysłowych
w obszarach śródmiejskich oraz rozbudowy przemysłu na obrzeżach miast. W efekcie,
wraz z otwarciem polskiej gospodarki na konkurencję globalną i przejściem do warunków gospodarki rynkowej, nastąpił po 1989 roku lawinowy przyrost terenów poprzemysłowych w miastach. Wynikało to zarówno z pozbywania się przez firmy zbędnych, ekstensywnie wykorzystanych w przeszłości terenów, jak i relokacji i likwidacji zakładów
oraz upadłości przedsiębiorstw.
Skala problemu terenów poprzemysłowych w polskich miastach jest bardzo poważna, chociaż, wobec braku systemu ich ogólnokrajowego monitoringu, trudna do
precyzyjnego określenia. Badania ankietowe przeprowadzone w gminach przez Instytut Rozwoju Miast w 2008 r. pozwoliły zidentyfikować ponad 24 tys. ha terenów
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poprzemysłowych (zob. rozdział 1). Wymagające rewitalizacji tereny poprzemysłowe występują w zdecydowanej większości średnich i dużych miast polskich, a także
w niektórych miastach małych. Na podstawie analizy różnych źródeł, w tym danych
GUS na temat gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, M. Huculak (zob. rozdział 5) uważa, że tereny poprzemysłowe i zdegradowane zajmują w polskich miastach co najmniej 30-40 tys. ha. Problematyka ich zagospodarowania stała się w Polsce przedmiotem szerszego zainteresowania w latach 90. XX w. (m.in. Dresler 1995;
Lorens, Załuski 1996; Glumińska i in. 1996; Gasidło 1998; Gasidło, Gorgoń 1999;
Domański 2000).
Podstawowe znaczenie ma klasyfikacja terenów poprzemysłowych z punktu widzenia prawdopodobieństwa ich zagospodarowania w wyniku procesów rynkowych,
czyli w uproszczeniu rozróżnienie:
1) terenów krótkookresowo niewykorzystanych, tj. takich, w przypadku których
prawdopodobieństwo ich zagospodarowania przez podmioty gospodarcze
w horyzoncie kilku lat jest znaczne,
2) terenów długotrwale niewykorzystanych, nie mających w przewidywalnej
przyszłości szans na przywrócenie do użytkowania bez interwencji publicznej.
Z jednej strony mamy więc tereny poprzemysłowe, z szansą przywrócenia ich do
aktywności gospodarczej w ramach procesów rynkowych. Tereny takie nie wymagają
rewitalizacji, a zadania władz publicznych mają w tym przypadku głównie charakter
regulacyjny i do nich należy dbanie o to, aby cele ekonomiczne nie weszły w konflikt
z celami społecznymi i ekologicznymi, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i ładem przestrzennym. Szanse zaangażowania prywatnych podmiotów gospodarczych
w przekształcenia terenów poprzemysłowych uzależnione są od cech samego terenu jak i czynników i relacji zewnętrznych (zob. Gasidło 1998; Domański 2000). Do
tych ostatnich należy przede wszystkim korzystne położenie w przestrzeni miejskiej
i regionalnej, w tym dostępność komunikacyjna, cechy otoczenia, ogólna dynamika
rozwojowa miasta oraz konkurencja ze strony innych terenów inwestycyjnych w regionie miejskim. Istotne są ponadto: wielkość możliwego do wykorzystania terenu,
istniejące formy jego zabudowy, ewentualne skażenie ekologiczne oraz ograniczenia
konserwatorskie.
Podjęcie działań rewitalizacyjnych mających charakter interwencji samorządów
terytorialnych i państwa niezbędne jest w obszarach, zainteresowanie którymi ze strony
podmiotów gospodarczych jest niewielkie i prawdopodobieństwo przekształceń rynkowych ograniczone.
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na najważniejsze specyficzne cechy wyzwań w rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym pewną odmienność interesariuszy i łączących je relacji oraz barier rewitalizacji, a także najistotniejsze
elementy polityki rewitalizacyjnej wobec terenów poprzemysłowych oraz instrumenty
niezbędne dla jej skutecznego prowadzenia w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych.
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4.2. Główni interesariusze w rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Specyfika wyzwań rewitalizacji terenów poprzemysłowych wyraża się, między
innymi, w odmiennej konfiguracji interesariuszy i ich wzajemnych relacji. Warto przyjrzeć się w tym kontekście czterem głównym grupom podmiotów: mieszkańcom, właścicielom terenu, władzom lokalnym oraz potencjalnym inwestorom (nowym użytkownikom).
Ogromne znaczenie ma fakt, że w odróżnieniu od starych dzielnic mieszkaniowych oraz blokowisk, w terenach poprzemysłowych brakuje stałych mieszkańców.
Z punktu widzenia społecznego oznacza to, że nie ma społeczności lokalnej, dla której
teren poprzemysłowy stanowiłby „przestrzeń oswojoną” i podstawowy element tożsamości lokalnej. Nie ma więc naturalnych interesariuszy, których przestrzeni życiowej
dotyczyć ma proces rewitalizacji, a zarazem podmiotów, których aktywność i partycypacja stanowią nieodzowny element składowy rewitalizacji terenów mieszkaniowych.
Z jednej strony brak owego lokalnego partnera społecznego stanowić może pewne
utrudnienie, a z drugiej ułatwiać może podejmowanie odgórnie zaplanowanych działań mających służyć szerszej zbiorowości mieszkańców miasta, bez ograniczeń wynikających z potrzeb uwzględnienia oczekiwań mieszkańców terenu objętego działaniami rewitalizacyjnymi. W małych i średnich miastach stare zakłady, które odgrywały
w przeszłości istotną rolę w ich rozwoju, stanowią czasem element szerszej tożsamości lokalnej ogółu mieszkańców, co może powodować brak akceptacji dla przekształceń prowadzących do eliminowania zabudowy przemysłowej jako elementu lokalnego
dziedzictwa.
Generalną cechą terenów służących produkcji przemysłowej jest ich niedostępność
i wyłączenie z przestrzeni aktywności mieszkańców miasta, a tym samym ich obiektywne i subiektywne wykluczenie z przestrzeni publicznej. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych ma więc często charakter ich integrowania z przestrzenią całego miasta
zarówno w sensie funkcjonalnym jak i społecznym.
Istotne znaczenie mają cechy i postawy właścicieli terenów poprzemysłowych.
Ułatwienie w porównaniu z rewitalizacją terenów mieszkaniowych stanowić może fakt,
że tereny poprzemysłowe posiadają często jednego właściciela. Jest to jednak nierzadko
właściciel, który nie ma motywacji lub środków, aby dbać o utrzymanie obiektów na
posiadanym terenie, nie mówiąc już o ich modernizacji lub przystosowaniu do nowych
funkcji. Są nim często upadłe, likwidowane lub zagrożone bankructwem firmy, w tym
podmioty państwowe cechujące się inercją działania, skłonnością do odwlekania decyzji i przetrzymywania terenów przy braku nakładów na ich utrzymanie w dobrym
stanie. Podobne zachowania obserwujemy w przypadku PKP w odniesieniu do terenów
pokolejowych. Likwidatorzy i syndycy masy upadłościowej z natury rzeczy prowadzą
działania ukierunkowane na krótkotrwałe efekty ekonomiczne w postaci sprzedaży lub
dzierżawy fragmentów majątku, a nie całościowe przekształcenia ułatwiające zagospodarowanie terenu.
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W gronie nowych użytkowników i inwestorów rozróżnić trzeba małe i średnie podmioty zainteresowane wykorzystaniem, nierzadko krótkotrwałym, niewielkich części
terenu dla prowadzenia swojej działalności gospodarczej, kulturalnej czy społecznej,
oraz inwestorów, których celem jest realizacja wielkoskalowych przedsięwzięć pociągających za sobą daleko idące przekształcenia terenu. Fragmentacja terenu poprzez jego
użytkowanie przez wiele różnych podmiotów może ograniczać możliwości jego całościowego zagospodarowania. Duże tereny poprzemysłowe usytuowane w dzielnicach
śródmiejskich lub na ich obrzeżu stwarzają możliwości realizacji projektów prestiżowych, tzw. inwestycji flagowych (flagship projects), zarówno publicznych jak i prywatnych, którym przypisuje się szczególnie duże znaczenie w rewitalizacji w Wielkiej Brytanii i Niemczech (Franz, Güles, Prey 2008; Bryx, Jadach-Sepioło 2009; Guzik 2009).
Wizja takich przedsięwzięć zmieniających charakter dzielnic czy całych miast porusza
wyobraźnię ekspertów, władz lokalnych i właścicieli terenu. Nie negując ich znaczenia
trzeba pamiętać, że są one czymś wyjątkowym i w większości przypadków nie mogą zastąpić rozwiązań opartych na działalności wielu podmiotów. Stare obiekty przemysłowe
stanowią przestrzeń nadającą się do wykorzystania przez małe firmy oraz różnego typu
organizacje i stowarzyszenia poszukujące tanich lokalizacji. Przyczynami braku nawet
czasowego wykorzystania obiektów poprzemysłowych jest niezdolność właściciela do
poniesienia wydatków na spełnienie wymogów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa,
ubezpieczenia itd.
Podobnie jak w przypadku dzielnic śródmiejskich, podmiotem najbardziej zainteresowanym rewitalizacją terenów poprzemysłowych powinny być władze miasta.
Mamy tu jednak do czynienia z barierami w postaci niedostatku informacji, braku odpowiedniego doświadczenia i kompetencji oraz ograniczonych środków finansowych.
Głównym motywem działania jest nierzadko chęć poprawy wizerunku miasta, który
psują zdegradowane tereny poprzemysłowe. Rewitalizacja dużych terenów poprzemysłowych stanowić może więc ważny element rewitalizacji krajobrazu miejskiego. Krajobraz odgrywać może zasadniczą rolę w transformacji wizerunku miasta z przemysłowego w postprzemysłowe. Staje się on wówczas nie tylko odbiciem zmian gospodarczych
i społeczno-kulturalnych, ale pełni aktywną rolę w kształtowaniu odbioru miasta (Hubbard 1995; Guzik 2009).
W przypadku wielu terenów poprzemysłowych, na które popyt ze strony podmiotów gospodarczych jest niewielki, gdzie brak jest stałych mieszkańców oraz występuje
bezwład właścicieli terenu, że nie ma więc podmiotów, których aktywność mogłaby
zwrócić uwagę na potrzebę rewitalizacji i stać się jej siłą napędową. W tej sytuacji bodziec zainicjowania i prowadzenia rewitalizacji terenu poprzemysłowego pochodzić
może jedynie ze strony władz lokalnych. Wola polityczna władz samorządowych jest
więc podstawowym warunkiem rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Nie oznacza to
wcale, że mają być one zawsze operatorem i jedynym interesariuszem tego procesu.
Siła procesów rewitalizacji w krajach zachodnioeuropejskich tkwi w skutecznym
łączeniu interesów publicznego i prywatnego, podczas gdy w Polsce dominują przedsięwzięcia realizowane w całości albo przez podmioty prywatne, albo publiczne, a skala
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partnerstwa publiczno-prywatnego w procesach rewitalizacji terenów poprzemysłowych
jest – jak dotąd – znikoma.
Konflikty związane z rewitalizacją terenów poprzemysłowych dotyczą przede
wszystkim celów rewitalizacji, a tym samym jej beneficjentów. Wynikać to może z rozbieżności interesów poszczególnych grup interesariuszy, odmienne wizje rewitalizacji
występują także w obrębie samorządu, na przykład między służbami urbanistycznymi
a jednostkami zajmującymi się promocją i rozwojem miasta. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych służyć może kilku głównym celom, tj. stanowić narzędzie:
1) lokalnego rozwoju gospodarczego,
2) zachowania dziedzictwa materialnego i kształtowania tożsamości,
3) kształtowania ładu przestrzennego,
4) poprawy warunków ekologicznych.
Cele te mogą, rzecz jasna, współwystępować, ale zazwyczaj jeden z nich odgrywa
rolę dominującą. Wiąże się z tym pytanie, jakiej skali przestrzennej dotyczą owe cele:
fragmentu miasta (dzielnicy), ogólnomiejskiej, regionalnej czy nawet krajowej. W zależności od cech konkretnego terenu oraz relacji między interesariuszami różne rozwiązania mogą być uznane za właściwe.

4.3. Wybrane bariery charakterystyczne dla rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Istnieje szereg czynników, które czynią rewitalizację terenów poprzemysłowych
przedsięwzięciem szczególnie trudnym. Oprócz omówionych wyżej ograniczeń związanych z podmiotami zaangażowanymi w rewitalizację należą do nich także specyficzne
cechy terenów poprzemysłowych, które sprawiają, że problemy ich rewitalizacji różnią
się od analogicznych procesów realizowanych w dzielnicach mieszkaniowych.
Po pierwsze, zwrócić trzeba uwagę na duże rozmiary wielu terenów poprzemysłowych. Stwarza to, co prawda, możliwość pozyskania rozległej działki w obrębie gęsto
zabudowanej przestrzeni miasta, popyt na takie działki jest jednak zazwyczaj ograniczony, do czego przyczyniać się może także niejednorodność zabudowy i inne cechy
samego terenu. W tej sytuacji konieczny staje się podział terenu na mniejsze działki,
co bywa trudne ze względu na sposób jego zabudowy i powiązania komunikacyjnego
z otoczeniem.
Poważną barierę zagospodarowania terenów poprzemysłowych stanowią właśnie
fizyczne cechy jego zabudowy. W przypadku wielu dawnych zakładów produkcyjnych składają się na nie różnorodne budynki, budowle i instalacje, pochodzące z różnego okresu, mające nierzadko specjalistyczny charakter, co czyni je trudnymi lub
niemożliwymi do przystosowania do innych celów. Nakłada się na to zazwyczaj zły
stan zabudowy, wynikający z wieloletnich zaniedbań, długotrwałego nieużytkowania
lub zdewastowania przez tzw. złomiarzy. Towarzyszy temu często niedorozwój infrastruktury, jej nieprzystosowanie lub niski standard z punktu widzenia współczesnych
wymagań.
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Bardzo istotnym zagrożeniem związanym z terenami poprzemysłowymi są skażenia ekologiczne. Ich występowanie uniemożliwia zagospodarowanie terenu bez podjęcia wcześniejszej rekultywacji. Barierę rewitalizacji stanowi nie tylko występowanie
skażeń stwierdzone na danym obszarze, ale w niemniejszym stopniu brak informacji na
temat stanu terenu. Brak wiarygodnej informacji o stanie ekologicznym terenu poprzemysłowego oznacza bowiem ryzyko dla każdego nowego użytkownika, który może być
narażony na koszty usunięcia szkodliwych substancji, których obecność może zostać
ujawniona po podjęciu przez niego działalności.
W przypadku terenów górniczych dodatkową barierą może być niestabilność gruntów, ograniczająca możliwość posadowienia ciężkich konstrukcji i stwarzająca ryzyko
dla inwestorów.
Cechą utrudniającą rewitalizację wielu terenów poprzemysłowych jest ich względna izolacja od otaczających obszarów. Tereny o najlepszej dostępności w przestrzeni miasta mają największe szanse na przekształcenia w wyniku procesów rynkowych, przede
wszystkim na cele działalności handlowej, niezagospodarowane pozostają zazwyczaj
obszary o mniej atrakcyjnym położeniu. Lokalizacja w obrębie zabudowy śródmiejskiej
nie wyklucza słabego dostępu komunikacyjnego, będącego pochodną istnienia połączeń
dostosowanych do potrzeb masowego transportu, np. kolejowego, dawnego użytkownika przemysłowego, a nie współczesnych potrzeb połączeń drogowych. Tereny zakładów
przemysłowych „obrastają” na przestrzeni lat terenami kolejowymi, składowiskami odpadów i zabudową mieszkaniową, które odcinają je od obszarów przyległych i utrudniają przebicie nowych połączeń komunikacyjnych. Bariera dostępności komunikacyjnej
dotyczy w szczególny sposób niewykorzystanych terenów w obrębie wielkich funkcjonujących zakładów produkcyjnych, np. zakładów chemicznych w Oświęcimiu, huty
w Krakowie. Ujawnia się ona w przypadku podziału terenu na mniejsze działki, gdyż
dostęp do wielu z nich może wymagać przejazdu przez inne działki i wybudowania zupełnie nowych połączeń zewnętrznych i wewnętrznych.
Wszystkie te fizyczne cechy terenów poprzemysłowych, wynikające z ich poprzedniego użytkowania oraz późniejszych zaniedbań, oznaczają, że rewitalizacja tych
terenów poprzedzona musi być odpowiednim przygotowaniem terenu, obejmującym
usunięcie skażeń ekologicznych, stabilizację gruntów, wyburzenia, doprowadzenie odpowiedniej infrastruktury oraz budowę nowego systemu połączeń drogowych z otoczeniem. Przygotowanie takie bardzo rzadko podejmowane jest przez właściciela gruntu,
a tym samym obowiązek ten spada na władze publiczne.
Odrębne trudności wynikać mogą z sytuacji prawnej. Dziedzictwem minionej epoki może być, podobnie jak w innych częściach miasta, nieuporządkowany status własnościowy terenów. Zagospodarowanie niektórych obiektów poprzemysłowych może
być utrudnione przez ograniczenia konserwatorskie. Obiekty stanowiące dziedzictwo
kultury materialnej poprzednich epok stwarzają możliwość rozwoju funkcji muzealnej
i kulturalnej, wymaga to jednak zaangażowania znacznych środków publicznych, co
przy dużym nagromadzeniu tego rodzaju obiektów w miastach przemysłowych skutkuje nierzadko ich postępującą degradacją. Szczególne wymagania ograniczające formy
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zagospodarowania terenu lub podnoszące jego koszty wynikać mogą także z innych regulacji prawnych, np. dotyczących ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej
oraz przyjętych rozwiązań planistycznych.
Swoistą barierę zagospodarowania terenów poprzemysłowych, niezależnie od
wskazanych barier fizycznych i prawnych oraz ograniczeń związanych z celami i aktywnością lub biernością różnych interesariuszy, w tym niedostatku informacji, kompetencji i środków finansowych, stanowi ponadto brak popytu rynkowego na te tereny. Jest
on nierozerwalnie związany z dostępnością innych terenów inwestycyjnych w miastach
i ich strefach podmiejskich.

4.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych a polityka ochrony terenów niezainwestowanych
Tereny poprzemysłowe są w większości przypadków niekonkurencyjne względem
terenów zielonych położonych na obrzeżach miast i w gminach sąsiednich (Thornton et
al. 2007). Wynika to z dodatkowych kosztów ich przystosowania oraz ograniczeń, jakie
nakładane są na inwestorów w miejskich terenach zainwestowanych (brownfield), a których brakuje w terenach niezainwestowanych (greenfield). Oznacza to, że popyt na tereny poprzednio zainwestowane, w tym poprzemysłowe, a w efekcie szanse zaangażowania prywatnych podmiotów gospodarczych w ich zagospodarowanie, będą ograniczone
bez całościowej interwencji publicznej. Interwencja ta musi znajdować wyraz nie tylko
w działaniach rewitalizacyjnych na terenach poprzemysłowych, ale także w szerszych
regulacjach dotyczących gospodarowania przestrzenią.

Nie będzie przełomu w rewitalizacji terenów poprzemysłowych w polskich
miastach, jeśli trwałym elementem polityki przestrzennej kraju nie stanie się
ograniczanie możliwości inwestowania w terenach niezainwestowanych w obrębie miast i w strefie podmiejskiej.
Pokazują to przekonująco doświadczenia kraju uważanego w Unii Europejskiej za uosobienie neoliberalnego modelu gospodarki, Wielkiej Brytanii.
Stwierdzono tam, że jedynym sposobem realizacji rządowej polityki rewitalizacji
miast i zwiększonego wykorzystania terenów poprzednio zainwestowanych jest
zmniejszenie wielkości terenów greenfield przeznaczanych pod inwestycje. Surowe reguły planistyczne radykalnie ograniczają tu zagospodarowanie terenów
zielonych, blokując tym samym rozlewanie się miast, co sprawia, że różnego typu
nieużytki miejskie, m.in. obszary poprzemysłowe, stają się atrakcyjnym, bo często jedynym możliwym, miejscem dla inwestycji handlowych, mieszkaniowych
itd. Przykładowo wprowadzona w 2000 r. dyrektywa Greenfield Housing Direction wymaga od władz lokalnych konsultowania z Sekretarzem Stanu wszelkich
decyzji dotyczących inwestycji mieszkaniowych o powierzchni powyżej 5 ha lub
150 mieszkań. Celem jest maksymalizacja ponownego wykorzystania terenów
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poprzednio zainwestowanych (previously developed land), które stały się dzięki
temu miejscem lokalizacji ponad 60% nowych mieszkań w Wielkiej Brytanii
(Cullingworth, Nadin, 2006; Guzik 2009).
Ochrona terenów niezainwestowanych stanowi istotny element polityki zrównoważonego rozwoju. Służy ona oszczędnemu gospodarowaniu gruntami jako dobrem
rzadkim oraz ochronie terenów otwartych i zielonych, ale również bardziej racjonalnemu wykorzystaniu infrastruktury w wyniku ograniczania rozproszenia zabudowy,
zmniejszeniu ruchu samochodowego i związanych z tym emisji dzięki lokalizacjom
wewnątrzmiejskim, poprawie dostępności dóbr i usług, stosowaniu energooszczędnych technologii w zakresie zintegrowanego systemu zaopatrzenia w ciepło i energię
elektryczną, zapewnia też warunki dla interakcji społecznej. Efektem są także korzyści estetyczne w zakresie krajobrazu miejskiego oraz krajobrazu otaczających terenów
wiejskich.
Różnorodne działania na rzecz maksymalnego wykorzystania terenów poprzednio
zainwestowanych, w tym skażonych ekologicznie, prowadzone są nie tylko w krajach
europejskich, ale także w USA, gdzie poszczególne stany rozwinęły całą gamę programów mających takie cele (Rafson, Rafson, 2004).
Z doświadczeń zagranicznych wynika więc jednoznacznie konieczność osadzenia
polityki rewitalizacyjnej w szerszym kontekście polityki przestrzennej i polityki zrównoważonego rozwoju. Jednym z priorytetów tej polityki powinna być skuteczna ochrona terenów niezabudowanych, co służyć będzie celom racjonalnego zagospodarowania
przestrzennego i ochrony środowiska, a równocześnie zwiększeniu popytu na tereny
brownfield i procesom rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

4.5. „Przetrzymywanie” gruntów jako forma rewitalizacji
W przypadku terenów poprzemysłowych nieznajdujących użytkownika, dla którego stanowiłyby one wartość ze względu na odpowiednio wysokie prawdopodobieństwo
zwrotu z działalności gospodarczej, mamy do czynienia z terenami zagrożonymi długotrwałym niewykorzystaniem. Ich rewitalizacja w drodze interwencji publicznej służyć
może różnym celom, a w szczególności nowej aktywności gospodarczej, celom mieszkaniowym, edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym z zachowaniem dziedzictwa kultury materialnej oraz poprawą ładu przestrzennego i krajobrazu miejskiego.
Jednym z nieporozumień, które mogą hamować procesy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, jest przekonanie, że efektem tego procesu musi być zawsze ich całościowe docelowe zagospodarowanie służące realizacji ww. długofalowych celów.
Myślenie, że działania rewitalizacyjne powinny być podejmowane jedynie wtedy gdy
prowadzą do docelowego przekształcenia terenu jest błędem, którego efektem jest odkładanie interwencji na bliżej nieokreśloną przyszłość. Dylemat wszystko albo nic jest
z gruntu fałszywy. Fakt, że tereny poprzemysłowe są niezamieszkałe i brak jest w związku z tym oddolnej presji społecznej na ich rewitalizację sprzyja niepodejmowaniu wobec nich żadnych działań.
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Można sformułować tezę, że ogrom środków publicznych niezbędnych dla całościowej rewitalizacji wielkich powierzchni niszczejących kompleksów fabrycznych,
które nie mają w przewidywalnej przyszłości szans na zagospodarowanie na drodze
procesów rynkowych, oznacza, że w perspektywie średnioterminowej uzasadnione
jest ich oczyszczenie („wyzerowanie”) i niskobudżetowe zagospodarowanie jako publicznych terenów zielonych w zgodzie z wymogami zachowania dziedzictwa kulturowego w oczekiwaniu na docelową rewitalizację gospodarczą w dłuższym horyzoncie czasowym. Koszty bieżącego utrzymania i ochrony terenów poprzemysłowych są
wysokie i najczęściej nikt ich nie ponosi, co prowadzi nie tylko do ich postępującej
degradacji w wyniku czynników atmosferycznych, ale i dewastacji w wyniku rozszabrowania.
Przeznaczenie znacznych powierzchni obszarów poprzemysłowych na tereny zielone, m.in. ich zalesianie, obserwujemy na dużą skalę w Niemczech (Baumgart i in.
2004). Tereny takie pełnią nie tylko funkcje ekologiczne, ale mogą się też stać obszarami
użytkowanymi rekreacyjnie przez mieszkańców okolicznych osiedli. Szczególną formę rewitalizacji terenów poprzemysłowych bazującą na daleko posuniętej partycypacji
społecznej stanowi strategia „tworzenia miejsc” (place-making). Aktywność lokalnych
grup społecznych odgrywa tu istotną rolę w planowaniu i przekształcaniu terenu w obszar zalesiony, a zarazem w przestrzeń aktywności mieszkańców (Franz, Güles, Prey,
2008). Rewitalizacja taka stanowić może rodzaj docelowego zagospodarowania terenu poprzemysłowego jako zieleni miejskiej, często jednak ma charakter tymczasowego
przekształcenia.
Przekształcenia takie należą do typowych przedsięwzięć realizowanych przez
agencję polityki gruntowej EPF w regionie Nord-Pas de Calais we Francji. Obejmują one wyburzenie zabudowy przemysłowej, przy zachowaniu elementów dziedzictwa,
usunięcie ewentualnych skażeń ekologicznych oraz nasadzenie roślinności. Podnosi to
jakość środowiska zamieszkania mieszkańców miasta i poprawia jego wizerunek. Obszary takie tworzą równocześnie rezerwę terenów inwestycyjnych, oczekujących na zainteresowanie ze strony podmiotów rynkowych lub samorządów w przyszłości. Istotę
takiego działania oddaje francuski termin „przetrzymywanie gruntów” (portage foncier)
(Skalski 2009). Należy je widzieć jako formę rewitalizacji prowadzącą do podnoszenia
jakości terenów, o które właściciele nie chcą lub nie potrafią zadbać.

4.6. Regionalni operatorzy rewitalizacji
Prowadzeniem rewitalizacji przestrzeni miejskiej zajmują się operatorzy, którymi
mogą być zarówno podmioty prywatne jak i wyspecjalizowane jednostki sektora publicznego. W przypadku terenów poprzemysłowych istnieje pilna potrzeba zaangażowania się publicznych agencji zdolnych do prowadzenia omawianej wyżej rewitalizacji
w formie „wyzerowania” i przetrzymania terenów niemających szans na docelowe zagospodarowanie w perspektywie najbliższych lat. Nieocenione mogą być tu doświadczenia
zagraniczne, zwłaszcza francuskie i niemieckie.
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W warunkach francuskich instytucją pełniącą rolę operatora działającego na rzecz
samorządów terytorialnych i państwa są regionalne agencje polityki gruntowej EPF
(Etablissement Public Foncier). Na podstawie umów zawartych z samorządami lub
państwem EPF przejmuje lub wykupuje tereny od gmin lub podmiotów gospodarczych,
a następnie prowadzi m.in. wstępne badania, rekultywację, niezbędne wyburzenia i renaturyzację terenu, dokonuje też scaleń lub parcelacji (Kaszynski 1999; Rehabilitation
of derelict 2006; Skalski 2009). Poszczególne działania zlecane są w drodze przetargu specjalistycznym firmom. Celem jest albo przygotowanie terenu bezpośrednio pod
inwestycje, przy czym sposób docelowego zagospodarowania jest zdefiniowany przez
samorząd, z którym EPF zawiera umowę operacyjną, albo przekształcenie w tereny zielone obszarów, dla których brakuje perspektyw ich wykorzystania w czasie krótszym
niż 5 lat. W pierwszym przypadku po zakończeniu opisanego procesu operator sprzedaje
teren gminie, w drugim przekazuje go jej nieodpłatnie. Ta ostatnia forma rewitalizacji
powierzana jest EPF w drodze kontraktów z władzami regionalnymi lub państwowymi
i prowadzona była na największą skalę w latach 90. ubiegłego wieku w terenach pogórniczych w regionie Nord-Pas de Calais. Finansowanie funkcjonowania EPF opiera się
na podatku celowym, uchwalonym przez władze regionalne na rzecz porządkowania
obszarów poprzemysłowych.
Podobną rolę odgrywa w Nadrenii-Westfalii LEG (Landesentwicklungsgesellschaft), agencja zarządzająca Funduszem Ziemi (Grundstückfonds), początkowo w Zagłębiu Ruhry, a następnie w całym landzie. Jest ona spółką, której głównym udziałowcem jest rząd kraju związkowego (landu), a pozostałymi bank kraju związkowego
(NRWBank) i miasta, i działa na podstawie kontraktu z landem. Miasta mogą występować do rządu krajowego o nabycie przez LEG terenów poprzemysłowych dla Funduszu
Ziemi, określając w planie miejscowym na jakie cele mają być one przeznaczone i komu
sprzedane. LEG kupuje teren, dokonuje wyburzeń i rekultywacji, w niektórych przypadkach sam sporządza plan miejscowy, przekształca w tereny zielone lub realizuje projekt
inwestycyjny a następnie sprzedaje nieruchomości. Zakres działalności LEG jest więc
szerszy niż francuskich EPF, łączy bowiem także funkcje planisty i dewelopera, który
prowadzi inwestycje oraz sprzedaje lub wynajmuje nieruchomości na rynku. Główną
rolę w finansowanie rewitalizacji terenów poprzemysłowych odgrywają fundusze publiczne kraju związkowego oraz dochody ze sprzedaży zrewitalizowanych obszarów
(Gasidło 1998; Rehabilitation of derelict 2006; Bryx, Jadach-Sepioło 2009).
Wspólnymi cechami rozwiązań francuskich i niemieckich są: długi horyzont
działania opisanych agencji będących operatorami rewitalizacji terenów poprzemysłowych, ich funkcjonowanie w skali regionalnej, finansowanie w znacznym stopniu
ze środków publicznych oraz profesjonalizacja działania, związana z doświadczeniem
oraz zatrudnianiem specjalistów, na których nie stać samorządów lokalnych. Ich przydatność jest szczególnie widoczna w odniesieniu do terenów, na które popyt pojawić
się może za kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat; stanowią one instrument zarządzania i finansowania rewitalizacji o charakterze wyprzedzającym zagospodarowanie na
cele rynkowe lub publiczne. Efektem jest podniesienie jakości terenów wyłączonych
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z użytkowania oraz obniżenie ryzyka dla przyszłych inwestorów. Warto zwrócić uwagę, że we wszystkich działaniach instytucji, takich jak EPF czy LEG jest jasno określona ich strategia wyjścia, którą stanowi sprzedaż lub przekazanie terenu gminie lub
inwestorom prywatnym.
W systemie brytyjskim dużą rolę odgrywają korporacje rozwoju miast i agencje
rozwoju regionalnego, których działalność istotnie różni się od omawianych wcześniej
agencji francuskich i niemieckich. Traktują one inwestycje w nieruchomości jako dźwignię ożywienia gospodarczego obszaru, pozyskując nieruchomości, inwestując w infrastrukturę i udzielając różnego typu wsparcia inwestorom prywatnym, w przeszłości
miały również uprawnienia planistyczne. W latach 80. i 90. XX w. działały one nierzadko ponad głowami władz lokalnych, obecnie typowe jest współdziałanie różnych partnerów. Równocześnie na poziomie krajowym funkcjonuje narodowa agencja rewitalizacji
English Partnerships, która jest też odpowiedzialna za nowe miasta, mieszkalnictwo
i promowanie poszanowania energii, co obrazuje zintegrowanie polityki rewitalizacyjnej z szerszą polityką miejską i polityką zrównoważonego rozwoju1. Jest ona m.in. autorem opracowanej w 2003 r. Narodowej Strategii Rewitalizacji Obszarów Poprzednio
Zainwestowanych (English Partnerships 2006). Operatorem przedsięwzięć rewitalizacyjnych są przedsiębiorstwa rewitalizacji miast, których udziałowcami są często władze
lokalne danego miasta lub okręgu, agencje rozwoju regionalnego i narodowa agencja
rewitalizacji, a czasem również podmioty prywatne.
Bazując na doświadczeniach zagranicznych można stwierdzić, że w warunkach
polskich istnieje konieczność powołania instytucji publicznej, zarządzającej terenami
nieatrakcyjnymi w skali województwa, która mogłaby skupować grunty, scalać działki,
prowadzić wyburzenia, rozpoznawać sytuację ekologiczną, a w razie potrzeby oczyszczać z substancji toksycznych i przekazywać teren w stanie zerowym, tj. umożliwiającym ponowne zainwestowanie w bliższej lub dalszej przyszłości. Wykorzystanie omówionych doświadczeń może przybrać formę powołania do życia wyspecjalizowanych
w tym zakresie agencji, tak jak jest to w regionach francuskich i niemieckich, lub powierzenie tych zadań działającym już agencjom rozwoju regionalnego, po wyposażeniu
ich w odpowiednie środki finansowe i instrumenty prawne. Agencja taka może łączyć
działania rewitalizacyjne w stosunku do terenów poprzemysłowych z interwencją w stosunku do towarzyszących im nierzadko osiedli mieszkaniowych, a także obszarów pokolejowych i terenów zielonych.
Źródłem finansowania działalności tych agencji regionalnych mogłyby się stać
środki krajowego funduszu rewitalizacji lub dodatkowa opłata ponoszona przez inwestorów nabywających tereny niezabudowane, czy też – co zapewne mniej realne – specjalny podatek celowy, tak jak ma to miejsce we Francji. Fundusze z tych źródeł łączone
mogą być z funduszami UE. Model niemiecki, w którym agencja publiczna realizuje na
przejętych terenach projekty inwestycyjne, które następnie sprzedaje lub wynajmuje,
1

W grudniu 2008 r. English Partnerships stał się częścią narodowej agencji rewitalizacji i mieszkalnictwa Homes and Communities Agency.
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wymaga większych środków publicznych zamrożonych na dłuższy czas. Do sytuacji
ograniczonych środków publicznych, jakie można będzie zapewne wygospodarować na
cele rewitalizacji w Polsce, bardziej przystaje model francuski, gdzie EPF pozbawiona
jest funkcji deweloperskich zadowalając się wykupem, scalaniem i rekultywacją terenów, które następnie odsprzedaje lub przekazuje gminie.
Odrębną, istotną kwestią jest wyposażenie operatorów rewitalizacji w instrumenty
prawne, umożliwiające jej skuteczne prowadzenie. Należy do nich m.in. mechanizm
wzorowany na strefie uzgodnionego zagospodarowania ZAC (Zone d’Aménagement
Concertée) we Francji lub urbanistycznym przedsięwzięciu rozwojowym w Niemczech,
dający rozszerzone możliwości obowiązkowego wykupu nieruchomości w obszarach
kryzysowych objętych programem rewitalizacji przez gminę, region lub działającego
w ich imieniu operatora (Bryx, Jadach-Sepioło 2009; Skalski 2009).

4.7. Krajowa baza danych terenów poprzemysłowych
Sukces w polityce przestrzennej zorientowanej na hamowanie ekspansji miast na
tereny zielone oraz rewitalizację terenów poprzemysłowych wymaga stworzenia krajowej bazy danych terenów poprzednio zainwestowanych. Konieczność stworzenia takiej
bazy uzmysławia fakt, że bazy takie działają w krajach odnoszących największe sukcesy
w rewitalizacji terenów poprzemysłowych, tj. w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.
W tej ostatniej lokalne programy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych mogą korzystać z National Land Use Database of Previously Developed Land (NLUD-PDL), która
zawiera informacje o cechach ponad 25 000 obszarów użytkowanych i nieużytkowanych. We Francji działają obserwatoria regionalne i lokalne, np. Obserwatorium Urbanistyki i Mieszkalnictwa (ORHA) w Nord-Pas de Calais, podobnie jest w Niemczech.
W Polsce, pomimo przyjęcia w 2004 r. przez Radę Ministrów Programu Rządowego dla Terenów Poprzemysłowych, nie powstał system identyfikacji terenów poprzemysłowych. Pionierskie prace nad tego rodzaju systemem prowadzone były przez władze
kilku regionów, najpełniejszą bazę opracowano w województwie śląskim (Adamski,
Ziora 2006, zob. rozdział 5).
Jedynymi danymi zbieranymi i udostępnianymi przez GUS, i to tylko na poziomie
województw, są dane na temat powierzchni gruntów zdewastowanych i zdegradowanych w rozumieniu Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Oznacza to, że brakuje na poziomie krajowym jakichkolwiek systematycznie zbieranych informacji na temat
obszarów poprzemysłowych, poza terenami ujętymi w ewidencji gruntów rolnych lub
leśnych przed ich wyłączeniem z użytkowania z powodu działalności przemysłowej.
W tej sytuacji stworzenie krajowej bazy terenów poprzednio zainwestowanych,
obejmującej informacje o powierzchni, formach użytkowania oraz cechach ekologicznych różnego typu obszarów, m.in. poprzemysłowych, pokolejowych, poportowych, powojskowych itd. uznać trzeba za warunek sine qua non skutecznej polityki przestrzennej
w ogóle, a polityki rewitalizacyjnej w szczególności. Podmiotem prowadzącym tego
rodzaju bazę danych mogłaby być narodowa agencja (urząd) rewitalizacji.
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4.8. Wnioski
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych stanowi poważne, choć wciąż nie w pełni
uświadamiane, wyzwanie dla wielu polskich miast. Doświadczenia zagraniczne pokazują dobitnie, że polityka rewitalizacyjna ma szansę na sukces, jeśli stanowi element szerszej polityki przestrzennej ukierunkowanej na ideę miasta zwartego i polityki zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, między innymi, ograniczenie ekspansji inwestycyjnej
na tereny zielone. Stwarza też warunki do większego zainteresowania inwestorów terenami poprzednio zainwestowanymi w obrębie przestrzeni miasta. Nie zmienia to faktu,
że w przewidywalnej przyszłości podaż nieużytkowanych terenów poprzemysłowych
przewyższać będzie popyt rynkowy na te tereny, co rodzi potrzebę interwencji publicznej. Wymaga ona stworzenia kompetentnych instytucji, które przy wsparciu funduszy
publicznych będą zdolne do prowadzenia rewitalizacji mało atrakcyjnych terenów poprzemysłowych w skali regionu poprzez wykup gruntów, scalanie działek, wyburzenia
i eliminację skażeń ekologicznych. Ich zadaniem powinno być przygotowanie terenów
pod przyszłe inwestycje na cele rynkowe lub publiczne, ale niemniej ważne może być
ich tymczasowe zagospodarowanie jako terenów zielonych. Tak przekształcone tereny
mogą być przetrzymywanie do czasu pojawienia się na nie zapotrzebowania. Rewitalizacja tego rodzaju służy ładowi przestrzennemu, jest również formą poprawy jakości
środowiska zamieszkania i zmiany wizerunku obszaru. Podstawę polityki rewitalizacyjnej stanowić musi krajowa baza terenów poprzednio zainwestowanych.
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Rozdział 5. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.
Polskie doświadczenia i perspektywy

5.1.Wstęp
Procesy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych są immanentnie związane z procesami restrukturyzacji gospodarki, zarówno w skali świata jak i poszczególnych państw.
Można przyjąć, że tereny poprzemysłowe sensu stricto pojawiły zaraz po powstaniu pierwszych zakładów przemysłowych, które w wyniku różnych przyczyn wstrzymały swoją
działalność. Tak więc z punktu widzenia rozwoju gospodarczego tereny poprzemysłowe są
pewnego rodzaju kosztem, jaki powstaje w wyniku działania długich fal cyklu koniunkturalnego i dostosowywania się do nich działalności produkcyjnej z jednej strony, z drugiej
zaś – selekcji w sensie przestrzennym, polegającej na eliminacji z gospodarki przedsiębiorstw niekorzystnie zlokalizowanych w skali świata, państw, regionów czy miast. Wraz
z ww. terenami pojawiły się pierwsze przykłady działań o charakterze rewitalizacyjnym,
które można bez większego trudu znaleźć na obszarze wielu miast polskich. Do tej grupy
należy również pionierski i uznawany powszechnie za jeden z pierwszych na terenie Polski,
planowych przykładów rewitalizacji terenów pogórniczych, jakim był otwarty w 1896 r.
na terenie byłego kamieniołomu wapienia park miejski, obecnie noszący nazwę Wojciecha Bednarskiego, położony w ówczesnym Podgórzu1. Wraz z postępującymi procesami
uprzemysławiania obszarów dzisiejszej Polski działalność przemysłowa migrowała z pierwotnych lokalizacji, jakimi były dzisiejsze centra miast, na ich ówczesne obrzeża, skąd
wskutek procesów urbanizacji oraz dzięki rencie gruntowej, relokowały się poza miasto,
które wraz z rozwojem przestrzennym „doganiało” je. W chwili obecnej można zaobserwować kolejny etap relokacji przedsiębiorstw produkcyjnych, tym razem z terenów miast do
szeroko pojętej strefy metropolitalnej. Odległości, na jakich zachodzą dzisiejsze migracje
rzadko przekraczają dystans 60-70 km, niemniej jednak z historycznej perspektywy wzrost
dystansu pokonywanego przez firmy obecnie jest, nierzadko, wzrostem o rząd wielkości.
Narastająca izolacja przemysłu socjalistycznego od procesów modernizacji i restrukturyzacji zachodzących w przemyśle światowym doprowadziła do powstania w Polsce
struktury branżowej, zbliżonej pod wieloma względami do struktury przemysłu krajów
takich jak USA czy Wielka Brytania z okresu międzywojennego (Paszkowski 1996). Specyficzna rola przemysłu, jaka pełnił on w gospodarce socjalistycznej doprowadziła więc
z jednej strony do utrwalenia istniejących, nienowoczesnych struktur przestrzennych przemysłu w dzielnicach śródmiejskich miast polskich, z drugiej zaś – do jego hipertrofii na ich
1

Obecnie dzielnicy Krakowa.
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obrzeżach, przy jednoczesnym i powszechnie występującym bagatelizowaniu jakichkolwiek uwarunkowań natury ekologicznej w obu wymienionych przypadkach (Domański
2000). Warto w tym miejscu podkreślić, że opisane powyżej prawidłowości są wspólne dla
wszystkich europejskich krajów postsocjalistycznych (Feber i in. 2006).
Uwarunkowana czynnikami politycznymi gigantomania towarzysząca rozwojowi
socjalistycznego przemysłu, jego zacofana struktura oraz lekceważenie kwestii ochrony środowiska doprowadziło – wraz z zapoczątkowaniem gwałtownych procesów dostosowywania polskiego przemysłu do reguł gospodarki rynkowej – do pojawienia się
problemu terenów przemysłowych na niespotykaną wcześniej w historii gospodarczej
Polski skalę. Jedynymi rodzajami działalności przemysłowej, które doczekały się szerszego zainteresowania, znajdującego swoje odbicie, począwszy od lat 1960. ub. stulecia,
zarówno w prawodawstwie, jak i konkretnych działaniach były górnictwo i kopalnictwo. Warto zwrócić uwagę, że pojawienie się problematyki terenów poprzemysłowych
w początkowym okresie transformacji społeczno-gospodarczej nie znalazło większego
zainteresowania polskich organów prawotwórczych. Pierwszym kompleksowym instrumentem, który w średniej perspektywie czasowej okazał się efektywny, było wdrożenie
systemu Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Strefy te, będące de facto rodzajem
parków przemysłowych stworzono z myślą o zagospodarowaniu istniejącej infrastruktury technicznej restrukturyzujących się miast i regionów, szczególnie tych, które dotknął
problem bezrobocia strukturalnego, tj. związanego z recesją dużych przedsiębiorstw
przemysłowych w małych i średnich ośrodkach miejskich, bądź całych branż przemysłu
znajdujących się w recesji, skoncentrowanych w pojedynczych regionach. Przykładami powyższych były WSK-PZL Mielec funkcjonujące w Mielcu, czy górnictwo węgla
kamiennego i hutnictwo żelaza i stali w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (GOP),
jak również przemysł włókienniczy w okręgu łódzkim czy sudeckim. Skuteczne narzędzie, jakie stanowiły SSE, zostało jednak w dość krótkim czasie, wskutek nacisków
szeregu grup, osłabione. Wzrost liczby stref i rosnący stopień ich przestrzennego rozproszenia doprowadziły szybko do wzajemnej konkurencji między nimi oraz rozmycia
potencjalnych efektów ich funkcjonowania na szerszym obszarze (Gwosdz i in. 2005).
W efekcie powyższych procesów SSE wyewoluowały w narzędzie pomocy publicznej
dla grupy dużych, w głównej mierze zagranicznych inwestorów. Z drugiej strony – stały
się również poniekąd bardziej powszechnie stosowanym, niż dotychczas, instrumentem
w procesach rewitalizacji terenów poprzemysłowych, nie tylko nakierowanym na ponowne przemysłowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury i potencjału ludzkiego, ale
również działalność usługową2.
Problemy związane z definicją zakresu zarówno finansowego, jak i przestrzennego
pomocy publicznej oferowanej w ramach SSE w negocjacjach przedakcesyjnych na linii
WE-Polska, stały się jednym z czynników uświadamiających agendom rządowym konieczność umocowania prawnego również innych rodzajów pomocy publicznej, w tym
2

Zmiana Ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych z roku 2002 dopuściła możliwość udzielania pomocy również podmiotom zlokalizowanych w SSE i prowadzących działalność usługową.

Rozdział 5. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

141

także przeznaczonych dla terenów poprzemysłowych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz Ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z dnia 12 września 2003 r. nr 159 poz. 1537) po raz pierwszy wprowadziła do polskiego systemu prawnego definicję parku przemysłowego oraz technologicznego i dopuściła na tak pojmowanym
terenie możliwość uzyskania przez inwestorów, spełniających określone warunki, bezpośredniej lub pośredniej pomocy publicznej. Niedoprecyzowanie przez ustawodawcę wielkości udziału powierzchni zagospodarowanej (brownfield) na terenie powstającego parku
przedsiębiorcy doprowadziło w rezultacie do powstania, w przeważającej większości ze
zidentyfikowanych na potrzeby niniejszego badania parków przemysłowych, terenów pod
inwestycje typu greenfield przy „kosmetycznym” wręcz udziale terenów typu brownfield.
Włączenie Polski w struktury Wspólnoty Europejskiej nie tylko doprowadziło do
możliwości uzyskania dofinansowania na cele związane z rewitalizacją obszarów poprzemysłowych, lecz także wraz z szeregiem dużych, międzynarodowych projektów
badawczych finansowanych m.in. z kolejnych Programów Ramowych, do lepszego
oszacowania skali tego zjawiska, jego natężenia, czy zebrania przykładów tzw. dobrych
praktyk funkcjonujących w innych krajach europejskich.
5.1.1. Cele opracowania i układ pracy
Jednym z podstawowych celów raportu jest próba oszacowania, na podstawie
istniejących źródeł danych, skali zjawiska występowania terenów poprzemysłowych
w Polsce, w tym także w ujęciu przestrzennym, na szczeblu podziału administracyjnego
kraju na województwa (NUTS-2). Jednocześnie przeprowadzono ocenę przydatności
szeregu baz danych zarządzanych przez różnego rodzaju instytucje, zarówno na szczeblu
ogólnopolskim jak i regionalnym, z punktu widzenia wykorzystania ich w potencjalnych
programach rewitalizacyjnych. W rezultacie przeprowadzonej analizy regionalnych baz
danych niezbędne okazało się wskazanie głównych kryteriów pozwalających na hierarchizację zadań o charakterze rewitalizacyjnym.
Dogłębne omówienie przekształceń terenów pogórniczych, składowisk odpadów
przemysłowych oraz nielicznych kompleksowych programów rewitalizacji tego rodzaju
terenów w Polsce podyktowane było chęcią zwrócenia uwagi na potencjał, jaki tkwi
w nich, mimo oczywistych trudności w przywracaniu ich do ponownego użytkowania.
W przypadku górnictwa dotyczy to w szczególności terenów po eksploatacji surowców
nieenergetycznych, które nawet w miastach, w których zajmują zauważalną powierzchnię, są w praktyce lokalnych programów rewitalizacyjnych wręcz ignorowane.
Pokazanie wielu udanych oraz planowanych rodzajów zagospodarowania terenów
poprzemysłowych miało na celu zwrócenie uwagi na szerokie spektrum możliwych do
osiągnięcia efektów działań rewitalizacyjnych, a jednocześnie wyraźne widoczne ograniczenia w potencjalnym zagospodarowaniu części terenów.
Pierwszą część niniejszego raportu zajmuje przedstawienie potencjalnych źródeł
danych, dotyczących terenów poprzemysłowych w Polsce na różnych poziomach generalizacji przestrzennej, tj. w skali kraju oraz na poziomie regionalnym. Dalszy układ
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niniejszego opracowania w dużej mierze nawiązuje do typologii terenów poprzemysłowych, bazującej na charakterze uprzednio prowadzonej działalności. Ze względu na zauważalnie inną problematykę związaną z zagospodarowaniem terenów górniczych postanowiono wyodrębnić w strukturze pracy rozdział przedstawiający aktualną praktykę
ich zagospodarowania. Główny podział niniejszego raportu opiera się jednak na podstawie odmiennej w założeniach typologii, w której decydującym kryterium jest kierunek
przekształcenia terenów poprzemysłowych. Ponowne zagospodarowanie w kierunku
działalności przemysłowej omówiono na przykładzie różnego rodzaju stref inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem parków przemysłowych.
Wśród miast polskich wybrano również jedno, na przykładzie którego omówiono
bardziej szczegółowo strukturę terenów poprzemysłowych, kierunki ich zagospodarowania oraz stan zaawansowania procesów przywracania ww. terenów do ponownego
użytkowania. Przykład ten, zdaniem autora, jest tym bardziej cenny, ze względu na lokalizację w ramach konurbacji śląskiej, szczególnie w skali Polski dotkniętej problemem
zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Na koniec przedstawiono także pokrótce
przykłady finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz mających na celu zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Polsce.
5.1.2. Podstawowe pojęcia
W niniejszym opracowaniu ze względu na szerokie spektrum poruszanej tematyki zastosowanie znalazł szereg pojęć, co do których w interdyscplinarnej literaturze
przedmiotu panują rozbieżności w zakresie ich definiowania. Zrodziło to konieczność
zwrócenia czytelnikowi uwagi na to, w jakim znaczeniu zastosowano te pojęcia w tym
opracowaniu. Stąd też wyodrębniono poniższą część raportu, która ma na celu przedstawienie definicji pojęć używanych przez autora w toku dalszych rozważań.
Pod pojęciem przemysłu autor rozumie, za Polską Klasyfikacją Działalności 2004
(PKD), działalność górniczą (sekcja C), przetwórstwo przemysłowe (sekcja D) oraz zaopatrzenie w energię i wodę (sekcja E).
Wśród definicji terenów poprzemysłowych autorowi opracowania najbliższe są dwie
poniższe. Pierwsza – to rozumienie takich terenów za przyjętym przez Radę Ministrów
w dniu 27 kwietnia 2004 r. Programem rządowym dla terenów poprzemysłowych jako zdegradowanych, nieużytkowanych lub nie w pełni wykorzystanych terenów przeznaczonych
pierwotnie pod działalność gospodarczą, która została zakończona. Druga zaś, pełniejsza,
definiuje tereny przemysłowe w ścisłym tego słowa znaczeniu jako takie, które przestały
być miejscem produkcji przemysłowej lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej
produkcji w obrębie zakładów przemysłowych, łącznie z niedokończonymi terenami inwestycji przemysłowych. Głównym kryterium w identyfikacji ww. terenów jest znacząca
nieciągłość działalności przemysłowej. Obszary takie nie obejmują terenów, na których
kontynuowana była działalność przemysłowa pomimo zmiany właściciela lub rodzaju
działalności (Domański 2000). Jednocześnie w niniejszej pracy poszerzono tak zdefiniowane obszary o tereny składowisk odpadów przemysłowych. Przemawia za tym, zdaniem
autora, bezpośredni charakter ich powiązań z działalnością przemysłową oraz stosunkowo
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duży problem w zagospodarowaniu takich obszarów. Według autora trudno znaleźć uzasadnienie dla pomijania składowisk odpadów przemysłowych zlokalizowanych w pewnej
odległości od zakładu, skoro obszar pełniący identyczne funkcje, położone na terenie samego zakładu, który wstrzymał produkcję, jest zaliczany do terenów poprzemysłowych.
W wyniku powyższych rozważań autor zwrócił uwagę na kilka problemów natury
metodycznej. Pierwszy polega na częstym braku jednoznaczności w definiowaniu terenów
poprzemysłowych, z punktu widzenia czasowego kryterium nieciągłości w ich użytkowaniu. Należałoby więc rozstrzygnąć następujące wątpliwości. Pierwsza z nich, związana
jest z faktem, że w procesie historycznego rozwoju przemysłu wiele obszarów pełniło
w przeszłości funkcje przemysłowe, które zostały zarzucone na potrzeby innych rodzajów
działalności gospodarczej. Odpowiedzi wymagają w związku z tym następujące pytania:
• Czy należy brać pod uwagę wyłącznie rodzaj użytkowania terenu bezpośrednio
poprzedzający w czasie aktualny kierunek zagospodarowania?
• Czy za tereny poprzemysłowe uznać można także tereny pełniące funkcje przemysłowe wcześniej, np. w jakimś konkretnym czasie? Jeśli tak, to jak długi
okres należałoby uznać za optymalny?
Spoglądając na ten problem z punktu widzenia współczesnych problemów zagospodarowania terenów poprzemysłowych ważniejszy od przebiegu samej historii użytkowania terenu, a nawet ostatniego w kolejności sposobu użytkowania terenu wydaje się
być np. stan zachowania zabudowy o charakterze przemysłowym, warunkujący w dużym
stopniu możliwości jej wykorzystania. Drugim polem mogącym budzić wątpliwości jest
definicja kryterium kontynuacji działalności przemysłowej w przypadku ponownego zagospodarowania danego obszaru pod działalność przemysłową. Należy w tym miejscu
rozważyć, który ze stanów należałoby przyjąć jako kryterium przerwania działalności:
• Czy wystarczające jest już fizyczne wstrzymanie przemysłowego, bądź pomocniczego względem niego, użytkowania danego terenu lub budynku?
• Czy do stwierdzenia przerwania ciągłości konieczne jest zaistnienie prawnej
upadłości/likwidacji zakładu/przedsiębiorstwa?
Pod pojęciem terenów przemysłowych w niniejszym raporcie rozumiane są więc
ostatecznie tereny zdefiniowane przez Domańskiego (2000), poszerzone o tereny zajętych przez składowiska odpadów przemysłowych. W wykorzystanych w raporcie
przykładach ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych przedstawiono
pojedyncze przykłady obszarów, których bezpośrednio wcześniejszym – w stosunku
do obecnego – sposobem użytkowania nie była działalność przemysłowa. Na przeważającej większości przedstawionych obszarów w ciągu ostatnich 30 lat prowadzona była działalność przemysłowa. Ze względu na brak wystarczających informacji dla
części przypadków za znaczącą nieciągłość w działalności przemysłowej przyjęto każde wstrzymanie produkcji związane z procesem likwidacji firmy bądź postawienia jej
w stan upadłości.
W prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) statystyce dotyczącej
w pewnej części analizowanego zagadnienia pojawiają się terminy grunty zdegradowane oraz grunty zdewastowane. W niniejszym opracowaniu obie powyższe kategorie
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stosowane są kształcie nadanym im przez Ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych
z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U.04.121.1266) wraz z późniejszymi zmianami, tj.:
• grunty zdegradowane to grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa
zmalała, w szczególności w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych
albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej.
• grunty zdewastowane to grunty, które utraciły całkowicie wartość użytkową
w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej.
Za tereny zdegradowane przez przemysł autor uważa obszary, które utraciły częściowo lub całkowicie swoją wartość użytkową niezależnie od ich uprzedniego rolniczego lub leśnego sposobu wykorzystania, w tym także tereny leżące poza samym zakładem przemysłowym. Park przemysłowy to z kolei każdy terytorialnie zwarty obszar,
stanowiący skupisko działalności przemysłowej.

5.2. Informacja o terenach poprzemysłowych w skali kraju
Problematyka zagospodarowania terenów poprzemysłowych, jakkolwiek zauważona na szczeblu centralnym administracji rządowej dość wcześnie, prób zintegrowanych
działań doczekała się stosunkowo niedawno. Dopiero w 2004 r., opierając się głównie na
przesłankach wynikających z założeń Polityki Ekologicznej Kraju, powstał Program Rządowy dla Terenów Poprzemysłowych, którego celem w perspektywie średniookresowej,
tj. zakładanym do realizacji do 2010 r., jest maksymalne zagospodarowanie nieużytków
poprzemysłowych i zamkniętych już składowisk odpadów przemysłowych. Niestety, poza
programem pilotażowym identyfikacji obszarów poprzemysłowych, zrealizowanym przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Warszawie, oraz stosunkowo
dobrym rozpoznaniem problematyki składowisk odpadów poprzemysłowych, trudno znaleźć inne wymierne efekty ww. programu. Niezależnie od obecnego stanu realizacji ww.
programu warto zauważyć, że traktuje on stosunkowo kompleksowo problematykę terenów poprzemysłowych i z merytorycznego punktu widzenia należy ocenić go przynajmniej jako dobry. Dotychczasowe doświadczenie w zakresie jego wdrażania pokazuje, że
jego realizacja wymagać będzie odpowiedniej woli politycznej, w tym również przeznaczenia przez rządzących odpowiednich środków na procesy identyfikacji skali zjawiska.
Z punktu widzenia poszczególnych regionów oznacza to konieczność budowania możliwie szerokich koalicji na rzecz skutecznego lobbingu w tej materii.
Dostępne dane GUS, na poziomie podziału administracyjnego kraju na województwa, przedstawiają powierzchnię gruntów zdewastowanych i zdegradowanych. Na ich
przykładzie wyraźnie widać, że w głównym polu zainteresowania ustawodawcy znalazły
się problemy związane z przywróceniem do gospodarowania gruntów rolnych i leśnych.
Stąd też nie dziwi fakt, że zagospodarowanie gruntów zdewastowanych i zdegradowanych idzie w przeważającej większości w kierunku ponownego wykorzystania ich na
cele rolne lub leśne (tab. 5.1).
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Tabela 5.1. Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania oraz grunty zrekultywowane i zagospodarowane w latach
1990-2006
Stan w końcu roku
Grunty zdewastowane i zdegradowane
Grunty zrekultywowane i zagospodarowane
w ciągu roku
w tym tereny pogórnicze
odsetek terenów zagospodarowanych na cele
nierolne i nieleśne

1990
93679

1995 2000 2003
72245 71473 70683

2004 2005 2006
67550 64978 65143

4929

4562 3457

2548

3960

2993

2103

-

1989 2914

2087

1705

1888

1437

26,6

16,5

39,8

12,2

18,0

5,7

16,5

Źródło: GUS.

W poszczególnych latach, dla których dostępne były informacje ilościowe, udział
innego zagospodarowania ww. gruntów wahał się od minimum 5,7% do blisko 40%,
jednak dla większości lat odsetek gruntów zrekultywowanych i zagospodarowanych na
cele inne niż rolnicze i leśne zawierał się w przedziale 10%-20%. Co roku dla gospodarTabela 5.2. Grunty zdewastowane i zdegradowane wg grup działalności gospodarczej
w 2006 r.
Województwo

Ogółem

Górnictwa i kopalnictwa
Zaopatrywania
surowców
Produkcji
w energię, gaz
metali
energetyczinnych niż
i wodę
nych
energetyczne

Dolnośląskie

7310

2317

Kujawsko-pomorskie

4442

Lubelskie

3311

Lubuskie

Innej

3549

6

31

1407

0

785

0

0

3657

1

1353

0

0

1957

1320

41

885

0

43

351

Łódzkie

4614

1331

777

0

0

2506

Małopolskie

2633

116

1216

0

39

1262

Mazowieckie

4248

0

1534

0

56

2659

Opolskie

3300

29

2742

0

0

529

Podkarpackie

2534

42

2331

0

0

161

Podlaskie

2821

0

2653

0

0

168

Pomorskie

2676

0

833

0

11

1832

Śląskie

4717

2251

1910

173

178

205

Świętokrzyskie

2922

0

2454

0

167

301

Warmińsko-mazurskie

4990

0

881

0

2

4108

10222

6475

1924

0

225

1598

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

Źródło: GUS.

3083

43

1520

0

247

1273

65143

12646

27347

179

999

23974
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ki odzyskuje się 3,0%-6,5% ogółu gruntów, których wartość użytkowa zmalała. Szczegółowe dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dające informację o rozkładzie
przestrzennym występowania gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wskazują na
dość dobre rozpoznanie problemu występowania ww. terenów zdegradowanych działalnością górniczą. W skali Polski w 2006 r. na ogólną powierzchnię 65,5 tys. ha. gruntów
zdewastowanych i zdegradowanych, za ponad 60% tej powierzchni odpowiadała działalność górnicza (tab. 5.2).
W roku 2008 w Polsce pod działalnością górniczą znajdowało się niespełna 40 tys.
ha gruntów. Co roku rekultywacji podlega kilka procent z tego areału. Poza surowcami
skalnymi odpowiadającymi za prawie 1/3 ogółu powierzchni i będącymi z punktu widzenia przestrzeni Polski najbardziej rozproszoną grupą reszta kopalin wykazuje dużą
koncentrację w określonych regionach Polski, co z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych wydaje się być zaletą, pozwala bowiem na objęcie nimi obszarów stosunkowo
zwartych przestrzennie i zbliżonych do siebie pod względem cech społeczno-ekonomicznych. Ponad 40% takich obszarów stanowią tereny w eksploatacji węgla brunatnego (ryc. 5.1)

Ryc. 5.1. Struktura terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności
górniczej według jej rodzaju w Polsce w 2006 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2009.
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Fakt ten wpływa na rozkład przestrzenny występowania gruntów zdewastowanych
i zdegradowanych, zapewniając województwu wielkopolskiemu, na terenie którego
koncentruje się znacząca część wydobycia węgla brunatnego, pierwsze miejsce w Polsce z areałem ponad 10 tys. ha (tab. 5.2). Grunty, których wartość użytkowa zmalała
w wyniku działalności górniczej wykazują dość wyraźną tendencję do względnie wysokiego udziału w ogóle niekorzystnie przekształconych terenów w województwach Polski południowej i zachodniej (ryc. 5.2).

Ryc. 5.2. Grunty zdewastowane i zdegradowane w Polsce w 2006 r.
Źródło: Opracowanie własne.

Dane Ministerstwa Rolnictwa i Modernizacji Wsi już po pobieżnej analizie wykazują pewną słabość. Obszary o zmniejszonej wartości użytkowej, za którą odpowiada
produkcja metali, umieszczone w ww. zestawieniu jedynie w województwie śląskim
(173 ha) i dolnośląskim (6 ha). W oparciu jedynie o ogólną wiedzę na temat rozmieszczenia produkcji metali w Polsce uprawniona jest hipoteza o znaczącym niedoszacowaniu ww. areału dla całego kraju. Znaczący udział w strukturze gruntów zdewastowanych
i zdegradowanych w Polsce stanowią tereny, które utraciły swoją wartość użytkową
w skutek innej działalności gospodarczej. Największym problem w interpretacji tej ka-
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tegorii jest możliwość zawierania się w niej gruntów, które w sposób niekorzystny zmieniły swoją charakterystykę wskutek niewłaściwej działalności rolnej. W przypadku aż
6 województw kategoria „inne” stanowi bezwzględną większość (tab. 5.2). W tej kategorii zawierają się również tereny zdegradowane działalnością przemysłu przetwórczego, z pominięciem działu 27 PKD „Produkcja metali”. Wydaje się bowiem niemożliwe,
aby inne rodzaje działalności przemysłu przetwórczego, jak choćby znane z agresywnego – z punktu widzenia środowiska przyrodniczego – charakteru produkcji, zaliczane
do przemysłu chemicznego nie spowodowały jakiejkolwiek utraty wartości użytkowej
dziesiątek czy setek hektarów gruntów w skali kraju.
Innym źródłem przytaczanym często w opracowaniach zajmujących się zagadnieniem identyfikacji terenów poprzemysłowych jest baza ofert inwestycyjnych PAIiIZ
w zakresie dotyczącym inwestycji na terenach już zagospodarowanych (brownfield);
zgromadzono 99 ofert o łącznej powierzchni opiewającej na blisko 517 tys. m2 (51 ha).
Ze względu na fakt zastosowania jako głównej danej wielkości powierzchni użytkowej
oferowanych budynków w praktyce nie nadaje się ona do wykorzystania w szacunkach
dotyczących wielkości terenów poprzemysłowych w Polsce. Ponadto mała liczba obiektów przypadająca na poszczególne województwa sprawia, że pojedyncze oferty o dużej
powierzchni mogą łatwo zafałszować obraz ogólny. W części przypadków wartości dotyczące powierzchni podawane są wraz z terenem działek, na których leżą budynki, co
dodatkowo znacząco zaburza ogląd zjawiska. Wobec powyższego w niniejszym raporcie uznano za stosowne nie uwzględniać wniosków płynących z analizy przestrzennej,
nawet bowiem ich uzupełnienie o informacje zawarte w ofertach Regionalnych Centrów
Obsługi Inwestora (RCOI) poszczególnych województw nie przybliża do oszacowania
skali problemu przedstawionego przez istniejące już opracowania (Jarczewski 2008,
Domański 2000 i in.). Kluczową bowiem, z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych,
informacją jest nie liczba terenów poprzemysłowych, lecz wielkość ich powierzchni
oraz ich struktura. Niewątpliwą natomiast korzyścią płynącą z przeanalizowania ofert
inwestycyjnych przedstawianych zarówno przez PAIiIZ jak i przez RCOI jest ogromna
dysproporcja pomiędzy ilością oferowanych terenów pod inwestycje typu brownfield
i greenfield. Za stan taki tylko w części odpowiedzialny jest popyt ze strony inwestorów
na głównie na tereny pod inwestycje budowane „od zera” (Domański 2000). W pewnym
stopniu ważnym czynnikiem hamującym zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
jest również niewystarczający stan wiedzy dotyczący rozmieszczenia terenów możliwych do ponownego zagospodarowania i ich potencjału.

5.3. Informacja o terenach poprzemysłowych na szczeblu regionalnym
Wyniki szczegółowej inwentaryzacji terenów pokopalnianych przeprowadzonej na
terenie województwa małopolskiego przez Ubermana i Naworytę w ramach projektu
inwentaryzacji terenów skażonych w Małopolsce (ROPSIM) pokazują, że stosunkowo
dokładne w zakresie wielkości gruntów zdegradowanych i zdewastowanych poprzez
działalność górniczą dane prezentowane przez GUS stanowiły niespełna 60% zinwen-
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taryzowanej na terenie województwa małopolskiego powierzchni terenów pokopalnianych, wynoszącej 2,2 tys. ha (Ubermann, Naworyta 2005). Powyższy przykład świadczy zdaniem autora o słuszności tezy zawartej w Programie Rządowym dla Terenów
Poprzemysłowych, który stwierdza, że dane GUS mogą stanowić jedynie podstawę do
szacunku skali problemu rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Polsce. Co więcej,
uzasadniona wydaje się być teza, że dane te przy szerokim pojmowaniu terenów poprzemysłowych, a więc obejmującym również tereny niekorzystnie przekształcone wskutek
działalności przemysłowej, mogą stanowić zadowalającą bazę do oszacowania minimalnej wielkości obszarów wymagających ponownego zagospodarowania.
Spośród trzech województw3, które podjęły trud systematycznej identyfikacji skali problemu terenów poprzemysłowych na swoim terenie najniżej należy ocenić bazę
terenów zdegradowanych REWITAL obejmującą swoim zasięgiem województwo podkarpackie. Z punktu widzenia rewitalizacji terenów poprzemysłowych wnosi niewiele
do aktualnego stanu wiedzy. Baza ta identyfikuje budynki i obszary poprzemysłowe
w pięciu, spośród 25 powiatów województwa4. Łącznie obejmuje ona 18 budynków
o różnej kubaturze (od 5 m3 do 64 tys. m3) i 3 obszary poprzemysłowe, w tym zbiorniki akumulacyjne po byłej Cukrowni Przeworsk oraz tereny nieczynnej Kopalni Siarki
Basznia, przewidziane do rekultywacji po roku 2010. Dla porównania baza terenów inwestycyjnych zamieszczona na stronie RCOI Województwa Podkarpackiego identyfikuje działki typu brownfield o łącznej powierzchni ponad 57 ha w ponad połowie (13)
powiatów województwa. Słabość powyższej bazy niesie ze sobą jednak, jak się wydaje,
ważne doświadczenia. Po pierwsze pokazuje, że koordynacja działań polegających na
inwentaryzacji obszarów poprzemysłowych prowadzona poza jednostkami administracji samorządowej szczebla regionalnego ma zdecydowanie mniejsze szanse powodzenia
niż prowadzone przez podmioty bezpośrednio zaangażowane i zainteresowane kompleksowym rozwiązaniem ww. problemu. Ponadto, efekt końcowy projektu RWITAL
wskazuje także na słabość rozwiązania polegającego na pozostawieniu ogromnej większości inicjatywy przy tworzeniu takiej bazy po stronie gmin, przy jednoczesnym braku
instrumentu weryfikacji zgłaszanych do bazy danych obiektów.
Najbardziej dojrzałą próbą uchwycenia skali występowania zjawiska terenów poprzemysłowych może pochwalić się Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Fakt, że najbardziej kompleksowa inwentaryzacja terenów poprzemysłowych, przeprowadzona właśnie w tym regionie, jest w dużej części zdeterminowany uwarunkowaniami natury przestrzennej. Ograniczona podaż terenów inwestycyjnych typu greenfield
w miastach położonych w centrum konurbacji górnośląskiej, przy jednoczesnym braku
możliwości rozszerzenia granic tych miast, w „naturalny” niejako sposób skłoniła władze miast oraz Wydział Polityki Gospodarczej Śląskiego UM do zainteresowania się
możliwościami wykorzystania terenów poprzemysłowych. W efekcie kilkuletnich prac
zidentyfikowano bezpośrednio, na podstawie ankiet uzyskanych od gmin, ok. 11 tys. ha
3
4

Śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Stan na 14.08.2008.
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terenów poprzemysłowych i zdegradowanych oraz oszacowano ich rzeczywistą wielkość na ok. 25 tys. ha, na które składa się blisko 800 obiektów, 500 dawnych składowisk
odpadów, 6 tys. ha gruntów zdegradowanych i zdewastowanych, 16 tys. ha nieużytków
oraz 3 tys. ha powierzchni składowej odpadów (Adamski, Ziora 2006). Należy podkreślić, że ww. kompleksowy system informacji o terenach poprzemysłowych stworzony
w oparciu o narzędzia Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS) został już skutecznie wykorzystany w praktyce jako źródło informacji dla potencjalnych inwestorów.
Kolejnym systemem identyfikacji obszarów problemowych, w tym również poprzemysłowych, jest sporządzony w ramach projektu pilotażowego wykaz terenów
o przekroczonym standardzie jakości gleby lub ziemi i terenów zdegradowanych działalnością przemysłową, sporządzony dla województwa mazowieckiego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Zidentyfikował on 35 terenów
poprzemysłowych o łącznej powierzchni niespełna 90 ha, z których 60 ha przypadło na
tereny położone w miastach (24 obszary). Dodatkowe 32 ha zidentyfikowano w miastach województwa jako tereny zdegradowane wskutek wydobywanie kopalin. W tym
jednak przypadku areał ten stanowił zaledwie 8% ogółu zdegradowanej przez taki kierunek gospodarowania powierzchni.
Ze względu na skalę problemu rewitalizacji terenów poprzemysłowych wyraźnie
widoczna jest potrzeba hierarchizacji działań. Stąd też w procesie identyfikacji terenów
poprzemysłowych powinno wykorzystać się także informacje gromadzone przez instytucje zajmujące się ochroną środowiska. Jednym z przykładów takich baz są sporządzane przez WIOŚ wykazy obiektów stwarzających istotne zagrożenie dla środowiska,
tzw. bomb ekologicznych. W przypadku rejestru prowadzonego dla województwa podkarpackiego z liczby 6 obiektów znajdujących się na terenie Polski 5 stanowią obiekty
związane z działalnością przemysłową.
Stan przedstawiony powyżej, zdaniem autora, wyraźnie pokazuje przewagę systemów informacji o terenach poprzemysłowych powstających w ramach poszczególnych
regionów, a koordynowanych przez Urzędy Marszałkowskie. Mimo tego, wobec wspomnianej konieczności hierarchizacji podejmowanych działań rewitalizacyjnych dane
pochodzące z organów ochrony środowiska należy uznać za niosące ze sobą przede
wszystkim informację jakościową w postaci identyfikacji rodzaju i skali skażenia środowiska. W optymalnym systemie informacji o terenach poprzemysłowych powinny
więc, oprócz bezpośrednio zainteresowanych jednostek najniższego szczebla, tj. gmin,
regionalnego szczebla samorządowego odpowiedzialnego za koordynację działań, brać
udział również jednostki administracji centralnej posiadające istotne informacje jakościowe, znajdujące się we wspomnianych zestawieniach WIOŚ, czy w przypadku administracji centralnej szczebla regionalnego (urzędy wojewódzkie), rejestru terenów przekroczonych standardach gleby lub ziemi. W trakcie prac nad tworzeniem kompleksowego systemu informacji o terenach poprzemysłowych w skali kraju należałoby skorzystać
z doświadczeń Urzędów Marszałkowskich województw śląskiego i małopolskiego jako
tych, które w opracowywaniu takie systemu na szczeblu regionalnym posiadają największe doświadczenie. System taki powinien też w jak największym stopniu włączać
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jednostki administracji samorządowej najniższego szczebla, tj. gminy, w proces identyfikacji potrzeb rewitalizacyjnych na ich terenach. Tu jednak należy podkreślić, że słaby
poziom identyfikacji przez gminy potrzeb w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych wynika także ze znaczących zapóźnień w sporządzaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

5.4. Tereny poprzemysłowe w miastach polskich
Porównanie badań przeprowadzonych przez Jarczewskiego w 2008 r. z badaniami sprzed 8 lat B. Domańskiego (2000) ukazuje ich uderzające, w generalnym zarysie,
podobieństwo (tab. 5.3). Istotne różnice dotyczą zaś szacunków dotyczących ogółu powierzchni terenów poprzemysłowych. Ich wielkość pierwsze badania określają na ponad
5 tys. ha, drugie zaś rozszerzają na ponad 22 tys. ha. Szczególnie istotne są wysokie, przekraczające 60% odsetki odpowiedzi w trzech pierwszych kategoriach wielkościowych
miast, które sumarycznie reprezentują blisko 60% powierzchni miast polskich i ponad
80% ich liczby ludności, a co za tym idzie, należy przypuszczać, decydują o większości
prowadzonej działalności przemysłowej.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że zamieszczone w tabeli dane dotyczące odsetka
miast, w których nie stwierdzono obszarów poprzemysłowych wymagających zagospodarowania może być mniejszy niż w rzeczywistości. Dla przykładu można podać, że
spośród największych miast do braku takich terenów przyznały się: Warszawa, Legnica,
Bielsko-Biała, Koszalin, Ruda Śląska, Olsztyn i Rzeszów, podczas gdy wedle posiadanej
przez autora wiedzy w każdym z nich można takie tereny zidentyfikować, w niektórych
przypadkach zaś są one wręcz wpisane w Lokalne Plany Rewitalizacji.
Zróżnicowanie przestrzenne występowania terenów poprzemysłowych zidentyfikowanych w wyniku badania przeprowadzonego przez Instytut Rozwoju Miast wykazuje wyraźną koncentrację na terenie województw śląskiego i łódzkiego (ryc. 5.3). Pomimo zafałszowania takiego obrazu różnym stopniem zwrotu ankiet dla poszczególnych
województw, można zauważyć wyraźną prawidłowość polegającą na niewielkich wartościach analizowanego miernika w słabiej uprzemysłowionych województwach Polski
pólnocno-wschodniej.
Istotną, z punktu widzenia potencjalnych kosztów ponownego zagospodarowania,
rolę pełnią wśród terenów poprzemysłowych obszary składowisk odpadów przemysłowych. Trudności w ich zagospodarowaniu są jednak zróżnicowane ze względu na ich
rodzaj. Stosunkowo najłatwiejsza do zagospodarowania jest znacząca część odpadów
z działalności górniczej, która może być, po niewielkim przetworzeniu, wykorzystana
np. w budownictwie w postaci kruszyw. Na przeciwnym biegunie leżą zaś składowiska
odpadów przemysłu chemicznego czy przetwórstwa metali kolorowych. Lokalizacja samego składowiska wydaje się w takich przypadkach nie grać zauważalnej roli. Dość
znamiennym przykładem wydaje się być tutaj składowisko odpadów po b. Krakowskich
Zakładach Sodowych Solvay, położone w ich bezpośredniej bliskości. Mimo, że teren
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samych zakładów może być obecnie wzorowym wręcz przykładem sukcesu w rewitalizacji terenów poprzemysłowych, to teren tzw. białych mórz, mimo przeprowadzonych
zabiegów rekultywacyjnych dopiero w październiku 2008 r. doczekał się decyzji o rodzaju swojego przyszłego zagospodarowania5.
Tabela 5.3. Występowanie terenów poprzemysłowych w miastach polskich
Liczba mieszkańców w tys.
Odsetek miast, w których
występują tereny poprzemysłowe
[Jarczewski 2008]
Odsetek miast w których brak
terenów poprzemysłowych
[Jarczewski 2008]
Odsetek miast, które
odpowiedziały na ankietę
[Jarczewski 2008]
Odsetek miast, w których
występują tereny poprzemysłowe
[Domanski 2000]
Odsetek
zidentyfikowanych terenów
poprzemysłowych[Jarczewski
2008]
Powierzchnia terenów
poprzemysłowych w tys. ha
[Jarczewski 2008]

100
100-50 50-20 20-10 10-5
i więcej

5-2

2
Ogółem
i mniej ankietowane

79,4

69,2

55,3

35,7

40,0

28,1

0,0

46,2

20,6

30,8

44,7

64,3

60,0

71,9

100,0

53,8

87,2

81,3

63,9

46,4

29,6

22,9

21,8

41,1

79,4

73,5

65,5

69,0

44,0

49,5

33,3

41,4

48,1

20,9

15,9

3,4

10,8

0,9

0,0

100,0

10,7

4,6

3,5

0,8

2,4

0,2

0,0

22,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Jarczewski 2008, Domański 2000.

Za ponad 71% ogółu niezrekultywowanej powierzchni, na której składowane są
odpady przemysłowe odpowiadają cztery województwa: dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie i małopolskie (ryc. 5.4). Wyraźna jest więc koncentracja ww. powierzchni w południowo -zachodniej części kraju. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że miernik ten
na poziomie województw wykazuje wysoką korelację z wielkością terenów przemysłowych, z wyłączeniem górniczych.

5

W trakcie pisania niniejszego raportu rozpoczęła się na terenie osadników budowa tzw. papieskiego miasteczka w ramach Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Okres kilkunastu lat pomiędzy
zakończeniem rekultywacji a ponownym zagospodarowaniem terenu wynikał z konieczności ustabilizowania się gruntu ww. osadników.
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Ryc. 5.3. Powierzchnia terenów poprzemysłowych w Polsce w 2007 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Jarczewski 2008.

Ryc. 5.4. Powierzchnia niezrekultywowana składowisk odpadów przemysłowych
w Polsce w 2006 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 2009.
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Ponieważ zjawisko występowania składowisk odpadów przemysłowych jest
w skali kraju pochodną skali prowadzonej działalności przemysłowej, nie powinna
dziwić więc jego koncentracja w ośrodkach miejskich, będących jednocześnie dużymi
ośrodkami przemysłowymi. Na koniec roku 2006 r. powierzchnia znajdujących się na
terenie Polski niezrekultywowanych składowisk odpadów poprzemysłowych wyniosła niespełna 9,5 tys. ha (tab. 5.4). Na 12 miast na prawach powiatu przypada 30% tej
wartości (ryc. 5.5). Wśród tej grupy znajdują się największe pod względem wielkości
miasta w Polsce jak Kraków (miejsce 3) i Warszawa (miejsce 12). Miastom charakteryzującym się największymi wartościami można dość jednoznacznie przypisać obecność
przynajmniej jednego dużego w skali kraju zakładu przemysłowego z następujących
grup: górnictwo węgla kamiennego, brunatnego, elektroenergetyka, przemysł nawozów
sztucznych, hutnictwo żelaza i stali oraz metali nieżelaznych. Stąd też wśród miast z największymi obszarami składowisk odpadów poprzemysłowych znajdują się stosunkowo
niewielkie pod względem liczby ludności miasta jak: Knurów (miejsce 2), Police (miejsce 6), Turek (miejsce 8) czy Połaniec (miejsce 16). Abstrahując od trudności technicznofinansowych związanych z rewitalizacją tych obszarów po okresie ich funkcjonowania
warto podkreślić tkwiące w nich potencjalne możliwości. Obszary te mogą stanowić po
rekultywacji jednorodny, zwarty, najczęściej kilkunasto- bądź kilkudziesięciohektarowy
obszar nadający się, najczęściej ze względu na przemysłowe bądź poprzemysłowe otoczenie, jako teren inwestycyjny – pod tereny np. parków przemysłowych. Przykładem
takiej adaptacji niech będzie powstająca w gminie Skawina Strefa Inwestycyjna Skawina Zachód, będąca jednym z elementów przewagi konkurencyjnej tej gminy w zakresie
oferty inwestycyjnej pod działalność przemysłową w skali całego województwa. Strefa
ta, o powierzchni ok. 55 ha, w większości powstaje na terenach po zrekultywowanym
terenie, najstarszego osadnika Elektrowni Skawina. Warto nadmienić, że wg stanu na
rok 2005 była to jedna z 4 ofert inwestycyjnych gmin w województwie małopolskim,
których powierzchnia przekraczała 50 ha (Jarczewski 2005).
Tabela 5.4. Wielkość powierzchni składowania niezrekultywowanych odpadów przemysłowych wybranych miastach w 2006 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Miasto
Konin
Knurów
Kraków
Gliwice
Łaziska Górne
Police
Ruda Śląska
Turek

Powierzchnia
składowisk
[ha]
442
399,2
292,1
258,8
221,2
204,1
197
190,1

Udział
w powierzchni
składowisk
ogółem
4,7
4,2
3,1
2,7
2,3
2,2
2,1
2,0

Udział
w powierzchni
składowisk ogółem
skumulowany
4,7
8,9
12,0
14,7
17,1
19,2
21,3
23,3
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9
10
11
12

Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Ostrołęka
m st Warszawa
ogółem miasta
Polska

188,9
188,4
163
140,5
4051,6
9453,2

2,0
2,0
1,7
1,5
42,9
100,0

155
25,3
27,3
29,0
30,5
-

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Ryc. 5.5. Powierzchnia składowisk odpadów przemysłowych miast o największej
liczbie wytworzonych odpadów w 2006 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 2009.
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5.5. Zagospodarowanie terenów pogórniczych
Tereny pogórnicze, ze względu na swoją specyfikę mogą być zagospodarowywane
na sposoby, które są wyjątkowe, niemożliwe do realizacji bądź po prostu rzadko stosowane w przypadkach pozostałych rodzajów działalności przemysłowej. Stąd też ze
względu właśnie na kierunek zagospodarowania wydzielono je i omówiono w osobnym
rozdziale. Kierunki zagospodarowania wspólne dla większości typów działalności przemysłowej przedstawiono dla porządku w kolejnym rozdziale.
Tereny po eksploatacji surowców mineralnych zlokalizowane na terenie miast polskich, poza pojedynczymi przykładami, nie doczekały się – jak dotąd  –kompleksowych
realizacji działań rewitalizacyjnych. Najczęściej ich zagospodarowanie sprowadza się
do rekultywacji odosobnionych miejsc wydobycia surowców i ekstensywnego ich późniejszego zagospodarowania. Jest to uwarunkowane nierzadko skomplikowaną strukturą własnościową omawianych obszarów. Na tym tle niezwykle interesująca jest więc
metoda budowy planu kompleksowego spektrum działań na rzecz odnowy tego rodzaju
terenów, jaką na przykładzie obszaru eksploatacji wapieni na Krzemionkach Podgórskich w Krakowie przedstawiła Ostręga (2004).
Historia przywracania do życia terenów związanych uprzednio z odkrywkową bądź
głębinową ich eksploatacją dostarcza przykładów już od końca wieku XIX, kiedy to na
terenie dawnego kamieniołomu wapienia w Krakowie powstaje, dzięki inicjatywie podgórskiego społecznika, Wojciecha Bednarskiego, park miejski, nazwany później jego
imieniem. Co ciekawe, ten jeden z pierwszych na terenie współczesnej Polski przykładów planowej rewitalizacji terenów pogórniczych jest niewiele młodszy niż jego paryski
odpowiednik, tj. park publiczny Buttes-Chaumont założony na obszarze odsłoniętym
wskutek eksploatacji wapienia w 1867 roku (Ostręga 2004).
W metodyce prac zajmujących się tematyką rekultywacji terenów pogórniczych
wyróżnia się wiele grup kierunków takich działań. Na potrzeby niniejszego opracowania
przyjęto podział zaproponowany przez U. Kaźmierczaka i J. Malewskiego (2002) systematyzujący następujące kierunki zagospodarowania ogólnego i szczegółowego tego
rodzaju obszarów (tab. 5.5):
Tabela 5.5. Kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych
Ogólny
Rolny
Leśny
Przyrodniczy
Wodny
Gospodarczy

szczegółowy
uprawy, hodowla
gospodarka, ochrona, rekreacja
rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu,
ochrona gatunkowa, pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne przyrody
nieożywionej, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, tereny
zielone
budowle, rekreacja
mieszkalnictwo, przemysł, usługi

Źródło: opracowanie własne
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Poniżej przedstawiono wraz z krótkim omówieniem przykłady wybranych, specyficznych dla działalności górniczej kierunków zagospodarowania terenów pogórniczych.
5.5.1. Poeksploatacyjne zbiorniki wodne i kierunki ich użytkowania
Ze względu na uwarunkowania fizyczno-geograficzne oraz historię rozwoju gospodarczego górnictwa i kopalnictwa niektórych surowców mineralnych, na terenie
Polski południowej pewnego rodzaju rolę w zagospodarowaniu terenów poeksploatacyjnych pełni kierunek wodny i funkcja rekreacyjna. Wyrobiska poeksploatacyjne
bardzo często, bez większej ingerencji człowieka ulegają przekształceniu w zbiorniki
wodne. Część takich wyrobisk funkcjonujących jako kąpieliska monitorowane przez
Państwowy Zakład Higieny (PZH) zamieszczono w tab. 5.6. Warto zwrócić uwagę, że
stosunkową rzadkością są obiekty które można zaklasyfikować jako dobrze zagospodarowane, a znacząca ich liczba ze względów sanitarno-epidemiologicznych uznana
została za zamknięte. W badaniach przeprowadzonych na terenie województwa małopolskiego w 2007 r. zaledwie 10% ogólnej liczby zbiorników było miejscem prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej (Skórka 2007). Paradoksalnie problem
zagospodarowania takich zbiorników wodnych dotyczy również miast wojewódzkich
Polski południowej, takich jak Kraków (Bagry), czy Rzeszów (tzw. Żwirownia). Rekreacyjny kierunek zagospodarowania zbiorników powyrobiskowych dotyczy nie tylko terenów samych miast, ale również obszarów bezpośrednio z nimi graniczących;
ważnymi z tego punktu widzenia zbiornikami dla są m.in. dla Krakowa zalew w Kryspinowie, Gliwic – Dzierżono Duże, czy w dąbrowskiej części konurbacji śląskiej –
zbiornik Kuźnica Warężyńska.
Poza funkcją kąpieliskową w ramach rekreacyjnego kierunku użytkowania
mieści się również dopuszczenie na danym zbiorniku możliwości połowu ryb jako
sposobu użytkowania m.in. bardziej cennych przyrodniczo zbiorników. Liczba tak
ekstensywnie użytkowanych zbiorników różnej wielkości jest jednak, ze względu
na skalę zjawiska, trudna do ustalenia i wykracza daleko poza cele sprecyzowane na
potrzeby niniejszego opracowania. Warto zwrócić uwagę, że na niektórych terenach,
w szczególności na terenie województwa śląskiego doszło to powstania na terenach
poeksploatacyjnych dużego zagęszczenia tego rodzaju zbiorników, które kolokwialnie zyskały już w świadomości społecznej nazwę „pojezierzy”. Tak postrzegane są:
zespół czterech zbiorników o nazwie Pogoria na terenie Dąbrowy Górniczej i gmin
sąsiadujących, określany mianem Pojezierza Dąbrowskiego oraz zespół kilkudziesięciu zbiorników po eksploatacji żwirów w dolinie Odry i Olzy określany jako
„Śląskie Mazury”6. Należy dodać, że część zwyczajowo użytkowanych jako kąpieliska poeksploatacyjnych zbiorników wodnych nie figuruje w zestawieniach prowadzonych przez PZH. Podkreślenia wymaga również fakt, że kierunek wodny zago6

Wstępna inwentaryzacja dla zbiorników odrzańskiego pogranicza polsko-czeskiego przeprowadzona przez G. Chlebika pozwoliła określić łączną powierzchnię 43 zbiorników na 1,1 tys. ha.
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spodarowania zbiorników poeksploatacyjnych, zwłaszcza w przypadku niewielkich
powierzchniowo, a przez to kłopotliwych w zagospodarowaniu, może wraz z intensyfikacją antropopresji w miastach i ich strefie podmiejskiej pełnić istotne funkcje z punktu widzenia zachowania terenów siedliskowych dla gatunków wodnych
(Skórka 2007). Nierzadko, sukcesja roślinności wkraczając na antropogeniczne tereny kopalni odkrywkowych może bez ingerencji człowieka doprowadzić do korzystnego w efekcie końcowym procesu renaturalizacji niezrekultowanego obszaru
pokopalnianego. Przypadki takie, jak np. opisany przez Glapę i Stawiarskiego przykład b. Kopalni Surowców Ilastych Strzyżewo, stawy pokopalniane na terenie Chorzowa, czy przykłady obszarów pogórniczych w Jaworznie, jakkolwiek stosunkowo
rzadkie, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, dają jednak asumpt do rozważenia
skali koniecznej ingerencji w krajobraz antropogeniczny w celu przywrócenia go do
nowych funkcji. Przed ostatecznym wyborem formy i kierunku zagospodarowania
tego rodzaju zbiorników wodnych należy więc wziąć pod rozwagę również tak ekstensywną formę jego użytkowania.
5.5.2. Edukacyjno-kulturalne zagospodarowanie terenów pokopalnianych
W przypadku terenów pokopalnianych, zwłaszcza kopalni odkrywkowych
można mówić o przyrodniczo-edukacyjnym kierunku zagospodarowania, polegającym utworzeniu na takim obszarze rezerwatu geologicznego oraz opcjonalnie ścieżki naukowo-dydaktycznej. W szczególnie cennych przypadkach taki ekstensywny
rodzaj zagospodarowania należy uznać za wskazany. Tego typu przypadki, charakteryzujące się wysokim potencjałem edukacyjnym, mogą również stanowić uzupełnienie rekreacyjnego kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych (Głogowska
2007). Przykładami rozwiązań o czysto edukacyjnym charakterze mogą być m.in.
rezerwaty geologiczne: Bonarka w Krakowie czy Biesak-Białogon, Ślichowice oraz
Kadzielnia w Kielcach. W tego rodzaju adaptacjach główny akcent położony jest na
tematykę przyrodniczą, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów budowy geologicznej.
Edukacyjny charakter wykazują także tereny pokopalniane wykorzystywane jako
różnego rodzaju muzea, z kilkoma wyjątkami bezpośrednio związane z zakładem górniczym funkcjonującym w danej lokalizacji. W porównaniu do kierunku opisanego
powyżej stanowi on bardziej intensywny rodzaj zagospodarowania, o jednocześnie
odmiennym charakterze, ze względu na położenie większego nacisku na technicznogospodarcze aspekty funkcjonowania b. zakładów. Do wyjątków należą takie realizacje, jak planowane na obszarze ponad 6 ha po KWK Katowice Muzeum Śląskie.
Regułę zaś potwierdzają liczne przykłady zakładów górniczych, których fragmenty
pełnią funkcje muzeum, np. wpisana na listę UNESCO World Heritage Kopalnia Soli
Wieliczka, funkcjonujący w ramach Muzeum Górnictwa Węglowego skansen górniczy Szyb Królowa Luiza w Zabrzu, Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach
i in. Ten rodzaj zagospodarowania obiektów pogórniczych jest szeroko rozpowszechniony w Europie, świadczą o tym m.in. przykłady, jak: kopalnia rtęci w słoweńskiej
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Idriji, niemiecka kopalnia węgla kamiennego Zollverein w Essen czy brytyjska kopalnia miedzi w Geevor. Należy podkreślić, że muzealny kierunek adaptacji byłych, jak
i funkcjonujących kopalni może, ze względu na swoją stosunkową rzadkość, dysponować potencjałem do generowania znaczących potoków ruchu turystycznego i tym
samym pobudzać lokalną rewitalizację obszarów znajdujących się w bezpośredniej
bliskości kopalni-muzeum. Taki kierunek zagospodarowania wpisuje się w przystosowywanie wybranych obiektów przemysłowych do pełnienia funkcji muzealnych,
niemniej jednak, ze względu na swoją specyfikę, polegającą m.in. na konieczności
zaadaptowania infrastruktury znajdującej się pod powierzchnią ziemi, szerzej omówiony został tutaj.
Specyficznymi rodzajami muzealnego kierunku zagospodarowania są miejsca
upamiętnienia, najczęściej pochodzące w okresu ostatniej wojny. Ze względu na
tworzenie przez hitlerowców obozów pracy i obozów koncentracyjnych w kopalniach, najczęściej odkrywkowych, można znaleźć przykłady, które zostały upamiętnione, jak np. teren obozu w Krakowie-Płaszowie, kopalnia żwiru w Treblince, czy
teren funkcjonującego przy kopalni granitu obozu koncentracyjnego Gross-Rosen
w Rogoźnicy. Obozy związane z wydobyciem surowców mineralnych funkcjonowały również na terenie dzisiejszej RFN, np. w Mauthausen, czy Flossenbürgu (Ostręga 2004).
Funkcje kulturalne mogą także pełnić po adaptacji nieczynne wyrobiska, np. wapienia, czego przykładem może być oddany do użytku w 1971 r. amfiteatr położony
na terenie kamieniołomu na kieleckiej Kadzielni, mieszczący blisko 5 tys. miejsc, czy
stanowiący jeden z pierwszych tego rodzaju w Polsce, a przy tym do chwili obecnej
największy, powstały w 2. połowie lat 30. XX w. amfiteatr w nieczynnym wyrobisku
wapienia na Górze św. Anny, obecnie posiadający 7 tys. miejsc siedzących i 23 tys.
stojących (Ostręga 2004). Warto podkreślić, że część wyrobisk poeksploatacyjnych jest
wykorzystywana na potrzeby plenerowych widowisk kulturalnych, takich jak przedstawienia teatralne czy koncerty. Tego rodzaju okazjonalnego typu zagospodarowania doświadczył nieczynny kamieniołom wapienia na krakowskim Zakrzówku, m.in. w roku
2004, kiedy to odbyła tam się zrealizowana przez Operę Krakowską premiera opery
Halka.

Kuźnica Warężyńska będziński

Lewin Brzeski
Międzyrzec Podlask

Międzyrzec Podlaski bialski

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19

20

23

22

21

Mysłowice/
Katowice/Sosnowiec
Nowe Miasteczko
Nowogród
Bobrzański

Brzeg
Chełm
Ciechanów
CzechowiceDziedzice
Częstochowa
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza
Jaworzno
Katowice
Katowice
Kożuchów
Kraków
Kraków
Kuźnia Raciborska

2
3
4

5

bieruńsko-lędziński

Bieruń

1

lubelskie

opolskie
lubelskie

śląskie

śląskie
śląskie
śląskie
śląskie
śląskie
śląskie
śląskie
lubuskie
małopolskie
małopolskie
śląskie

śląskie

opolskie
lubelskie
mazowieckie

śląskie

Województwo

zielonogórski

lubuskie

Mysłowice/
śląskie
Katowice/Sosnowiec
nowosolski
lubuskie

brzeski
bialski

Częstochowa
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza
Jaworzno
Katowice
Katowice
nowosolski
Kraków
Kraków
raciborski

bielski

brzeski
Chełm
ciechanowski

Powiat

Lp. Miejscowość

Kąpielisko FADOM

glinianka

Hubertus III

staw Cegielnia
Glinianki Horodyskie
Krubin
Jezioro Czechowickie, tzw.
Bagry
Adriatyk
Bałtyk
Pogoria I
Pogoria III
Zalew Sosin
staw Borki
staw Morawa
Glinianka
Bagry
Przylasek Rusiecki
Wodnik
Pogoria IV (Zbiornik
Kuźnica Warężyńska)
Brzeski
Kobylany
Żwirownia Międzyrzec
Podlaski

Łysina

Nazwa zbiornika

wyrobisko pożwirowe

glinianka

wyrobiska po kopalni piasku

żwirownia

wyrobisko pożwirowe
wyrobisko po eksploatacji piasku

wyrobiska po eksploatacji piasku podsadzkowego

glinianka
glinianka
wyrobiska po eksploatacji piasku podsadzkowego
wyrobiska po eksploatacji piasku podsadzkowego
wyrobiska po eksploatacji piasku podsadzkowego
wyrobiska po eksploatacji piasku podsadzkowego
wyrobiska po eksploatacji piasku podsadzkowego
glinianka
piaskownia
wyrobiska pożwirowe
wyrobiska

Kopalnia Piasku Podsadzkowego Kotlarnia

Rodzaj zbiornika
wyrobiska piasku wydobytego na potrzeby
budowy miasta Tychy
glinianka
glinianka
glinianka

Tabela 5.6. Wybrane kąpieliska na terenach po eksploatacji surowców mineralnych monitorowane przez PZH
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowego Zakładu Higieny.

Kąpielisko Glinianki
Morskie Oko
Gliniianki
dolnośląskie
dolnośląskie
mazowieckie
Wrocław
Wrocław
Zielonki
33
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podkarpackie
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małopolskie
małopolskie
Radymno
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Starachowice
Tarnów
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Tarnów
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Dzierżno Duże
śląskie
Pyskowice
26

gliwicki

Opole
Opole
24
25

Opole
Opole

opolskie
opolskie

wyrobisko Malina
Silesia

wyrobisko pożwirowe
wyrobisko margla
wyrobisku po zakończonej eksploatacji piasków
podsadzkowych
wyrobisko pożwirowe
wyrobisko pożwirowe
zamknięty
po wydobyciu iłów krakowieckich
kamieniołom wapienia
wyrobiska na terenie d. Huty Paprockiej
funkcjonującej w XVIII i XIX w.
glinianka
glinianka
glinianka

5.5.3. Pozostałe kierunki
Na terenach pogórniczych można
znaleźć również w ramach rekreacyjnego kierunku ich zagospodarowania
różnego rodzaju przypadki wykorzystania ich na potrzeby turystyki wyspecjalizowanej. Do takich, bez wątpienia,
należą kamieniołomy będące miejscami uprawiania wspinaczki skałkowej,
jak Zakrzówek w Krakowie. Powstałe
w wyniku zatopienia nieczynnych kopalni zbiorniki wodne służą nierzadko uprawianiu sportów (nurkowanie).
Z kolei te o interesującym ukształtowaniu powierzchni mogą być bazą do
uprawiania sportów motokrosowych czy
rowerowych. Przykładem tego pierwszego jest choćby nieczynny krakowski
kamieniołom wapienia Bodzów. Planowym, w porównaniu do „spontanicznego” zagospodarowania tego ostatniego,
przykładem wykorzystania terenów pokopalnianych do uprawiania różnego
rodzaju sportów, są całoroczne Centrum
Sportowo-Rekreacyjne w SosnowcuŚroduli z wyciągiem narciarskim i bazą
gastronomiczną czy najbardziej spektakularny na terenie Polski sztuczny, mierzący 760 m długości stok narciarski na
zwałowisku zewnętrznym kopalni węgla brunatnego Bełchatów w Kamieńsku
wraz z równolegle poprowadzoną trasą
do downhillu, czyli ekstremalnych zjazdów rowerowych. Co ciekawe, znaczące przykłady zagospodarowania w kierunku działalności sportowej udało się
zidentyfikować jedynie terenach miast
województwa śląskiego i w dodatku stanowią one wyłącznie adaptację na tego
rodzaju kierunek zagospodarowania terenów pokopalnianych (tab. 5.7).
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Tabela 5.7. Wybrane przykłady zagospodarowania terenów poprzemysłowych na działalność sportową w Polsce
Miasto
Katowice
Ruda Śląska
Bytom
Sosnowiec
Dąbrowa
Górnicza

Nazwa/rodzaj zakładu
Inwestycja
kopalnia kopalni węgla kamiennego Gottwald basen
kopalnia kopalni węgla kamiennego Paweł
korty tenisowe
w Chebziu
Dolomity Sportowa Dolina w
wyrobiska dolomitu Blachówka
Bytomiu
Całoroczne Centrum Sportowokopalnia węgla kamiennego Sosnowiec
Rekreacyjne
kopalnia węgla kamiennego Reden

park miejski, hala sportowa, aquapark

Źródło: opracowanie własne.

Tereny pogórnicze, nawet te położone w szeroko pojmowanych śródmieściach
miast nierzadko zajmują znaczące obszary oraz są wykorzystywane ekstensywnie
lub pozostają niezagospodarowane. Dobrym przykładem jest kompleks terenów po
działalności wydobywczej w rejonie Krzemionek Podgórskich. Szczegółowa inwentaryzacja stanu zagospodarowania terenów nieczynnych kamieniołomów pokazała, że
spośród ponad 110 ha ogólnej ich powierzchni, niespełna 10 ha doczekało się jakichkolwiek działań zmierzających do ich zagospodarowania, z czego ponad 90% obszaru
przypadło na zagospodarowany jeszcze w XIX w. Park im. W. Bednarskiego (Ostręga
2004). Fakt ten dziwi zważywszy na bardzo korzystne położenie omawianego obszaru, częściowo położonego w ścisłym centrum miasta. Warto zwrócić uwagę, że istnieje
w Polsce pewna grupa miast, na terenie których w przeszłości prowadzona była intensywna działalność wydobywcza. Obszary pod nią zajęte i wskutek niej zdegradowane,
a nie zagospodarowane mogą w takich miastach osiągać powierzchnię ogółem liczoną
nawet w setkach hektarów. Przykładami takich obszarów mogą być, poza wspominanym już terenem Krzemionek Podgórskich w Krakowie, także tereny po eksploatacji
surowców węglanowych na terenie miasta Opole, czy zajmujące obszar blisko 500 ha
tereny związane z wydobyciem rud cynku i ołowiu, węgla kamiennego oraz wapieni i margli, zlokalizowane na terenie gminy Trzebinia (Głogowska 2007). Dla tego
rodzaju terenów wskazane jest zastosowanie kompleksowych rozwiązań, które przy
rewitalizacji poszczególnych obszarów poeksploatacyjnych jednocześnie brały pod
uwagę szersze tło całego kompleksu powydobywczego. Wydaje się, że w planowaniu zagospodarowania takich obszarów wiele korzyści może przynieść zastosowanie
m.in. wykorzystanie metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) (Ostręga
2004).
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Przykład 5.1. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych – miasto Będzin
Niezwykle cennymi doświadczeniami w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych służą przykłady miast województwa śląskiego, którego dzisiejszy teren
od czasów II rewolucji przemysłowej podlegał gwałtownym procesom industrializacji. Opisany powyżej już przykład sztucznego tzw. Pojezierza Dąbrowskiego,
którego łączna powierzchnia lustra wody przekracza 800 ha doskonale to ilustruje.
Miasta województwa śląskiego należą też do najbardziej intensywnie zagospodarowujących tereny poprzemysłowe o innym charakterze niż górnictwo kopalin pospolitych. Bez wątpienia dużym wyzwaniem dla śląskich gmin były procesy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, którego to tereny były największym w Polsce
producentem. Stąd też w będącym w fazie rozruchu Śląskim Parku Technologicznym do zagospodarowania przeznaczono ponad 1000 ha m.in. po byłych kopalniach węgla kamiennego Zgoda i Wawel. Skalę problemu z jakim muszą zmagać
się wysoko uprzemysłowione miasta województwa śląskiego dobrze odzwierciedla
przykład działań rewitalizacyjnych jakie przeprowadzono lub zaplanowano na terenie miasta Będzina.
Całość programu rewitalizacyjnego objęła teren niespełna 190 ha, o zróżnicowanym pod względem genezy charakterze degradacji (tab. 5.8).
Na tereny po eksploatacji węgla kamiennego przypadała ponad połowa na ogólnej
powierzchni. Niespełna 1/3 powierzchni reprezentowały tereny będące składowiskami
różnego rodzaju odpadów, zaś niewiele ponad 1/5 wyrobiska po wydobyciu innych niż
węgiel kamienny surowców mineralnych. Na ponad połowie ww. terenów zakończono
działania rewitalizacyjne, na niespełna 20% były one w różnym stopniu zaawansowania,
zaś na blisko 1/3 powierzchni nie rozpoczęto jeszcze jakichkolwiek prac mających na
celu rekultywację i zagospodarowanie terenu. Na obszarze 20 ha należącym do ostatniej
w kolejności z wymienionych grup nie ustalono kierunków przyszłego zagospodarowania. Przykład Będzina pokazuje tendencję, która wydaje się być dość charakterystyczna dla zagospodarowania terenów poprzemysłowych w polskich miastach. W procesie
szeroko pojętej rewitalizacji terenów poprzemysłowych stosunkowo późno, nierzadko
w ostatniej kolejności, przywracane na potrzeby różnych rodzajów działalności gospodarczej są stosunkowo niewielkie, najczęściej maksymalnie kilkuhektarowe obszary,
na których prowadzono wydobycie kopalin pospolitych oraz składowiska odpadów
przemysłowych. W pierwszym przypadku czynnikiem opóźniającym podjęcie działań
rewitalizacyjnych są względnie niewielkie korzyści płynące z zagospodarowania takiego terenu, pomijając obszary o szczególnie dobrej lokalizacji; w drugim zaś problemy
wynikają ze stosunkowo wysokich kosztów rewitalizacji składowisk oraz generalnie
węższego zakresu potencjalnych kierunków zagospodarowania. Znamienna jest również dominacja kierunku zagospodarowania, który można określić jako leśno-parkowo-rekreacyjny. Pozostałe rodzaje działalności, pod które tereny poprzemysłowe zostały
zagospodarowane, bądź zagospodarowane zostaną, stanowią zdecydowaną mniejszość,
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z udziałem na poziomie 20% z ogółu powierzchni zidentyfikowanych przez gminę terenów poprzemysłowych.
Tabela 5.8. Obszary poprzemysłowe Będzina, kierunki i stopień ich zagospodarowania
Nazwa /
Lokalizacja
Rozkówka

Pow.
[ha]
28,9

Cementownia
18,5
Grodziec

Rodzaj ekspl./
Produkcji

Typ terenu

Kierunki
Stopień zarekultywacji /
awansowania
zagospodarowania

poeksploatacyjne

Po piasku (6,58 ha),
Parkowo-leśny i
skład. żużlo-popiołów rekreacyjny

Zakończono

poprzemysłowe

Tereny cementowni

Brak projektu

Brak

poprzemysłowe

Infrastruktura KWK
Grodziec

Budownictwo
przemysłowe –
W trakcie
park przemysłowo- realizacji
technologiczny

KWK
Grodziec

16,5

Łagisza

2

poeksploatacyjne

Wyrobisko po
Brak
glinkach formierskich

brak

Kijowa

6

poeksploatacyjne

Po piasku na NW od
Kijowej

Zieleń parkowoleśna i rekreacyjna

W trakcie
realizacji

Teren byłej KWK
Paryż

Budownictwo
mieszkaniowe os.
Podskarpie

W trakcie
realizacji

Surowce skalnewapień

Rekreacyjnosportowy

Nie
rozpoczęto

Tymczasowe
składowisko
popiołów Elektrowni
Łagisza

Zadarnienie
i wprowadzenie
roślinności
wysokiej

Nie
rozpoczęto

Leśno-parkowy

Zakończono

Koszelew
Warpie

12,96 poprzemysłowe
4

poeksploatacyjne

Zwałowisko
Elektrowni
Łagisza

30,78 poprzemysłowe

Brzozowica

Kopalnia
65,85 poeksploatacyjne odkrywkowa węgla
kam;

Źródło: prezentacja Urzędu Miasta Będzina.

Przykład 5.2. Partnerstwo publiczno-prywatne – rewitalizacja terenów po b. Krakowskich Zakładach Sodowych „Solvay” w Krakowie
Jednym z najlepszych i jednocześnie najwcześniejszych po 1989 r. przykładów partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych są działania zmierzające zagospodarowania terenów po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych (KZS) „Solvay” w Krakowie. Przedsiębiorstwo to
zlokalizowane w krakowskiej dzielnicy Borek Fałęcki zostało postawione w stan
likwidacji 11 sierpnia 1989 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów. Głównym po-
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wodem likwidacji przedsiębiorstwa było ogromna presja, jaką funkcjonujący zakład wywierał na otaczające go środowisko. Decyzja była wypełnieniem Uchwały
Rady Narodowej Miasta Krakowa nr 71/34/77 z 1977 r. w sprawie zatwierdzenia
planu zagospodarowania przestrzennego Krakowskiego Zespołu Miejskiego, która postulowała konieczność likwidacji KZPN Bonarka i KZS „Solvay” do końca
1990 r. Przedsiębiorstwo KZS „Solvay” zatrudniało wówczas 1025 osób, zajmując pod działalność produkcyjną teren 126 ha. Na tym obszarze znajdowało się
m.in. ok. 100 km rurociągów przemysłowych oraz 2,5 km koryta rzeki Wilgi.
Stawy osadowe zajmowały ponad 88 ha, a do zakładu należał również kamieniołom wapienia w Zakrzówku o powierzchni ok. 46 ha. Produkcja w KZS „Solvay” została ostatecznie wstrzymana w grudniu 1990 r., jednak już od momentu
postawienia przedsiębiorstwa w stan likwidacji rozpoczęły się prace rekultywacyjne części obszaru zdegradowanego przez dotychczasową działalność, w tym
osadników szlamów poprodukcyjnych. Dodatkową trudnością była konieczność
uregulowania kwestii własnościowych. W chwili postawienia w stan likwidacji
przedsiębiorstwo KZS „Solvay” zarządzało 467 działkami o łącznej powierzchni
314,7 ha (Harańczyk 2004).
W 1993 r. obowiązki likwidatora KZS „Solvay” przejęła – powstała z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie –
Agencja Rozwoju Regionu Krakowskiego S.A. (ARRK)7. W ramach agencji, na potrzeby rewitalizacji obszaru należącego do KZS wydzielono zespół pod kierownictwem Romana Pody, pod nazwą Strefa Inwestycyjna Kraków-Południe. W procesie
przygotowań do rekultywacji głównego terenu przemysłowego, znajdującego się
przy ul. Zakopianka, szczegółowemu przeglądowi poddano 42 obiekty kubaturowe.
W rezultacie przeglądu dokonano identyfikacji obiektów o charakterze historycznym, objętych ochroną konserwatorską, w tym również nadających się ponownego wykorzystania. W latach 1991-1995 dokonano wyburzeń 17 obiektów o łącznej
kubaturze 381 tys. m3. Koszty prac wyburzeniowych osiągnęły wartość 6,3 mln zł,
a przy ich realizacji uczestniczyło 15 firm budowlanych, wyłonionych w wcześniej
w drodze przetargu. Wielkość zatrudnienia przy ww. pracach szacowana jest na ok.
500 osób (Harańczyk 2004).
W trakcie fizycznej likwidacji zakładu pojawił się problem związany z funkcjonowaniem kotłowni zakładowej, która poza zaopatrywaniem przedsiębiorstwa
w ciepło i parę technologiczną, w sezonie grzewczym, zaopatrywała w ciepło
również os. Cegielniana, pełniące funkcję osiedla zakładowego. Należy zwrócić
uwagę, że w okresie maksymalnego zapotrzebowania na ciepło ww. kotłownia
zapewniała aż ok. 7% mocy grzewczej całego miasta Krakowa. Likwidator podjął
decyzję o przeprowadzeniu inwestycji przebudowy systemu ciepłowniczego, której efektem miało być podłączenie ww. rejonu do miejskiej sieci ciepłowniczej.
7

Obecnie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR).
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W wyniku przeprowadzonych inwestycji, na łączną kwotę 0,5 mln zł wykonano:
1,1 km nowego ciepłociągu, 4 węzły cieplne, przebudowę 1 węzła cieplnego oraz
modernizację istniejącego rurociągu. Całość tej inwestycji, jak trafnie zauważa
B. Domański (2000), stała w jaskrawej sprzeczności z obowiązującą ówcześnie
Ustawą o likwidacji przedsiębiorstw państwowych, ukierunkowującą cały proces likwidacji na wyprzedaż istniejącego majątku przedsiębiorstwa, a nie na podwyższenie wartości terenu poprzemysłowego, zwłaszcza zaś poprzez inwestycję
w nową infrastrukturę.
Działania likwidatora objęły również rekultywację terenów, które użytkowane były przez KZS „Solvay”, w tym: głównego kompleksu produkcyjnego (1,02
mln zł), sąsiadujących z nim stawów osadowych (1,65 mln zł), kamieniołomu
wapienia Zakrzówek (0,27 mln zł) oraz rzeki Wilgi (0,47 mln zł). Wysoki koszt
rekultywacji stawów osadowych (tzw. białych mórz) wynikał z dużej ilości wytworzonych odpadów, która to ilość była bezpośrednim rezultatem przestarzałej
metody produkcji sody surowej, w której na 1 tonę produktu przypadało 200 kg
odpadów oraz ich mocno alkalicznego charakteru8. Prace rekultywacyjne objęły
obszar osadników o powierzchni niespełna 85 ha i objęły działania takie jak: plantowanie korony stawów, kształtowanie i zabezpieczenie obwałowań, niwelowanie
terenu i obsadzenie go roślinnością. Ten etap prac w największym stopniu został
dofinansowany z celowych funduszy centralnych, tj. Narodowego i Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1,52 mln zł) (Harańczyk
2004).
Silnie alkaliczny charakter skażenia środowiska dotyczył również głównego
kompleksu produkcyjnego przy ul. Zakopiańskiej. W tym przypadku wobec ok.
1,5 ha obszaru o wysokozasadowym (pH>12) odczynie gleby zastosowano wymianę gruntu do głębokości 0,7 m-1,0 m oraz neutralizację alkalicznego odczynu
zarówno wód gruntowych jak i samej gleby. Dzięki ww. działaniom osiągnięto
obniżenie alkaliczności gruntu do poziomu pH 9,3-9,7. Kolejne 3,5 ha obszaru
skażonego odpadami poprodukcyjnymi wymagało wymiany ok. 30 cm warstwy
wierzchniej gleby.
Tereny zrekultywowanych osadników oraz kamieniołomu zostały przekazane
miastu jako tereny zielone. Pierwszy z wymienionych obszarów ze względu na niestabilność gruntu w poszczególnych osadnikach stał się możliwy do dalszego zagospodarowania dopiero po kilkunastu latach. Od roku 2008 rozpoczęły się na tym terenie
prace związane z budową Centrum im. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Kamieniołom
w Zakrzówku pełni do chwili obecnej funkcję „dzikiego” kąpieliska. Skomunalizowano także osiedle zakładowe. Budynek administracyjny odsprzedany został Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

8

Głównymi składnikami powstających odpadów był chlorek wapnia oraz węglan wapnia.
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Równolegle, w stosunku do prac rekultywacyjnych trwały prace studialne, których efektem był wybór scenariusza zagospodarowania głównego kompleksu produkcyjnego, pozostającego w rękach Skarbu Państwa o powierzchni ok. 30 ha, polegającego na pozyskaniu inwestora strategicznego dla oczyszczonego z zanieczyszczeń
i zbędnej infrastruktury terenu, jako optymalnego. W roku 1994 przyjęty został plan
miejscowy dla omawianego terenu, który zakładał powstanie na nim funkcji usług
komercyjnych. W styczniu 1996 r. likwidację KZS „Solvay” uznano za zakończoną,
a jego teren przekazano aportem do ARRK, rozpisując równocześnie międzynarodowy konkurs na zagospodarowanie ww. obszaru. Zwycięzcą okazała się francuska
firma Carrefour, która wydzierżawiła na okres 40 lat większość obszaru (17 ha) i wybudowała na nim hipermarket wraz z galerią handlową, udostępniając jednocześnie
część terenu dla supermarketów Castorama i Office Depot. Mniejsza część obszaru
została wydzierżawiona przez ARRK firmom, które dzierżawiły wcześniej od niej
nieużytkowane hale poprodukcyjne KZS „Slovay”, tj. Trapez-Carbo, Dolomiteks
i Petrosol.
Interesująco przedstawia się kwestia jedynego zachowanego na omawianym
obszarze budynku historycznego. W toku wspomnianego już przeglądu budynków
b. zakładów za wymagający ochrony konserwatorskiej i nadający się do dalszego wykorzystania uznano ceglany budynek dawnych warsztatów zakładowych
z 1906 r. Nieruchomość ta została skomunalizowana, a następnie przekazana inwestorowi strategicznemu, który w zamian za zwolnienie z czynszu na okres 20 lat
dokonał zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków adaptacji
budynku do funkcji usługowych oraz umieścił w nim ekspozycję przedstawiającą
historię fabryki Solvaya wraz z jej końcowym etapem, tj. rewitalizacją obszaru poprzemysłowego.
Przebudowie uległ także system komunikacyjny rejonu b. KZS „Solvay”. Inwestor strategiczny wykonał m.in. przełożenia torów tramwajowych wraz z budową
bezkolizyjnego, dwupoziomowego skrzyżowania oraz poszerzenia odcinka ul. Zakopianka wraz z wykonaniem nowej nawierzchni. Ostatnie z wymienionych działań
zostało sfinansowane przez gminę Kraków w postaci kompensacji podatkowej dla
inwestora (do 4,2 mln zł). podczas gdy ogólny koszt inwestycji pochłonął 35 mln zł
(Domański 2000).
Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowo wysoki stopień samofinansowania
ww. działań. Zdecydowana większość, tj. 68% z ogólnej kwoty 10,2 mln zł przeznaczonych na rekultywację terenów b. KZS „Solvay” i podniesienie ich wartości,
pochodziła ze środków własnych ARRK. Głównymi źródłami finansowania była
sprzedaż nieruchomości należących do przedsiębiorstwa, sprzedaż złomu, dzierżawy
obszaru i budynków przed ich finalnym zagospodarowaniem, a także sprzedaż usług
i ciepła użytkowego do chwili likwidacji kotłowni zakładowej. Dochody likwidatora
z prowadzonej działalności gospodarczej osiągnęły poziom 20% całej wydatkowanej
przez nią w procesie likwidacji kwoty (Domański 2000). Pozostałe środki, w wyso-
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kości 1,7 mln zł pozyskano od Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i wykorzystane zostały przede wszystkim na rekultywację osadników (1,51 mln zł),
w mniejszym stopniu zaś kamieniołomu Zakrzówek (0,17 mln). Gmina Kraków, poza
partycypacją w przebudowie układu komunikacyjnego rejonu KZS „Solvay”, nie angażowała się finansowo w proces przekształceń, udzielając natomiast wsparcia poprzez sprawne wydawanie pozwoleń budowlanych, lokalizacyjnych i in. (Domański
2000).
Na sukces przekształceń terenów b. KZS „Solvay” wpłynął szereg czynników,
wśród których za najważniejsze uznać należy (za Domańskim 2000):
1. Przyjęcie przez zespół analityczny pod kierownictwem Krzysztofa Görlicha trafnego wariantu przekształceń, który umożliwił skoncentrowanie
działań na „wyzerowaniu” terenu i poszukiwaniu inwestora strategicznego.
2. Wyjątkową sprawność operatora procesu rewitalizacji b. zakładów zarówno
w zakresie planowania, koordynowania i realizacji prac zmierzających do ponownego zagospodarowania ww. terenów, jak również animowania współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w procesie
rewitalizacji9.
3. Wysoki stopień samofinansowania przeprowadzonych działań, pozwalający
na spójne powiązanie procesów likwidacji zakładu z przyszłym zagospodarowaniem terenów po nim.
4. Wysoką atrakcyjność zagospodarowywanych terenów poprzemysłowych
w zakresie lokalizacji szczegółowej.
Proces przekształceń terenów po b. KZS „Solvay” wpisuje się w najlepsze
wzory rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Polsce nie tylko ze względu na
skalę i charakter degradacji środowiska wskutek działalności przemysłowej, ale
również z punktu widzenia spójności przeprowadzonych działań oraz wzorowej
wręcz współpracy poszczególnych podmiotów biorących udział w ww. procesie
przekształceń. W ich wyniku przywrócono do użytkowania ponad 164 ha obszarów
położonych w bezpośredniej bliskości intensywnie wykorzystywanych terenów
miejskich i utworzono liczbę nowych miejsc pracy kilkukrotnie przewyższającą zatrudnienie w likwidowanym przedsiębiorstwie, przy skali inwestycji nowych podmiotów rzędu kilkudziesięciu mln USD10. Jednocześnie przykład ten, jakkolwiek
spektakularny, zdeterminowany był silnie poprzez bardzo wysoką atrakcyjność
przekształcanego obszaru, co czyni możliwość jego prostego powtórzenia w innych
9

10

ARRK doprowadziła m.in do podpisania umowy pomiędzy miastem a Carefourem, dotyczącej
przebudowy systemu komunikacyjnego.
W samym tylko początkowym okresie funkcjonowania Centrum Handlowego Zakopianka, po
oddaniu głównych inwestycji (Carrefour, Office Depot, Castorama), na terenie b. głównego kompleksu produkcyjnego utworzono 2 tys. nowych miejsc pracy (Domański 2000).
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warunkach, w procesie prostego naśladownictwa, wysoce problematyczną. Mimo
tego oraz upływu lat stanowi on jednak cenną lekcję optymalnie poprowadzonego
procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, a jego analiza może dostarczyć
wielu cennych wniosków dla potrzeb przyszłego kształtowania przebiegu procesów
rewitalizacji w Polsce.

5.6. Parki inwestycyjne jako narzędzie rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Wśród narzędzi, jakie już od początkowego okresu procesu transformacji systemu społeczno-gospodarczego Polski znajdowały zastosowanie w przekształcaniu
terenów poprzemysłowych wymienić można różnego rodzaju parki inwestycyjne.
Pod pojęciem parku inwestycyjnego autor rozumie określony, zwarty przestrzennie obszar, na którym preferowano najczęściej jeden dominujący sektor działalności
gospodarczej, jak np. przemysł (np. dzielnica przemysłowa) czy branżę wysokich
technologii (np. park technologiczny). W poniżej zaprezentowanych rozważaniach
zaprezentowano dwie zasadnicze grupy. Do pierwszej z nich zaliczono specyficzną
formę parku przemysłowego, jaką w początkowej fazie rozwoju były specjalne strefy ekonomiczne (SSE). Wyróżnienie to wyniknęło z bardzo precyzyjnego określenia
celu powstających stref, którym była redukcja negatywnych skutków przemian gospodarczych na terenach problemowych, przede wszystkim zaś dotkniętych strukturalnym bezrobociem ośrodkach przemysłowych11. Drugą grupę stanowią pozostałe formy terenów organizowanych przez jednostki samorządowe, o różnej formie
prawnej i stopniu wewnętrznej organizacji, takie jak parki przemysłowe, technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, strefy aktywności gospodarczej itp. Mimo
takiego podziału należy zwrócić uwagę na fakt wzajemnego przenikania się ww.
form wsparcia inwestycyjnego.
5.6.1. Specjalne Strefy Ekonomiczne
Na terenie Polski w 2008 roku funkcjonowało 14 specjalnych stref ekonomicznych. Nowelizacja przepisów dotyczących funkcjonowania Specjalnych Stref
Ekonomicznych, która weszła w życie 4 sierpnia 2008 r. umożliwiła zwiększenie
ogólnej powierzchni stref do 20 tys. ha. Najnowsza zmiana, będąca kolejnym już
poszerzeniem ogólnej powierzchni, na jakiej może zostać udzielona pomoc publiczna, po dwóch nowelizacjach ustanawiających kolejno powierzchnie 8 i 12 tys.
ha, wynikła z wyczerpywania się dostępnych dla inwestorów terenów. W chwili
obecnej powierzchnia SSE przekroczyła 15,3 tys. ha, z czego 77% obszaru zostało
już przez inwestorów zagospodarowane, a najsłabiej zagospodarowana strefa, Ko11

Co w istotnym stopniu wynikało z perspektywy na jaką patrzyli „ojcowie” idei specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce, związani z ośrodkiem mieleckim (więcej: patrz Domański, Gwosdz
2005).
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strzyńsko-Słubicka SSE uzyskała poziom zagospodarowania w wysokości 68%. Do
połowy roku 2008 na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej
inwestorzy ponieśli nakłady przekraczające 51 mld zł, utworzyły blisko 152 tys.
nowych miejsc pracy i spowodowały utrzymanie 46 tys. istniejących miejsc pracy.
Te ostatnie można z pewnym przybliżeniem uznać za odzwierciedlenie inwestycji
typu brownfield, pamiętając jednak o powszechnej po roku 2000 praktyce polegającej na włączaniu w struktury SSE terenów istniejących już zakładów, które
planowały nowe inwestycje.
Specjalne Strefy Ekonomiczne, wbrew pierwotnym założeniom, poza niewielką liczbą przykładów, które można potraktować jako wyjątek, nie służą więc
w chwili obecnej w większym stopniu jako narzędzie przydatne w rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Bez wątpienia zdecydowaną większość z oferowanych
w chwili obecnej obszarów stanowią tereny typu greenfield, co z grubsza stanowi
odpowiedź na preferencje inwestorów zagranicznych (Domański 1999). Przykładami które wyłamują się z tego schematu i częściowo zlokalizowane są na terenach
poprzemysłowych są strefy, które zostały powołane do życia w celu restrukturyzacji
obszarów zagrożonych bezrobociem strukturalnym w związku z przekształceniami tradycyjnych regionów przemysłowych na terenie dawnego Centralnego Okręgu
Przemysłowego, tj. w Polsce południowo-wschodniej oraz na obszarze Polski centralnej (ob. województwo łódzkie). Tymi strefami są specjalne strefy ekonomiczne:
mielecka, tarnobrzeska, starachowicka oraz łódzka. To na ich terenie znajduje się
największa liczba inwestycji typu brownfield w ramach SSE. W pozostałych strefach
tego rodzaju tereny spotkać można okazjonalnie. Za przykłady mogą służyć tereny
poprzemysłowe w Malborku, należące do Pomorskiej SSE czy obszar po byłych
Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego w Lubaniu wchodzący w skład Kamiennogórskiej SSE (tab. 5.9). Spośród ogólnej liczby blisko 250 gmin, na terenie których znajdują się obecnie Specjalne Strefy Ekonomiczne obszary, o których mowa
powyżej, zidentyfikowano na terenie 11% z nich. Część inwestycji typu greenfield,
które zostały zlokalizowane na terenach uprzywilejowanych powstały w strefach
bezpośrednio przyległych do terenów przemysłowych, na których istniały wcześniej
ograniczenia w zakresie możliwości ich zagospodarowania, nierzadko w formie tzw.
stref ochronnych. Przykładami takich inwestycji jest część inwestycji zlokalizowanych w mieleckiej podstrefie SSE Euro-Park Mielec, czy podstrefa Branice Krakowskiego Parku Technologicznego. Badania B. Domańskiego nad prawidłowościami
inwestycji zagranicznych w Polsce wykazały preferowanie przez inwestorów zagranicznych lokalizacji typu greenfield. Na tereny inwestycyjne drugiego typu przypadł
zaledwie co piąty zainwestowany przez kapitał zagraniczny dolar (Domański 1999).
Kwerenda przeprowadzona na potrzeby niniejszego opracowania, mimo niepełnego
charakteru, którego autor ma świadomość, pozwala na oszacowanie występowania
przypadków zagospodarowania terenów poprzemysłowych w ogólnej liczbie gmin
między minimum 11% a odsetkiem, reprezentującym ilość utrzymanych wskutek
działalności SSE miejsc pracy, wynoszącym 23%.
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Tabela 5.9. Wybrane przykłady lokalizacji Specjalnych Stref Ekonomicznych na terenach poprzemysłowych
Strefa

Mielecka

Tarnobrzeska

Łódzka

Starachowicka
Katowicka
Krakowska
Pomorska
Słupska
Warmińskomazurska

Gmina

Województwo

Mielec
Dębica
Ropczyce
Gorlice
Lubaczów
Sanok
Tarnobrzeg
Gorzyce
Stalowa Wola
Nisko
Nowa Dęba
Ożarów Mazowiecki
Staszów

podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
mazowieckie
świętokrzyskie

Jasło

podkarpackie

Tomaszów Mazowiecki
Widawa
Łask
Nowe Ostrowy
Żychlin
Starachowice
Ostrowiec Świętokrzyski
Skarżysko Kamienna
Lubań
Zabrze
Krosno
Malbork
Debrzno

łódzkie
łódzkie
łódzkie
łódzkie
łódzkie
świętokrzyskie
świętokrzyskie
świętokrzyskie
dolnośląskie
śląskie
podkarpackie
pomorskie
pomorskie
warmińskomazurskie

Olsztyn

Nazwa zakładu, po którym
zagospodarowano teren
WSK-PZL Mielec
Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych
WSK-PZL Rzeszów
rafineria Glimar
Huta Stalowa Wola
Stomil Sanok, Autosan
KiPZS Siarkopol
KiPZS Siarkopol
Huta Stalowa Wola
Zakłady Metalowe Nimet
Zakłady Metalowe Dezamet
Telefonika Kable
KiPZS Siarkopol
Zakłady Płyt Wiórowych (Furnel),
Zakład Tworzyw Sztucznych „Gamrat”
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
zakłady Star
Huta Ostrowiec
Repako
Zakłady Naprawy Taboru Kolejowego
b.d.
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno
b.d.
ZPP Cierznie
b.d.

Źródło: opracowanie własne.

Powyżej przedstawiona argumentacja prowadzi do konkluzji, że z punktu widzenia różnych mierników przedstawiających efekty funkcjonowania, specjalne strefy ekonomiczne nie przyczyniły się w znaczącym stopniu do zmniejszenia wielkości
terenów poprzemysłowych w skali kraju. Należy jednak pamiętać, że z perspektywy
niektórych regionów, SSE odegrały znaczącą rolę, również w zakresie ponownego
wykorzystywania terenów poprzemysłowych. Zdaniem autora, choć tereny objęte
przywilejami nie miały w genezie swego powstania celu jakim jest rewitalizacja
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obszarów miejskich, to jednak de facto spełniły wiele, jeśli nie wszystkie, wymagania, jakie procesom rewitalizacyjnym stawia definicja przyjęta na potrzeby tego
raportu. Mimo to, nawet tak ograniczony teren, jakim jest obecnie niewiele ponad
15 tys. ha terenów inwestycyjnych objętych statusem SSE nie doczekał się dotychczas pogłębionych badań pod kątem skuteczności w zagospodarowywaniu terenów
poprzemysłowych.
5.6.2. Parki przemysłowe i technologiczne
Powstawanie parków przemysłowych w Polsce zbiegło się w czasie z intensyfikacją procesów rozpraszania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Kluczowe znaczenie z legislacyjnego punktu widzenia miała tu ustawa Ustawa z dnia 29 sierpnia
2003 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców
(Dz.U. z dnia 12 września 2003 r. nr 159 poz. 1537). To właśnie w niej po raz pierwszy wprowadzono do polskiego systemu prawnego definicję parku przemysłowego oraz technologicznego. Co ciekawe, w zamyśle wprowadzone regulacje prawne
wydawały się kłaść nacisk na park przemysłowy jako instrument pobudzający rewitalizację terenów poprzemysłowych. Park przemysłowy został w niej zdefiniowany
jako:
zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy
cywilno-prawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego,
stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom,
w szczególności małym i średnim.
Brak ustalenia wartości granicznych dotyczących parametrów wymienionych
w definicji terenów typu brownfield doprowadził do bardzo dowolnej interpretacji tego
elementu przez podmioty tworzące parki. Ze względu na preferencje inwestorów, wielkość terenów wymienionych w ustawie była więc w praktyce w wielu przypadkach minimalizowana.
Wstępne badania skali zjawiska parków inwestycyjnych działających poza strukturami SSE, przeprowadzone przez autora pozwoliły zidentyfikować w chwili obecnej
na terenie Polski blisko 200 inicjatyw o charakterze parku przemysłowego/strefy aktywności gospodarczej/inwestycyjnej12. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że powstawanie i funkcjonowanie parków przemysłowych, technologicznych, inkubatorów
przedsiębiorczości/technologii, fragmentów Specjalnych Stref Ekonomicznych, Centrów Transferu Technologii itp. wzajemnie się przenika. Część parków przemysłowych,
czy SSE posiada na swoim terenie inkubatory przedsiębiorczości, zaś część obszarów
SSE znajduje się w ramach struktur parków przemysłowo-technologicznych. Te ostat12

Bez Specjalnych Stref Ekonomicznych, wraz z inicjatywami w różnej fazie realizacji, od posiadających studium wykonalności po budowane.
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nie stanowiły stosunkowo niewielką liczbę, nie przekraczającą ok. 10% ogółu (22).
Należy podkreślić, że jakkolwiek parki te znajdowały się na różnym etapie powstawania, tj. od fazy koncepcji, przez posiadające opracowane studium wykonalności,
po przedsięwzięcia w trakcie budowy i już funkcjonujące, to ich łączna powierzchnia
przekroczyła 16 tys. ha, a więc skalą odpowiadała obecnej powierzchni SSE w Polsce (ok. 15 tys. ha). W ujęciu przestrzennym 2/3 ww. powierzchni koncentrowało
się w województwach: dolnośląskim, małopolskim, śląskim i zachodniopomorskim.
W trakcie kwerendy źródłowej udało się również zidentyfikować 28 inwestycji o charakterze inkubatora przedsiębiorczości.
W trakcie badań ustalono lokalizację 60 parków przemysłowych utworzonych na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz planowanych do realizacji częściowo,
lub zdecydowanie rzadziej, w całości na terenach poprzemysłowych (tab. 5.10).
Dla większości nich (52) dostępne były dane dotyczące wielkości powierzchni,
która ogółem wyniosła 6,5 tys. ha. Wielkość ta będąca bardzo wstępnym przybliżeniem skali zjawiska pozwala stwierdzić, podobnie jak w wypadku Specjalnych
Stref Ekonomicznych, konieczność zwrócenia uwagi na ich rolę w procesach zagospodarowania terenów poprzemysłowych (ryc. 5.6). Warto także podkreślić, że
omawiane zjawisko wykazuje wyraźne cechy koncentracji przestrzennej na terenie
Polski południowej. Większość z zaprezentowanych w tab. 5.10 przedsięwzięć zlokalizowana jest na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego
i podkarpackiego.
Powyżej zgromadzone informacje praktycznie w całości dotyczą przedsięwzięć
o stosunkowo dużym stopniu sformalizowania. Opracowanie dotyczące powstających stref inwestycyjnych sporządzone przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we
Wrocławiu (WBU) na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego pokazuje, że powyżej ogólna powierzchnia terenów inwestycyjnych, w porównaniu do zebranych przez autora danych może różnić się blisko
dwuipółkrotnie. Badania WBU, opierające się o aktualnie sporządzane przez gminy
plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiły zidentyfikowanie 67 terenów
inwestycyjnych na obszarze województwa dolnośląskiego o łącznej powierzchni 9
tys. ha.
Warto podkreślić, że parki przemysłowe powstające na terenach typu brownfield lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie wykazują stosunkową łatwość do formowania struktur typu grono (klaster) przedsiębiorczości. Nota bene, pewna ich
część zakładana jest z myślą o przyciąganiu konkretnych rodzajów działalności
przemysłowej. Przykładami takich parków są m.in. ChemiPark Police, czy Park
Przemysłowy w Brzegu Dolnym, które budują swój rozwój na specjalizacji w ramach działalności związanej z przemysłem chemicznym. Tendencje takie widoczne
są również na terenach SEE, a więc z dominującym udziałem inwestycji typu greenfield. Stąd też Łódzka SSE wykazuje specjalizację w przyciąganiu producentów
sprzętu AGD, a podstrefa Pomorskiej SSE producentów telewizorów i części do ich
montażu.
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Ryc. 5.6. Planowane i istniejące parki przemysłowe na terenach poprzemysłowych
w 2008 r.
Źródło: Opracowanie własne

Interesującą analogią pomiędzy rozwojem parków inwestycyjnych w Polsce oraz
innych krajach europejskich jest fakt, że stosunkowo największym sukcesem mogą poszczycić się parki w terenach mocno uprzemysłowionych, z tradycyjnymi rodzajami
działalności przemysłowej, takimi jak górnictwo węgla kamiennego, przemysł metalurgiczny, zbrojeniowy i in. Wynika to z faktu, że parki przemysłowe w swojej idei były narzędziem restrukturyzacji regionów tradycyjnych i w takich sytuacjach działają najefektywniej, m.in. dzięki zagospodarowaniu zbędnej infrastruktury technicznej. Przykładem
takiego parku przemysłowego funkcjonującego w Hiszpanii mogą być Park Technologiczny Asturii czy Park Naukowo-Technologiczny w Gijon. Dodatkowo oba ww. parki
w swoich strukturach posiadają inkubatory przedsiębiorczości. Doświadczenia polskie,
w tym m.in. inkubatora mieleckiego, wskazują, że tego rodzaju inicjatywy, funkcjonujące w bezpośredniej bliskości, lub nierzadko właśnie w samych strukturach parków
inwestycyjnych mogą przynosić efekty synergiczne, np. poprzez ułatwienie inkubowanym firmom dalszego rozwoju w istniejącym już parku przemysłowym. Inną analogią,
możliwą do zauważenia na tle europejskim, jest dość duża efektywność funkcjonowania
parków zarządzanych przez różnego rodzaju agencje rozwoju regionalnego.

Policki Park Przemysłowy – Infrapark Police

Konińska Strefa Inwestycyjna Tania Energia
Piekarski Park Przemysłowy
Wrocławski Park Przemysłowy
Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej Nowe
Dwory w Oświęcimiu

14 Police

15 Konin
16 Piekary Śląskie
17 Wrocław

18 Oświęcim

KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny
Stargardzki Park Przemysłowy
Grudziądzki Park Przemysłowy

11 Legnica
12 Stargard Gdański
13 Grudziądz

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny
Park Przemysłowy „BORUTA”

Jaworznicki Park Przemysłowy (Park Północny)

Płock
Zgierz

8
9

Bytomski Park Przemysłowy

Puławski Park Przemysłowy
Bełchatowsko-Kleszczowski Park PrzemysłowoTechnologiczny
Kutnowski Park Agro-Przemysłowy
Strefa Przemysłowa w Jaśle

Park Przemysłowy Galicia-Silesia

Śląski Park Przemysłowy

Nazwa

10 Jaworzno

Bytom

Oświęcim/
Brzeszcze
Puławy
Bełchatów/
Kleszczów/Kluki
Kutno
Jasło

Ruda Śląska/
Świętochłowice

Miasto

7

5
6

4

3

2

1

Lp.

120

136
130
130

140

150
150
140

158

200
173

200

370
260

384

700

1000

1090

Powierzchnia w ha

Uwagi

tereny poprzemysłowe w dzielnicy Sklęczki
b.d.
tereny pokopalniane oraz po zakładach Pumech-Orzeł i Orzeł
Biały
PKN Orlen
tereny Zakładów Przemysłu Barwników BORUTA
tereny pokopalniane (KWK Jan Kanty), Zakładów
Chemicznych „Organika – Azot”, składowiska odpadów
z elektrowni i kopalni
teren KGHM PM
tereny po ZNTK
niewielka część na terenach poprzemysłowych
Zakłady Chemiczne Police w tym teren po Hydrierwerke
Politz.
b.d.
tereny po Zakładzie Górniczo-Hutniczym Orzeł Biały
w tym po Dozamel S.A.
częściowo tereny dawnych zakładów chemicznych (dzisiaj
firmy Synthos)

m.in. tereny elektrowni i KWB Bełchatów

tereny po KWK Wawel, KWK Zgoda, Zakładach Urządzeń
Technicznych „Zgoda”, koksowni Walenty, w tym Inkubator
Innowacji Technologicznych i Usługowych Architektura
i Budowanictwo w zaadaptowanych budynkach po KWK
Wawel
w większości tereny po Zakładach Chemicznych Dwory
i KWK Brzeszcz
teren Zakładów Azotowych Puławy

Tabela 5.10. Planowane i istniejące parki przemysłowe na terenach poprzemysłowych w Polsce
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Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy

33 Kędzierzyn-Koźle

Strefa Aktywności Gospodarczej
Park Przemysłowy „STARA HUTA”
Toruński Park Technologiczny
Strefa Aktywności Gospodarczej w Limanowej

37
38
39
40

Piekary Śląskie
Gliwice
Toruń
Limanowa

Andrychowski Park Przemysłowy

36 Andrychów

34 Lędziny/Bieruń
Piastowski Park Przemysłowy
Jasło / Czechowice35
LOTOS Park Technologiczny
Dziedzice

Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej
Radlińska Strefa Aktywności Gospodarczej
Górnośląski Park Przemysłowy Katowice
Park Przemysłowy Blachownia
Park Przemysłowo-Technologiczny Zagłębie
Park Przemysłowy Zastal
Park Przemysłowo-Technologiczny Zagłębie

Jastrzębie Zdrój
Radlin
Katowice
Kędzierzyn-Koźle
Czeladź
Zielona Góra
Będzin

26
27
28
29
30
31
32

Chrzanowsko-Trzebiński Park Przemysłowy

Chrzanów/
Trzebinia

Zielony Park Przedsiębiorczości „Glinik”
w Gorlicach
Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny
Dobczycka Strefa Przemysłowa Zielone
Dobczyce
Zielony Park Przedsiębiorczości Skawina
Zachodnia w Skawinie
Regionalny Park Przemysłowy Świdnik

Noworudzki Park Przemysłowy

25

24 Świdnik

23 Skawina

22 Dobczyce

21 Tarnobrzeg

20 Gorlice

19 Nowa Ruda

15
15
14
14

20

tereny Wytwórni Silników Wysokoprężnych „ANDORIA”
S.A. Andrychowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego
„ANDROPOL” S.A. oraz gminy Andrychów
tereny m.in. po byłej KWK Powstańców Śląskich.
tereny Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych
b.d.
b.d.

tereny rafinerii

21

26

28

48
42
41
40
40
32
30
30

b. Zakłady Metalurgiczne

tereny pokopalnianych po byłej KWK Nowa Ruda Pole
Słupiec
obszar fabryki maszyn Wiertniczych i Górniczych Glinik,
część rafinerii nafty Glimar
tereny Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki Siarkopol
tereny d. Stomil-Kraków oraz Państwowego Ośrodka
Maszynowego

tereny PZL-Świdnik
w tym tereny po KWK Siersza, Bazie Usług Komunalnych,
Ciepłowni Miejskiej, Zakładach Surowców Ogniotrwałych
„Górka”, 33 453,5 tys. zł planowane nakłady
tereny poprzemysłowe, w tym pokopalniane
tereny pokopalniane
teren po zakładach cynkowych Silesia
teren Holdingu Blachownia
tereny zlikwidowanej KWK Saturn
teren Zastal
tereny po byłych KWK Grodziec i Sosnowiec
tereny m.in. Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” S.A.,
Holdingu „Blachownia” S.A. oraz Instytutu Ciężkiej Syntezy
Organicznej
tereny pokopalniane i powojskowe

50

50

51

52

70

80
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Żorski Park Przemysłowy

44 Żory

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

Namysłowski Inkubator Przedsiębiorczości

Bielawski Park Przemysłowy

Bogatyńsko-Zgorzelecki Park Przemysłowy

Częstochowski Park Przemysłowy
Sokołowski Park Przemysłowy
Strefa Aktywności Gospodarczej

Strefa Aktywności Gospodarczej w Tarnowskich
Górach

52 Namysłów

53 Bielawa
Bogatynia/
54
Zgorzelec
55 Częstochowa
56 Sokołów Podlaski
57 Sosnowiec

59 Wodzisław Śląski* Wodzisławska Strefa Aktywności Gospodarczej
60 Rybnik*
Rybnicka Strefa Aktywności Gospodarczej

Źródło: opracowanie własne.

*Parki przemysłowe zlikwidowane

58 Tarnowskie Góry

b.d.

Rybnicki Inkubator Technologiczny

51 Rybnik
0

1

Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof.
2
Hilarego Koprowskiego

50 Gdańsk

2

Zambrowski Park Przemysłowy

3

5

7
7

9

12
11
10

49 Zambrow

45 Czarna Białostocka Podlaski Park Przemysłowy
46 Świdnica
Świdnicki Park Przemysłowy
Zielony Park Przedsiębiorczości „Kostuchna”
47 Katowice
w Katowicach
Park Przemysłowy „Euro-Centrum”
48 Katowice
w Katowicach i Chełmie Śląskim”

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
Goleszowski Park Przemysłowy
Park Przemysłowy

41 Sosnowiec
42 Goleszów
43 Luboń

tereny Huty Częstochowa oraz Polnamu
tereny byłej cukrowni
tereny po byłej KWK Porąbka – Klimontów
tereny Zakładów Aparatury Chemicznej „Chemet”, Urządzeń
Górniczych TAGOR oraz Przedsiębiorstwie TechnicznoHandlowe EMA-ZBYT
na terenie KWK Marcel
tereny b. kopalni Chwałowice, Ruch, Rymer

przy BOT KWB Turów S.A. i BOT Elektrowni Turów SA

teren po KWK Niwka-Modrzejów
tereny Elektronarzędzia „Celma” S.A
teren Lumeny (d. Zakłady Chemiczne Luboń)
tereny po Rybnickim Przedsiębiorstwie Budownictwa
Węglowego PEBEROW S.A. w Rybniku
b.d.
teren Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych
po byłym zakładzie Sprzetu Sieciowego
i Elektroinstalacyjnego POLAM „Kostuchna” w Katowicach.
teren byłych zakładów aparatury chemicznej w KatowicachLigocie
teren po Zambrowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego
Zamteks
tereny b. zakładów graficznych przy ul. Trzy Lipy na
gdańskiej Morenie
teren po Rybnickim Przedsiębiorstwie Budownictwa
Węglowego PEBEROW w Rybniku
obiekt biurowy zlikwidowanego zakładu produkcji biżuterii
„Polsrebro”
m.in. tereny Bielbaw
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5.7. Mieszkalnictwo na terenach poprzemysłowych
Funkcja mieszkaniowa od początku rozwoju nowożytnej działalności przemysłowej była z nią bezpośrednio związana. Fabryki nierzadko powstawały w bezpośredniej
bliskości siedzib ówczesnych inwestorów bądź też siedziby te budowane były przy nowo
powstających zakładach. Przy nich powstawały też mieszkania dla kadry zarządzającej,
jak również osiedla robotnicze. Dopiero przełom XIX i XX w. przyniósł separację przestrzenną funkcji produkcyjnej od mieszkaniowej, co było w głównej mierze możliwe
wraz z rozwojem pierwszych form efektywnego, miejskiego transportu publicznego.
Na terenie Polski, dzięki konserwacji przez ustrój socjalistyczny istniejącej infrastruktury technicznej czasami całych zakładów wywodzących się z XIX w. i braku bodźców
ekonomicznych skłaniających przedsiębiorstwa do relokacji poza śródmieścia, jak np.
renta gruntowa, możliwe było zachowanie w szczątkowej formie funkcji mieszkaniowej
w działających zakładach przemysłowych13. Pomijając skalę zjawiska, z historycznego
punktu widzenia można więc powrót funkcji mieszkalnych potraktować jako fakt będący odwróceniem dotychczas dominującego trendu.
5.7.1. Osiedla mieszkaniowe
Wyczerpywanie się łatwo dostępnych terenów niezabudowanych na obszarach największych miast kraju, postępujące wraz z rosnącym zagospodarowaniem wolnej przestrzeni, skierowało od nowego millenium uwagę inwestorów, działających na obszarze Polski, w stronę terenów zajmowanych uprzednio przez działalność przemysłową,
położoną w sporej mierze na terenie śródmieść oraz ich obrzeży. Tendencje te zbiegły
się ze zwyżkującymi cenami ziemi w dużych miastach Polski oraz większymi kosztami utrzymania działalności produkcyjnej w miastach, związanymi głównie z rosnącymi
podatkami od nieruchomości oraz kosztami związanymi z ochroną środowiska. Na procesy te nałożyła się restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych. Przedsiębiorstwa,
których zakłady produkcyjne zlokalizowane były w ww. obszarach miast, ulegały likwidacji, bądź też przenosiły swoją działalność poza miasto, często w strefę metropolitalną
wskutek wymienionych powyżej czynników wypychających je (push factors) z terenów
śródmiejskich. Dzięki ww. procesom duża część terenów przemysłowych śródmieść
miast polskich zmieniła swoją dotychczasową funkcję, co należy uznać za zjawisko
pozytywne. W większości przypadków zakłady przemysłowe zlokalizowane na obszarach śródmiejskich należały bowiem do uciążliwych, ze względu zaś na swoją lokalizację negatywnie oddziaływały na jakość i poziom życia znaczącej liczby mieszkańców
miast. Niemniej jednak, także i w ich przypadku zauważyć można wyraźną koncentrację w największych ośrodkach miejskich, będących jednocześnie dużymi ośrodkami
przemysłowymi (Kraków, Łódź, Warszawa). W tym jednak przypadku widać również
przykłady rewitalizacji z obszarów innych miast wojewódzkich, takich jak Gdańsk, Rze13

Nierzadkie były w polskim przemyśle lat 90. nie tylko budynki i pozostała infrastruktura pochodząca z przełomu XIX w. i XX w., ale także funkcjonujące maszyny i urządzenia z tego okresu
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szów, Katowice, czy Szczecin (tab. 5.11). Przykłady te nawiązują w sposób jednoznaczny do najdynamiczniej rozwijających się do 2008 r. rynków nieruchomości w Polsce.
Z punktu widzenia wewnętrznej struktury miast najintensywniejszym przekształceniom
podlegają dzielnice przemysłowe, które zlokalizowane były w śródmieściach bądź na
ich obrzeżach. Takimi są w przypadku Warszawy: Żoliborz Przemysłowy, Służewiec
Przemysłowy i część Woli; Krakowa: Zabłocie, Grzegórzki oraz fragment Bronowic,
Gdańska zaś – Wrzeszcz.
Tabela 5.11. Istniejące, planowane i realizowane projekty zagospodarowania terenów
poprzemysłowych w kierunku mieszkaniowym w Polsce
Miasto
Boguszów-Gorce
Katowice
Kraków
Kraków
Łódź
Szczecin
Kraków
Kraków
Kraków
Łódź
Rzeszów
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Łódź
Łódź
Łódź
Płock
Warszawa

Nazwa/rodzaj zakładu
budynek po byłej łaźni szybu Witold
szyb Alfred w Wełnowcu
Krakowska Fabryka Aparatury Pomiarowej
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm
Zakłady Przemysłu Wełnianego Lodex
cegielnia
cegielnia
zakłady Miraculum
zakłady przemysłu cukierniczego Wawel
Zakłady Przemysłu Wełnianego Norbelana
zakłady mięsne Resmięs
Pollena
Zakłady Przemysłu Odzieżowego Cora
Elektrociepłownia Powiśle
zakłady Bumar Waryński
ZNTK
browar Kujawiak
biurowiec Famoru
teren dawnej fabryki opakowań blaszanych
zakłady przetwórstwa spożywczego Dagoma
browar we Wrzeszczu
fabryka włókiennicza Teodora Meyerhoffa /
Łódzkie Zakłady Graficzne
zakłady bawełniane Eskimo
przędzalnia czesankowa Polmerino
mleczarnia
Browary Warszawskie

Stan realizacji
projektu

istniejące

w trakcie
realizacji

planowane

Źrodło: opracowanie własne.

Jednym z najlepszych przykładów zagospodarowania pod funkcje mieszkaniowe
dzielnic przemysłowych można znaleźć na terenie Krakowa i sąsiadujących ze sobą
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dzielnic Grzegórzki oraz Zabłocie. Na terenie pierwszej z wymienionych, na cele mieszkaniowe zaadaptowano tereny zamkniętych zakładów im. L. Zieleniewskiego (osiedle
Tarasy Wiślane). W pierwszym etapie tej inwestycji do użytku ma zostać oddane ok. 200
mieszkań. Niewielki budynek mieszkalny powstał także na terenie dawnych zakładów
mięsnych, w ramach realizacji pierwszego etapu budowy centrum handlowego Galeria
Kazimierz. Dodatkowo, obecnie dobiegły końca prace wyburzeniowe budynków zakładów cukierniczych Wawel, na terenie których ma powstać licząca ok. 500 mieszkań
inwestycja hiszpańskiego dewelopera – Apartamenty przy Bulwarze. Na drugim brzegu
Wisły, na terenach należących wcześniej do zakładów Miraculum, trwa budowa kompleksu liczącego ponad 450 mieszkań i 65 tys m2 powierzchni użytkowej, pod nazwą
Garden Residence. W pobliskim Młynie Ziarno – prestiżowe mieszkania – lofty adaptowana jest powierzchnia ok. 6 tys. m2.
Cechą charakterystyczną inwestycji mieszkaniowych, powstających na terenach
poprzemysłowych w Polsce jest dominacja kapitału zagranicznego wśród inwestorów,
w tym pochodzenia hiszpańskiego, a więc z kraju, który po wstąpieniu w struktury WE
przeżył długotrwały boom w sektorze mieszkaniowym. Interesującym wyjątkiem, który
może zostać wykorzystany w innym miastach/gminach w Polsce, jest budynek po byłej
łaźni szybu Witold w Boguszowie-Gorcach zaadaptowany przez gminę na mieszkania
komunalne dla 60 rodzin. Taki kierunek zagospodarowania zbędnego majątku wydaje
się być atrakcyjny ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł WE,
w szczególności na terenach problemowych.
5.7.2. Lofty w Polsce
Interesującym zagadnieniem związanym z rewitalizacją terenów poprzemysłowych
w kierunku mieszkaniowym są adaptacje historycznych budynków przemysłowych, często określane angielskim terminem lofts. Prekursorem tego rodzaju działań były w XX
w. Stany Zjednoczone AP, które wraz z wyjątkowo silnymi procesami kryzysu miasta
centralnego wprowadziły różnego rodzaju planowe rozwiązania mające na celu odwrócenie tych niekorzystnych zjawisk. Za początek procesów powstawania loftów można
przyjąć lata 60. Jednymi z pierwszych szerzej znanych przykładów adaptacji przestrzeni
przemysłowo-magazynowej były mieszkania powstałe w nowojorskiej dzielnicy SoHo,
w tym słynna „Fabryka” Andy Warhola. W Polsce pierwszą powszechnie uznawaną za
loft adaptacją jest tzw. Bolko Loft, czyli powstały w latach 2002-2003, przy ulicy Kruszcowej w Bytomiu dom mieszkalny, będący adaptacją budynku lampiarni dawnych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu. Kolejnymi, stosunkowo mało
znanymi, przykładami „miękkiego” rodzaju loftów, były mieszkania powstałe w: osiedlowej kotłowni w Gliwicach (2005 r.) oraz byłej drukarni na osiedlu Stalowym w Krakowie-Nowej Hucie (2007 r.). Wraz z intensywnym rozwojem rynku nieruchomości po
wstąpieniu Polski w struktury WE i rosnącą wśród deweloperów konkurencją na rynku
inwestycji mieszkaniowych, inwestorzy zaczęli zwracać coraz większą uwagę nie tylko
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na tereny poprzemysłowe, w tym także możliwe do adaptacji budynki przemysłowe. Należy podkreślić, że jakkolwiek przedsięwzięcia tego rodzaju to niewielki ułamek całego
rynku nieruchomości, to jednak z punktu widzenia procesów szeroko pojmowanej rewitalizacji mogą stanowić istotny element, będący katalizatorem przemian całych dzielnic
miejskich. Dzieje się tak, między innymi, dzięki następującym czynnikom:
• specyficznym cechom architektury przemysłowej,
• skali inwestycji, która na ogół nie wykracza znacząco poza istniejące zabudowania, dzięki czemu łatwiej może ulec integracji z istniejącą tkanką miejską,
• nawiązywaniu do przeszłości historycznej danego miejsca.
Mimo stosunkowo dużej liczby projektów pojawiających się zarówno w prasie branżowej, jak i popularnej, warto podkreślić fakt, że większość z wymienianych projektów
jest dopiero w różnej fazie realizacji, część zaś pozostaje jedynie w planach (tab. 5.12).
Do pierwszej z wymienionych grup należy m.in. największy projekt tego typu w Polsce,
tj. mieszkania w łódzkiej fabryce Scheiblera, o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej 50 tys. m2 i składającej się z 427 mieszkań o powierzchniach od 40 do 200 m2.
Planowany termin ukończenia tej inwestycji w chwili obecnej szacuje się na drugi kwartał 2009 r. Kolejne inwestycje, które miały w znaczącym stopniu zawierać adaptacje
Tabela 5.12. Istniejące, planowane i realizowane adaptacje typu loft w Polsce
Lokalizacja
Bytom
Gliwice
Kraków
Kraków
Łódź
Poznań
Wrocław
Żyrardów
Bielsko-Biała
Bytom
Gliwice
Łódź
Poznań
Poznań
Siemianowice
Śląskie
Warszawa
Warszawa
Wrocław

Obiekt przemysłowy
lampiarnia kopalni „Orzeł Biały”
kotłownia osiedlowa
drukarnia na osiedlu Stalowym w Nowej Hucie
Drukarnia Narodowa
fabryka Karola Scheiblera na Księżym Młynie
zakłady Odzieżowe Modena
browar
przędzalnia lnu
hale fabryczne po Zakładach Przemysłu Wełnianego
Merilana
łaźnia Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały”
Stara Piekarnia
Zakłady Przemysłu Wełnianego „9 Maja”
browar Kobylepole
spalarnia na Wilczaku
browar
Polskie Zakłady Optyczne
zakłady Róży Luksemburg (lampy i świetlówki)
XVI w. słodownia

Źródło: opracowanie własne.

Stan realizacji
projektu
istniejące

w trakcie
realizacji

planowane
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mieszkalne istniejących budynków przemysłowych to powstające na terenach fabryki
odzieżowej Modena w poznańskich Jeżycach Modena Park oraz lofty w Państwowych
Zakładach Optycznych w Warszawie. Inne wymienione inwestycje należą do zdecydowanie mniejszych i najczęściej nie przekraczają liczby kilkudziesięciu mieszkań. Omawiane zjawisko dość wyraźnie koncentruje się największych miastach Polski, takich jak
Kraków, Łódź, Warszawa czy Poznań. Lokalizacje takie jak w Żyrardowie czy Bytomiu,
ze względu na skalę inwestycji, nie odgrywają większego znaczenia. Kryzys finansowy,
który w 2008 r. dotknął najbogatsze kraje świata, niewątpliwie może przyczynić się do
wstrzymania lub nawet zaniechania niektórych wymienionych w tab. 5.12 inwestycji.
W najbliższym czasie, zdaniem autora, poza przedsięwzięciami o stosunkowo niewielkiej skali, ograniczonych do największych ośrodków kraju nie należy spodziewać się
znaczącego wzrostu liczby takich inwestycji.

5.8. Pozostałe kierunki zagospodarowania
5.8.1. Funkcje kulturalne terenów poprzemysłowych
Adaptacja budynków poprzemysłowych w miastach może pełnić istotną rolę w budowaniu tożsamości danego miejsca. Obiekty przemysłowe charakteryzują się najczęściej dużymi gabarytami oraz elementami wyróżniającymi się w krajobrazie miejskim,
np. wieże, kominy itp. (Furtak 2006). Dzięki pełnieniu przez nie funkcji dominant,
rewitalizacja terenów poprzemysłowych uwzględniająca zachowanie budynków poprzemysłowych może stanowić ważny impuls do rewitalizacji całych dzielnic. Same
budynki poprzemysłowe wykazują stosunkową łatwość do adaptacji na potrzeby kulturalne, w tym muzea i galerie sztuki. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie
przykładów jest londyńska galeria Tate Modern, funkcjonująca w budynkach czynnej
w latach 1963-1981 elektrowni Bankside, która w latach 1995-2005 została zaadaptowana do pełnienia nowych funkcji wg projektu Herzoga i de Merona. Współcześnie
w Europie bez trudu można znaleźć kilka innych nowoczesnych centrów kulturalnych,
pełniących funkcje nie tylko stricte wystawiennicze, ale również funkcjonujące jako
miejsca koncertów, projekcji kinowych itp. Ich rola na arenie międzynarodowej jest bez
wątpienia nieporównywalnie mniejsza niż wspomniany przykład z Londynu, pełnią one
bowiem przede wszystkim funkcje, w najlepszym wypadku, centrów o zasięgu krajowym. W Budapeszcie taką rolę odgrywa funkcjonujący od 2004 roku w zaadaptowanych budynku huty stali – klub Szimpla Kert. Zbliżoną funkcję pełni w Essen – Zeche
Carl, mieszczące się w budynku XIX kopalni węgla kamiennego, jak również Centrum
kultury Technopolis w Atenach, wykorzystujące od 1999 r. infrastrukturę techniczną po
nieczynnej XIX-wiecznej fabryce gazu, zamkniętej w 1983 r. Prekursora zilustrowanego
powyżej kierunku wykorzystania budynków poprzemysłowych szukać należy jednak
za Oceanem Atlantyckim, w Stanach Zjednoczonych AP. Tam właśnie w 1962 r. Andy
Warchol w lofcie znajdującym się w budynku przy 231 East 47th Street założył swoją
legendarną „A Factory”, pełniącą funkcję m.in. pracowni artystycznej i galerii sztuki.
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Powyżej opisany nurt adaptacji można odnaleźć również bez problemów w Polsce.
Taką waśnie funkcję ma pełnić Muzeum T. Kantora w Krakowie, którego nowa siedziba,
dawne budynki elektrowni podgórskiej są obecnie w początkowym etapie zagospodarowania. Innym przykładem budynków przemysłowych, które w udany sposób zostały zaadaptowane na cele kulturalne jest Fabryka Trzciny w Warszawie, powstała pierwotnie na
początku XX w. jako fabryka marmolady i pełniąca w końcowej fazie swojego funkcjonowania rolę zakładu przemysłu gumowego. Od 2006 r. obiekty byłej fabryki pełniły funkcję
galerii sztuki, obecnie zaś są znaczącym i prestiżowym centrum kulturalnym prawobrzeżnej części Warszawy. Budynki po dawnej elektrowni wykorzystuje się także przy realizacji
projektu Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu (tab. 5.13).
Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w kierunku kulturalnym jest adaptacja terenów i zabudowań gdańskiej elektrociepłowni Ołowianka, pochodzącej z 1897 r., na Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe (GMCK). Proces rewitalizacji rozpoczęty w 1996 r. trwa do chwili obecnej
i stał się największym publicznym projektem rewitalizacji pojedynczego kompleksu
budynków poprzemysłowych w Polsce. Nowo powstałe Centrum dysponuje łączną powierzchnią 14 637 m2, użytkową 7 570m2 i składa się m.in. z:
• sali muzyczno-konferencyjnej (Sala Kameralna) na ok. 200 osób,
• sali koncertowo-kongresowej (Sala Główna) na 930-1140 osób,
• foyer o powierzchni 1,5 tys. m2, mogącym służyć jako centrum wystawiennicze
(obrazy wielkogabarytowe),
• działającego od 1998 r. amfiteatru dla 10 tys. słuchaczy zgromadzonych na
Targu Rybnym,
• zaadaptowanego na siedzibę kadry zarządzającej Pomorskiej Filharmonii Batyckiej Spichlerza Królewskiego z 1606 r. oraz trzygwiazdkowego hotelu,
• zaplecza administracyjno-socjalnego,
• budynku kas (segment E).
Kierunek muzealny reprezentują również adaptacje terenów i budynków na muzea
o charakterze lokalnym i regionalnym. Najbardziej znanym przykładem w kraju jest
otworzone w 2004 r. Muzeum Powstania Warszawskiego, mieszczące się w budynku
dawnej elektrowni zajezdni tramwajowej na Woli w Warszawie. Adaptacje nie tylko
terenów, ale nawet samych budynków, można odnaleźć także w mniejszych miejscowościach, takich jak Nowy Dwór Gdański (Muzeum Żuław), czy Tczewie (Muzeum
Wisły), czy Skarżysku-Kamiennej (Muzeum Orła Białego).
Pewna część zakładów przemysłowych wykorzystywana jest do pełnienia funkcji
muzealnych również w bardziej bezpośredni sposób. Do takich obiektów należy zaliczyć
budynki dawnych i obecnie funkcjonujących zakładów, które pełnią funkcje muzealne
związane z uprzednio bądź obecnie wykonywaną działalnością, stanowiąc tym samym nierzadko atrakcję turystyczną zdolną do generowania dużego ruchu turystycznego14. Wśród
14

Muzeum Browaru w Żywcu, w pierwszych 16 miesiącach funkcjonowania odwiedziło 100 tys.
turystów.

184

Maciej Huculak

najbardziej znanych można wymienić m.in. Tyskie Muzeum Piwowarstwa, mieszczące się
w piwnicach leżakowych Muzeum Browaru w Żywcu, Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie, czy zajmujące obszar blisko 8 ha
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. J. Pazdura w Starachowicach (tab. 5.14).
Tabela 5.13. Wybrane przykłady zagospodarowania terenów poprzemysłowych w kierunku funkcji kulturalnych w Polsce
Nazwa obiektu

Miasto

Funkcja

Rok
adaptacji

Galeria Sztuki Współczesnej
Elektrownia

Czeladź

galeria

Instytut Sztuki Wyspa

Gdańsk

galeria

Filharmonia Bałtycka

Gdańsk

filharmonia

Sala koncertowa

Gliwice

sala
koncertowa

Kalisz

galeria

lata 1980.

Konin
Poznań

galeria
galeria

1977
2004

Ustroń

galeria

Wieża Ciśnień Ośrodek Kultury
Plastycznej
Galeria Sztuki Wieża Ciśnień
Dziedziniec Sztuki
Ustrońska Galeria Sztuki
Współczesnej
Zakłady Norblina
Centrum Artystyczne Fabryka
Trzciny
Galerie Luksfera i Klimy
Bocheńskiej
Bro Art Centrum
Filia Galerii Arsenał*
Fundacja Plantacja Sztuki*
Centrum Designu*
Mazowieckie Centrum Sztuki
Współczesnej Elektrownia*

Warszawa galeria
centrum
Warszawa
sztuki
centrum
Warszawa
sztuki
centrum
Wrocław
kulturalne
Białystok galeria
Gliwice
galeria
Poznań
inne
Radom

galeria

Nazwa zakładu
przemysłowego
Elektrownia kopalni Saturn
na terenie zamkniętej w 1996 r.
stoczni
elektrociepłownia na wyspie
Ołowianka
Gliwickie Zakłady Urządzeń
Technicznych

2004

budynek z lat 30 XX w.
Stary Browar
budynek dawnej dyrekcji huty
Klemens

2003 r.
2006

fabryka marmolady z 1916 r.

2004

Wytwórnia Wódek Koneser
z 1897r

2004

Browar Mieszczańki

planowana elektrownia z 1906 r.
planowana wieża ciśnień z 1918 r.
2009/2010 Stara Drukarnia z XIX w.
elektrownia z 1901 r.

* Adaptacje planowane i w trakcie realizacji.
Źrodło: opracowanie własne.

Tabela 5.14. Wybrane przykłady zagospodarowania terenów poprzemysłowych
w kierunku funkcji muzealnych w Polsce
Muzeum Techniki
i Włókiennictwa
Kopalnia Soli w Bochni
Muzeum Produkcji Zapałek

Bielsko-Biała
Bochnia
Częstochowa

fabryka
sukna Büttnerów
kopalnia soli
fabryka zapałek
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Muzeum Hutnictwa Cynku
Muzeum T. Kantora
Muzeum Gorzelnictwa
Muzeum Energetyki
Muzeum Fabryki
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie
Muzeum Żuław
Muzeum Gazownictwa
Muzeum Orła Białego
Muzeum Przyrody i Techniki
Ekomuzeum im. Jana Pazdura
Muzeum Kopalni Rudy Niklu
w Szklarach
Kopalnia Zabytkowa Rud
Srebronośnych i Sztolnia Czarnego
Pstrąga
Centralne Muzeum Morskie – Muzeum
Wisły
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Katowice
Kraków
Łańcut
Łaziska
Łódź
Nowa Ruda
Nowy Dwór Gdański
Paczków
Skarżysko-Kamienna

budynek dyrekcji Huty Uthemann
elektrownia podgórska
teren Fabryki Wódek Polmos Łańcut
teren Elektrowni Łaziska
centrum Manufaktura
kopalnia węgla kamiennego
zabytkowa mleczarnia
gazownia
budynek dawnej dyrekcji huty Rejów

Starachowice

teren zakładów wielkopiecowych z XIX
i XX w.

Szklary

kopalnia niklu

Tarnowskie Góry

kopalnia rud srebra i ołowiu

Tczew

Fabryka Wyrobów Metalowych Emila
Kelcha
Kompania Piwowarska zakład
w Tychach
budynku dawnej dyrekcji huty
„Klemens”
kopalnia Julia
d. zakłady Norblina
kotłownia elektrowni tramwajowej z lat
1905-1908
kopalnia soli

Tyskie Muzeum Piwowarstwa

Tychy

Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa

Ustroń

Muzeum Przemysłu i Techniki
Muzeum Drukarstwa

Wałbrzych
Warszawa

Muzeum Powstania Warszawskiego

Warszawa

Kopalnia Soli „Wieliczka”

Wieliczka

Muzeum Górnictwa Węglowego

Zabrze

kopalnia węgla kamiennego, Skansen
Górniczy „Królowa Luiza”

Muzeum Gazownictwa
Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota
Muzeum Browaru w Żywcu

Zabrze
Złoty Stok
Żywiec

gazownia
d. kopalnia złota i arsenu
Grupa Żywiec

Źrodło: opracowanie własne.

5.8.2. Funkcje handlowe
Z punktu widzenia kolejności zagospodarowania terenów po działalności wytwórczej, handel – szczególnie wielkopowierzchniowy – odgrywa szczególną rolę.
W okresie transformacji gospodarki Polski był on bardzo często jednym z pierwszych przykładów przywracania do życia terenów zdewastowanych przez przemysł. Dobrymi przykładami z terenu Krakowa są: zagospodarowanie terenów po
Krakowskich Zakładach Sodowych Solvay, na terenie którego powstał pierwszy
w tym mieście hipermarket oraz wybudowanie na terenach b. fabryki domów Centrum Handlowego Krokus kilka lat później. Hipermarkety powstające na terenach
poprzemysłowych wraz z postępami transformacji społeczno-gospodarczej zaczęły
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w ww. zjawisku ustępować centrom handlowym typu „galeria handlowa” (shopping
mall). Dla nich tereny poprzemysłowe, w szczególności zaś położone na obszarach
śródmiejskich, ze względu na zauważalnie inny charakter prowadzonej działalności
okazały się szczególnie atrakcyjne. W Krakowie na terenach po zakładach mięsnych
postała Galeria Kazimierz, w Poznaniu na terenie browaru Lech Browary Wielkopolski powstało centrum handlowe Stary Browar, zaś w Bielsku-Bialej na obszarze
dawnych zakładów lniarskich – galeria Sfera. Wraz z narastającą, po roku 2000,
ekspansją zagranicznych sieci handlowych w miastach średniej wielkości można
i w nich spotkać przykłady podobnego zagospodarowania terenów poprzemysłowych (tab. 5.15). Interesująca wydaje się być obecność na ww. liście aż trzech inwestycji wybudowanych i zarządzanych przez brytyjskiego inwestora, firmę Parkridge.
Centra handlowe noszące nazwę Fokus Park, powstały na terenach poprzemysłowych trzech miast: Gliwic, Rybnika i Zielonej Góry. Tak liczna reprezentacja zagospodarowanych terenów zdegradowanych przez działalność wytwórczą wydaje się
być elementem strategii adaptacji brytyjskiego holdingu w Polsce, który rozpoczynając stosunkowo późno swoją ekspansję w Polsce, w poszukiwaniu optymalnych
terenów pod inwestycje, musiał wziąć pod uwagę dobrze zlokalizowane tereny poprzemysłowe.
W porównaniu do omówionych powyżej inwestycji mieszkaniowych działalność
handlowa na terenach poprzemysłowych jest szerzej rozpowszechniona terenie Polski
(tab. 5.15). Jej obecność można stwierdzić bowiem nie tylko w dużych miastach wojewódzkich , ale także ośrodkach średniej wielkości oraz miastach małych, pełniących
funkcje ośrodków administracji szczebla powiatowego. W najmniejszych spośród wymienionych częstsze są jednak inwestycje typu dyskont spożywczy, a nawet różnego
rodzaju sklepy specjalistyczne, jak np. salon rowerowy w budynku b. browaru w Przemyślu, sklep RTV-AGD, na terenie po budynkach rzeźni miejskiej we Lwówku Śląskim
i in. Co ciekawe, w ośrodkach powiatowych leżących w obszarach metropolitalnych największych miast można dostrzec początki adaptowania na potrzeby galerii handlowych
nie tylko samych terenów poprzemysłowych, ale również budynków. Przykładami na to
mogą być centra handlowe Stara Papiernia w Konstancinie-Jeziornej czy Stara Cegielnia
w Myślenicach.
Tabela 5.15. Wybrane przykłady zagospodarowania terenów poprzemysłowych na
potrzeby działalności handlowej w Polsce
Miasto
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Dąbrowa
Górnicza
Gdańsk
Gliwice

Nazwa/rodzaj zakładu
zakłady włókiennicze „Biruna”
Zakłady Przemysłu Wełnianego
Finex
drukarnia

Inwestycja
galeria Alfa Centrum
galeria handlowa Sfera 2
centrum handlowe Astoria

huta żelaza

galeria handlowa Pogoria

Wielki Młyn
huta żelaza

centrum handlowe
cenrtum handlowe Focus Park
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Gliwice
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Myślenice
Nowy Sącz
Poznań
Sosnowiec
Bielsko-Biała
Lwówek Śląski
Gdańsk
KonstancinJeziorna

zakłady materiałów ogniotrwałych
zakłady mięsne
fabryka domów
Krakowskie Zakłady Sodowe Solvay
cegielnia
cegielnia
Newag
browar Wielkopolskich Zakładów
Piwowarskich
Zakłady Mięsne Zagłębie
hala fabrycznych Bielskich Zakładów
Przemysłu Lniarskiego Lenko
tereny po budynkach rzeźni miejskiej
Wielki Młyn

sklep spożywczy i salon RTV-AGD.
centrum handlowe

papiernia

centrum handlowe Stara Papiernia

Przemyśl*

cegielnia

Rybnik
Rzeszów
Rzeszów

browar
cegielnia
zakłady odzieżowe Conres
Zakłady Urządzeń Okrętowych
Sezamor
Wielkopolskie Zakłady Tłuszczowe
mleczarnia
dawna Fabryka Koronek Landaua
w Warszawie
huta szkła
zakłady mięsne
huta żelaza
zakłady mięsne
Zakłady Przemysłu Wełnianego
Polska Wełna

Słupsk
Szamotuły
Szubin
Warszawa
Wołomin
Wrocław
Zabrze
Zamość
Zielona Góra
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cenrtum handlowe Forum
cenrtum handlowe Galeria Kazimierz
cenrtum handlowe Krokus
Centrum Handlowe Zakopianka
galeria handlowa Plaza Kraków
centrum handlowe
Galeria Sądecka
centrum handlowe Stary Browar
supermarket Billa
galeria handlowa Sfera

Centrum Usługowo-Handlowe
Cegielnia
centrum handlowe Focus Park
hipermarket Tesco
Media Markt
hipermarket Geant
Lidl
supermarket
centrum handlowe
Kaufland
centrum handlowe Magnolia Park
Centrum Handlowe Platan
Galeria Futura
centrum handlowe Focus Park

Źródło: opracowanie własne.

5.9. Źródła finansowania rewitalizacji terenów poprzemysłowych
w Polsce
Większość inwestycji zmierzających do przekształcenia terenów poprzemysłowych
i nadaniu im nowych funkcji w większości nie zachowuje istniejącej infrastruktury, tj.
budynków, konstrukcji itp., co wynika w głównej mierze z dużych kosztów potencjalnej
adaptacji, jak również z ryzyka wynikającego z obecnie funkcjonującego stanu formalno-prawnego związanego z użytkowaniem takich terenów. Stąd też w zagospodarowanie terenów poprzemysłowych inwestorzy prywatni angażują się stosunkowo rzadko.
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Wyjątkowym pod tym względem przykładem jest działalność Trigranit Development
Corporation z siedzibą w Budapeszcie, która na terenie Polski zrealizowała największy prywatny jak do tej pory projekt rewitalizacyjny na terenie województwa śląskiego,
kompleksu biurowo-handlowo-mieszkaniowego Silesia City Centre oraz jest obecnie
w trakcie realizacji analogicznego przedsięwzięcia w Krakowie, pod nazwą Bonarka
City Centre. W pierwszym z wymienionych przykładów rewitalizacji poddano tereny
po kopalni Gottwald, w drugim dawne Zakłady Chemiczne Bonarka. Koszty przywrócenia zdewastowanych terenów do tzw. stanu zero, w obu przypadkach obejmujące także
wymianę wierzchniej części pokrywy glebowej, osiągnęły dla ww. inwestycji łącznie
kilkanaście mln złotych. Tak spore nakłady inwestycyjne na sam proces „wyzerowania”
terenu inwestycji możliwe są do poniesienia przez inwestorów jedynie w przypadkach
szczególnych, tj. zaangażowania się dużego inwestora zagranicznego posiadającego doświadczenie w zakresie realizacji tego typu projektów. Takie inwestycje mają zaś miejsce jedynie w przypadku szczególnie korzystnie zlokalizowanych w przestrzeni miasta
terenów. Stąd też nie należy spodziewać się ich szerszego występowania w kraju. Jeżeli
porównamy ww. przykłady do wzorcowo przeprowadzonego procesu rewitalizacji terenów po Krakowskich Zakładach Sodowych „Solvay” w krakowskim Borku Falęckim
z połowy lat 90.ub.w., widoczna jest znacząca zmiana w podejściu prywatnych inwestorów do rewitalizowanych przestrzeni poprzemysłowych. Wtedy Krakowska Agencja
Rozwoju Regionalnego podjęła decyzję o doprowadzeniu terenu zakładów do tzw. stanu zerowego, obejmującego również wyburzenia zbędnych budynków kubaturowych
oraz demontaż urządzeń i ciągów technologicznych. Po kilkunastu latach od realizacji
tego przedsięwzięcia, wraz z rozwojem rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w największych miastach Polski oraz jego umiędzynarodowieniem, możliwe
stało się znalezienie dla porównywalnych pod względem atrakcyjności lokalizacyjnej
obszarów inwestora, który był gotów podjąć się „wyzerowania” terenu we własnym
zakresie.
Większości przypadków rewitalizowanych obszarów stanowią jednak dwa typy
przedsięwzięć. Pierwsza to inwestycje publiczne jednostek samorządowej administracji różnego szczebla, które mają na celu przygotowanie terenu pod przyszłe inwestycje bądź też adaptację konkretnych terenów, w tym również budynków na cele związane z realizacją zadań własnych. W ramach tej grupy na terenach poprzemysłowych
w Polsce powstały m.in.: filharmonia, sala koncertowa, hale sportowe, parki miejskie,
kąpieliska, budynki administracyjne, kulturalne, ośrodki pomocy społecznej, jednostki
straży pożarnej, urząd pracy, muzea, sale gimnastyczne i in.. Drugi rodzaj inwestycji to
inwestycje prywatne, najczęściej kapitału polskiego, obejmujące swoim zakresem adaptację stosunkowo niedużych obiektów poprzemysłowych na potrzeby różnego rodzaju
działalności. Spektrum nowo wprowadzanych funkcji w tej grupie przedsięwzięć jest
dość szerokie i obejmuje funkcje handlowe, biurowe, hotelowe (np. pensjonaty), gastronomiczne (restauracje), rozrywkowe (puby, dyskoteki) i itp.
Stosunkowo nieliczne są także przykłady współfinansowania tego rodzaju przedsięwzięć ze środków Wspólnoty Europejskiej (ryc. 5.7). W trakcie przeprowadzonej
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kwerendy udało się autorowi zidentyfikować zaledwie dziewięć inwestycji o budżecie
ponad 1 mln zł, które zakwalifikowano do finansowania. Prawie połowa z nich zlokalizowana była na terenie województwa śląskiego. Kwota dofinansowania największych
projektów nie przekroczyła 34 mln zł (tab. 5.15). Ponad 1/4 tej kwoty przypadła na II
etap największego publicznego projektu rewitalizacji pojedynczego kompleksu budynków poprzemysłowych w Polsce, jakim jest adaptacja zabudowań gdańskiej elektrociepłowni Ołowianka z 1897 r., na potrzeby Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego (GMCK).
Drugą, zdecydowanie szerszą kategorią, korzystającą z finansowania WE są
tereny poprzemysłowe, które w są przekształcane w różnego rodzaju tereny inwestycyjne, określane w niniejszym opracowaniu mianem parków inwestycyjnych.
Oszacowanie w jakim stopniu ww. działania dotyczą samych terenów przemysłowych, ze względu na brak szczegółowych badań, jest niemożliwe do przeprowadzenia. Sama jednak wartość przyjętych do realizacji projektów wynosząca blisko 1 mld zł, przy dofinansowaniu rzędu 580 mln zł, jest godna wzmiankowania
(tab. 5.16).

Ryc. 5.7. Projekty parków inwestycyjnych współfinansowane przez Wspólnotę
Europejską
Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 5.16. Wybrane przykłady współfinansowania ze środków Wspólnoty Europejskiej adaptacji budynków przemysłowych na inne cele
Inwestycja
Adaptacja i Wyposażenie Gdańskiego Centrum
Muzyczno-Kongresowego Etap II

Wartość Wartość doprojektu finansowania
[mln zł]
[mln zł]
20

Beneficjent

9

Polska Filharmonia
Bałtycka im. Fryderyka
Chopina w Gdańsku

Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego –
Tropikalna Wyspa - Etap I

8,126

6,089

gmina Marklowice

Rewitalizacja zespołu akwenów przemysłowych
Amelung w Chorzowie

6,942

4,26

miasto Chorzów

Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy
ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na
Centrum Edukacji Socjalnej

5,901

3,566

miasto Cieszyn

Adaptacja budynku pokopalnianego dla potrzeb
wydziałów Politechniki Śląskiej

5,892

4,108

miasto Sosnowiec

Adaptacja budynku przy ul. Lędzińskiej 24 na
Inkubator Przedsiębiorczości oraz Organizacji
Pozarządowych

5,36

2,123

powiat bieruńskolędziński

Adaptacja hali przemysłowej na halę targową
i przyległego terenu na plac targowy

3,603

2,667

miasto Gorzów Wlkp

Rewitalizacja Unikatowego zespołu tkackiego
w Kamiennej Górze

2,07

1,406

miasto Kamienna Góra

Adaptacja wieży ciśnień na cele turystycznorekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy
w Rybniku

1,148

0,587

miasto Rybnik

Adaptacja pomieszczeń kotłowni na salę
gimnastyczną w Liskowie

0,675

0,439

powiat kaliski

Adaptacja z rozbudową budynku kotłowni na
świetlicę wiejską w Ernestynowie dz 256/7 obr
Gierałtowiec

0,568

0,372

gmina Złotoryja

Adaptacja i wyposażenie części budynku po
zlikwidowanym przedsiębiorstwie na hotel

0,52

0,149

Zarządca Nieruchomości
– Małgorzata Pawlak,
Michał Komorowski s.c.

Adaptacja „Dawnego Starego Browaru” na cele
utworzenia restauracji –chata wiejska

0,336

0,096

PHG „Andrzejowa
Chata” Grażyna Schröder

Przebudowa i adaptacja budynku podworskiego
„Gorzelni” na świetlicę środowiskową we wsi
Byszewy

0,304

0,183

gmina Nowosolna

Adaptacja kotłowni we wsi Bożenice, Gmina
Polanów na świetlicę wiejską wraz z zakupem
wyposażenia

0,28

0,182

miasto i gmina Polanów
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Adaptacja byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską
w miejscowości Szlagnowo

0,225

0,169

gmina Stare Pole

Adaptacja budynku kuźni na cele turystyczne

0,204

0,059

rolnik

Iluminacja Skał w Rezerwacie Skamieniałe Miasto
wraz z oświetleniem drogi i parkingu

0,146

0,069

gmina Ciężkowice

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

5.10. Wnioski
Dynamika rozwoju gospodarczego wraz kolejnymi cyklami koniunkturalnymi
zawsze generować będzie pewien areał terenów poprzemysłowych wymagających ponownego zagospodarowania. Część takich terenów może okazać się zbyt kosztochłonna
do ponownego zagospodarowania, stąd planowa polityka wobec tego rodzaju obszarów
winna mieć za zadanie nie brać pod uwagę niemożliwą w praktyce, eliminację tego
rodzaju obszarów, a racjonalne dążenie do zagospodarowania jak największego obszaru terenów uznanych za szczególnie problemowe. Doświadczenia krajów Europy Zachodniej pokazują, że nawet wdrożenie kompleksowych systemów mających sprzyjać
ponownemu wykorzystaniu terenów poprzemysłowych prowadzi nie tyle do znaczącego
zmniejszenia ich powierzchni, ale przede wszystkim do zahamowania jej wzrostu (Feber
i in. 2006).
Koniecznym elementem systemu regeneracji terenów poprzemysłowych powinno
stać się przeprowadzenie wielokryterialnej hierarchizacji terenów poprzemysłowych,
mającej na celu koncentrację działań oraz nielicznych z punktu widzenia skali zjawiska
środków na obszarach najbardziej tego wymagających. Wśród kryteriów, jakie należałoby rozważyć, zdaniem autora, powinny znaleźć się m.in. następujące:
• stopień zagrożenia dla środowiska i/lub zdrowia,
• wielkość obszaru,
• położenie terenu względem lokalnego/ponadlokalnego układu komunikacyjnego,
• lokalizacja względem potencjału społecznego/gospodarczego miasta oraz regionu,
• skala możliwego zaangażowania partnerów z sektora prywatnego,
• stan i skala zachowania zabudowy historycznej/zabytkowej.
Należy podkreślić, że podstawą takiej analizy musi być szczegółowa inwentaryzacja poprzemysłowych terenów problemowych. Jak pokazują przedstawione w raporcie
przykłady ze względu na fakt, że proces gromadzenia informacji o takich terenach ma
charakter ciągły oraz zaangażowani są w niego duże grupy partnerów, optymalnym rozwiązaniem jest system oparty na aplikacjach GIS funkcjonujących w ramach intranetu.
Procesy rewitalizacji ze względu na swój specyficzny charakter są procesami
długotrwałymi i najczęściej występują przy dużej skali przekształceń danego terenu
(Markowski 1999). Stąd też w większości udanych przykładów rewitalizacji znanych
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z krajów wysoko rozwiniętych planom rewitalizacji towarzyszyły rozbudowane regulacje prawne wprowadzane przez państwo (Podręcznik… 2003). W trakcie przeprowadzonych na potrzeby niniejszego opracowania badań zidentyfikowano kilka barier
o charakterze legislacyjnym, które skutecznie wstrzymują prowadzenie działań rewitalizacyjnych na terenach poprzemysłowych, bądź też znacząco je utrudniają. Do
takich należą:
• zbyt niski próg wielkości terenów typu brownfield umożliwiający zakwalifikowanie danego przedsięwzięcia jako parku przemysłowego w Ustawie o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców
(Dz. U. z dnia 12 września 2003 r. nr 159 poz. 1537),
• brak uregulowań prawnych, które obligowały Główny Urząd Statystyczny do
gromadzenia podstawowych informacji dotyczących terenów poprzemysłowych,
• niedostateczne umocowanie prawne koordynacji systemów informacji na
szczeblu regionalnym podziału samorządowego kraju.
Najważniejszym elementem jest jednak właściwa strategia wobec tego rodzaju
obszarów na szczeblu krajowym oraz widoczna dla pozostałych partnerów wola jej
wdrażania. W przypadku Polski, mimo opracowania przyjęcia przez Radę Ministrów
Programu Rządowego dla Terenów Poprzemysłowych w dniu 27 kwietnia 2004 r. i przeprowadzenia przez część z zaangażowanych w niego partnerów badań pilotażowych,
brak wyraźnej woli politycznej do jego wdrożenia i dalszego rozwinięcia sprawił, że
nie ma choćby zarysów systemu identyfikacji terenów poprzemysłowych na poziomie
krajowym. Systemy identyfikacji zaś są pioniersko budowane na szczeblu regionalnym
przez władze kilku regionów najbardziej zainteresowanych w podjęciu powyższego problemu.
Bazując na dostępnych danych udostępnianych przez GUS oraz ich porównaniu
do przeprowadzonych do chwili obecnej prób inwentaryzacji szczegółowej terenów
poprzemysłowych i zdegradowanych można szacować, że skala rewitalizacji obszarów
poprzemysłowych sensu largo na terenie Polski zawiera się w przedziale od minimum
kilkudziesięciu tys. ha terenów poprzemysłowych do ok. 100 tys. ha. Mało prawdopodobne wydaje się, by wielkość tego obszaru przekroczyła powierzchnię terenów aktualnie użytkowanych jako przemysłowe, tj. 106 tys. ha. Na podstawie prawidłowości
wynikających z zebranych informacji o charakterze ilościowym, przedstawionych w początkowej części pracy, można przyjąć, że obszary poprzemysłowe15 na terenach miast
polskich stanowią ok. 30%–40% podanych powyżej wartości.
Raport wskazuje też brak szczegółowej wiedzy o efektywności narzędzi, jakimi są
Specjalne Strefy Inwestycyjne oraz parki przemysłowe w zagospodarowaniu terenów
poprzemysłowych, które to procesy wykazują w praktyce wiele punktów wspólnych
z definicją działań rewitalizacyjnych, przyjętą na potrzeby niniejszego projektu. Z punktu widzenia poszczególnych regionów widoczny jest brak większego zainteresowania
15

W tym składowiska odpadów przemysłowych oraz obszary pogórnicze.
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monitoringiem powstawania i rozwoju parków inwestycyjnych. Jedyne, znane autorowi prace studialne prezentujące szerzej ww. zjawisko w kontekście planowanych przez
regiony kierunków przestrzennego rozwoju gospodarczego, zostało opracowane przez
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (WBU) na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, a więc najszybciej transformującego się obecnie spośród regionów Polski. Uwzględnienie w nim wszystkich stref inwestycyjnych, w tym także potencjalnych, bazujące na podstawowym źródle informacji
na ten temat, jakim są zmiany planów zagospodarowania przestrzennego przeprowadzonych przez poszczególne gminy, które zawierały utworzenie dzielnic przemysłowych,
parków przemysłowych itp., wydaje się być praktyką, której naśladowanie przez inne
regiony należy uznać za ze wszech miar wskazane. Wykorzystanie pod inwestycje terenów typu brownfield z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania zasobami polskiej
przestrzeni powinno być jednym z zadań priorytetowych w zakresie polityki inwestycyjnej samorządów i znaleźć w konsekwencji także należyte umocowanie prawne. Kwestią
wyboru pozostaje skorzystanie z szeregu niekiedy znacząco różniących się doświadczeń
krajów europejskich w zakresie przywracania do nowych funkcji terenów poprzemysłowych, w celu dostosowania do warunków polskich niektórych instrumentów przez nie
wykorzystywanych.
Rozważając spektakularne sukcesy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, dokonane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, warto pamiętać, że zdecydowana większość takich terenów wymaga interwencji w celu podniesienia ich atrakcyjności dla inwestorów, niemała zaś część ze względu na szereg czynników jak choćby
niekorzystną lokalizację szczegółową, jak i ogólną, może zostać ponownie wykorzystana wyłącznie przy całkowitym zaangażowaniu środków publicznych. Stąd też
liczba dużych projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym jest w chwili obecnej w miastach polskich bardzo ograniczona. Przy
rosnącym stopniu zagospodarowania najlepiej położonych obszarów coraz większą
rolę zaczyna odgrywać konieczność stworzenia właściwych ram prawnych dla działań
rewitalizacyjnych, które ułatwiłyby przywrócenie do użytkowania terenów zlokalizowanych gorzej.

Utworzenie Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii –
etap pierwszy
Modernizacja i adaptacja XIX-wiecznego budynku
pofabrycznego dla Muzeum Sztuki w Łodzi
Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej
Parku Przemysłowego w Płocku
Utworzenie Parku Przemysłowego „Euro-Centrum”
w Katowicach i Chełmie Śląskim
Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego
w Szczawnie Zdroju i w Wałbrzychu – etap I
Rozwój infrastruktury Polickiego Parku Przemysłowego na
terenach restrukturyzowanych Z.Ch.Police S.A.
Noworudzki Park Przemysłowy – I etap realizacji
Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego
(PPNT) – etap I
Rozwój i integracja infrastruktury Wrocławskiego Parku
Przemysłowego – etap I
Adaptacja obiektu poprzemysłowego na potrzeby Gdańskiego
Parku Naukowo-Technologicznego.
Utworzenie i realizacja inwestycji pn. Górnośląski Park
Przemysłowy w Katowicach wraz z programem rozwoju Parku
Budowa Infrastruktury Parku Naukowo-Technologicznego:
Technology Park Poznań
Utworzenie Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu
Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego – innowacja,
kooperacja, rozwój

Inwestycja
33,4
16,8
33,3
33,7
31,0
25,3
27,6
28,5
21,2
17,8
20,2
19,6
17,7
17,2

57,8
54,5
54,2
52,8
51,3
46,1
44,8
40,1
37,5
33,9
33,2
31,1
28,9
28,4

Wartość
Wartość
dofinansoprojektu
wania

Bielski Park Techniki Lotniczej Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Nickel Technology Park Poznań Sp. zo.o.

Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Dolnoślaskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne Dozamel Sp.
z o.o.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg S.A.

Infrapark Police S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg S.A.

Euro-Centrum Sp. z o.o.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

Muzeum Sztuki w Łodzi

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Beneficjent

Projekty związane z rozwojem parków inwestycyjnych w Polsce przeznaczone do finansowania ze środków Wspólnoty
Europejskiej
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Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie
Częstochowskiego Parku Przemysłowego
Żorski Park Przemysłowy
Bytomski Park Przemysłowy – etap I
Inkubator – Centrum Technologii, budowa budynku
z infrastrukturą i wyposażeniem
Wybudowanie infrastruktury technicznej parku naukowotechnologicznego w Gliwicach
Inwestycje infrastrukturalne w Śląskim Parku Przemysłowym –
Lokalizacja „Ruda Śląska I i Świętochłowice Wojska Polskiego”
Budowa i wyposażenie inkubatora technologicznego na terenie
Krakowskiego Parku Technologicznego
Park Przemysłowy „Stare Miasto – Park” w Gminie Leżajsk
Grudziądzki Park Przemysłowy
Przebudowa dróg dojazdowych do parku Przemysłowego
w Tarnowie ul.Krzyska i al.Piaskowa
Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego
w Zambrowie
Budowa drogi (odcinek G-K) – uzbrojenie działki inwestycyjnej
w Radomsku
Inwestycje Infrastrukturalne w obszarze Jaworznickiego Parku
Przemysłowego – etap I
Przygotowanie Infrastruktury dla Parku NaukowoTechnologicznego Polska-Wschód w Suwałkach
Budowa Inkubatora Technologicznego na terenie Poznańskiego
Parku Naukowo-Technologicznego
Budynek Innowacyjny – model wykorzystania technologii
energooszczędnych – rozbudowa Parku Przemysłowego „Euro –
Centrum”
Inkubator dla Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo Technologicznego
17,4
18,0
17,5
14,9
15,0
14,9
11,3
11,2
11,0
9,5
7,4
11,3
8,2
7,7
7,3
5,7
3,0

27,7
27,3
26,2
24,9
24,4
23,7
19,1
18,2
17,8
17,7
16,6
15,3
13,3
12,6
11,8
9,0
8,8

Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp.
z o.o.

Euro-Centrum Sp. z o.o.

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód
w Suwałkach Sp. z o.o.
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza –
Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Gmina Miasto Radomsko

Zarząd Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o.

Gmina Miasta Tarnowa

Stare Miasto – Park sp. z o. o.
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Śląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Spółka
z o.o.

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
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Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy – pierwszy etap
realizacji inwestycji
Budowa i modernizacja dróg wewnętrznych, budowa
infrastruktury sieciowej w Stargardzkim Parku Przemysłowym
Toruński Park Przemysłowo-Technologiczny – etap I – Toruński
Park Technologiczny
Budowa drogi do Regionalnego Parku PrzemysłowoTechnologicznego w Polkowicach – etap I i III
Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG)
Olszowa”
Utworzenie Wrocławskiego Medycznego Parku NaukowoTechnologicznego – pierwszy etap realizacji inwestycji
Budowa drogi dojazdowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą do
terenów przemysłowych w Nowej Soli
Uzbrojenie terenu pod inwestycje w strefie przemysłowej
Lotnisko w Żarach
Utworzenie Inkubatora Technologicznego na
terenie Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku
PrzemysłowoTechnologicznego
Rozbudowa układu komunikacyjnego w płn-wsch. części miasta
Leżajsk pod działalność SSE Euro-Park
Rozwój transgranicznego obszaru gospodarczego Euroregionu
Nysa – rozbudowa infrastruktury podstrefy Złotorysjskiej
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – etap 1
Rozbudowa parku technologicznego szansą na podniesienie
innowacyjności P.H.U. Deftrans
Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje – II etap, ul.
Przemysłowa w Świebodzicach
Aktywizacja społeczna i gospodarcza w gminie Sztum poprzez
stworzenie Parku Inwestycyjnego.
Wspomaganie zarządzania i funkcjonowania dla spółki
zarządzającej parkiem naukowo-technologicznym Nickel
Technology Park Poznań
3,5
6,2
4,2
3,9
3,1
2,4
2,4
2,0
2,2
2,1
2,1
0,7
1,4
1,4
0,6

8,4
7,6
6,5
5,3
4,1
3,9
3,7
3,1
3,0
2,9
2,8
2,6
1,9
1,9
1,7

Nickel Technology Park Poznań Sp. zo.o.

miasto i gmina Sztum

gmina Świebodzice

Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe Deftran Sp. z o.o.

powiat złotoryjski

miasto Leżajsk

Bełchatowsko-Kleszczowski Park PrzemysłowoTechnologiczny Sp. z o.o.

Żory

miasto Nowa Sól

Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp.
z o.o.

Gmina Ujazd

Gmina Polkowice

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
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0,4
0,2

0,5

0,5

0,7

0,5

0,6

0,9

0,3

0,4

1,0

0,5

0,6
0,6

1,0
1,0

0,4

0,7

1,1

0,6

0,8

1,2

0,4

0,9

1,3

0,6

0,9

1,4

Park Naukowo-Technologiczny Województwa Lubelskiego
S.A.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg S.A.

Park Naukowo-Technologiczny Polska - Wschód Sp. z o.o.
w Suwałkach

Euro-Centrum Sp. z o.o.

PEC Sp. z o.o. Stargard Szczeciński

Infrapark Police S.A.
Gmina Miejska Dzierżoniów

Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg S.A.

Park Naukowo-Technologiczny Polska - Wschód Sp. z o.o.
w Suwałkach

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

gmina Goleniów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Promocja Noworudzkiego Parku Przemysłowego
Rozszerzenie zakresu kompetencji, usprawnienie
funkcjonowania oraz promocja Krakowskiego Parku
Technologicznego
Rozwój Wrocławskiego Parku Technologicznego – etap 3
wsparcie zarządzania
Wspomaganie zarządzania Podkarpackim Parkiem NaukowoTechnologicznym
Podniesienie kompetencji PNTWL S.A. w zakresie zarządzania
parkiem naukowo-technologicznym oraz tworzenia i rozwoju
spółek technologicznych

Budowa drogi na Goleniowskim Parku Przemysłowym
Przygotowanie DARR S.A. do zarządzania Parkiem
Technologicznym w Szczawnie Zdroju i w Wałbrzychu
Park Naukowo-Technologiczny Polska - Wschód drogowskazem
nowych technologii i innowacji dla rozwoju gospodarczego
Podlasia
Wspomaganie procesu zarządzania i funkcjonowania
Noworudzkiego Parku Przemysłowego
Poprawa jakości obsługi inwestorów przez Infrapark Police S.A.
Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości
Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej na terenie
Stargardzkiego Parku Przemysłowego
Usługi doradcze na potrzeby Parku Przemysłowego Euro –
Centrum Katowice
Droga do sukcesu – własna firma pod opieką Parku NaukowoTechnologicznego Polska - Wschód
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Rozdział 6. Tereny pokolejowe PKP S.A. – szanse
i możliwości przekształceń na nowe funkcje miejskie

6.1. Wstęp
Pod koniec XX wieku kolej zaczęto traktować jako transport niszowy, obsługujący w krajach Unii Europejskiej jedynie 6,4% ogółu pasażerów (Raczyński
2004). Od około 10 lat niechlubny obraz europejskich dworców zaczyna się zmieniać,
co należy wiązać z renesansem kolei i realizacją sieci kolei dużych prędkości (KDP),
a ostatnio również z kolejnym kryzysem paliwowym. Od początku XXI wieku obserwuje się ponowny wzrost kolejowych przewozów pasażerskich, wyższy od średniego
wzrostu PKB i wyższy od dynamiki wzrostu w przewozach drogowych. W 2005 roku
liczba pasażerów podróżujących po Unii Europejskiej wzrosła w porównaniu z rokiem
2004 o 9,6% (Raczyński 2006). Jednocześnie koleje dużych prędkości przewiozły
w roku 2003 aż 23% wszystkich pasażerów kolei (Eilwanger 2004). Powyższe zjawiska
są wzmacniane przez politykę Unii Europejskiej w kierunku otwierania granic i synchronizacji systemów kolejowych na liniach międzynarodowych. Oferta kolei dużych
prędkości jest uzupełniana przez coraz atrakcyjniejsze propozycje linii konwencjonalnych. W całej Europie uzyskuje się dochody z przewozów międzymetropolitalnych oraz
aglomeracyjnych. Natomiast w przypadku pociągów regionalnych obserwuje się spadek
deficytowości, jeśli należą one do systemu komunikacji uzupełniającej KDP.
Pozytywnym przemianom linii i taboru kolejowego towarzyszy ogólnoeuropejska
kampania przebudowy i modernizacji dworców, rzadziej realizacja nowych obiektów.
Jest ona z jednej strony zorientowana na nowych, bogatych pasażerów, traktujących
dworzec jedynie jako miejsce tranzytu, z drugiej – na klientelę nie korzystającą z transportu kolejowego, ale traktującą dworce jako docelowe punkty pozyskiwania informacji, dokonywania zakupów lub spędzania czasu wolnego. Z analiz przeprowadzonych
przez Deutsche Bahn jedynie około 500m2 jest potrzebne do bezpośredniej obsługi podróżnych (informacja kolejowa i sprzedaż biletów). Centrum Obsługi Klienta Intercity PKP S.A. wymaga jedynie ok. 150-250m2. Reszta powierzchni dworców może być
przeznaczona na funkcje usługowo-handlowe. Adaptacja tych obiektów na nowe cele
jest sposobem na obniżenie kosztów ich utrzymania, jest także bodźcem do dalszego
wzrostu przewozów kolejowych. Większa cyrkulacja klientów zwiększa też poczucie
bezpieczeństwa na dworcach. Ogromną wartość komercyjną nieruchomości kolejowych
odkryto w latach 90. XX wieku. Od tego czasu realizowany jest szereg programów:
„Projekte 21” w Niemczech, „Bahnhofsoffensive” w Austrii, „Nieuwe Sleutelprojecten”
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w Holandii, „RailCity” i „Bahn 2000” w Szwajcarii, „Grandi Stazioni” we Włoszech
i w Czechach oraz szereg innych programów narodowych w Hiszpanii, Francji, Belgii
i Wielkiej Brytanii (Załuski 2006).
Obok nieruchomości pokolejowych, znajdujących się w rejonach śródmiejskich
dworców, uaktywniane są tereny poprzemysłowe, opuszczane przez przemysł o XIXwiecznym rodowodzie, oparty na transporcie kolejowym. Nowy impuls inwestycyjny
można zatem traktować jako swoistą katalizę urbanistyczną zdegradowanych obszarów
śródmiejskich. XIX-wieczny rozwój kolei prowadził do rozwoju miast na zewnątrz,
XXI-wieczny renesans kolei prowadzi do odnowy miast w ich tradycyjnych rdzeniach.
W niniejszym rozdziale zostaną opisane problemy przekształceń terenów pokolejowych, stanowiących majątek Polskich Kolei Państwowych S.A., rozumianych w kontekście przekształceń terenów poprzemysłowych. Szczególnie istotne będą przekształcenia
obszarów znajdujących się w śródmieściach miast polskich. Są to bowiem tereny kluczowe, decydujące o pozytywnym lub negatywnym postrzeganiu miasta przez mieszkańców, inwestorów i przyjezdnych. Ze względu na interes społeczności miejskiej wymagają one najbardziej zdecydowanych działań rewitalizacyjnych. Powyższe działania
powinny być prowadzone przez PKP S.A. w ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi. Ze względu na złożoność problemów winny być wspomagane przez aktywną politykę samorządów wojewódzkich w dziedzinie polityki regionalnej oraz politykę rządu
w dziedzinie polityki krajowej i międzynarodowej. Ich podstawą winny być dokumenty
prawne w postaci znowelizowanych ustaw, wykonawczych rozporządzeń oraz dokumenty operacyjne w postaci różnego rodzaju strategii, programów wieloletnich itp.

6.2. Ogólna charakterystyka nieruchomości kolejowych w Polsce
Na koniec roku 2007 firma PKP S.A. posiadała 101 292 nieruchomości o łącznej powierzchni 105,9 tys. ha, w tym 87 tys. ha terenów było zagospodarowanych (ponad 82%
wszystkich gruntów), zarządzała budynkami o łącznej powierzchni ok. 8,1 mln m2, w tym
budynkami eksploatacyjnymi o powierzchni ok. 6,3 mln m2 i budynkami mieszkalnymi –
ok. 1,8 mln m2 (Raport Roczny Grupy 2007). W 2001 r. zburzono 734 budynki i budowle, w 2002 r. – 867, w latach 2003/2004 – 686, a w 2005 r. – 1394 (Klimkiewicz 2006).
W 2007 r. Oddziały Gospodarowania Nieruchomościami zlikwidowały 749 budynków i budowli. Na koniec tego roku uregulowany stan prawny posiadało 66,9% powierzchni gruntów
(własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP). Wnioskami o regulacje stanów prawnych objętych było 25,0% powierzchni gruntów. Do objęcia wnioskami pozostało
8,1% powierzchni gruntów. W roku tym uregulowano stan prawny 5,9 tys. nieruchomości (tj.
5,9% wszystkich nieruchomości), obejmujących 4,9 tys. ha (4,7% powierzchni wszystkich
gruntów). Złożono wnioski uwłaszczeniowe dla 4,7 tys. nieruchomości (tj. 4,6% wszystkich
nieruchomości), obejmujących 3,3 tys. ha (3,1% powierzchni wszystkich gruntów). Złożono
wnioski o założenie ksiąg wieczystych lub wpis do nich o nabytych prawach dla 5,4 tys.
nieruchomości (5,3% wszystkich nieruchomości) dla łącznej powierzchni 7,5 tys. ha, czyli
7,1% wszystkich powierzchni gruntów (Raport Roczny Grupy 2007).
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W 2007 r. w zasobach PKP S.A. znajdowało się 2826 obiektów dworcowych (3005
– 2005 r.), spośród nich jedynie 1240 służyło obsłudze podróżnych (1506 – 2005 r.),
1586 było nieczynnych, w tym 639 dworców leżało przy liniach wyłączonych z użytkowania. Ich wartość była szacowana na ok. 700 mln zł, natomiast koszty rocznego ich
utrzymania wynosiły ok. 600 mln zł (Rorata 2007; Klimkiewicz 2006). Na początku
2008 r. dworców czynnych było już tylko 1134, a wyłączonych z eksploatacji 762, chociaż przy dworcach tych nadal zatrzymywały się pociągi1.
Do końca 2007 r. PKP S.A. w trybie i na zasadach określonych w „ustawie o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje
Państwowe” sprzedała 35 205 mieszkań, z czego w 2003 r. 7 094 mieszkania (2004 –
6 354; 2005 – 5 105; 2006 – 4 457; 2007 – 2 896). W kolejnych latach następował spadek
zainteresowania lokatorów nabywaniem mieszkań na własność. W dniu 31.12.2003 r.
PKP S.A. posiadała w swoich zasobach 67,7 tys. mieszkań (2004 – 53,6 tys. w 13 581
budynkach; 2005 – 45,3 tys. w 12 734 budynkach; 2006 – 38,4 tys. w 11 726 budynkach; 2007 – 34,9 tys. w 11 304 budynkach), w tym o uregulowanym stanie prawnym
30,8 tys. (2004 – 27,7 tys.; 2007 – 17,8 tys.) i ze złożonymi wnioskami uwłaszczeniowymi 15,8 tys. W celu przygotowania mieszkań do sprzedaży należało m.in. je wycenić,
zinwentaryzować, a grunty pod budynkami wydzielić z działek stanowiących teren kolejowy. Od 2003 r. Zarząd PKP S.A. rozpoczął procedurę nieodpłatnego przekazywania
mieszkań do gmin na podstawie art. 81. ustawy o komercjalizacji. W latach 2003-2007
przekazano do gmin 8,3 tys. mieszkań, w tym w 2005 – 3 196; 2006 – 2 100; 2007 – 322
(Raport Roczny Grupy PKP 2003; Raport Roczny Grupy PKP 2004; Raport Roczny
Grupy PKP 2005; Raport Roczny Grupy PKP 2006; Raport Roczny Grupy PKP 2007).

Ryc. 6.1. Mapa schematyczna sieci PKP w latach 1982/83 oraz 2007.
Źródło: PKP S.A.

1

Por. www.bip.nik.gov.pl
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Ograniczanie majątku PKP datuje się od 1991 roku. Wówczas nastąpiło załamanie rynku kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych. O ile w roku 1983 sieć
kolejowa PKP liczyła 24 214km, a przewozy wyniosły 1 041,8 mln pasażerów (www.
pkp.pl/historia), to w 2006 roku sieć ta liczyła tylko 19 041 km (ryc. 6.1 i tab. 6.1) (Raport Roczny Grupy PKP 2005), pociągi pasażerskie kursowały na sieci o długości ok.
15,5 tys. km (Rorata 2007), a koleje przewiozły 219,7 mln pasażerów. Jednocześnie rok
2006 był przełomowy dla PKP, bowiem po raz pierwszy od 16 lat przewozy nie zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego (www.rynek-kolejowy.pl – Ministerstwo
Transportu, 09.03.2007).
Tabela 6.1. Długość linii kolejowych w Polsce w latach 1990-2005
Rok
Linie kolejowe
eksploatowane –
ogółem w km
Linie normalnotorowe –
ogółem w km
Gęstość linii
normalnotorowych
w km/100km2

1990

1995

2000

2005

26.280

23.986

22.560

20.253

23.993

22.598

21.575

19.843

7,7

7,2

6,9

6,3

Źródło: Engelhardt 2006, 3.

6.3. Wyniki badań NIK w zakresie stanu technicznego liniowej
infrastruktury kolejowej PKP w latach 2001-20022
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła na przełomie lat 2001/02 kontrolę w zakresie prawidłowości sprawowania nadzoru nad stanem technicznym liniowej infrastruktury kolejowej, finansowania kosztów utrzymania i eksploatacji tej infrastruktury oraz
utworzenia spółki PKP PLK S.A. Jej wyniki zostały zawarte w „Informacji o wynikach
kontroli utrzymania liniowej infrastruktury kolejowej PKP.”, opublikowanej w maju
2002 r. Badania dotyczyły przełomu lat 2001-2002.
„Kontrola wykazała, iż ulegający systematycznej degradacji stan techniczny liniowej infrastruktury kolejowej PKP zagraża sprawnemu i bezpiecznemu przewożeniu
osób i rzeczy, a także ma negatywny wpływ na regularność, punktualność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Sytuacja taka przyczynia się do spadku popytu na usługi
transportu kolejowego, co zagraża dalszemu funkcjonowaniu wszystkich spółek PKP
S.A., a zwłaszcza spółek przewozowych. Postępująca degradacja stanu technicznego
infrastruktury kolejowej była skutkiem zmniejszania się skali realizowanych zadań rzeczowych. Zmniejszanie tej skali wynikało głównie z trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej PKP, niewdrożenia postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591 ze zm.) w zakresie możliwości częściowego
2

Por. www.bip.nik.gov.pl
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finansowania kosztów utrzymania linii kolejowych z budżetu państwa oraz z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, a także z braku wystarczających mocy przerobowych w jednostkach wykonujących remonty torów, budowli inżynierskich i usuwających
usterki zagrażające bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Do degradacji stanu technicznego infrastruktury kolejowej przyczyniały się również liczne dewastacje i kradzieże jej
elementów.” (http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2002/2002145)
W wyniku kontroli stwierdzono m.in., iż prawie 40% torów i ponad 38% rozjazdów, 14% obiektów inżynieryjnych, ok. 19% urządzeń automatyki, 7% urządzeń na
przejazdach znajduje się w złym stanie technicznym, tj. wymagającym naprawy, wymuszającym wprowadzenie ograniczeń prędkości pociągów lub zmniejszenie prędkości
rozkładowej dla zachowania bezpieczeństwa kursowania pociągów. Pod względem jakości stan infrastruktury odbiegał od norm i parametrów technicznych, obowiązujących
w Unii Europejskiej.
Na postępującą degradację stanu technicznego infrastruktury kolejowej istotny
wpływ miało zmniejszenie skali realizowanych robót naprawczych. W latach 1990–2000
prawie trzykrotnej redukcji uległa długość rocznie wymienianych torów w przeliczeniu
na 1mln pociągo-kilometrów (z 3,62 km do 1,28 km), natomiast liczba dokonanych wymian rozjazdów zmniejszyła się dziesięciokrotnie. W 2000 r. stan zaległości w zakresie
wymiany nawierzchni kolejowej wynosił 12 200 km torów oraz 17 300 sztuk rozjazdów.
Około 4,7 mln eksploatowanych sztuk podkładów drewnianych przekroczyło swój okres
żywotności. Stanowiły one prawie 31% ogólnej ilości podkładów drewnianych.
Do wzrostu kosztów utrzymania infrastruktury przyczyniały się liczne dewastacje
i kradzieże. Z roku na rok zjawisko to nasilało się. Wszystkie zdarzenia były zgłaszane
policji i stanowiły przedmiot dochodzeń. Wykrywalność sprawców była jednak znikoma, prowadzone postępowania były zazwyczaj umarzane z powodu niewykrycia sprawców.
O skali niedoboru środków na utrzymanie infrastruktury kolejowej świadczyć może
struktura kosztów w Grupie PKP S.A. Pomimo zmniejszenia zatrudnienia o ponad 22%
w stosunku do roku 2000 udział kosztów wynagrodzeń w kosztach działalności operacyjnej (bez amortyzacji) wynosił na koniec III kwartału 2001 r. blisko 80%, natomiast
udział materiałów i energii 12,5%, a usług obcych 5,2% (NIK 2002).

6.4. Wyniki badań NIK w zakresie majątku PKP w latach 2001-2004
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła na przełomie lat 2004/05 kontrolę gospodarowania majątkiem PKP S.A. Jej wyniki zostały zawarte w „Informacji o wynikach kontroli gospodarowania majątkiem przez PKP S.A.”, opublikowanej we wrześniu 2005 r. Badania dotyczyły lat 2001-2004. Ich celem była ocena gospodarowania
nieruchomościami, w szczególności majątkiem niewykorzystanym do celów produkcyjnych i nieprzekazanym podmiotom powstałym z podziału firmy na odrębne spółki
(głównie PKP PLK S.A.). PKP S.A. dysponuje znacznym majątkiem trwałym, który ze
względu na poważne ograniczenie przewozów jest wyłączony z eksploatacji. Majątek
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ten stanowią przeznaczone do likwidacji linie kolejowe, dworce pasażerskie i towarowe,
parowozownie, magazyny, wieże ciśnień, rezerwy terenowe itp. Inny balast stanowią
mieszkania pracownicze, przyzakładowa infrastruktura społeczna i socjalna (ośrodki
wypoczynkowe, przychodnie zdrowia, ośrodki sportowe, domy kultury itp.). Odnotowano opieszałe działania w zakresie likwidacji zbędnego mienia, które miały wpływ na
negatywne wyniki finansowe spółki (niepotrzebnie generowane koszty za utrzymywanie
tego mienia, jego ochronę i konserwację, opłacanie za nie podatków itp.). Koszty te wymuszały cięcia finansowe na bieżącą działalność transportową spółki.
Kolejnym, istotnym problemem pozostaje nieuregulowany stan właścicielski
znacznej części nieruchomości budowlanych i gruntowych. Powyższa sytuacja negatywnie wpływa na działalność gospodarczą i stan finansowy spółek, powstałych w wyniku podziału majątku byłego przedsiębiorstwa państwowego PKP. Nie miały one tzw.
właścicielskiego umocowania do zarządzania infrastrukturą i utrzymywania jej w odpowiednim stanie technicznym. Musiały płacić czynsze za dzierżawę nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym na podstawie umów na czas nieokreślony. Umowy te były zgodne z art. 17 „ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe”, ale stoją w sprzeczności
z art. 17 znowelizowanej ustawy, która weszła w życie 1 czerwca 2003 r. Zgodnie z powyższym artykułem grunty te winny być oddane w nieodpłatne korzystanie na podstawie umów dzierżawy i najmu na czas nieokreślony. Natomiast nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym winny być aportem przekazane na własność lub dzierżawę
wieczystą (głównie na rzecz PKP PLK S.A.). W związku z powyższym badany majątek
był w znacznym stopniu niedoinwestowany i wyeksploatowany. Brak dokapitalizowania spółek, powstałych w wyniku restrukturyzacji PKP, prowadził do dalszego obniżenia
konkurencyjności transportu kolejowego względem transportu samochodowego.
Na podstawie kontroli NIK z 2005 r. stwierdzono między innymi, iż (NIK 2005):
1. Zgodnie z art. 34 „ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe” grunty będące własnością Skarbu Państwa, znajdujące się w posiadaniu PKP w dniu 05.12.1990 r.
stawały się z mocy ustawy przedmiotem użytkowania wieczystego PKP. Budynki, obiekty budowlane i urządzenia, znajdujące się na tych gruntach, stawały się z mocy prawa i nieodpłatnie własnością PKP. Zgodnie z art. 35 ustawy
nabycie tych praw powinien potwierdzić wojewoda w drodze decyzji administracyjnej, po złożeniu wniosku przez PKP. Decyzja ta stanowi podstawę do
dokonania wpisów w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków. Do końca 2004 r. firma nie uregulowała stanu prawnego ponad 60 tys.
użytkowanych działek o powierzchni 56,9 tys. ha z posiadanych 96,6 tys. nieruchomości o powierzchni 108 tys. ha. Zatem uregulowane prawo miało jedynie
47,3% gruntów należących do firmy. Na niski stopień uregulowania prawnego
wpływał dodatkowo fakt, iż około 70% powierzchni gruntów, przewidzianych
do objęcia wnioskami uwłaszczeniowymi, nie posiadało udokumentowanej
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własności Skarbu Państwa. Do zasadniczych przyczyn przedłużających się postępowań administracyjnych w sprawie regulacji stosunków własnościowych
należały: przewlekłe wydawanie dokumentów geodezyjnych przez starostwa
powiatowe i odpisów ksiąg wieczystych przez sądy rejonowe, przedłużające
się procedury związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, wyłączaniem nieruchomości z ewidencji terenów zamkniętych itd. Do czasu uregulowania tej
kwestii PKP nie mogła nabyć praw do wieczystego użytkowania tych gruntów, ani do własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tych
gruntach. Brak uregulowań prawnych przekładał się również na niemożność
przekazania aportem działek dla wyodrębnionych spółek Grupy PKP. Fakt ten
przekładał się na niski kapitał zakładowy spółek, co zmniejszało ich zdolności
kredytowe. Skutkiem były ograniczenia finansowe, które odzwierciedlały się
w ograniczaniu napraw linii kolejowych i modernizacji taboru. W konsekwencji ograniczano prędkość handlową pociągów, co przekładało się na dalszy spadek konkurencyjności kolei względem innych środków transportu. Zdławiony
popyt na usługi przewozowe generował decyzje o zamykaniu kolejnych linii
kolejowych. Te natomiast pomnażały pulę majątku zbędnego.
2. Firma nie dokonywała przeglądu majątku i nie ustalała, jaka jego część jest
zbędna do wykonywania działalności produkcyjnej. Na koniec 2004 r. w jej
zasobie było ponad 42 tys. budynków o łącznej powierzchni użytkowej ok.
9 307 tys. m2. W rezultacie nie zagospodarowano znacznej części „majątku
zbędnego”, która łącznie stanowiła ok. 30% wszystkich budynków zarządzanych przez PKP S.A. Wielkość niezagospodarowanych powierzchni biurowych
kształtowała się od 19,7% w obrębie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie do 45,5% w obrębie ZGN w Łodzi. W badanym okresie
PKP S.A. Posiadała 3 005 dworców kolejowych, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1 320 tys. m2. Aż 1 499 dworców było wyłączonych z eksploatacji,
a 441,4 tys. m2, tj. 33,4% powierzchni użytkowej tych budynków było niezagospodarowane.
3. Kontrola wykazała niskie tempo likwidacji obiektów zaliczonych do majątku
zbędnego oraz nielikwidowanie wyłączanych z eksploatacji odcinków linii kolejowych. W latach 2001-2004 zlikwidowano zaledwie 2 481 obiektów o wartości księgowej 2 344 tys. zł. Na taki stan rzeczy miały wpływ m.in. przedłużanie
procedur kwalifikowania obiektów jako zbędne, brak środków finansowych na
likwidację obiektów, brak możliwości likwidowania obiektów systemem gospodarczym, czyli siłami własnymi. Założono jednocześnie, iż w latach następnych PKP S.A. zlikwiduje kolejne 3 242 budynki. Podobnie opieszale likwidowano zbędne, nieeksploatowane linie kolejowe. W tym wypadku brak działań
był związany z nieprzyznaniem z budżetu państwa środków na te cele. Środki
takie są zagwarantowane na mocy art. 9 ust. 5 nowej „ustawy o transporcie
kolejowym”, w świetle którego „jeśli przychody ze sprzedaży gruntów i środków trwałych należących do likwidowanych linii kolejowych lub odcinków
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linii kolejowych (…) będą mniejsze od kosztów likwidacji, różnicę pokrywa
budżet państwa.” Zgodnie z art. 9 ust. 6 powyższej ustawy wysokość środków
na ten cel określa corocznie ustawa budżetowa. Przed wejściem w życie nowej
ustawy, czyli przed 01.06.2003 r. koszty pokrywał wyłącznie budżet państwa.
W latach 2001-2004 PKP S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. bezskutecznie wnioskowały do Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, a następnie do Ministerstwa Infrastruktury o przyznanie dotacji na likwidację 1 511
km (2003) i 678,6 km (2004). Koszty utrzymania mienia zbędnego wyniosły
w latach 2001-2004 ok. 103 592 tys. zł.
4. Nie podejmowano odpowiednich działań zabezpieczających mienie wybudowane ze środków publicznych przed zniszczeniem, dewastacją i kradzieżami.
Część obiektów stwarzała bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Straty z tego tytułu w „mieniu zbędnym” wzrastały lawinowo z 354 tys.
zł w roku 2003 do 1.154 tys. zł w roku 2004. Przyczyną powyższych zjawisk
był brak środków na właściwe zabezpieczenie mienia oraz brak nadzoru nad
nim. Niska jakość zbędnego mienia przekładała się na ograniczone zainteresowanie potencjalnych nabywców. Tym samym firma nie była w stanie sfinalizować większości przetargów. W 2003 r. zorganizowano 447 przetargów
publicznych, z czego 176 rozstrzygnięto pozytywnie (Raport Roczny Grupy 2003). W 2004 r. 522, sfinalizowano 151, sprzedając 170 nieruchomości,
212 nieruchomości sprzedano bezprzetargowo (Raport Roczny Grupy 2004).
W 2005 r. zorganizowano 511 przetargów, sfinalizowano 155, sprzedając 167
nieruchomości, 161 sprzedano bezprzetargowo Raport Roczny Grupy 2005.
W 2006 r. zorganizowano 396 przetargów, sfinalizowano 138, sprzedając 151
nieruchomości. 131 sprzedano bezprzetargowo (Raport Roczny Grupy 2006).
W 2007 r. zorganizowano 190 przetargów, z czego 83 rozstrzygnięto pozytywnie (Raport Roczny Grupy 2007).
5. Nieruchomościami PKP S.A. zarządza Biuro Gospodarowania Nieruchomościami oraz terenowych 15 Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami,
powołane w dniu 05.11.2002 r. Kontrolerzy NIK ujawnili w 9 Zakładach Gospodarowania Nieruchomościami (pośród 11 zbadanych) sprzedaż majątku
zbędnego z naruszeniem zasad rzetelności, gospodarności i legalności. Tempo
i zakres sprzedaży były bardzo niskie. W latach objętych kontrolą zbyto zaledwie 6,7% wartości aktywów trwałych firmy – stan na koniec 2004 r. (374
218,1 tys. zł). Winą za niniejszy fakt należy obciążać kierownictwo firmy, które
nie wypracowało docelowych koncepcji zagospodarowania majątku. Błąd ten
powielały zakłady, nierzetelnie sporządzając plany sprzedaży (np. planowano
zbycie lub ogłaszano przetargi dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, będących w ewidencji terenów zamkniętych albo obciążonych hipoteką, przygotowywano do sprzedaży działki, które w rzeczywistości były
niezbędne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej firmy). Uzyskane
ceny nieruchomości były często zaniżone w stosunku do obowiązujących na
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rynku nieruchomości ze względu na niedostateczne działania marketingowe
Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami.
6. Szereg nieruchomości sprzedano z naruszeniem prawa, bez zgody ministra
właściwego dla spraw transportu i w trybie bezprzetargowym lub poniżej ceny
ustalonej przez rzeczoznawców. Łączny przychód uzyskany z transakcji przeprowadzonych z naruszeniem zasad legalności zamknął się kwotą prawie 1,86
mln zł, zaś zmniejszenie przychodów z tytułu sprzedaży składników majątku
po zaniżonej cenie wyniosło 902,5 tys. zł. Zgodnie z art. 18 „ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
Polskie Koleje Państwowe” spółka PKP S.A. jest zobowiązana do uzyskania
zgody ministra właściwego do spraw transportu na każdorazową sprzedaż nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej wartość 50.000 euro. Dla niektórych transakcji minister odmówił zgody. Na przykład na sprzedaż dworca
Warszawa-Główna firmie PSH POLMA S.A. warunkową zgodę na sprzedaż
Minister Infrastruktury wydał dopiero po 3 latach od daty przetargu z obowiązkiem znalezienia siedziby dla Muzeum Kolejnictwa i zapewnienia rezerwy
terenowej dla rozwoju warszawskiego węzła kolejowego (przetarg rozstrzygnięto w 2001 r.). Ostatecznie transakcja nie doszła do skutku (www.pkp.pl/
node/205, 23.10.2006).
7. Niepokojącym faktem było narastanie przeterminowanych należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości od kontrahentów spoza Grupy PKP oraz
czynszów mieszkaniowych. Na koniec 2003 roku należności wynosiły prawie
161,5 mln zł, zaś na koniec listopada 2004 roku wzrosły do wysokości prawie
175,2 mln zł. W wyniku niepodjęcia działań windykacyjnych, bądź niewyegzekwowania przez ponad rok należności czynszowych, firma nie odzyskała
kwoty prawie 79,7 mln zł. Wykryto również nieprawidłowości w zakresie: (1)
uzyskiwania stawek czynszowych niższych od obowiązujących na rynku nieruchomości, (2) znacznego zróżnicowania stawek czynszu dotyczących nieruchomości o identycznej lokalizacji i funkcji, (3) przeprowadzania na niewielką
skalę przetargów na wyłanianie dzierżawców lub najemców nieruchomości, (4)
nienaliczania odsetek za nieterminowe regulowanie należności czynszowych
(58,8 tys. zł), (5) dopuszczanie do bezumownego korzystania z majątku PKP
S.A. (910,6 tys. zł).
8. Poważnym obciążeniem finansowym spółki było administrowanie zakładowymi lokalami mieszkalnymi. Pod koniec 2004 r. firma administrowała ok. 59 tys.
lokali mieszkalnych. W okresie 2001-2004 firma sprzedała 51 106 mieszkań,
przekazała nieodpłatnie gminom 2 711 lokali oraz przygotowała do sprzedaży
kolejnych 9 948. Z roku na rok obserwowano jednak spadek zainteresowania
wykupem mieszkań, m.in. w związku ze wzrostem opłat, brakiem zdolności
płatniczej u potencjalnych kupców, coraz mniejszą atrakcyjnością zachowanych zasobów, czy coraz wyższym poziomem dekapitalizacji i zadłużenia.
Również gminy niechętnie przejmują niesprzedane mieszkania ze względu na
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brak funduszy na ich utrzymanie, niezbędne prace modernizacyjne, jak i konieczność spłaty obciążeń finansowych. Sprzedaż zasobów mieszkaniowych
PKP S.A. reguluje Rozdział 7 „ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe”. Lokale
przeznaczone na sprzedaż muszą mieć uregulowane stosunki własnościowe,
muszą być samodzielne, winny znajdować się na wydzielonych działkach budowlanych. Zgodnie z art. 41 ust. 2 niniejszej ustawy nie podlegają sprzedaży
lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wykorzystywanych do zarządzania koleją lub eksploatacji i utrzymania kolei. W konsekwencji powyższego
przepisu lokale te nie mogą też znajdować się na obszarze kolejowym.

6.5. Wyniki badań NIK w zakresie stanu technicznego i przygotowania
kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażerów (2008)
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła na przełomie 2007 i 2008 roku kontrolę stanu technicznego i przygotowania kolejowych obiektów dworcowych Grupy PKP
S.A. do obsługi pasażerów. Jej wyniki zostały zawarte w „Informacji o wynikach kontroli stanu technicznego i przygotowania kolejowych obiektów dworcowych do obsługi
pasażerów”, opublikowanej w październiku 2008 r. Kontrola dotyczyła okresu styczeń
2005 – luty 2008, natomiast badaniami objęto okres od 2001 r. do lutego 2008 r.
Wykazano, iż „działania podejmowane przez spółki kolejowe nie zapewniały pasażerom godnych i bezpiecznych warunków pobytu na dworcach oraz nie zapewniały
ich rzetelnej obsługi. Spółki zarządzające infrastrukturą dworcową oraz przewoźnicy
pasażerscy nie wypracowali skutecznego modelu współpracy w tym zakresie. W wyniku
wieloletnich zaległości w remontach oraz podejmowania prac remontowych na minimalnym poziomie, a także braku skutecznej ochrony, dworcowa infrastruktura kolejowa
ulega postępującej degradacji. Sytuację pogarsza brak skutecznych działań w zakresie
utrzymania czystości budynków i ich otoczenia. Wiele do życzenia pozostawia stan sanitarny dworców, będący wynikiem głównie ograniczania pasażerom dostępu do węzłów sanitarnych. Osoby niepełnosprawne spotykają się nagminnie z barierami architektonicznymi i transportowymi, częściowo lub całkowicie uniemożliwiającymi dotarcie
do budynków i peronów, nie są w stanie korzystać z usług świadczonych na dworcach
i z przejazdu pociągiem. Źle funkcjonuje obsługa kasowa i udzielanie informacji. Od
ostatniej kontroli NIK z 2006 nie uległ wyraźnej poprawie stan bezpieczeństwa pasażerów na dworcach i w pociągach.” (www.bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/
inform2007/p_07_070_200810230815021224742502).
Zarządcy ograniczali prace remontowe na dworcach do minimum, zaledwie utrzymując infrastrukturę techniczną w stanie niepogorszonym. W wyniku wieloletnich zaległości doprowadzono infrastrukturę do poważnego stanu dekapitalizacji w zakresie
technicznym, funkcjonalnym, jak i estetycznym. Stan techniczny peronów, kładek, tuneli i przejść dla pieszych, zarządzanych i utrzymywanych przez PKP PLK S.A. znalazł się
na podobnym poziomie. Z powodu złego stanu technicznego, po zaprzestaniu obsługi

Rozdział 6. Tereny pokolejowe PKP S.A. – szanse i możliwości...

209

kasowej spółka wyłączyła z eksploatacji 762 dworce kolejowe (dane z końca 2007 r.),
chociaż przy dworcach tych nadal zatrzymywały się pociągi. Oczekujący podróżni zostali pozostawieni samym sobie i bez możliwości korzystania z podstawowych udogodnień i usług, jakimi są poczekalnie i toalety. Dworce te wyłączono całkowicie z prac
remontowych i naprawczych.
Również czynne dworce kolejowe (w liczbie 1134 w końcu 2007 r.) nie były utrzymane w należytym stanie technicznym. Przewoźnicy pasażerscy oraz zarządcy nie potrafili wypracować kompleksowej i rzetelnej obsługi pasażerów. Na większości dworców nie było właściwej informacji o rozkładach jazdy, była ona niekompletna, nieczytelna lub nie istniała. W części obiektów nie funkcjonował system informacji głosowej.
Wiele dworców było pozbawionych poczekalni lub innych miejsc dostosowanych dla
oczekujących, jak i przechowalni bagażu. Ponad 30% skontrolowanych dworców nie
miało czytelnych tablic z nazwą dworca, widoczną z zewnątrz. Niewłaściwe oznakowania, a czasem ich nadmiar, dezinformowały pasażerów o lokalizacji odpowiednich usług
i miejsc oraz kierunkach dojść do nich (prawie połowa obiektów). Jedynie znikoma
liczba obiektów była dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – 11 badanych
dworców (4,9%). Wykonywane remonty nie prowadziły do kompleksowej likwidacji
barier architektonicznych. Podróżni tej grupy praktycznie nie mieli możliwości swobodnego dostępu do wagonów. Kolejną kwestią był brak możliwości skorzystania z podróży. Jedynie 2,3% eksploatowanego taboru dostosowano do potrzeb niepełnosprawnych.
Poważnym utrudnieniem były również dojścia i dojazdy do budynków, jak i peronów,
albo ze względu na bariery architektoniczne albo ze względu na zły stan nawierzchni.
Z ustaleń kontroli NIK wynika, że zarządcy infrastruktury dworcowej nie podejmowali skutecznych działań w zakresie utrzymania czystości na dworcach kolejowych
i w ich otoczeniu. Zaniedbania ujawniono na 174 skontrolowanych dworcach i w otoczeniu 18, przy czym skontrolowano 223 czynne dworce kolejowe. Toalety były niedostępne dla pasażerów (zlikwidowane lub trwale zamknięte) na terenie 39% dworców.
Cześć węzłów sanitarnych pozostawała zamknięta w godzinach kursowania pociągów,
a przez to niedostępna dla podróżnych podczas ich pobytu na dworcach. W rezultacie
wielu pasażerów wykonywało czynności fizjologiczne w mniej uczęszczanych zaułkach
budynków.
Nie uległ poprawie stan bezpieczeństwa na dworcach. Zarządcy infrastruktury kolejowej oraz przewoźnicy pasażerscy nierzetelnie realizowali wnioski sformułowane
po kontroli NIK z 2006 r. w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na obszarze kolejowym. W związku z nasilającymi się aktami wandalizmu i przestępczości
PKP S.A. zaczęła montować monitoring wizyjny. W roku 2005 programem tym objęto
20 dworców. Od 2007 roku w każdym modernizowanym dworcu instalowany jest system monitoringu. Obiekt przystosowywany jest do wymagań osób niepełnosprawnych
(www.pkp.pl).
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Tabela 6.2. Remonty dworców kolejowych ze środków własnych PKP S.A.
Liczba wyremontowanych dworców kolejowych
W rozbiciu na kategorie
ROK

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
razem

OGÓŁEM

22
18
48
180
189
250
103
219
1029

A

B
C
D
W tym
W tym
W tym
W tym
RAZEM zmoderni- RAZEM zmoderni- RAZEM zmoderni- RAZEM zmodernizowanych
zowanych
zowanych
zowanych

2
2
1
5
5
13
15
0
43

2
2
0
1
0
0
0
0
5

2
1
2
4
2
10
15
0
36

1
1
1
1
1
0
0
0
5

1
1
7
17
28
44
28
15
141

0
0
1
4
2
4
3
3
17

17
14
38
154
154
183
45
186
791

kat. A – dworce o rocznej odprawie podróżnych powyżej 2 milionów
kat. B – dworce o rocznej odprawie podróżnych w przedziale 1-2 milionów
kat. C – dworce o rocznej odprawie podróżnych w przedziale 0,3-1 miliona
kat. D – dworce o rocznej odprawie podróżnych poniżej 0,3 miliona

Źródło: PKP S.A. z dn. 24.02.2009 r. (Olczyk 2009).

Ryc. 6.2. Wynik finansowy działalności dworców w 2008 r. (łącznie z Oddziałem
Dworców Kolejowych PKP S.A.)
Źródło: Min. Infrastruktury Dep. Kolejnictwa z dn. 24.02.2009 r. (Warsza 2009).

0
1
0
3
4
7
1
15
31
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Chociaż po roku 2006 remonty obiektów obsługujących podróżnych nasiliły się,
jednak ich wielkość wciąż jest mocno niezadowalająca. W 2007 r. PKP S.A. przeprowadziła w różnym zakresie remonty jedynie 12% dworców czynnych (137 na 1134).
Stwierdzono również brak rzetelnego planowania prac remontowych oraz wypracowania standardów funkcjonowania i wyglądu obiektów. W związku z tym prace te nie
przynosiły silniejszych efektów w zakresie poprawy stanu technicznego, funkcjonalnego i estetycznego (tab. 6.2).

6.6. Tereny pokolejowe jako szczególny przypadek terenów poprzemysłowych
Zgodnie z art. 4 ust. 8 „ustawy o transporcie kolejowym” przez obszar kolejowy
należy rozumieć „powierzchnię gruntu określoną działkami ewidencyjnymi, na której
znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy.”
Analizując uwarunkowania i możliwości przekształceń terenów pokolejowych,
warto posiłkować się badaniami prowadzonymi dla terenów poprzemysłowych. W zachodnioeuropejskiej literaturze przedmiotu tereny kolejowe są bardzo często utożsamiane z terenami przemysłowymi, np. w pracach Jeannette Schelte (Schelte 1999), Michaela Stratona i Barry’ego Trindera (Stratton, Trinder 1997; Stratton 2000). Podobnie są
one traktowane przez badaczy polskich. Dla Marii Stawickiej-Wałkowskiej „architekturą przemysłową są wszelkiego rodzaju obiekty związane z produkcją, magazynowaniem
oraz dystrybucją wyrobu finalnego; zagospodarowanie przestrzeni produkcyjnej (w sensie funkcjonalnym i konstrukcyjno-budowlanym) oraz towarzyszącej jej infrastruktury, związanej z transportem lądowym, wodnym i powietrznym” (Stawicka-Wałkowska
1997, s. 5).
Według Bolesława Domańskiego przez tereny poprzemysłowe należy rozumieć
„w węższym ujęciu obszary, które przestały być miejscem produkcji przemysłowej lub
przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej produkcji w obrębie zakładów przemysłowych (np. magazynowo–składowe, transportowe, administracyjne), łącznie z obszarami
niedokończonych inwestycji przemysłowych. Zasadniczym kryterium wyróżniania terenów poprzemysłowych jest więc znaczące przerwanie wykorzystania terenów dla celów
produkcyjnych i związanych z nimi bezpośrednio funkcji pomocniczych w ramach zakładów przemysłowych. (…) W szerszym rozumieniu tereny poprzemysłowe obejmują
także obszary zdegradowane przez działalność przemysłową, np. górniczą, składowanie
odpadów przemysłowych, skażenie gleb, wód itd.” (Domański 2000, s. 107).
Szerokie ujęcie definicji terenów poprzemysłowych zaproponował także Krzysztof
Gasidło, wyróżniając trzy typy tych terenów: (1) „Typ I to teren, który był przeznaczony
na proces produkcyjny – od przyjęcia lub pozyskania surowców, energii i siły roboczej
do wysyłki produktów oraz wysyłki, przerobu lub składowania odpadów. (2) Typ II to
tereny funkcji towarzyszących przemysłowi, takich jak: ośrodki administracyjne, badawcze, biura projektów, zakładowe obiekty kultury, sportu, służby zdrowia, kształce-
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nia zawodowego, stacje towarowe, centra logistyczne i telekomunikacyjne, ujęcia wody
i oczyszczalnie ścieków, stacje energetyczne, grupy zieleni izolacyjnej, osiedla pracownicze, tereny stref ochronnych itd. (3) Typ III obejmuje tereny oddziaływania przemysłu.
Są to oddziaływania fizyczne, takie jak: zanieczyszczenia, oddziaływania ekonomiczne
wyrażające się znacznym udziałem przemysłu w wytwarzaniu produktu danego obszaru,
oddziaływania społeczne – na przykład dominacja robotników w strukturze zatrudnionych.” (Gasidło 1998, s.8).

6.7. Formy dalszego użytkowania terenów pokolejowych
W gestii właściciela leży decyzja o dalszym sposobie użytkowania obiektów i terenów pokolejowych. Bazując na badaniach Krzysztofa Gasidło (1997; 1998) w zakresie przekształceń terenów poprzemysłowych działania te mogą przybrać jedną z poniższych form.
Po pierwsze – cały zakład jest konserwowany i utrzymany w „gotowości” bez
zmiany użytkowania. Wariant taki przyjmuje się zazwyczaj w obliczu szczególnie cennych zabytków techniki. Przekształcenie zakładu w muzeum jest z punktu widzenia kulturoznawcy jedną z najlepszych możliwości zachowania przemysłowych dóbr kultury.
W praktyce oznacza to jednak najdroższą opcję dla społeczeństwa. W okresie ograniczania publicznych funduszy wymaga się od muzeów stosowania marketingowych strategii
w celu pozyskania przynajmniej części niezbędnych funduszy. W konkurencyjnej walce
o przetrwanie upadają mniejsze placówki, co przemawia za ograniczaniem powstawania
nowych, często mało interesujących skansenów techniki (Harzheim 1997).
Po drugie – zakład jest oddany w dzierżawę do czasu całkowitej dekapitalizacji.
Swoją siedzibę znajdują tu najczęściej małe firmy usługowe, warsztaty produkcyjne,
hurtownie i składy. W mniemaniu właścicieli taka forma „gospodarności” jest uzasadniona ochroną istniejącego majątku. Burzenie obiektów w dobrym stanie technicznym
jest uważane za marnotrawstwo. Nie bierze się pod uwagę potencjalnych korzyści,
związanych z rentą oczyszczonego terenu. Właściciel lub zarządca wynajmuje więc
opuszczone obiekty za niską cenę, do momentu ich całkowitej dekapitalizacji lub planowego wyburzenia. Postępowanie takie, z pozoru racjonalne i oszczędne, prowadzi
do niekorzystnych rezultatów. Wynajęcie złych technicznie obiektów nie przynosi znaczących zysków właścicielowi. Natomiast dzierżawcy prowadzą na wynajętym terenie
gospodarkę rabunkową, nie dbając o nieruchomość i dopuszczając się często poważnych
szkód ekologicznych. W momencie opuszczania terenu żądają wysokich rekompensat
za niewielkie inwestycje, które poczynili.
Po trzecie – obiekty mogą być zaadaptowane do nowego sposobu użytkowania.
Wybór taki dokonywany jest najczęściej, gdy adaptowane budynki charakteryzują się
wysokim stopniem elastyczności, posiadają wąskie trakty, niskie kondygnacje, niewielkie powierzchnie i kubatury, na obszarze nie występują budowle inżynierskie, specjalistyczne instalacje ani agregaty technologiczne, a zainwestowanie w sąsiedztwie nie jest
środowiskowo uciążliwe. Nowymi formami użytkowymi mogą być nowoczesne struktury przemysłowe i usługowe, rzadziej mieszkaniowe.
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Po czwarte – budynki są wyburzane, a teren przystosowany do nowej funkcji.
Działanie takie stosowane jest w stosunku do szczególnie atrakcyjnych lokalizacji. Wynika ono najczęściej z oszacowania wartości ekonomicznej terenu i potencjalnej wartości przyszłych inwestycji. Wyburzanie może być przeprowadzane bezpośrednio przez
właściciela (kolej) przed sprzedażą gruntu albo prywatnych deweloperów po zakupie
nieruchomości. Wartość oczyszczonej działki jest najczęściej znacznie korzystniejsza od
działki zabudowanej nieużytecznymi obiektami.
Po piąte – w przypadku znikomej wartości ekonomicznej obiektów i gruntu oraz
braku nowych pomysłów dla terenu dopuszcza się wyburzenie obiektów, oczyszczenie
terenu i pozostawienie go odłogiem. Należy przy tym pamiętać, iż rola „porządkowego”
spada na koleje. Rekultywacja terenów pokolejowych, zwłaszcza tych, które stanowią
zagrożenie dla otoczenia, jest zadaniem trudnym i wymagającym wielu nakładów. Właściciel terenu zazwyczaj zakłada pozyskanie środków, sprzedając dany obszar silnemu
inwestorowi, który w zamian za ulgi finansowe przeprowadzi rekultywację, a następnie
na nowo zabuduje teren. Taka taktyka mogłaby być racjonalna w przypadku dużego
popytu terenów. Niestety, ze względu na znaczną konkurencję pomiędzy różnymi ośrodkami, władze lokalne muszą ułatwiać, a nie utrudniać przejmowanie nieruchomości
przez inwestorów. Dlatego w krajach Europy Zachodniej stosowane są ulgi podatkowe, uproszczenia procedur urzędowych, budowane są udogodnienia infrastrukturalne
i komunikacyjne. Zasada „Co przemysł zniszczył, to przemysł naprawi” lub „truciciel
płaci”, może obowiązywać tylko w wypadku „żywego” truciciela, tj. przedsiębiorstwa
istniejącego i działającego na danym terenie. Inwestorzy, których trzeba zachęcać do
inwestowania, nie będą płacić za zniszczenia środowiska.
Po szóste – obiekty i teren są porzucane. Jest to opcja najczęściej spotykana w polskich realiach. O przyjęciu takiej postawy decyduje najczęściej: nieumiejętność wymuszenia na dotychczasowym właścicielu prac porządkowych, bierna postawa władz samorządowych, odkładanie problemu na przyszłość, brak przewidzianych funduszy publicznych na rekultywację, brak programów rewitalizacji, brak alternatywnych ustaleń
miejscowych planów dla dotychczasowego użytkowania terenu.
Ze względu na równoważenie struktur miejskich, najbardziej korzystnymi rozwiązaniami są wariant trzeci i czwarty. Natomiast wariant piąty można uznać za poprawny
w wypadku pojawienia się na rynku nieruchomości wielu podobnych ofert zrekultywowanych działek pokolejowych.

6.8. Możliwości przekształceń budynków pokolejowych
Według Michaela Strattona (2000) najlepszymi do przekształceń są nieruchomości pokolejowe zabudowane maksymalnie w 60 procentach. Dają one możliwość swobodniejszej rozbudowy obiektów, lepszego doświetlenia pomieszczeń w adaptowanych
budynkach, łatwiejszego dostępu na działkę, zorganizowania miejsc parkingowych na
posesji. Budynki winny być doświetlone co najmniej z trzech stron, a widok z okien powinien być otwarty. W przypadku presji inwestorów lub służb ochrony środowiska moż-
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na pozwolić na wyburzenie mało wartościowych, skażonych budynków. Bezwzględnie
winny być zachowane takie obiekty, jak wieże ciśnień i budynki reprezentacyjne (dworce, siedziby dyrekcji itp.). Wyjątkowe, szczególnie cenne i rzadkie zespoły należałoby
zachować w całości.
Można przyjąć następujące kryteria podatności obiektów pokolejowych na przekształcenia:
1. Przed adaptacją budynków należy przeanalizować wszystkie poprzednie sposoby użytkowania wnętrz ze względu na toksyczność substancji, mogących
zalegać w podłodze, tynku, ścianach działowych i warstwie konstrukcyjnej
budynku. W momencie, w którym nieznane jest wcześniejsze użytkowanie,
należy przeprowadzić badania skażenia obiektów i niezabudowanego terenu.
W wypadku wykrycia skażenia wystarczy niekiedy zerwać podłogę i skuć tynki, czasami jednak należy wyburzyć całe budynki.
2. Istotnym kryterium adaptacyjności jest liczba kondygnacji danego budynku.
Parterowe obiekty najbardziej nadają się na funkcje produkcyjne i magazynowe. Budynki wielopiętrowe o wysokości do czterech kondygnacji są najdogodniejsze do zagospodarowania na biura, pracownie rzemieślników i artystów,
rzadziej na mieszkania.
3. Najłatwiejsze do zagospodarowania są obiekty o powierzchni ogólnej 100015000 m2. Obiekty mniejsze niż 1000 m2 i większe niż 15000 m2 stają się wyzwaniem dla projektantów i inwestorów.
4. Wysokość pomieszczeń na parterze winna wynosić 4,30-4,90 m; pomieszczeń
na wyższych piętrach 3,00-4,30 m. Zagospodarowanie pomieszczeń o wysokości poniżej 2,50 m jest w większości przypadków niefunkcjonalne, a często ze
względów prawnych niemożliwe. Natomiast adaptacja wysokich pomieszczeń
najczęściej nie stanowi problemu. Są one dużym wyzwaniem architektonicznym. Pozwalają na swobodną aranżację wnętrz, lepsze rozplanowanie doświetlenia i instalacji technicznych budynku.
5. Otwarta struktura wewnętrzna o konstrukcji słupowej daje największą elastyczność dostosowania budynku do nowych funkcji. Według badań warszawskiej
firmy Couderq & Kubas zachodni producenci poszukują hal przemysłowych
o rozstawie słupów 24-50 m i szerokości budynków minimum 30 m. Tymczasem 75% wolnych, polskich obiektów ma rozstawy słupów co 6-12 m (Sołoducha 1995). Hale te mogą znaleźć zainteresowanie u inwestorów realizujących
nieprodukcyjne funkcje komercyjne, w szczególności biurowce. Struktura
oparta na ścianach konstrukcyjnych podraża koszty adaptacji i ma zastosowanie szczególnie przy realizacji funkcji mieszkaniowej. W wielu przypadkach
wewnętrzne ściany konstrukcyjne są zamieniane na konstrukcje słupowo-ryglowe. O likwidacji wartościowych historycznie układów ścianek działowych
decydują zazwyczaj względy komercyjne.
6. Obiekty produkcyjne i magazyny miały najczęściej przewymiarowane parametry konstrukcyjne, natomiast warsztaty i szopy były budowane oszczęd-
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niej i mogą dziś nie spełniać wymogów wytrzymałościowych. Wytrzymałość i elastyczność konstrukcji budynków jest różnorodna w zależności od
zastosowanych materiałów: (1) drewno łatwo poddaje się obróbce, ale jest
również materiałem łatwopalnym i podatnym na gnicie przy niewłaściwej
eksploatacji budynku; (2) żeliwo ma dużą wytrzymałość na ściskanie, dlatego w XIX wieku było na szeroką skalę używane jako materiał na kolumny. Jest niepalne, odporne na korozję, ale jest również kruche i może pękać
w czasie pożaru; (3) kute żelazo ma dużą wytrzymałość na rozciąganie.
W XIX wieku było używane jako materiał na belki; (4) stal jest używana
od lat osiemdziesiątych XIX wieku, ma dużą wytrzymałość na ściskanie
i rozciąganie, jest bardziej podatna na odkształcenia niż żeliwo, wymaga
ochrony antykorozyjnej; (5) żelbet ma dobre właściwości konstrukcyjne,
jego wadą jest brak odporności na korozję i małe możliwości adaptacyjne, pierwsze systemy żelbetowe zastosowano w latach dziewięćdziesiątych
XIX wieku.
7. W zakresie niepalności elementów konstrukcyjnych obiekty pokolejowe nie
spełniają często wymogów przeciwpożarowych. Odkryte i niezabezpieczone,
drewniane elementy konstrukcyjne są bezpieczne jedynie w wypadku ich przewymiarowania, konstrukcje żeliwne pękają przy nagłych skokach temperatur,
związanych na przykład z gaszeniem pożaru, stal traci swoje własności przy
550°C. Wszystkie te elementy można pokryć trudno zapalnymi, ognioodpornymi powłokami (farby i lakiery) lub ukryć w przeciwpożarowych opaskach
okładzinowych z materiałów niepalnych typu zaporowego (np. płyty z wełny
mineralnej, tynki na siatce, płyty kartonowo-gipsowe itp.). W wypadku zastosowania opasek zmniejsza się powierzchnia użytkowa budynków, a słupy i belki stropowe tracą swój charakter.
8. Ze względu na naturalne oświetlenie najbardziej optymalne są obiekty o głębokości traktu nie większej niż 15 metrów. W wypadku większych traktów,
które mogą dochodzić nawet do 50 metrów, należy przewidzieć strefy sztucznego oświetlenia (toalety, kuchnie, piony instalacyjne, podręczne magazynki,
garderoby itp.) lub wprowadzić wewnętrzne atria. Realizacja przebić pionowych może napotkać trudności związane z naruszeniem konstrukcji budynku.
W przypadku adaptacji obiektów dwudziestowiecznych często pojawia się problem nadmiernej penetracji słonecznej czy braku prywatności w nowych biurach i mieszkaniach. Stosowane są wtedy okiennice, zewnętrzne i wewnętrzne
żaluzje, barwione szkło, markizy itp.
9. Wewnętrzne klatki schodowe i szyby windowe mają zazwyczaj nienormatywne
wielkości, także nie jest spełniona, wymagana przez przepisy przeciwpożarowe, ilość pionowych dróg ewakuacyjnych. Problem ten należy rozwiązać przez
dobudowę nowych bloków komunikacji pionowej na zewnątrz historycznych
brył lub w wykutych atriach wewnętrznych. Można również zrealizować nowe
klatki schodowe w starych pionach, poprzez wprowadzenie nowego układu
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biegów i spoczników. Realizacja nowoczesnego systemu komunikacji pionowej może być szczególnie trudna w przypadku skomplikowanych obiektów,
posiadających na przykład różne wysokości pomieszczeń, różne rzuty i obrysy
pięter.
10. Obiekty historyczne mają zaniżone właściwości termoizolacyjne. Ogólnie
można przyjąć pięć metod dociepleń: (1) dla budynków o niskich wartościach estetycznych przyjmuje się zazwyczaj docieplenie zewnętrzne.
W tym wypadku budynek uzyskuje zupełnie nowe oblicze, traci z zewnątrz
swój pierwotny poprzemysłowy charakter. Ustalenia konserwatorskie dopuszczają docieplenie zewnętrzne pod warunkiem wiernego przywrócenia
pierwotnego rysunku elewacji (np. powtórzenie płycin w nowych tynkach,
obłożenie ścian klinkierem, realizacja ściany warstwowej z repliką w warstwie zewnętrznej pierwotnej ściany zewnętrznej); (2) nie zaleca się docieplenia wewnętrznego, bowiem dotychczasowe technologie nie sprawdziły
się, budynki przestają „oddychać”. Przy obiektach, posiadających cenne lub
mocno rozrzeźbione elewacje zewnętrzne należy raczej zastosować metodę „zerową”, ewentualnie docieplić elementy neutralne (np. dachy), czy
wymienić stolarkę; (3) budynek traktuje się jedynie jako zewnętrzną, niezależną powłokę dla zbudowanego wewnątrz, drugiego budynku; (4) budynek staje się „bibelotem”, jest przykryty szklanym „akwarium”, niezależną
konstrukcją dachową lub jest wkomponowany w atrium nowego budynku;
(5) stara struktura jest obudowana nowym obiektem, staje się „duszą” –
„wnętrzem nowej struktury”.
11. Stare okna nie spełniają norm termicznych. Przy wymianie okien można zachować stare podziały albo wprowadzić zupełnie nowe. Ciekawym rozwiązaniem
jest zastosowanie podwójnej ściany szklanej, spełniającej rolę akumulatora
ciepła. W rozwiązaniu tym odnowione, historyczne okna stanowią zazwyczaj
warstwę zewnętrzną ściany, widoczną w elewacjach budynku.
12. W adaptowanych budynkach należy wymienić większość, jeśli nie wszystkie instalacje wewnętrzne, chociaż atmosferę starych budynków lepiej oddają
instalacje odrestaurowane i zaadaptowane do nowych technologii, np. stare
kaloryfery, piece kaflowe, włączniki światła itp. Historyczne obiekty często
nie posiadają węzłów sanitarnych albo też posiadają je w niewielkiej ilości.
Drastycznych interwencji w zakresie nowych pionów sanitarnych wymagają
adaptacje na mieszkania. Muzea wymagają natomiast najbardziej wyrafinowanych zabezpieczeń antywłamaniowych i systemów zachowujących stały
mikroklimat.
13. Istotny jest okres, w jakim dany obiekt był pozbawiony funkcji użytkowych.
Czy miał w tym czasie zapewnioną ochronę, czy wykonywano wtedy bieżące
remonty konserwacyjne? Koszty adaptacji w sposób znaczący zależą od odpowiedzi na powyższe pytania. Pozbawiony opieki, pełnowartościowy budynek
może nawet w ciągu dwóch lat stać się ruiną.
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14. W większości polskich przypadków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustala się ochronę konserwatorską bryły zabytkowego budynku poprzez ustanowienie dla zakładu „strefy konserwatorskiej” albo „strefy
chronionego krajobrazu”. W tym wypadku inwestor musi wykonać przed rozpoczęciem projektowania dodatkowe ekspertyzy konserwatorskie, zaopiniować projekt budowlany u właściwego konserwatora zabytków (art. 39, ust. 3
„ustawy Prawo budowlane”), niejednokrotnie zlecić wykonanie prac archeologicznych i konserwatorskich uprawnionym specjalistom (zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych”). Niezależnie od tych obostrzeń cała inwestycja musi być zgodna
z przepisami techniczno-budowlanymi, stosowanymi dla nowych inwestycji.
Dogodniejszym zapisem dla inwestora jest ochrona całego budynku poprzez
objęcie go wpisem do rejestru zabytków lub poprzez ustanowienie ochrony
konserwatorskiej obiektu na podstawie planu miejscowego. W tym przypadku
art. 9 „ustawy Prawo budowlane” dopuszcza możliwość uzyskania zgody na
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, w tym zachowanie: niewymiarowych klatek schodowych, wydłużonych dróg ewakuacyjnych, zaniżonych
parametrów termoizolacyjnych, mniejszych otworów drzwiowych, zaniżonego
nasłonecznienia pomieszczeń itd. Koszty niezbędnych prac konserwatorskich
zostaną inwestorowi zrekompensowane poprzez obniżenie kosztów obowiązkowych robót budowlanych.
15. Koszty opracowania projektu adaptacji historycznego obiektu są wysokie
i mogą być wyższe nawet o 30-40% w stosunku do kosztów opracowania projektu dla zupełnie nowej inwestycji (Stasiak 1998). Projekt podrażają przede
wszystkim prace przedprojektowe (inwentaryzacje, badania skażeń budynku),
skomplikowany projekt architektoniczny i konstrukcyjny.
16. Czas adaptacji obiektu o nieskomplikowanym programie funkcjonalnym wynosi przeciętnie od 8 do 14 miesięcy, zatem jest korzystniejszy niż okres potrzebny na realizację nowego obiektu – uzyskanie stanu surowego zamkniętego od 18 do 24 miesięcy i wykończenie minimum 12 miesięcy (Stasiak
1998).
17. Nieruchomości kolejowe mają zazwyczaj zapewnioną pełną obsługę zewnętrznej infrastruktury technicznej i rozbudowaną sieć infrastruktury komunikacyjnej, tj. szerokie drogi dojazdowe, bocznice kolejowe i zaplecze parkingowe.
Elementy te wpływają na zmniejszenie kosztów inwestycji.
18. Autonomiczne układy większych zakładów posiadają najczęściej własną siatkę ulic i placów, niełączących się w ciągły układ z miastem. Sytuacja ta jest
poprawna do czasu, kiedy oba organizmy funkcjonują niezależnie, a użytkowanie terenu jest diametralnie różne. W momencie adaptacji omawianych
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terenów na nowe funkcje śródmiejskie, brak spójności obu układów staje się
poważnym problemem urbanistycznym. W celu ich scalenia należy zazwyczaj przeprowadzić drastyczne wyburzenia zabudowy poprzemysłowej, aby
wyznaczyć nową siatkę ulic i placów, kontynuującą układ istniejących, miejskich przestrzeni publicznych. Działania te winny być poprzedzone wnikliwymi analizami urbanistycznymi, bowiem źle zaprojektowane przedłużenia
ciągów pieszych mogą przyczynić się do porażki całego programu rewitalizacji. Problem ten jest szczególnie ważny w procesie przedłużania centrów
miast i realizacji nowych centrów usługowych. Należy przy tym pamiętać
o ograniczonej mobilności i percepcji zmysłów pieszego, jak i o ograniczonym programie funkcjonalno-przestrzennym, mogącym wypełnić tkankę
miejską. Istnieją jednak funkcje miejskie, dla których pewne wyizolowanie
działa korzystnie. Do nich można zaliczyć studenckie kampusy czy duże centra rozrywki nocnej.

6.9. Tendencje przekształceń terenów pokolejowych na nowe funkcje
miejskie
Zgodnie z klasyfikacją przeprowadzoną przez Klausa Beckmanna (2002) można
zauważyć ogólne tendencje przekształceń poszczególnych obszarów kolejowych na
nowe funkcje miejskie. Badania oparto o zrealizowane inwestycje w Europie Zachodniej. Budynki dworcowe oraz tereny bezpośrednio do nich przylegające, zajmowane
przez plac dworcowy, ekspedycję, bocznice itp. winny być przekształcane głównie
w kierunku wzmocnienia funkcji bezpośrednio związanych z obsługą pasażerów oraz
komercjalizacji zbędnych powierzchni na cele usługowe. Tereny kolejowe w ścisłym sąsiedztwie dworca w promieniu ok. 200-300 m (zasięg zależny od wielkości i znaczenia
stacji), takie jak: stacja rozrządowa i postojowa, zakłady naprawcze, tereny pocztowe
itp. powinny być przeznaczone pod rozwój węzła multimodalnego, dzięki czemu wzrośnie znaczenie dworca jako centralnego punktu w strukturze miasta. Tereny kolejowe
w dalszym oddaleniu, maksymalnie w promieniu ok. 1000 m, wykraczające poza ścisły
obszar dworca, takie jak: stacja rozrządowa i postojowa, stacja towarowa, tereny przemysłowe, magazynowe i składowe itp. mogą być adaptowane na funkcje miejskie niekoniecznie związane z transportem. Mogą to być duże projekty handlowe i rozrywkowe,
jak i mieszkaniowe, podnoszące jakość usług i zamieszkania na obszarze śródmiejskim,
wzmacniające istniejącą strukturę. Tereny liniowe (torowiska, tereny zielone, pracownicze ogrody działkowe, nieużytki, tereny magazynowe i składowe) nadają się do realizacji ciągów pieszych i rowerowych, ciągów ekologicznych, uzupełniających terenów
rekreacyjnych dla przyległej zabudowy mieszkaniowej. Mogą też być przeznaczone
pod rozwój innych funkcji miejskich, w tym – między innymi – jako rezerwy terenowe
dla przyległego przemysłu. Tereny o dużej miąższości przylegające do linii kolejowych
(bazy transportowe, stacje przeładunkowe, przyległości kolejowe, tereny przemysłowe
i poprzemysłowe) wymagają przekształceń na nowe funkcje miejskie o programie do-
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pasowanym do popytu rynkowego. Nieruchomości kolejowe niezwiązane z transportem
kolejowym, takie jak tereny sportowe i rekreacyjne, pracownicze ogrody działkowe,
infrastruktura socjalna (przychodnie, kluby, świetlice i in.), osiedla pracownicze, winny
być nadal użytkowane według pierwotnych funkcji po wyłączeniu ich ze struktur kolejowych (Załuski 2009b).

6.10. Strategie rewitalizacji według wiodącej funkcji użytkowej
W przypadku rozległych terenów przeznaczonych do przekształceń warto rozpatrzeć kilka koncepcji przestrzennych, opartych na odmiennych, wiodących funkcjach
użytkowych rewitalizowanych dzielnic. Dany obszar może w przyszłości funkcjonować
jako:
1) dzielnica mieszkaniowa – spokojna i bezpieczna dzielnica z przeważającą zabudową mieszkaniową, cechująca się pełnym zakresem usług podstawowych,
będąca w sąsiedztwie centrum i terenów rekreacyjnych, posiadająca zorganizowaną zieleń wewnątrzkwartałową, zorganizowany system uspokojonego ruchu
kołowego, dobrze rozbudowaną sieć komunikacji zbiorowej, dobry standard
mieszkań, atrakcyjność wizualną i społeczną, zapewnione dotacje dla mieszkańców o niskich dochodach, pozbawiona uciążliwego przemysłu i składów
(modelowe przykłady w rejonach dworców: Leuven, Gent, Hautbahnhof-LaimPasing w Monachium);
2) dzielnica kulturalno-rozrywkowa typu główna ulica – ciąg handlowo-usługowy z przewagą usług gastronomicznych i kulturalnych, uzupełniającą
funkcją mieszkaniową, posiadająca wysoką atrakcyjność wizualną dzięki swojemu charakterowi, wzmocnionemu przez wartości kulturowe, dobrą dostępność komunikacyjną zbiorową i indywidualną, zorganizowany
system uspokojonego ruchu kołowego na głównej ulicy; dzielnica leżąca
w centrum lub na jego przedłużeniu w pobliżu terenów zielonych, kumulująca życie weekendowe oraz życie wieczorne i nocne (modelowe przykłady
w rejonach dworców: Metz (Francja), Sint-Niklaas (Belgia), Oosterdokseiland w Amsterdamie);
3) dzielnica biznesu – zabudowa administracyjna i komercyjna z przewagą biur,
usług towarzyszących (handel, gastronomia, sport, poczta, banki, ośrodki
konferencyjne, doradztwo prawne i ekonomiczne, baza hotelowa itd.), dopuszczalny jest przemysł wysokich technologii z inkubatorami przemysłu
i parkami technologicznymi, uzupełniająca zabudowa mieszkaniowa, wysoki
poziom infrastruktury technicznej, telekomunikacyjnej, komunikacyjnej, bezpośredni dostęp do dróg wylotowych z miasta, wysokie standardy estetyczne i ekologiczne, łatwy dostęp do ponadregionalnych dworców kolejowych
i portów lotniczych (modelowe przykłady w rejonach dworców: Potsdamer
Platz w Berlinie, Lizbona Oriente, La Defense w Paryżu, Amsterdam-Zuidas,
Den Haag Cetraal).
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6.11. Problemy przekształceń polskich nieruchomości pokolejowych
Poważnym ograniczeniem w zakresie inwestowania na terenach pokolejowych
jest częstokroć niewielka ich miąższość, ograniczana dodatkowo koniecznością zachowywania znacznych odległości projektowanej zabudowy od terenów kolejowych.
O powyższych ograniczeniach mówi „ustawa o transporcie kolejowym”, a uszczegóławia je „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów
ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej,
a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych” . Według przepisów obowiązuje zakaz zabudowy w odległości 10 m od
granicy obszaru kolejowego i jednocześnie nie mniejszej niż 20 m od osi skrajnego
toru. W zależności od przeznaczenia budynku odległości te winny być zwiększone,
w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu w środowisku (tab. 6.3). W świetle
ustawy odstępstwo jest możliwe, ale wymaga dodatkowych procedur (Załuski 2007).
Projektując inwestycje przy granicy z terenami kolejowymi należy także pamiętać
o uciążliwościach środowiskowych, takich jak drgania (konieczność realizacji droższych konstrukcji budynków, pływających podłóg, szczelniejszych okien itd.), zapylenie powietrza przez opiłki żelaza (szybsze brudzenie się elewacji), czy uciążliwy
zapach związany z brakiem hermetycznych toalet w pociągach i wylewaniem fekaliów
bezpośrednio na tory.
Tabela 6.3. Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona
ścian zewnętrznych z oknami dla przykładowych funkcji

Rodzaj budynku

Budynki
administracyjne

Przegroda zewnętrzna
w pomieszczeniu

Minimalny wskaźnik oceny wypadkowej izolacyjności
akustycznej właściwej przybliżonej R’A2 lub R’A1
w dB, w zależności od miarodajnego poziomu
dźwięku A w dB na zewnątrz budynku w ciągu dnia/
nocy

dzień: 61-65
noc: 51-55

66-70
56-60

71-75
61-65

pokoje do pracy
wymagającej
koncentracji uwagi

28

33

38

pokoje do pracy
administracyjnej

23

28

33

23

28

33

pokoje hotelowe
Budynki hotelowe
kat. dwugwiazdkowej pomieszczenia
gospodarcze, klatki
I niższej
schodowe

Źródło: PN-B-02151-3.

nie stawia się wymagań
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Ryc. 6.3. Mapa hałasu w otoczeniu dworca Gdynia Główna w ciągu dnia
Źródło: Bandera 2009.

Ryc. 6.4. Mapa hałasu w otoczeniu dworca Gdynia Główna w nocy
Źródło: Bandera 2009.

221

222

Daniel Załuski

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, powodowanego przez poszczególne
grupy źródeł hałasu, ustalono w załączniku do „Rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku”. Wartości poziomów dopuszczalnych są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany teren. W świetle
powyższego rozporządzenia obiektami akustycznie chronionymi są przede wszystkim
tereny mieszkaniowe oraz mieszkaniowo-usługowe (Bandera 2009). Analizując wyniki badań przeprowadzonych wzdłuż czynnych magistrali kolejowych lub przy dużych
dworcach należy stwierdzić, iż obszary w ich sąsiedztwie nie powinny być przeznaczane
pod zabudowę mieszkaniową (ryc. 6.3 i 6.4). Warunkowo można je dopuścić przy zastosowaniu kosztownych technologii budowlanych, w znaczny sposób ograniczających
uciążliwości hałasowe (tab. 6.4).
Tabela 6.4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Dopuszczalny poziom hałasu w dB
Pozostałe obiekty i działalność będąca
Drogi lub linie kolejowe
źródłem hałasu
LAeq N
LAeq D
LAeq N
LAeq D
Lp.

1

2

3

4

Rodzaj terenu

Strefa ochronna „A”
uzdrowiska
Tereny szpitali poza miastem
Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży
Tereny domów opieki
społecznej
Tereny szpitali w miastach
Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
Tereny zabudowy zagrodowej
Tereny rekreacyjnowypoczynkowe
Tereny mieszkaniowo-usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
mieszkańców

przedział przedział
przedział c zasu
przedział czasu
czasu
czasu
odniesienia równy odniesienia równy
odniesienia odniesienia 8 najmniej korzystnym
1 najmniej
równy 16
równy godzinom dnia, kolejno
korzystnej
godzinom 8 godzinom po sobie następującym godzinie nocy
50

45

45

40

55

50

50

40

60

50

55

45

65

55

55

45

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku.
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W przypadku badania drgań zastosowanie ma PN-88/B-02171. Przedmiotem
normy są metody oceny wpływu drgań na ludzi znajdujących się w budynkach oraz
dopuszczalne wartości parametrów tych drgań. Normę stosuje się przy ocenie wpływu
drgań mechanicznych na ludzi znajdujących się w budynkach i odbierających drgania
w sposób bierny. Bierny odbiór drgań oznacza, że człowiek poddany wpływowi drgań
nie obsługuje źródeł drgań i nie ma bezpośredniego wpływu na ich pracę. Norma
określa dopuszczalne wartości parametrów drgań mechanicznych w celu zapewnienia
wymaganego komfortu w różnych warunkach przebywania ludzi w pomieszczeniach
biurowych oraz mieszkalnych (mieszkania, hotele, internaty). Normę stosuje się do
oceny drgań ustalonych (ciągłych lub przerywanych) i drgań sporadycznych. Drgania
ustalone mogą być ciągłe lub przerywane, o łącznym czasie trwania większym niż
30 minut w ciągu doby. Drgania sporadyczne są to drgania o łącznym czasie trwania
nieprzekraczającym 30 minut w ciągu doby. Wrażliwość ciała człowieka na drgania
jest zależna od wielu parametrów, z których na podstawie badań można wyróżnić te,
które odgrywają w ocenie rolę zasadniczą. Organizm człowieka jest szczególnie wrażliwy na: kierunek działania drgań, częstotliwość drgań, przyspieszenie drgań, porę
występowania drgań. Na rycinie 6.5 pokazano człowieka w pozycji stojącej (kontakt
z powierzchnią drgającą przez stopy), w pozycji siedzącej (kontakt przez pośladki
i stopy) oraz leżącej (Bandera 2009). Analizując drgania w budynkach przy czynnych
szlakach kolejowych należy stwierdzić, iż są one ponadnormatywne głównie w czasie
pory nocnej, a ich uciążliwość należy ograniczać przede wszystkim dla funkcji mieszkaniowych.

Ryc. 6.5. Układ współrzędnych i pozycje człowieka ilustrujące uciążliwość drgań dla
ludzi
Źródło: Bandera 2009.
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Poważnym ograniczeniem prawnym jest utrzymywanie obszarów pokolejowych
jako terenów zamkniętych. Zgodnie z art. 4 ust. 3 „ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” „W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich
stref ochronnych. W strefach ochronnych ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu
i korzystaniu z terenów, w tym zakaz zabudowy.” Art. 14 ust. 6 „ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym” jest jeszcze bardziej rygorystyczny, bowiem zakazuje sporządzania planu miejscowego na terenach zamkniętych. W wyniku powyższych
unormowań trudno jest zaplanować nowe przeznaczenie dla terenów pokolejowych. Nie
można też obliczyć jednoznacznej wartości gruntów wynikającej z ich przeznaczenia,
ani też przewidzieć wielkości planowanej zabudowy. Dla gmin są to tereny wyjęte spod
prawa, dla których nie planuje się żadnych rozwiązań komunikacyjnych ani infrastrukturalnych.
Podobnie utrudnione jest inwestowanie w oparciu o decyzje lokalizacyjne. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 „ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”
„decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” na terenach zamkniętych wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ). Ustawa nie wymusza na organie ani na wnioskodawcy zagwarantowania dla inwestycji podłączenia do
infrastruktury technicznej i drogowej. Z drugiej strony RDOŚ musi wydać decyzję
pozytywną nawet wtedy, gdy nieruchomość jest nieuzbrojona, nie ma potencjalnych
możliwości jej uzbrojenia, ani też nie stanowi samodzielnej działki budowlanej, bo
nie ma zapewnionej obsługi komunikacyjnej. Realizacja inwestycji w oparciu o taką
decyzję staje się irracjonalna.
Wiele terenów nadal nie posiada unormowanych stosunków własnościowych
(ryc. 6.6). Dotychczas uwłaszczano grunty nie obarczone skomplikowanymi procedurami, zazwyczaj zlokalizowane poza obszarami śródmiejskimi. Brak powyższych
regulacji unicestwia możliwość sprzedaży takich gruntów. „Ustawa o gospodarce nieruchomościami” dopuszcza jedynie możliwość oddania ich w wieloletnią dzierżawę.
Brak możliwości zakupu lub objęcia w wieczystą dzierżawę danego terenu odstręcza
wielu inwestorów od poważniejszych inwestycji. Na takim gruncie na pewno nie
zostanie zrealizowana zabudowa mieszkaniowa. Rzadko też inwestorzy strategiczni zdecydują się na realizację centrum usługowo-handlowego. Podobne komplikacje
występują w przypadku braku geodezyjnego wydzielenia danej działki z linii kolejowej.
W odróżnieniu od prawa anglosaskiego i skandynawskiego polskie prawo nie przewiduje możliwości podziału nieruchomości w pionie. Nie można zatem ustalić odrębnych własności dla obiektów realizowanych nad i pod istniejącymi terenami kolejowymi. Ten problem dotyczy w szczególności realizacji nowych struktur w ramach dworców
kolejowych albo możliwości nadbudowy linii kolejowych na obszarach śródmiejskich
(linia średnicowa w Warszawie, rejony dworców głównych w Gdańsku, Katowicach,
Krakowie, Szczecinie, Poznaniu i in.).
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Ryc. 6.6. Powierzchnia nieruchomości PKP S.A. o uregulowanym stanie prawnym
Źródło: Min. Infrastruktury Dep. Kolejnictwa z dn. 24.02.2009 r. (Warsza 2009).

Pozbawiony logiki wydaje się podział nieruchomości kolejowych pomiędzy różne firmy wchodzące w skład Grupy PKP S.A. Dla przykładu teren głównej magistrali
trójmiejskiej jest podzielony na wąskie niwy należące do: PKP SKM w Trójmieście,
PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Intercity, PKP Oddział Nieruchomości, PKP Oddział
Dworce Kolejowe. Próba realizacji jakiejkolwiek poważniejszej inwestycji zmusza dewelopera do prowadzenia rozmów ponad podziałami, tj. w Centrali Grupy PKP, czyli
na samym szczycie piramidy decyzyjnej. Powyższa sytuacja prowadzi w konsekwencji
do paraliżu decyzyjnego na szczeblu regionalnym. Dodatkowym ograniczeniem jest konieczność uzyskania zgody dla większości decyzji na szczeblu właściwego wojewody
lub ministra. Wzorem państwowych kolei niemieckich teren dworca łącznie z peronami,
kładkami, tunelami itp. winien leżeć w zarządzie jednej spółki pod nazwą PKP Dworce
Kolejowe.
Innym i chyba najpoważniejszym ograniczeniem jest swoista gra pozorów ze strony PKP. Do dziś wykupienie lub skomunalizowanie gruntów kolejowych jest bardzo
trudne, raz ze względu na obowiązujące przepisy, z drugiej strony na bierną postawę
polskich kolei. PKP nie są w stanie racjonalnie i długofalowo gospodarować swoimi obszarami, nie umieją same w nie inwestować, nie mają też doświadczeń w zawiązywaniu
spółek ze strategicznymi inwestorami. Niechętnie wyprzedają nieruchomości, bowiem
zarobione pieniądze nie zasilają nowych inwestycji, a są natychmiast konfiskowane na
pokrycie długów.
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6.12. Główne wytyczne przekształceń polskich terenów pokolejowych
W odróżnieniu od wielu terenów poprzemysłowych, polskie tereny pokolejowe
nie mogą być porzucone, a właściciel jako państwowy przewoźnik nie może zbankrutować. Można przyjąć, iż nieruchomości te będą zawsze posiadać gospodarza, albo
instytucję odpowiedzialną za ich likwidację. W świetle obowiązujących przepisów samorządy nie muszą obawiać się obarczania ich niechcianym majątkiem PKP. Zgodnie
z art. 9 ust. 5 „ustawy o transporcie kolejowym” koszty likwidacji niedochodowych
linii kolejowych, po odjęciu zysków ze sprzedaży gruntów i majątku trwałego, pokrywa budżet państwa. Dopóki tereny kolejowe będą zajęte pod infrastrukturę kolejową,
będą też na mocy art. 8 powyższej ustawy zwolnione od opłat z tytułu użytkowania
wieczystego.
Z drugiej strony samorządy chciałyby zagospodarować rozległe nieużytki leżące w środku ośrodków miejskich. Niezbędne jest zatem wyłączenie terenów kolejowych z ewidencji terenów zamkniętych, o które od kilku lat bezskutecznie zabiega
Ministerstwo Infrastruktury. Konieczne jest też nawiązanie prawdziwej współpracy
samorządów i lokalnej ludności z kolejarzami. W nowelizacji „ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu” winny zostać jednoznacznie uregulowane ustalenia w zakresie możliwości realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na
obszarach kolejowych. PKP winny też walczyć o stworzenie przez polski rząd mechanizmów prawnych, które pozwoliłyby realnie gospodarować zyskami ze sprzedaży nieruchomości. Zyski te winny przynajmniej częściowo pokrywać koszty nowych inwestycji kolejowych, np. zakupu terenów poza obszarami miejskimi w celu
przeniesienia tam zaplecza technicznego. Wzorem innych krajów europejskich PKP
winno zachować pozycję monopolisty w zakresie zarządzania magistralną siecią
wraz z dworcami kolejowymi. Należy wprowadzić opłaty dworcowe, które winny
stać się podstawowym dochodem dworców, podobnie jak opłaty lotniskowe są najważniejszym dochodem dla terminali lotniczych. Dzięki takiemu rozwiązaniu wiele
dworców, niemających wartości komercyjnej, mogłoby dalej być utrzymywane jako
obiekty obsługi podróżnych. Firma nimi zarządzająca byłaby wówczas odpowiedzialna za należytą i staranną opiekę nad podróżnymi, tj. głównie za utrzymanie we
właściwym stanie kas, poczekalni, toalet, traktów pieszych, peronów itp.), właściwą
obsługę wszelkiego rodzaju informatorów, powiadamiających pasażerów o wszystkich środkach transportu zbiorowego, niezależnie od przewoźnika, do którego należą. Trzeba natomiast wprowadzić konkurencję w zakresie samych przewozów.
Firma winna zostać odpolityczniona, w maksymalnym stopniu skomercjalizowana
i dostosowana do realiów konkurencji rynkowej z zachowaniem podstawowej misji
społecznej, jaką jest przewóz osób. Wzorem winna być tu organizacja państwowych
kolei niemieckich czy państwowych kolei szwajcarskich. PKP S.A. musi też zmienić
filozofię zarządzania – z inżynierskiej na menadżerską.
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6.13. Prawne możliwości działań PKP S.A. w zakresie przekształceń
terenów pokolejowych
W wyniku ograniczania majątku PKP S.A. zostały uwolnione rozległe tereny pokolejowe. Kolejne tereny uwolnią się w związku z wprowadzaniem w życie „Strategii dla
transportu kolejowego do 2013 r.” (2007). Stacje rozrządowe, manewrowe i postojowe
będą przenoszone poza miasta, a zaplecza techniczne koncentrowane w jednym miejscu. Jednocześnie zakłada się, iż zostanie sprzedanych lub wydzierżawionych około 100
dworców o wielkości odprawy powyżej 300 tys. pasażerów rocznie, zlokalizowanych
w centrach miast i stanowiących multimodalne węzły komunikacyjne (tab. 6.5) (Adwent 2007). W wyniku powyższych działań przewiduje się, iż około 15-20% terenów
kolejowych (ok. 16 tys. ha) zostanie zagospodarowanych w nowy, komercyjny sposób
niezwiązany z misją firmy, głównie na funkcje usługowe i mieszkaniowe. Jednakże
nie więcej niż połowa z nich stanowi atrakcyjną ofertę lokalizacyjną. Według powyższej strategii do 2013 r. zyski ze sprzedaży kolejowych nieruchomości winny wynieść
ok. 2,65 mld zł. Kwota ta pozwoli na spłatę znacznej części długów PKP S.A., które
w 2014 r. powinny się zmniejszyć do 1,1 mld zł. Część długów spółka ma też spłacać
z bieżącej działalności, m.in. z dzierżawy majątku (Grzegorzewski, Głowacki 2006;
Rzeczpospolita 16.04.2007).
Do najcenniejszych działek należą m.in. tereny „Wolnych Torów” o powierzchni
ok. 20 ha w centrum Poznania obok Dworca Głównego, działka we Wrocławiu-Kuźnikach (10 ha), działka z widokiem na morze w Gdańsku-Stogach (5 ha), stary stadion
Lecha na Dębcu w Poznaniu (4 ha), 24-hektarowa działka na Odolanach w Warszawie,
czy szczególnie cenna nieruchomość przy Dworcu Centralnym w Warszawie pomiędzy
ulicami Chmielną, Jana Pawła II i Al. Jerozolimskimi (3,5 ha), której wartość może
wynosić nawet 800 mln złotych (tab. 6.5) (www.rynek-kolejowy.pl – Gazeta Prawna
19.11.2008).
Tabela 6.5. Wykaz strategicznych dworców kolejowych, zarządzanych przez PKP S.A.
Oddział Dworce Kolejowe
L.p.

Kategoria A
roczna odprawa
podróżnych powyżej
2 mln

1
2
3
4
5
6

Bydgoszcz Gł.
Częstochowa
Gdańsk Gł.
Gdynia Gł. Os.
Gliwice
Katowice

Kategoria B
roczna odprawa
podróżnych
w przedziale
1 – 2 mln
Białystok

Bielsko-Biała Gł.
Grodzisk
Mazowiecki
Inowrocław
Kielce

Leszno

Kategoria C
roczna odprawa
podróżnych
w przedziale
0,3 – 1 mln
Białogard
Czechowice-Dziedzice
Elbląg
Gdańsk Wrzeszcz
Gorzów Wlk.
Iława Gł.

Kategoria D
roczna odprawa
podróżnych
poniżej 0,3 mln
W-wa Powiśle
W-wa Stadion

228
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Kraków Gł.
Opole Gł.
Poznań Gł.
Stargard Szczeciński
Szczecin Gł.
Tczew
W-wa Centralna
W-wa Śródmieście
Wrocław Gł.

Lublin
Łódź Fabryczna
Łódź Kaliska

Mińsk Mazowiecki
Olsztyn Gł.
Radom
Rzeszów

Skierniewice
Słupsk
Tarnów
Tłuszcz

Toruń Gł.
W-wa Ochota
W-wa Wileńska
Zawiercie

Jelenia Góra
Kędzierzyn-Koźle
Kołobrzeg
Koszalin
Kutno
Lubliniec
Łowicz Gł.
Malbork
Myszków
Oborniki Śląskie
Ostrów Wlk.
Oświęcim
Otwock
Piła Gł.
Piotrków Trybunalski
Przemyśl Gł.
Rybnik
Siedlce
Sopot
Tarnowskie Góry
Trzebinia
Tychy
W-wa Gdańska
W-wa Wschodnia
W-wa Zachodnia
Włocławek
Zielona Góra
Żmigród
Żywiec

Źródło: PKP S.A.

Pozostała część terenów i znajdujących się na nich obiektów nie stanowi atrakcyjnych lokalizacji komercyjnych lub też znajduje się w miejscowościach o zbyt
małym potencjale gospodarczym. W związku z tym PKP Oddział Nieruchomości
prowadzi następujące działania w kierunku pozbycia się zbędnego majątku (tab. 6.6
i ryc. 6.7): (1) wnosi aportem do Polskich Linii Kolejowych S.A. linie kolejowe
wraz z małymi budynkami stacyjnymi, w których znajdują się urządzenia do prowadzenia ruchu kolejowego, (2) oddaje dworce w wieloletnią dzierżawę samorządom
lub podmiotom prywatnym, (3) przekazuje tereny samorządom w zamian za zaległe
zobowiązania podatkowe, (4) tworzy spółki celowe z udziałem PKP, samorządów
lub podmiotów prywatnych, (5) sprzedaje grunty w ramach publicznych przetargów,
(6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach przekazuje grunty nieodpłatnie na
rzecz samorządów, (7) dokonuje fizycznej likwidacji obiektów, a teren pozostawia
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odłogiem (Grzegorzewski, Głowacki 2006). Powyższe działania reguluje „ustawa
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
Polskie Koleje Państwowe”.
Tabela 6.6. Działania podejmowane przez PKP S.A. odnośnie dworców kolejowych,
których utrzymanie przez spółkę jest nieopłacalne
Działanie

Oddanie w wieloletnią
dzierżawę lub użyczenie
właściwym terytorialnie
gminom

Podstawa prawna

art. 39 ust. 1 ustawy o
komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego Polskie Koleje
Państwowe

Przekazanie dworców
jednostkom samorządowego art. 66 ustawy Ordynacja
w zamian za zaległe
podatkowa
zobowiązania podatkowe
art. 40 ust. 1 ustawy o
komercjalizacji, restrukturyzacji
Sprzedaż dworców w drodze
i prywatyzacji przedsiębiorstwa
przetargu publicznego
państwowego Polskie Koleje
Państwowe
art. 39 ust. 4 ustawy o komercjaliNieodpłatne przekazanie
zacji, restrukturyzacji i prywatyzadworców na rzecz
cji przedsiębiorstwa państwowego
samorządów
Polskie Koleje Państwowe
Fizyczna likwidacja dworców art. 39 ust. 4 ustawy o komercjalio złym stanie technicznym, zacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
których przejęciem nie są
zainteresowane samorządy
Polskie Koleje Państwowe
Zmiana sposobu
–
użytkowania na inne funkcje

Przykładowe dworce
Łubiana, Reszel, Gralewo,
Pieniężno, Targowska Wola,
Wołowno, Orchowo, Ponętowo
Górne, Policko, Raczyn, Śrem,
Skoliniec, Rzęśnica, Stary Chwalim,
Barwinka, Będzin, Opole Lubelskie,
Niezabitów, Pińczów, Karczmiska,
Umianowice, Iłowo Osada, Giżycko,
Dźwierzuty, Gronów, Osina,
Sokoliniec, Trzebiatów, Gryfice
16 dworców w 2007 r. (ostatnio
Namysłów)
Drużyn, Wyry, Tychy (kasa biletowa),
Posądza, Wiślica, Kruklany, Stożno,
Kisielice, Słobity, Lubacz, Panienka,
Stepnica, Czerwonka, Gródek,
Szczawno Zdrój
Lubawka

48 dworców i przystanków
osobowych w latach 2005-2006,
41 w 2007 r.
Morąg, Woszczele, Nowa Wieś
Ełcka

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Grzegorzewski, Głowacki 2006; www.rynek-kolejowy.pl,
25.04.2007; Rydzyński i inni 2008; www.rynek-kolejowy.pl, 25.04.2007.

Znaczącym wkładem w zagospodarowanie terenów dworcowych są działania
remontowe i porządkowe, współfinansowane z funduszy samorządowych, m.in.
w miejscowościach: Pruszcz Pomorski, Grudziądz, Świętochłowice, Łazy, Zduńska
Wola, Skierniewice, Kobyłka, Wołomin, Ząbki, Świdnik, Puławy, Włoszczowa Północ, Skarżysko- Kamienna, Zgierz i Łobez (Grzegorzewski, Głowacki 2006; www.
rynek-kolejowy.pl – PKP S.A. 08.05.2007). Dzięki działaniom Ministerstwa Infrastruktury w dniu 6 grudnia 2008 r. wprowadzono w życie „ustawę z dn. 24.10.2008 r.
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o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym”,
która daje możliwość finansowania i współfinansowania ze środków publicznych,
w tym budżetu państwa, budowy lub przebudowy dworców kolejowych w zakresie
bezpośrednio związanym z obsługą podróżnych (art. 38 ust. 6a). Na jej podstawie
PKP S.A. chcą przyspieszyć realizację programów inwestycyjnych na 36 dworcach:
Warszawa Centralna, Warszawa Stadion, Warszawa Śródmieście, Iława, Działdowo,
Malbork, Kutno, Przemyśl Główny, Zawiercie, Leszno, Piotrków Trybunalski, Radom, Czechowice Dziedzice, Pruszków, Jarosław, Legnica, Gdańsk Oliwa, Szymankowo, Brzeg, Wrocław Kuźniki, Wrocław Mikołajów, Wrocław Pracze, Wrocław
Leśnica, Wrocław Brochów, Oborniki Śląskie, Chojnów, Dworzec Letni w Poznaniu,
Wronki, Koło, Bochnia, Krzeszowice, Łańcut, Wieliczka, Radziwiłłów Mazowiecki,
Nasielsk i Międzyborów. Wszystkie realizowane projekty mają zostać zakończone
do 2012 roku (www.pkp.pl).

Ryc. 6.7. Formy zbycia zbędnych dworców kolejowych
Źródło: Min. Infrastruktury Dep. Kolejnictwa z dn. 24.02.2009 r. (Warsza 2009).

Rozdział 6. Tereny pokolejowe PKP S.A. – szanse i możliwości...

231

6.14. Zrealizowane i planowane przekształcenia śródmiejskich nieruchomości kolejowych w Polsce
Ilość zrealizowanych inwestycji na terenach kolejowych i pokolejowych świadczy o niewielkiej skuteczności menadżerskiej pracowników kolei oraz nadmiernej ilości
ograniczeń prawnych, związanych z możliwością realizacji inwestycji komercyjnych
na tych obszarach. Przyczyną niepowodzeń nowych inwestycji może być również brak
wyspecjalizowanych i właściwie wyedukowanych komórek organizacyjnych wewnątrz
struktury PKP S.A. odpowiedzialnych za przygotowywanie programów inwestorskich,
samodzielne projektowanie czy profesjonalny nadzór nad firmami zewnętrznymi. W latach 90. XX wieku zlikwidowano w PKP piony projektowe. Ze względu na brak popytu
zewnętrzne biura projektów kolejowych przebranżowiły się. Uczelnie polskie nie rozwijały się w zakresie nowoczesnego projektowania struktur kolejowych, z czasem ograniczały też kształcenie nowych studentów, mogących w przyszłości zasilić wysłużone
kadry.
Najlepszą realizacją polską, powstałą w ramach dzierżawy wieloletniej, wydaje
się być przebudowa dworca Warszawa Wileńska na centrum handlowe Carrefour wraz
z nowym dworcem (otwarcie 2002). W ramach inwestycji prywatnej powstał dobrze
zaprojektowany dworzec kolejowy, śródmiejska galeria handlowa, wielopoziomowy parking i część biurowa. Dzięki przemyślanej, wielopoziomowej strukturze we
właściwy sposób wykorzystano potencjał miejsca, podniesiono rangę centrum Pragi
i przyczyniono się do ogólnego ożywienia dzielnicy, a co najistotniejsze dla niniejszego opracowania – w racjonalny sposób zagospodarowano rozległe tereny kolejowe. Otwarta we wrześniu 2006 r. Galeria Krakowska wprowadziła wprawdzie nową
jakość w rejonie Dworca Głównego w Krakowie, zagospodarowując rozległe tereny
pokolejowe i poprzemysłowe, ale nie rozwiązała we właściwy sposób problemów komunikacyjnych i nie zagwarantowała interesów PKP w zakresie racjonalnej obsługi
podróżnych. Galeria Bałtycka w Gdańsku-Wrzeszczu (otwarcie w końcu 2007) także
została zrealizowana na terenach poprzemysłowych, a przyległe bocznice towarowe
zagospodarowywane zostały na nowy układ uliczny obsługujący centrum handlowe. Sam dworzec traktowany tu jest jedynie jako generator potencjalnych klientów.
W otoczeniu centrum nie powstaną najprawdopodobniej żadne wartościowe przestrzenie publiczne, spajające Gdańsk-Wrzeszcz w jeden system śródmiejskich ciągów handlowych. Sukcesem miała się okazać modernizacja dworca w Giżycku, zrealizowana
przez gminę w związku z przejęciem obiektu w wieloletnią dzierżawę. Budynek miał
być zaadaptowany na schronisko młodzieżowe i usługi komercyjne (otwarcie lipiec
2006). Wprawdzie budynek wyremontowano, ale ze względu na uciążliwą lokalizację
i zbyt małe potoki podróżnych, nie udało się wynająć zbędnych powierzchni na cele
komercyjne.
Do dziś nieliczne tereny pokolejowe udało się zbyć miastom lub inwestorom prywatnym. W przypadku adaptacji na nowe funkcje miejskie są one zazwyczaj rekultywowane, a następnie zabudowywane nowymi strukturami, wtapiającymi się w tkankę
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miejską, przez co trudno je odróżnić od terenów pozostałych (np. Centrum Handlowe
„Arkadia” i Centrum Handlowe „Warszawa Wileńska” w Warszawie, rejon ul. Kołłątaja
w Słupsku). Od wielu lat czekają na zainwestowanie rozległe tereny pokolejowe Międzytorza w Gdyni, Targu Siennego i Rakowego oraz Dworca Towarowego w Gdańsku,
Wolnych Torów w Poznaniu, rejony dworców głównych w Szczecinie, Olsztynie i Bydgoszczy, pas kolejowy pomiędzy Dworcem Centralnym a Dworcem Głównym w Warszawie, warszawskie Odolany i wiele innych. W związku z kryzysem gospodarczym
unieważniono duży przetarg komercyjny na przebudowę rejonu Dworca Wschodniego
w Warszawie. Do roku 2012 najprawdopodobniej nie zostaną również sfinalizowane
inwestycje w rejonie Dworca Zachodniego w Warszawie (inwestor – Nexity), Katowic
Głównych (inwestor – Neinver), Dworca Głównego w Poznaniu i Sopotu (brak inwestorów strategicznych).

Fot. 6.1. Dworzec w Giżycku po przebudowie (2005-06)
Zdjęcie: D. Załuski

Przykład 6.1. Dworzec Warszawa Wileńska (inwestycja prywatna)
Pierwszym, większym przedsięwzięciem komercyjnym w ramach pokomunistycznych struktur PKP była przebudowa stacji Warszawa Wileńska, zastąpienie
starego dworca nowym, likwidacja targowiska miejskiego na placu dworcowym
i zabudowanie go wielofunkcyjną strukturą usługowo-handlową (65 000m2, 90
sklepów i 10 restauracji) wraz z częścią biurową i parkingową na 1200 stanowisk
(www.cefic.pl, 03.05.2007). Inwestycję zlokalizowano na obszarze ponad 3 ha, położonym w centrum dzielnicy Praga Północ, między ulicami Targową, Białostocką
i al. Solidarności. Przedsięwzięcie oparto na formule wieloletniej dzierżawy (30
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lat). Umowę podpisano w październiku 1997 r. (Małecka 2006). Następnie po kilku latach teren ten odsprzedano dotychczasowemu dzierżawcy w ramach przetargu publicznego. Centrum Handlowe „Warszawa Wileńska” zrealizowano w latach
1999-2002 według projektu P. Szelińskiego, R. Cieślaka, P. Schneidera, D. Chmiela
i M. Brutkowskiego (Wąsowski 2005). Kompleks posiada dobrze zaprojektowany,
wydzielony w strukturze dworzec kolejowy, z czytelnie poprowadzonymi ciągami
pieszymi – poprzez centrum handlowe i bezpośrednio z al. Solidarności. Nad dworcem zlokalizowano supermarket Carrefour, a ponad całym centrum handlowym
część biurową.
Opisane przedsięwzięcie wydaje się być najlepszą inwestycją polską, zrealizowaną na terenach kolejowych po 1990 roku. Dzięki niej powstały dwa nowoczesne
obiekty – dworzec kolejowy i śródmiejska galeria handlowa. Oba przyczyniły się do
podniesienia rangi centrum Pragi i były jednymi z pierwszych katalizatorów rewitalizacji centrum dzielnicy Praga Północ.

Fot. 6.2. Dworzec Warszawa Wileńska
Zdjęcie: D. Załuski
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Przykład 6.2. Krakowskie Centrum Komunikacyjne – inwestycja prywatno-publiczna
Do strategicznych inwestycji kolejowych należy Dworzec Główny w Krakowie w ramach projektu „Krakowowskie Centrum Komunikacyjne” (KCK). W połowie lat siedemdziesiątych XX wieku rozpoczęto przebudowę dworca z czołowoprzelotowego na przelotowy. Priorytetem było zachowanie i podniesienie rangi
zabytkowych budynków dworca i poczty. Do 1989 r. wybudowano nowe perony,
konstrukcję dworca podziemnego pod peronami, parking na płycie nad peronami,
rozpoczęto realizację tunelu samochodowego i drogowego. Z braku funduszy inwestycję wstrzymano (Ogrodnik 2004). W 1998 r. wyłoniono inwestora strategicznego – amerykańską firmę Tishman Speyer Properties, która do 2003 r. miała zainwestować w rejonie dworca 1,7 mld złotych (420 mln euro). Terenem inwestycji
objęto 12ha (65% Skarbu Państwa w zarządzie Poczty Polskiej, PKP i Ministerstwa
Obrony Narodowej, 16% miasta Kraków, 13% prywatnych właścicieli, 6% kościoła). Ze względu na przeciągające się procedury komunalizacji gruntów kolejowych
firma przekazała inwestycję niemieckiej firmie ECE GmbH, która ma ogromne doświadczenia w zakresie inwestowania na terenach kolejowych. Jest ona głównym,
prywatnym udziałowcem spółki prywatno-publicznej Bahnhofmanagement und
-entwicklungsgesellschaft mbH (BME) z głównym udziałem publicznym Deutsche

Fot. 6.3. Galeria Krakowska przy Dworcu Głównym w Krakowie
Zdjęcie: D. Załuski.
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Bahn AG, założonej 2003 r. Spółka dysponuje w 25 miastach niemieckich śródmiejskimi obszarami inwestycyjnymi o ogólnej powierzchni 1.600 hektarów (Schelte
1999). Jej wielkimi sukcesami komercyjnymi stały się przebudowy dworców głównych w Lipsku, Kolonii i Hanowerze.
Pierwotna koncepcja architektoniczna dla KCK z 1998 r. zakładała realizację
158,5 tys. m2 powierzchni użytkowej (centrum handlowe 41%, multikino 4%, hotele 30%, biura 25%, pasaże 0%) i 4,1tys. miejsc parkingowych. W związku z recesją
gospodarczą Krakowa miało być zrealizowane jedynie 114,8 tys. m2 powierzchni
użytkowej (centrum handlowe 49%, multikino 9%, gastronomia 3%, hotele 9%,
biura 9%, przekryte pasaże 21%) i 1,5tys. miejsc parkingowych (Zuziak 2003).
W roku 2004 oczyszczono teren z obiektów pokolejowych i poprzemysłowych. Kolejno zrealizowanymi elementami KCK były: (1) Regionalny Dworzec Autobusowy, otwarty w listopadzie 2005 (fundusze PKS, miasta Kraków i Wojewody); (2)
Galeria Krakowska (ok. 60 tys. m2 powierzchni handlowej) wraz z placem dworcowym i otaczającymi przestrzeniami publicznymi, otwarta we wrześniu 2006 r.
(fundusze Tishman Speyer Properties, ECE), (3) układ uliczny w całości oddany
w maju 2007 – ul. Wita Stwosza, ul. Nowa Pawia i tunel drogowy w ciągu ul.
Szlak i ul. św. Kalinowskiego (fundusze miasta Kraków przy wsparciu kredytów
z EBOR, Tishman Speyer Properties); (4) tunel dla Krakowskiego Szybkiego Tramwaju wraz z podziemnym przystankiem „Dworzec Główny”, otwarty w grudniu
2008 r. (fundusze miasta Kraków). Ostatnim elementem KCK będzie dokończenie
budowy Dworca Podziemnego, którego otwarcie przewiduje się na przełomie 2011
i 2012 roku (ok. 12.000 m2 powierzchni użytkowej). Obok ciągów pieszych i pomieszczeń przeznaczonych do obsługi pasażerów znajdą się tu lokale komercyjne
na wynajem. Obecnie trwają rozmowy w sprawie przekazania w zarząd tych lokali
firmie ECE, która wówczas traktowałaby Dworzec Podziemny jako integralną część
Galerii Krakowskiej, a nie konkurencyjny obiekt komercyjny o nieporównywalnie
niższym potencjale ekonomicznym.
Pomimo uzyskania nowej jakości zabudowy w rejonie Dworca Głównego, zagospodarowania rozległych terenów pokolejowych i poprzemysłowych w ścisłym
centrum Krakowa, nie rozwiązano we właściwy sposób problemów komunikacyjnych. Można wręcz stwierdzić, iż PKP nie zadbała o swoje interesy, bowiem nowe
inwestycje całkowicie przysłoniły dworzec kolejowy. Jeżeli rzeczywiście zabytkowy dworzec zostanie sprzedany, wówczas miasto utraci jednoznacznie rozpoznawalną ikonę, a jednocześnie ważny element marketingowy PKP. Osiemsettysięczne
miasto otrzyma w zamian za dworzec główny schowany na zapleczu dworca PKS
i Galerii Krakowskiej podziemny przystanek. Już dziś przyjezdni nie umieją wyjść
z labiryntów Galerii Krakowskiej, a odjeżdżający nie znajdują przejść na perony.
Skandaliczna jest również forma obsługi pasażerów w zatłoczonych tunelach pod
peronami. Znając dotychczasowe, niemieckie realizacje firmy ECE należy stwierdzić, iż firma zna reguły poprawnego projektowania centrów handlowych na dwor-
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cach, przy zachowaniu czytelności układów komunikacyjnych i funkcji przewozowych jako priorytetowych. Galeria Krakowska stanowi odmienny przykład. Została
zaprojektowana w sposób wyrachowany, świadomy i celowy jako labirynt lub kasyno. Informatory na temat lokalizacji wejść do dworca dezinformują podróżnych,
brakuje zegarów, rozkładów jazdy, czytelnych i prostych ciągów pieszych. Dzięki
odpowiedniemu manipulowaniu światłem sztucznym klient zatraca poczucie pór
dnia i nocy. Nie wiadomo, gdzie są kasy i informacja kolejowa. Zagubiony pasażer
najprawdopodobniej nie zdąży na pociąg, zatem spędzi w galerii więcej czasu i zostawi w niej więcej pieniędzy.
Przykład 6.3. Dworzec Będzin Miasto – inwestycja gminna
Przekazanie dworca Będzin Miasto (proj. E. Norwerth, realizacja 1927-1931)
w zarząd gminy miejskiej było jednym z nowatorskich projektów, zaakceptowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i zalecanym do stosowania przy innych
inicjatywach samorządowych. Warunkiem przejęcia obiektu było przedstawienie programu finansowego z propozycją przekształceń budynku na nowe funkcje. Po czterech latach starań w czerwcu 2006 r. władze miasta przejęły dworzec
na podstawie umowy dzierżawy na 29 lat. Po tym okresie umowa z PKP S.A.
ma być automatycznie przedłużona, w przeciwnym razie kolej będzie musiała
zwrócić miastu koszty remontów. W 2007 r. rozpoczęto modenizację budynku,
asygnując z budżetu gminy 230 tys. zł na naprawę dachu, wymianę okien, termoizolację i odnowę elewacji. W 2008 r. zaadaptowano część wnętrz za kwotę
1,3 mln zł na Centrum Monitoringu i Straży Miejskiej. Całkowity remont ma
zakończyć się w 2009 r. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje pomieszczenia obsługujące pasażerów kolei oraz lokale komercyjne na wynajem. Budynek
zostanie dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych (www.rynek-kolejowy.pl –
PKP S.A. 21.08.2006; www.rynek-kolejowy.pl – Gazeta Wyborcza (Katowice),
31.08.2007).
Odnowa dworca jest jednym z elementów „Programu rewitalizacji Miasta Będzina”, którego realizacja rozpoczęła się w 2003 r. I etap programu miał na celu poprawę
układu komunikacyjnego w rejonie dworca. Dotyczył obszaru o powierzchni 11.435,2
m2 i objął przebudowę starego tunelu pod terenami PKP, budowę drugiego tunelu
i przebudowę towarzyszącego układu drogowego. Drugi etap (2003-2004) dotyczył
przebudowy rejonu Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i fragmentu ul. Małachowskiego na reprezentacyjną przestrzeń publiczną centrum miasta. W ramach programu wymieniono podziemną infrastrukturę techniczną, przebudowano nawierzchnie,
wprowadzono zieleń i nowe elementy małej architektury, między innymi ozdobne
oświetlenie, rzeźby i fontannę. Przed dworcem zrealizowano węzeł komunikacyjny
z parkingiem, postojem taksówek, przystankiem dla autobusów i minibusów. I etap
kosztował 3.165.453zł, drugi – 3.785.300zł. Oba były w całości pokryte z budżetu
miasta (Delowski 2004; Delowski 2006).

Rozdział 6. Tereny pokolejowe PKP S.A. – szanse i możliwości...

237

Założono, iż efektem programu rewitalizacji będzie podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej centrum miasta, wzrost bezpieczeństwa i podniesienie jakości życia
mieszkańców, pobudzenie oddolnych inicjatyw lokalnej społeczności, stworzenie
konkurencyjnego programu funkcjonalnego śródmieścia dla powstałych na przedmieściach hipermarketów.
Przykład 6.4. Targ Sienny i Rakowy w Gdańsku – niezrealizowana inwestycja
Rejon Targu Siennego i Rakowego w Śródmieściu Gdańska od dłuższego
czasu cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. W październiku 2000 roku
firma ING Real Estate, znana w Polsce z realizacji Złotych Tarasów w Warszawie,
podpisała z Zarządem Miasta Gdańska list intencyjny w sprawie budowy wielofunkcyjnego założenia urbanistycznego na terenie 6,65 ha o powierzchni użytkowej 210.000 m2. W 2001 roku umowa intencyjna została rozszerzona o trzeciego
partnera PKP S.A. – właściciela duktu kolejowego, przebiegającego w zachodniej
części terenu. W ramach umowy PKP S.A. zgodziły się na przekrycie duktu płytą
z możliwością jej zabudowy wielokondygnacyjną zabudową śródmiejską, miasto
miało uporządkować sytuację planistyczną i własnościową terenu, a holenderska firma miała sfinansować całą realizację łącznie z budową nowego przystanku
Szybkiej Kolei Miejskiej Gdańsk – Śródmieście. W 2002 roku ING Real Estate
zleciła firmie architektonicznej Mecanoo Architecten z Holandii wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla całego terenu, znanej pod handlową
nazwą polską „Targ Sienny i Rakowy” lub nazwą angielską „Radunia Plaza”.
Planowany koszt inwestycji miał wstępnie wynieść 180 mln euro. Obejmował 60
100 m2 powierzchni handlowej, 23 100 m2 biur, 8 000 m2 funkcji rozrywkowych,
14 240 m2 mieszkań, 11 760 m2 powierzchni hotelowej, 48 200 m2 parkingów
podziemnych i 18 400 m2 przestrzeni publicznych (Mecanoo 2002). Holenderska
koncepcja stała się wytyczną do projektu planu miejscowego. Jednym z głównych
wymogów inwestora było uzyskanie wysokiej intensywności zabudowy, łącznie
z możliwością realizacji kontrowersyjnego wieżowca na osi Drogi Królewskiej
(przedłużenie ul. Długiej i Długiego Targu) o wysokości 44 m n.p.m. i obiektu
handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży do 25.000m2. W zamian deweloper miał zrealizować wyłącznie z pieniędzy prywatnych przystanek SKM GdańskŚródmieście. Po burzliwych debatach publicznych, negatywnych uzgodnieniach
i odwołaniach Rada Miasta Gdańska uchwaliła miejscowy plan w czerwcu 2005 r.
(Uchwała Nr XXXIX/1325/05 Rady Miasta Gdańska z dn. 30.06.2005 r.). W tym
czasie ING zaczęła wycofywać się z umowy, tłumacząc ten fakt niekorzystnymi
warunkami inwestycyjnymi w Polsce dla zagranicznych inwestorów (cofnięcie
pozwolenia na budowę dla Złotych Tarasów). W związku z tym Urząd Miasta
Gdańska nie przedłużył kończącej się w 2005 roku umowy i postanowił zaprosić kolejnych inwestorów. Kolejnym problemem okazał się być podział zysków
z dzierżawy terenów nad linią kolejową pomiędzy PKP S.A. a Urzędem Miasta
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Gdańska. Do dziś nie wyłoniono nowego inwestora dla Targu Siennego i Rakowego.

Fot. 6.4. Targ Sienny i Rakowy w Gdańsku
Źródło: materiały Urzędu Miasta Gdańska.

Przykład 6.5. Przebudowa strategicznych dworców kolejowych na Euro 2012 –
inwestycje ze środków publicznych i własnych
Trzy projekty dotyczące dworców kolejowych, tj. Wrocław Główny, Kraków
Główny i Warszawa Centralna zostały w lipcu 2008 r. ujęte na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
(POIiŚ), Priorytetu VII „Transport przyjazny środowisku”, działania 7.1. „Rozwój
transportu kolejowego” Na wniosek PKP S.A. (10.2008 r.) w grudniu 2008 r. Warszawa Centralna została zastąpiona projektem pod nazwą „Przebudowa Kompleksu
Dworcowego Gdynia Główna”. Powyższe inwestycje ujęte są na liście ogłoszonej na
stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/projekty). Program ten jest realizowany w ramach Narodowej Strategii Spójności. Finansowanie programu opiera się na środkach
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Regionalnego (ERDF) oraz Funduszu
Spójności w powiązaniu ze środkami krajowymi. Wszystkie trzy projekty są również
kluczowymi elementami programu Euro 2012, zatem ich zakończenie przewiduje
się do roku 2012 (Załuski, 2009a; NIK 2009). Dla Wrocławia przewiduje się kwotę
162,33 mln zł, dla Krakowa 119,16 mln zł, a dla Gdyni 55,5 mln zł.
Po zakończonym niepowodzeniem przetargu na przebudowę dworca Warszawa
Wschodnia w ramach inwestycji prywatnej, Zarząd PKP S.A. zdecydował o modernizacji obiektu w ramach środków własnych. Wstępnie skalkulowano koszt inwestycji
na ok. 45 mln zł. Koleje będą się starały o jej dofinansowanie z funduszy Skarbu
Państwa. W marcu 2009 r. rozpoczęto intensywne prace projektowe, których pierwszy etap w postaci koncepcji programowo-przestrzennej zakończono w czerwcu tego
roku. W ramach programu Euro 2012 przewiduje się również modernizację dworca
Warszawa Centralna (ok. 40 mln zł) i przystanku Warszawa Stadion (ok. 10 mln. zł)
(Olczyk 2009).

Rozdział 6. Tereny pokolejowe PKP S.A. – szanse i możliwości...

239

Powyższe inwestycje są najważniejszymi, wdrażanymi obecnie projektami, aktywizującymi tereny kolejowe, mogącymi mieć poważniejszy wpływ na rewitalizację
sąsiadujących terenów pokolejowych i zdegradowanych obszarów śródmiejskich.

Fot. 6.5. Dworzec Wschodni w Warszawie
Zdjęcie: D. Załuski

6.15. Podsumowanie
Informacje dotyczące polskich terenów pokolejowych można uzyskać: (1) cząstkowo przy okazji kolejnych przetargów organizowanych przez PKP S.A. w sprawie
sprzedaży lub dzierżawy zbędnych terenów i budynków – informacje te są dostępne
głównie na stronach internetowych firmy i w mediach; (2) jako zgeneralizowane dane
w ramach corocznych raportów Grupy PKP, Ministerstwa Infrastruktury i Najwyższej
Izby Kontroli; (3) jako zgeneralizowane dane lub opisy spektakularnych przypadków
w ramach wystąpień przedstawicieli PKP i ministerstwa na specjalistycznych konferencjach; (4) jako nieoficjalne dane w wyniku rozmów z pracownikami PKP, ministerstw,
urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Dokładniejsze informacje są zazwyczaj objęte tajemnicą handlową. Ujawnianie zbyt wielu negatywnych zjawisk zachodzących wewnątrz firmy wydaje się być niecelowe ze względów marketingowych, może
bowiem jedynie przyspieszyć procesy upadku kolei. Powyższe zachowanie jest typowe
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dla wszystkich firm, będących w stagnacji. Analogiczną barierę informacyjną można
napotkać w przypadku firm przemysłowych, utajających rzeczywiste rozmiary terenów
poprzemysłowych. Trudno jest zatem ustalić rzeczywiste rozmiary nieużytkowanych
lub ekstensywnie wykorzystywanych terenów, budynków, budowli i urządzeń we władaniu PKP.
Zaniżanie rzeczywistych danych o wielkości terenów pokolejowych może się również wiązać ze świadomą polityką spowalniania sprzedaży majątku przez kolejarzy,
czego wynikiem jest niska efektywność przetargów i nieczytelna strategia sprzedaży
nieruchomości. Z jednej strony może być to związane z koniecznością przekazywania
większości pozyskanych funduszy na spłatę „cudzego” zadłużenia, wygenerowanego
przez kolejne rządy od początku lat 90. XX wieku w związku z niewypłacaniem gwarantowanych ustawowo dopłat do przewozów kolejowych. Z drugiej strony kolejne rządy nie wypracowały zadowalających mechanizmów, dzięki którym uzyskane zyski ze
sprzedaży nieruchomości zasilałyby niezbędne, nowe inwestycje kolejowe.
Można przyjąć za pewnik, iż tereny pokolejowe znajdują się przy wszystkich zlikwidowanych, przeznaczonych do likwidacji lub zawieszonych liniach kolejowych.
Szczególnie dużo takich nieruchomości znajduje się na poniemieckich „ziemiach odzyskanych” i w dawnym zaborze pruskim, co wiąże się z najszybciej zrealizowaną, najlepiej rozwiniętą i najgęstszą siecią kolejową na tych terenach, a obecnie ograniczaną do
podobnych parametrów siecią jak na pozostałym obszarze Polski. Inna grupa terenów
pokolejowych jest związana z niefunkcjonującą już obsługą transportową dziewiętnastowiecznych fabryk, dwudziestowiecznych zakładów przemysłu ciężkiego (huty, stocznie,
kopalnie itp.) i likwidowanych terenów portowych. Dokładniejsze dane na temat tych terenów należałoby zbierać przy okazji badania terenów poprzemysłowych. Kolejną grupę stanowią „międzytorza” – trudne do zidentyfikowania, ukryte nieużytki, znajdujące
się pomiędzy rozjazdami, skrzyżowaniami kolejowymi, wewnątrz węzłów czy w rejonach wszelkiego rodzaju stacji. Najistotniejszą i najcenniejszą grupę dla przestrzennych
procesów rewitalizacyjnych stanowią przeskalowane na dzisiejsze potrzeby struktury
dworcowe i ich sąsiedztwo.
Według oficjalnych danych na koniec roku 2007 firma PKP S.A. Posiadała 101 292
nieruchomości o łącznej powierzchni 105,9 tys. ha, w tym 87 tys. ha terenów było zagospodarowanych (ponad 82% wszystkich gruntów). Zarządzała budynkami o łącznej powierzchni ok. 8,1 mln m2, w tym budynkami eksploatacyjnymi o powierzchni ok. 6,3 mln
m2 i mieszkalnymi – ok. 1,8 mln m2. W latach 2001-2007 zburzono 4430 budynków i budowli. W latach 1991-2006 ograniczono sieć kolejową z 24 214 km do 19 041 km. Na
koniec 2007 r. uregulowany stan prawny posiadało 66,9% powierzchni gruntów, na koniec 2008 r. prawie 70% (własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP),
przy czym najbardziej skomplikowane i najdłuższe procedury są najczęściej związane
z lokalizacjami najcenniejszymi, na obszarach śródmiejskich, zatem najatrakcyjniejszymi dla potencjalnych kupców. W 2007 r. w zasobach PKP S.A. znajdowało się 2826
obiektów dworcowych (3005 – 2005 r.), spośród nich jedynie 1240 służyło obsłudze
podróżnych (1506 w 2005 r.), 1586 było nieczynnych, w tym 639 dworców leżało przy
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liniach wyłączonych z użytkowania. Na początku 2008 r. dworców czynnych było już
tylko 1134, a wyłączonych z eksploatacji 762, chociaż przy dworcach tych nadal zatrzymywały się pociągi. Do 31.12.2007 r. PKP S.A. Sprzedała 35 205 mieszkań, a jednocześnie nadal posiadała ich 34,9 tys. w 11 304 budynkach. Obecne zasoby charakteryzują
się gorszym stanem technicznym, mniej atrakcyjnymi lokalizacjami, skomplikowaną
lub nieuregulowaną strukturą własnościową i tym podobnymi ograniczeniami. W latach
2003-2007 Zarząd PKP S.A. przekazał nieodpłatnie do gmin 8,3 tys. mieszkań. Obecnie
zarząd napotyka na coraz większe trudności z przekazywaniem kolejnych mieszkań do
zasobów samorządowych.
Szacuje się, że około 15-20% wszystkich gruntów PKP S.A. (ok. 16 tys. ha) może
docelowo zmienić swoje zagospodarowanie na funkcje komercyjne – głównie usługi
śródmiejskie i budownictwo mieszkaniowe (Grzegorzewski, Głowacki 2006). Znaczne zyski mogą być również osiągnięte dzięki komercjalizacji około 100 największych
dworców polskich o liczbie podróżnych powyżej 300 tys. rocznie. Według rządowej
„Strategii dla transportu kolejowego do 2013 r.” z 2007 r. zyski ze sprzedaży kolejowych nieruchomości miały wynieść ok. 2,65 mld zł. Kwota ta miała pozwolić na spłatę
znacznej części długów PKP S.A., które w 2014 r. miałyby się zmniejszyć do 1,1 mld
zł. Część długów spółka miała też spłacać z bieżącej działalności, m.in. z dzierżawy
majątku. Prognozy ekonomiczne do powyższej strategii były sporządzone przed światowym kryzysem gospodarczym. W związku z krachem polskiego rynku nieruchomości
(2008 r.) powyższe założenia wydają się być nierealne.
Niezależnie od czasu, jaki będzie potrzebny na przekształcenia, warto pamiętać, iż
wielkość programu inwestycyjnego na terenach pokolejowych musi być dostosowana
do wrażliwości i chłonności rynku. Wadliwie zlokalizowana inwestycja lub niedobrany, przerośnięty program funkcjonalny mogą zaprzepaścić procesy rewitalizacji danego
miasta, prowadzone przez inne podmioty w ramach innych projektów. Nie należy też
odstraszać inwestorów komercyjnych, bowiem tylko dzięki ich dofinansowaniu można na większą skalę uzyskać nową jakość polskich dworców, podnieść bezpieczeństwo
i atrakcyjność obszarów śródmiejskich, wprowadzić nowoczesne rozwiązania architektoniczne. Dlatego też konieczne jest uregulowanie statusu terenów kolejowych i wyłączenie przynajmniej terenów dworcowych z ewidencji terenów zamkniętych. Należy
uczytelnić struktury administracyjne PKP S.A., ustalić jednego kompetentnego administratora dla całych obiektów. Należy również uprościć procedury inwestycyjne, uporządkować kompetencje poszczególnych organów administracji rządowej i samorządowej,
odpowiedzialnych za realizacje węzłów integracyjnych. Trzeba dążyć do nawiązania
współpracy pomiędzy PKP S.A. a lokalnymi samorządami w zakresie wspólnej polityki
przestrzennej.
W miastach polskich pojawia się coraz więcej zdegradowanych i ekstensywnie zagospodarowanych terenów wewnątrz struktur zurbanizowanych. W większości ośrodków odnotowuje się nadpodaż niezabudowanych i uzbrojonych działek budowlanych.
Obok trudnych do zagospodarowania terenów poprzemysłowych, pokolejowych czy
pomilitarnych, pojawiają się obszary łatwiejsze – nieużytki miejskie, chronione dotych-
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czas jako tereny wolne albo będące pozostałością po II wojnie światowej, opuszczane
ogrody działkowe, likwidowane rezerwy komunikacyjne czy strefy izolacyjne. Coraz
częściej mówi się też o przestrzeniach, wymagających natychmiastowych działań, tj.
o wielkich blokowiskach czy zdegradowanej zabudowie śródmiejskiej. Wielość powyższych obszarów może być istotną przyczyną odstąpienia od programów rewitalizacji
terenów pokolejowych.

Wojciech Jarczewski
Michał Kuryło

Rozdział 7. Rewitalizacja terenów powojskowych

7.1. Wstęp
Po 1990 roku polska przestrzeń publiczna i prywatna wzbogaciła się o około 56 tys.
ha terenów, które zostały opuszczone przez wojska Federacji Rosyjskiej (do 1993 r.),
a dalsze 20 tys. ha przekazane zostało przez redukujące liczbę i wielkość baz – Wojsko Polskie. W ten sposób tereny wojskowe, które na mapach wydawanych w okresie
PRL-u zaznaczano często białymi plamami zyskały „cywilny” charakter.
Tereny powojskowe w Polsce nie były, jak dotąd, przedmiotem syntetycznego
opisu. Niniejsze opracowanie jest próbą podsumowania kilkunastoletnich doświadczeń
w przekształcaniu terenów opuszczonych przez wojsko.
7.1.1. Cel i zakres opracowania
Celem autorów opracowania była analiza skutków opuszczenia przez wojska
znacznych terenów kraju i ponownego ich włączania w przestrzeń publiczną. Realizacja
tak postawionego celu wymagała zbadania i oceny następujących zjawisk:
1) skali i jakości terenów powojskowych z uwzględnieniem ich rozmieszczenia
na terenie Polski i w przestrzeni poszczególnych miast,
2) skali i kierunków przekształceń zachodzących na terenach powojskowych,
3) potencjału terenów powojskowych w kontekście ich przydatności w animowaniu i podtrzymywaniu rozwoju lokalnego i regionalnego,
4) skali degradacji środowiska przyrodniczego na terenach powojskowych i prób
rekultywacji.
W ramach tej analizy, z niewielkimi wyjątkami, zajmowano się terenami i obiektami, które do 1990 roku były zarządzane przez polskie lub radzieckie wojsko. Analiza
nie obejmuje, niezwykle skądinąd interesujących, terenów i obiektów, które przestały
być wykorzystywane w celach wojskowych przed 1990 rokiem, jak np. bunkry z czasów
II wojny światowej, XIX-wieczne forty, średniowieczne zamki i warownie itp.
W 1991 roku, po rozpadzie ZSRR, odpowiedzialność za jednostki wojskowe w Polsce przejęła Federacja Rosyjska. W efekcie Polskę opuszczały wojska rosyjskie, a nie radzieckie. Jednak z uwagi na fakt, że to wojska radzieckie, poza tym krótkim okresem,
przejmowały i gospodarowały nieruchomościami w naszym kraju od 1944 roku – tereny
opuszczone przez wojska Federacji Rosyjskiej nazywa się w tym opracowaniu terenami
poradzieckimi. Ten nie do końca precyzyjny termin jest w Polsce powszechnie używany.
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Tereny poradzieckie, które przejęło Wojsko Polskie można uznawać za „powojskowe” dopiero w chwili opuszczenia ich przez polskie jednostki.
Stosunkowo najtrudniejszą do opisania kategorią obiektów okazał się majątek
Agencji Mienia Wojskowego czekający dopiero na zagospodarowanie. Wszystko, czym
dysponuje AMW to tereny i obiekty uznane oficjalnie za nieprzydatne armii i opuszczone przez jednostki wojskowe. W tym kontekście uznano więc, że są to tereny powojskowe, które jednak najczęściej nie zostały jeszcze włączone w przestrzeń publiczną.
Tereny powojskowe można podzielić na kilka podtypów ze względu na ich ogólną
charakterystykę oraz pierwotne przeznaczenie. Są to zatem dawne:
− lotniska wraz z infrastrukturą,
− poligony,
− porty morskie,
− bazy, w skład których wchodziły m.in. koszary, szpitale, szkoły, ośrodki
kultury, sklepy, kantyny, ośrodki łączności i dowodzenia, garaże, magazyny, warsztaty, infrastruktura transportowa i in. Szczególnym typem obiektów
poradzieckich są ponadto bazy rakiet balistycznych oraz składowiska głowic
atomowych.
Przeprowadzone badania w szczególny sposób koncentrowały się na procesach zachodzących w granicach miast i miejskich części gmin miejsko-wiejskich. Dla uzyskania pełniejszego obrazu starano się jednak pokazać problematykę miejskich terenów powojskowych w szerszym, całościowym kontekście obejmującym także gminy wiejskie,
gdzie obszarowo koncentruje się znacząca część terenów powojskowych.
7.1.2. Źródła informacji i metody analizy
Realizacja badań obejmowała cztery podstawowe etapy. Pierwszym był przegląd
dotychczasowych publikacji, które należały do trzech grup.
Publikacje dotyczące całości problemów terenów powojskowych, a w szczególności książki M. Szczepańskiego (1992, 2005), M.L. Krogulskiego (2001) oraz W. Konduszy (2006).
Studia przypadków opisujące wybrane miasta, takie jak: Legnica, Borne Sulinowo, Piła, Gorzów Wielkopolski, Świnoujście i inne.
Artykuły prasowe zamieszczone w czasopismach: „Żołnierz Polski”, „Polska
Zbrojna”, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Polityka” oraz w czasopismach lokalnych.
Artykuły, zamieszczone w prasie specjalistycznej traktowano nie tylko jako źródło
informacji, ale również jako wyraz postrzegania sytuacji i ważności problemów dotyczącej terenów powojskowych.
Następnym etapem prac badawczych było zebranie i przeanalizowanie materiałów źródłowych, które obejmowały:
• dane nt. likwidowanych garnizonów z Ministerstwa Obrony Narodowej,
• akty prawne normujące zasady przekazywania I zagospodarowywania terenów
powojskowych,
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dane statystyczne Banku Danych Regionalnych (BDR), udostępniane przez
Główny Urząd Statystyczny,
• dokumenty programowe gmin i powiatów (strategie rozwoju, programy rewitalizacji oraz miejscowe plany zagospodarowania).
Ponadto cennym źródłem informacji okazały się rządowe dokumenty programowe i strategiczne, takie jak:
• Program rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej,
• Strategiczny Program Rządowy (SPR) Zagospodarowanie mienia przejętego
od wojsk Federacji Rosyjskiej,
• Program przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach
2001-2006 oraz jego aktualizacja na lata 2003-2008.
Dzięki przeglądowi tych dokumentów udało się przynajmniej w przybliżeniu określić skalę potrzeb oraz aspiracji w poszczególnych gminach. Dodatkowo udało się także pozyskać 9 ankiet, przeprowadzonych przez Związek Miast Polskich w roku 2001.
Z tego źródła pozyskano ponadto podsumowanie ankiet z 32 miast.
Na podstawie tych materiałów przygotowano listę gmin, w których istniały zlikwidowane częściowo lub w całości jednostki wojskowe. Kolejnym etapem badań były
strukturyzowane wywiady telefoniczne we wszystkich miastach, w których udało
się zidentyfikować tereny powojskowe. Po przeprowadzeniu wywiadu telefonicznego
proszono o przesłanie wypełnionej ankiety dotyczącej skali problemu oraz procesów
związanych z ich zagospodarowaniem (zał. 7.1). Dodatkowo zwrócono się z prośbą
o rozesłanie ankiet do gmin poprzez Urzędy Marszałkowskie. W sumie przeprowadzono
150 wywiadów w 107 miastach i otrzymano 49 wypełnionych ankiet.
Ostatnim etapem prac była analiza zebranych materiałów, połączona z wizualizacją
wyników. Jej rezultatem jest, między innymi, kilkanaście tabel, map i wykresów, sporządzonych na podstawie wymienionych wyżej źródeł danych.
7.1.3. Układ pracy
Opracowanie składa się z trzech rozdziałów merytorycznych. W pierwszym
Przekazywanie terenów powojskowych podjęto próbę identyfikacji skali przejmowanego majątku, a także zmieniających się w czasie mechanizmów jego przekazywania
instytucjom i osobom zajmującym się ich zagospodarowaniem. W kolejnym rozdziale
Przekształcenia terenów powojskowych omówiono różnego rodzaju sposoby zagospodarowania otrzymanego majątku z uwzględnieniem jego specyfiki oraz lokalizacji,
wraz z oceną skali degradacji ekologicznej oraz prób rekultywacji. W ostatnim rozdziale Finansowanie rewitalizacji terenów powojskowych spróbowano zidentyfikować
oraz ocenić montaż finansowy przedsięwzięć rewitalizacyjnych zainicjowanych na
obszarach powojskowych. Całość zamyka podsumowanie, w którym w syntetyczny
sposób przedstawiono rozdziały merytoryczne. Każdy z rozdziałów starano się ubogacić licznymi rycinami i tabelami, a także opisami przypadków, które obrazują szersze
procesy.
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7.2. Przekazywanie terenów powojskowych
W Polsce zagospodarowywane są tereny po wojskach radzieckich oraz polskich.
W niektórych przypadkach tereny poradzieckie przejmowane były przez Wojsko Polskie
i dopiero w ramach dalszych restrukturyzacji – wyłączane z zasobu Wojska Polskiego.
Tereny po Armii Radzieckiej zostały zdemilitaryzowane w bardzo krótkim okresie –
głównie w latach 1992 i 1993. Wycofywanie wojsk Federacji Rosyjskiej rozpoczęło się
już w 1991 roku, kiedy zlikwidowano bazy w 13 miejscowościach (24 w roku 1992 oraz
20 w roku 1993). Ostatnia jednostka bojowa byłej Armii Czerwonej opuściła Polskę 28
października 1992 roku, zaś ostatni rosyjscy żołnierze przekroczyli granicę Rzeczpospolitej Polskiej 18 września 1993 r. (Szczepański 2005).
Opuszczanie obiektów i terenów przez Wojsko Polskie było związane z restrukturyzacją naszej armii. Był to proces rozłożony na znacznie dłuższy okres i ciągle jeszcze
nie zakończony.
7.2.1. Bazy radzieckie
Armia Radziecka (od 1991 roku wojska Federacji Rosyjskiej) była stale obecna
na obecnym terytorium Polski (w ramach Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej)
w okresie 1944-1993. Siedzibą dowództwa Grupy była Legnica. Status prawny baz radzieckich w Polsce został uregulowany dopiero w 1956 roku1. Umowa definiowała następujące zasady stacjonowania jednostek Północnej Grupy Wojsk Radzieckich w Polsce (Krogulski 2001):
− Stacjonowanie AR na terytorium Polski w niczym nie może naruszać naszej
suwerenności i nie może prowadzić do ingerencji w wewnętrzne sprawy PRL.
Wojskowi radzieccy i ich rodziny zobowiązani zostali do przestrzegania prawa
polskiego. Ruchy oddziałów poza obszarami ich stacjonowania mogą się odbywać jedynie za zgodą naszych władz.
− Zabrania się dokonywania samowolnych inwestycji przez jednostki sowieckie.
Ustalono, że dzierżawione obiekty zwracane będą polskim władzom administracyjnym w stanie zdatnym do użytku.
− Rządy obu państw zobowiązały się do wynagradzania szkód wyrządzonych
drugiej stronie przez swych obywateli.
− Wszystkie kwestie sporne rozpatrywać miała Polsko-Radziecka Komisja Mieszana.

1

Umowa między rządem PRL i rządem ZSSR o statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonujących w Polsce z 17 maja 1956 r.
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Ryc. 7.1. Rozmieszczenie baz wojsk radzieckich zlikwidowanych w latach 1991-1993
Źródło: Opracowanie własne.

Późniejszy proces negocjacji doprowadził do ustalenia szeregu innych aspektów
pobytu PGWAR w Polsce2. Ściśle tajne dokumenty regulowały liczebność wojsk sowieckich na poziomie 62-66 tys. żołnierzy. Ustalono ponadto 39 miejsc stacjonowania
(Krogulski 2001). Najważniejsze spośród tych baz wymieniono w tab. 7.1. W czasie
całego okresu pobytu jednostek radzieckich na terenie Polski liczba punktów stacjonowania zmieniała się. W 1956 roku było to (Wojtyś 2002): 70, w 1958 – 74, w 1966 – 73,
zaś w przededniu wycofania, w roku 1989 Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej
rozlokowana była w 59 bazach o łącznej powierzchni ponad 70 tys. ha (ryc. 7.1). Bazy
były zlokalizowane głównie w zachodniej części kraju, na tzw. ziemiach odzyskanych.
Często zajmowano i wykorzystywano koszary i poligony opuszczone przez Wermacht.
Ruchy i przemieszczenia wojsk radzieckich odbywały się na terenie Polski przez
cały okres stacjonowania. Do września 1990 roku wyprowadzono z Polski część jednostek (przewidując już wycofanie całej armii). W wyniku tych ruchów liczebność żołnierzy radzieckich jeszcze przed oficjalnym wycofywaniem zmniejszyła się do około 56
tysięcy (Krogulski 2001).
2

W ramach dalszego etapu negocjacji wyróżnić należy porozumienie o liczebności, rozmieszczeniu i trybie dokonywania ruchów wojsk radzieckich czasowo stacjonujących w Polsce z 23 października 1957 r.
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Dla potrzeb komunikacyjnych wytyczono na terenie Polski osiem tras, na których przemieszczenie wojsk radzieckich nie musiało być uzgadniane ze stroną polską. Jedna z nich przebiegała od lotniska w Bagiczu nad morzem koło Kołobrzegu aż
do Świdnicy na południu Polski. Kolumny pojazdów transportowych i wojskowych
często zakłócały ruch oraz przyczyniały się do niszczenia dróg (Szczepański 2005,
s. 16).
Tabela 7.1. Najważniejsze bazy radzieckie na terenie Polski
Gmina
Borne Sulinowo
Świętoszów
Białogard
Stargard Szczeciński
Szprotawa
Łowicz
Września
Szczecin
Sulęcin
Świnoujście
Legnica
Świdnica

Miejscowość

Rodzaj bazy
dywizja zmechanizowana i brygada
Borne Sulinowo
rakiet operacyjno-taktycznych, poligony
dywizja pancerna i pułk artylerii
Świętoszów
rakietowej, poligon
Białogard
brygada powietrzno-desantowa
Kluczewo
Dywizja lotnicza
Szprotawa
Dywizja lotnicza
Łowicz
Brygada łączności
Września
Brygada łączności
Szczecin
Brygada saperów
Węgrzyn
Brygada saperów
Świnoujście
Baza marynarki wojennej
Legnica
Dowództwo PGWR
Poligony, składnice, jednostki obsługi
Świdnica
sztabów

Powierzchnia [ha]
18 000
15 020
899
1 200
394,03
5,5
25
73
450
135
643
177,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.poradzieckie.szprotawa.org.pl/.

Działalność wojsk radzieckich na ziemiach polskich w latach 1945-1993 można
rozpatrywać w trzech aspektach: militarnym, politycznym i gospodarczym.
1. Aspekt militarny – a więc rozmieszczenie i liczebność radzieckich jednostek
oraz ich charakter i charakterystyka baz. Poprzez obecność wojsk PGWAR Polska stanowiła istotny element zimnowojennej układanki. To w garnizony PGWAR wycelowane
były amerykańskie rakiety balistyczne. Ujawnione materiały dotyczące tego zagadnienia są fragmentaryczne, bardzo ogólne i nieliczne, z wyjątkiem ostatniego okresu stacjonowania grupy. Nawet źródła wiedzy dotyczące tak istotnego zagadnienia jak stacjonowanie na terenie Polski broni jądrowej są ubogie.
2. Aspekt polityczny – obecność miała oddziaływać na życie polityczne Polski
Ludowej. Była instrumentem, za pomocą którego władze radzieckie mogły wymusić
uległość swojego satelity. Takimi próbami w Polsce był chociażby marsz jednostek
PGWAR na Warszawę w kluczowych dniach października 1956, czy liczne ćwiczenia wojskowe w czasie poprzedzającym wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku.
W kontekście gotowości angażowania się PGWAR w życie polityczne kraju można
interpretować takie zachowania, jak przygotowanie wojsk do działań policyjnych czy
prowadzenie szerokiej działalności wywiadowczej i propagandowej. Pozycja Polskiej
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Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz ideologii komunistycznej w Polsce była przez cały
okres PRL-u umacniana obecnością Armii Radzieckiej.
3. Aspekt gospodarczy. Stacjonowanie kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy na terenie
Polski powodowało konieczność współpracy dotyczącej zaopatrzenia, świadczeń komunalnych i zakwaterowania (Golon 2004).
Rozmieszczenie Północnej Grupy Wojsk Radzieckich miało charakter strategiczny.
Wojska skoncentrowały były w pozycji „do ataku” wzdłuż zachodniej i południowozachodniej granicy Polski. W przypadku konfliktu zbrojnego z NATO, to właśnie z tych
obszarów rozwijane miało być natarcie.
Najliczniejsze oddziały lądowe zlokalizowano w garnizonach Bornego Sulinowa
oraz Świętoszowa – de facto eksterytorialnych baz radzieckich wyłączonych nawet ze
spisu miejscowości administrowanych przez Polskę. Było to odpowiednio 25 oraz 12
tys. żołnierzy. Wojska lotnicze rozlokowano na ośmiu lotniskach usytuowanych wzdłuż
zachodniej granicy Polski (Chojna, Kluczewo-Stargard Szczeciński, Bagicz-Kołobrzeg,
Krzywa, Szprotawa), dodatkowo utworzono 5 lotnisk zapasowych. W Świnoujściu marynarka wojenna ZSRR utrzymywała brygadę kutrów torpedowych i rakietowych. Wojska
łączności rozlokowano na liniach tranzytowych Berlin-Moskwa (Kęszyca Leśna, Września, Rembertów) oraz na drugiej linii łączności (Legnica, Brzeg, Lubin, Czarna Tarnowska). Wzdłuż Odry – w Szczecinie, Wędrzynie, Legnicy oraz w Toruniu rozlokowano jednostki pontonowo-mostowe, których zadaniem było zabezpieczanie przepraw w wypadku
konieczności przerzucenia dużych sił ze wschodu na zachód (Szczepański 2005).
7.2.2. Bazy polskie
Proces przemian rozpoczętych po 1989 roku nie ominął Wojska Polskiego. Wystąpienie ze struktur Układu Warszawskiego (UW) przyspieszyło proces zmiany lokalizacji
przestrzennej polskich garnizonów wojskowych i ich redukcję. W czasach uczestnictwa
Polski w UW garnizony usytuowane były głównie na ziemiach zachodnich. Wraz z wystąpieniem z Układu rozpoczął się proces likwidacji i przenoszenia oddziałów z ziem zachodnich. Kolejnym przełomem było wstąpienie do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) w 1999 roku, które wymusiło dalszą restrukturyzację i profesjonalizację
wojska. Profesjonalizacja zakłada przede wszystkim wyposażenie wojska w nowoczesne
uzbrojenie, które dzięki swojej efektywności pozwala na redukcję liczebności armii.
W kontekście przeprowadzanych zmian konieczne było odpowiednie dostosowanie
prawodawstwa. W roku 2001 wprowadzono ustawę3, w oparciu o którą wprowadzono
program rządowy pt. „Program przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych
RP w latach 2001-2006” (zwany dalej Programem) oraz kolejne jego aktualizacje na
lata 2003-2008 oraz 2005-2010. Najważniejszymi punktami Programu, w kontekście
terenów powojskowych, były:
− zmniejszenie liczebności Sił Zbrojnych RP (z 206 do 150 tys.),
3

Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006 wraz z późniejszymi zmianami.

250

Wojciech Jarczewski, Michał Kuryło

− likwidacja zbędnych garnizonów (ryc. 7.2),
− reorganizacja struktury organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
− przekazanie Agencji Mienia Wojskowego zbędnej dla Sił Zbrojnych infrastruktury wojskowej,
− coroczny obowiązek sporządzania (przez MON) informacji z realizacji decyzji
o przeznaczeniu mienia likwidowanych jednostek budżetowych MON-u.
W okresie 2001-2003 liczebność Sił Zbrojnych RP zmniejszyła się o 53 700 stanowisk wojskowych i osiągnęła poziom poniżej 150 tys. stanowisk w zgodzie z założeniami ustawy. Równolegle do zmniejszania stanu liczebnego zlikwidowano 59 garnizonów wojskowych wraz z budynkami o łącznej kubaturze 18,3 mln m3 oraz tereny
o powierzchni ok.34 tys. ha. Największą część otrzymały Lasy Państwowe (22 tys. ha)
oraz Agencja Mienia Wojskowego (ok. 9,5 tys. ha). Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
pozyskała w ten sposób ok. 370 ha terenu wraz z 850 tys. m3 powierzchni użytkowej
budynków (BIP MON 2009).
Zatwierdzony niedawno program rozwoju sił zbrojnych przesądza, że do 2012 r.
zlikwidowanych zostanie kolejnych 25 garnizonów (pozostanie 101), a armia zrezygnuje z 45 tys. ha gruntów (20% obecnych zasobów terenowych) (Lentowicz 2009).

Ryc. 7.2. Rozmieszczenie polskich garnizonów zlikwidowanych po roku 1990
Źródło: Opracowanie własne.
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Proces restrukturyzacji polskiej armii doprowadził do zmiany struktury zatrudnienia w wielu miastach polskich. Dodatkowo powstał problem znacznego zasobu terenów
powojskowych, wymagającego adaptacji do użytku cywilnego.
7.2.3. Konsekwencje społeczno-gospodarcze likwidacji garnizonów
W raporcie dotyczącym społeczno-ekonomicznych skutków likwidacji garnizonów
ujętych w Programie oszacowano, że w wyniku restrukturyzacji w latach 2001-2006
pracę straciło 12 989 żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska. W raporcie nie
uwzględniono danych liczbowych wskazujących na wzrost bezrobocia w związku z likwidacją firm funkcjonujących w otoczeniu garnizonów (tab. 7.2).
Tabela 7.2. Miejsca pracy zlikwidowane w wyniku restrukturyzacji bazy garnizonowej
ujętej w „Programie 2001-2006”
Województwo
Podkarpackie
Małopolskie
Podlaskie
Śląskie
Lubelskie
Łódzkie

Likwidowane miejsca pracy
Żołnierze zawodowi
101
88
52
311
218
395

Pracownicy wojska
29
173
231
33
150
75

Ogółem
130
261
283
344
368
470

Świętokrzyskie

418

96

514

Opolskie

411

194

605

bd
300
208
589
300
842
1 689
1 230

bd
323
524
171
596
656
748
1 205

613
623
732
760
896
1 498
2 437
2 455
12 989

Zachodniopomorskie
Mazowieckie
Kujawsko-pomorskie
Pomorskie
Warmińsko-mazurskie
Dolnośląskie
Lubuskie
Wielkopolskie
∑

Źródło: Społeczno-ekonomiczne skutki... 2004.

Przykład 7.1. Piła – likwidacja jednostki wojskowej
Likwidacja jednostek wojska (6 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile
w wyniku restrukturyzacji polskiej armii wywołało szereg negatywnych zjawisk społeczno- ekonomicznych. Prace straciło nie tylko 598 osób bezpośrednio zaangażowanych w jednostkach (żołnierze zawodowi, pracownicy cywilni), lecz przede wszystkim osoby zaangażowane w działalność firm obsługujących bazę wojskową. Szacuje
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się, że w samym roku 1998, gdy w Pile stacjonował jeszcze 6 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, tylko z lotniska utrzymywało się około 10 tys. mieszkańców Piły,
czyli jedna siódma wszystkich obywateli miasta (Wojtyś 2004).
W 2004 roku w 17 powiatach (spośród 51 w których likwidowano garnizony
w latach 2001-2004) bezrobocie rejestrowane rosło wyraźnie szybciej niż w całym
kraju. W 10 powiatach odnotowano znaczny wzrost bezrobocia. W I połowie 2005
roku, 25 powiatów, na terenie których w latach 2001-2004 likwidowano garnizony
i jednostki wojskowe, było uznawanych za obszary zagrożone strukturalnym bezrobociem. Można szacować, że w województwach: wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i warmińsko-mazurskim likwidacja jednostek mogła spowodować wzrost
bezrobocia o ok. 0,3-0,4 punktu procentowego, w pozostałych województwach
wpływ na stopę bezrobocia nie przekraczał 0,1 punktu procentowego. (Społecznoekonomiczne… 2004).
7.2.4. Przekazywanie nieruchomości powojskowych w latach 1990-1996
Oficjalne rozmowy między rządem Polski i rządem ZSSR odnośnie wycofania
wojsk radzieckich z terytorium Polski rozpoczęły się w grudniu 1990 roku. 27 października 1991 roku parafowano Układ o wycofaniu wojsk ZSRR z terytorium Polski,
zaś 22 maja 1992 roku podpisano pakiet porozumień dotyczących wycofania wojsk
radzieckich z Polski oraz traktat o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy między
Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską (Szczepański 1992). Ze strony Federacji Rosyjskiej wystawiono rachunek na 400 mln dolarów – na taką kwotę Rosjanie
szacowali wartość budynków wybudowanych w Polsce (Szczepański 2005). Strona
polska zweryfikowała tą wielkość do 158 mln dolarów, a ponadto wysunęła własne
roszczenia. Bilans finansowy pobytu Armii Radzieckiej w Polsce obejmował stopień
zdewastowania dzierżawionych obiektów, wyrządzone szkody ekologiczne oraz wartość wybudowanych budynków. Strata poniesiona przez Polskę wyniosła 57,7 bln
ówczesnych złotych. W połowie 1991 roku delegacja polska wystąpiła z propozycją
przyjęcia tzw. opcji zerowej, polegającej na wzajemnej rezygnacji z roszczeń finansowo-majątkowych. Opcja zerowa została ostatecznie zawarta w ramach protokołu
regulującego wzajemne roszczenia finansowe4.

4

Protokół między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uregulowaniu
majątkowych, finansowych i innych spraw związanych z wycofaniem wojsk Federacji Rosyjskiej
z Polski.
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Ryc. 7.3. Przekształcenia własnościowe nieruchomości powojskowych w latach 19911996
Źródło: Opracowanie własne.

Schemat (ryc. 7.3) przedstawia kierunki przepływu mienia poradzieckiego w okresie wycofywania wojsk sowieckich oraz mienia po Wojsku Polskim w tym samym okresie, aż do utworzenia w 1996 roku Agencji Mienia Wojskowego.
Przed rokiem 1991 Armia Radziecka przekazywała polskim samorządom jedynie
pojedyncze, zbędne obiekty. Przekazywanie odbywało się w oparciu o ogólnikowy zapis zawarty w umowie o statusie prawnym pobytu wojsk radzieckich w Polsce z 1956
roku.
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Od 1991 r. przekazywanie nieruchomości po oddziałach wojsk Federacji Rosyjskiej odbywało się w 2 etapach. Pierwszym etapem było przejęcie nieruchomości przez
Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę.
Oddawanie garnizonów odbywało się według ściśle określonych zasad wypracowanych wspólnie przez biura pełnomocników rządów obu krajów. Najpierw powoływano dwustronną polsko-rosyjską komisję roboczą, w której skład wchodzili ze strony
polskiej: pełnomocnik wojewody, przedstawiciel urzędu rejonowego, przyszłego użytkownika (właściciela lub zarządcy), służby ochrony środowiska, biegli, a ze strony rosyjskiej przedstawiciele dowództwa garnizonu oraz służb kwaterunkowo-budowlanych
i ochrony środowiska. Komisja przygotowywała dokumenty przekazania zawierające
opisy stanu technicznego obiektów, stanu środowiska naturalnego, wykazy przekazywanego mienia, plany sytuacyjne, protokoły kontroli pirotechnicznej, chemicznej, radiometrycznej, spisywała stany liczników zużycia energii elektrycznej, gazu, wody itd.
(Szczepański 2005).
Podstawą prawną przekazywania terenów po bazach radzieckich na rzecz polskich
podmiotów była Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od Wojsk Federacji Rosyjskiej z 1994 roku.
Do podmiotów uczestniczących w przekazywaniu mienia poradzieckiego należały:
− Skarb Państwa (resort zdrowia, oświaty, MSW, MON, Lasy Państwowe, Zasób
Własności Rolnej Skarbu Państwa),
− Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa),
− Podmioty prywatne.
Podmioty Skarbu Państwa pozyskiwały poradzieckie nieruchomości w trwały zarząd. Wojsko Polskie pozyskiwało nieruchomości szczególnie ważne dla obronności
państwa na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Osobne ustawy regulowały przekazywanie nieruchomości na rzecz Lasów Państwowych5 oraz do Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa6.
Wojewoda dokonywał zbycia nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na drodze darowizny na wniosek organów wykonawczych tych jednostek.
Pierwszeństwo nabycia nieruchomości przysługiwało gminie, a następnie powiatowi
i samorządowi województwa.
Podmioty prywatne na drodze przetargu mogły ubiegać się o zakup, pozyskanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości.
Ustawa (Ustawa o zagospodarowaniu…, 1994) w sposób szczególny preferowała
inwestorów z poważnym podejściem do zagospodarowania przejmowanych nieruchomości. Art. 15 stwierdzał: Podmioty, które przez zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z umową przyczynią się znacznie do powstania nowych miejsc pracy
5
6

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
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albo poprawy stanu środowiska lub rozwoju infrastruktury technicznej i socjalnej,
mogą być zwolnione, na okres 3 lat, od podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego. Szczególną formą zagospodarowania było przekazywanie mienia jako sposób wypełnienia roszczeń zabużańskich, jednak w związku z wysokimi
kosztami remontów nie był to znaczący kierunek przekazywania mienia poradzieckiego.
Wojsko Polskie w okresie 1990-1996 nie mogło bezpośrednio sprzedawać swojego mienia. Nieruchomości zbędne przekazywano do zasobu Skarbu Państwa na
podstawie szczegółowej ustawy7 W myśl artykułu 47 tejże ustawy jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd mogła zgłosić do Skarbu Państwa wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu odnośnie całej nieruchomości lub jej
części. Ten zapis stosowano w wielu przypadkach, gdy konieczne stało się objęcie
przekazanego terenu przez Wojsko Polskie. Było tak, między innymi, w największych garnizonach Bornego Sulinowa oraz w Świętoszowie. Wejście wojska do tych
miejscowości zapobiegło rozszabrowaniu majątku. W przypadku Świętoszowa wojsko pozostało właścicielem garnizonu, zaś Borne Sulinowo stało się pełnoprawnym
miastem.
Według danych szacunkowych w okresie 1990-1996, Wojsko Polskie przekazało
da zasobu Skarbu Państwa nieruchomości o powierzchni ponad 2000 ha.
Polska administracja przejęła po oddziałach radzieckich 70 562 ha gruntów (w tym
11 lotnisk o powierzchni 4 122 ha i 9 poligonów o łącznej pow. 59 096 ha). Po oddziałach radzieckich pozostało ponadto 6 517 budynków i 1337 innych budowli (Krogulski
2001). Część terenów przejętych od wojsk radzieckich pozostaje nadal w zasobie MON,
nie są więc przedmiotem dalszej analizy.
Zasób terenów poradzieckich był dla gmin często problemem, ale w wielu przypadkach również wyzwaniem i szansą. Szacunkowych ocen kosztów przywrócenia nieruchomości od AR do stanu użytkowego dokonywali w latach 1990-1993 wojewodowie.
Oni również jako przedstawiciele Skarbu Państwa, sukcesywnie je zagospodarowywali.
Spośród pozostawionych przez Rosjan obiektów około
− 25% przejęło wojsko (MON),
− 3% MSW,
− 6% resort zdrowia,
− 6% resort oświaty,
− 30% skomunalizowano,
− pozostałe 30% przeznaczono do sprzedaży w ramach przetargu (Krogulski,
2001).

7

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
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7.2.5. Przekazywanie terenów powojskowych w latach 1996-2009

Szczegółowe zasady transferu własności omawianych terenów, od 1996 r. regulowane są Ustawą z dnia 30.05.1996 o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia
Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego wraz z późn. zmianami.
Agencja Mienia Wojskowego jest agendą państwową nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Została utworzona w 1996 roku. Jej główne zadania to:
• Sprzedaż lub inne zagospodarowanie, przy użyciu najnowszych instrumentów
rynkowych, zbędnych nieruchomości oraz rzeczy ruchomych dla MON, a także dla MSWiA (ryc. 7.4);
• Zaopatrywanie Sił Zbrojnych RP, przy użyciu najnowszych technologii (przetargi internetowe), w sprzęt powszechnego użytku (informatyki, łączności, logistyki), środki materiałowe (materiały pędne, smary, umundurowanie i żywność) oraz paliwa grzewcze;
• Realizacja innych strategicznych zadań dla Sił Zbrojnych RP i MON wymagających m.in. finansowania ze środków pozabudżetowych, często przy użyciu
nowoczesnych technik.
Środki wygenerowane przez AMW ze zbywania mienia są przekazywane na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.
Agencja Mienia Wojskowego na mocy tejże ustawy jest jedynym podmiotem uprawnionym do przejmowania i zagospodarowania mienia wycofywanego z MON oraz
MSWiA.
Na koniec 2008 r. AMW posiadała ok. 1000 nieruchomości o łącznej powierzchni
ok. 8 tys. ha, na których znajdowało się blisko 5 tys. obiektów o powierzchni użytkowej
ok. 1 mln m2. Wartość tego majątku szacuje się na 1,3 mld zł (Lewica za odrzuceniem…
2009).
Obszary i obiekty powojskowe w zasobie AMW można scharakteryzować jako tereny o przeznaczeniu:
− produkcyjnym,
− usługowo-handlowym,
− biurowym,
− magazynowym,
− rekreacyjno-wypoczynkowym,
− mieszkaniowym.
W ofercie AMW (oferty sprzedaży, dzierżawy i nieruchomości w trakcie przygotowania do zagospodarowania) dostępnej na stronie internetowej Agencji na koniec marca
2009 r. znajdowały się nieruchomości o powierzchni 1549,9 ha co oznacza, że AMW
szukała w ten sposób chętnych do zagospodarowania około 20% posiadanego zasobu.
Od roku 1996 Agencja Mienia Wojskowego odgrywa centralną rolę w procesach przekazywania mienia powojskowego.
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Ryc. 7.4. Przekształcenia własnościowe mienia powojskowego od 1996 r.
Źródło: Opracowanie własne.

Gospodarowanie mieniem przez AMW polega na:
1) sprzedaży lub zamianie mienia albo oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste,
2) oddaniu mienia w użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie, trwały zarząd
lub do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego,
3) oddaniu mienia w administrowanie, na podstawie umowy na czas oznaczony,
za wynagrodzeniem,
4) wnoszeniu mienia do spółek, a także nabywaniu i obejmowaniu udziału w spółkach8.
AMW w imieniu Sił Zbrojnych RP i MON znacząco wspiera samorządy. Od początku swojej działalności AMW przekazała samorządom w trybie bezprzetargowym

8

Art. 23 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu
Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.
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nieruchomości o łącznej pierwotnej wartości niemal 418 mln złotych. Z tytułu podatków
lokalnych AMW zapłaciła samorządom ponad 94 mln złotych9.
Nieruchomości Skarbu Państwa są przekazywane przez AMW, w drodze umowy
na własność jednostce samorządu terytorialnego na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.
W przypadku zgłaszania przez MON chęci odzyskania nieruchomości przekazanej
wcześniej do AMW, stosuje się procedurę polegającą na wygaszeniu trwałego zarządu
zgodnie z ustawą10.

Ryc. 7.5. Wartość nieruchomości przekazanych przez AMW na rzecz JST w latach
1999-2007
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji AMW Zespół Gospodarki Nieruchomościami.

W okresie 1999-2007 AMW zagospodarowała i przekazała jednostkom samorządu
terytorialnego majątek o wartości nieco ponad 510 mln złotych (ryc. 7.5).

9
10

http://www.amw.com.pl/.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
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Ryc. 7.6. Zagospodarowanie terenów w zarządzie AMW na rzecz JST oraz
nieruchomości przejęte z zasobu MON przez AMW
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Prokopczyk Z., Dyrektor Zespołu gospodarki Nieruchomościami, opinia Agencji Mienia Wojskowego otrzymana na drodze wywiadu (rozmowa
telefoniczna + e-mail), 13-20.11.2008.

W okresie 1999–2007 AMW przejęła z MON nieruchomości o całkowitej powierzchni 20,7 tys. ha wraz z 8982 budynkami. Wartość ewidencyjna przejętego majątku wyniosła 3,8 mld zł.
W okresie tym w trybie sprzedaży (w tym również na rzecz gmin) AMW zagospodarowała nieruchomości o powierzchni ok.13,7 tys., ha oraz 6406 budynków.
W tym samym okresie na rzecz JST przekazano (głównie w drodze sprzedaży) nieruchomości o całkowitej powierzchni 3,4 tys. ha wraz z 1776 budynkami11 (ryc. 7.6) .
Raport z 2006 roku sporządzony na podstawie kontroli NIK (Informacja o wynikach, 2006) zidentyfikował szereg nieprawidłowości w sferze gospodarowania przez
AMW nieruchomościami Skarbu Państwa, na podstawie których Najwyższa Izba Kontroli oceniła te działania negatywnie. Lista zarzutów była długa i obejmowała m.in.:
− nielegalne zbywanie akcji/udziałów otrzymanych w zamian za wniesienie
aportem do spółek nieruchomości Skarbu Państwa,
− nieefektywne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz niewykazanie należytej dbałości o interes Skarbu Państwa przy podejmowaniu operacji gospodarczych,

11

Prokopczyk Z., Dyrektor Zespołu gospodarki Nieruchomościami, opinia Agencji Mienia Wojskowego otrzymana na drodze wywiadu (rozmowa telefoniczna + e-mail), 13-20.11.2008.
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− nielegalne i nierzetelne działania przy gospodarowaniu nieruchomościami
w niektórych Oddziałach Terytorialnych AMW.
Agencja Mienia Wojskowego ustosunkowała się do raportu NIK w stosownym
oświadczeniu (Stanowisko Kierownictwa), w którym stwierdziła, że:
− Przedmiotem kontroli NIK, obejmującej lata 2002-2005, były przede wszystkim
spółki powołane przez Agencję, a więc niewielki wycinek jej działalności.
− Według AMW, NIK wystawiła ocenę negatywną tylko jednemu z 8 skontrolowanych Oddziałów (raport NIK mówi o nieprawidłowościach w kilku oddziałach), w wyniku czego w trybie natychmiastowym zdymisjonowano dyrektora
i główną księgową OT w Gorzowie Wlkp.
− Kontrola z wykonania budżetu w roku 2005 nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.
Wnioski z kontroli NIK nie powinny według AMW przysłonić faktu, iż Agencja
od początku przynosi zyski, które zgodnie z ustawą o Agencji są w 93% odprowadzane
na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, (łącznie od 1998 r. do dziś, 1.1 mld zł). Analogicznie, zyski generowane ze sprzedaży majątku MSWiA wracają do tego resortu na
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego. Ponadto AMW na swoją obronę
przytacza dane o wartości dodanej AMW w okresie 1998-2006 (tab. 7.3).
Tabela 7.3. Wartość dodana jako następstwo działalności AMW w okresie 1998-2006
Wartość dodana
Środki przekazane do MON i MSWiA
Oszczędności dla MON
Wartość ekonomiczna przekazana samorządom
(w tym podatki od nieruchomości) oraz
państwowym jednostkom organizacyjnym
Podatek CIT
Suma

mln zł
1067
163
386
39
2062

Źródło: MON 2006.

7.2.6. Ocena działań AMW
Zagospodarowywanie terenów powojskowych nie jest najważniejszym zadaniem
Agencji Mienia Wojskowego. Głównym celem AMW jest zakup mienia dla wojska,
a także pozyskiwanie środków na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.
Takie ustawienie priorytetów spowodowało, że dla Agencji zasadniczym celem stało się uzyskanie maksymalnie dużej ilości środków z przekształceń posiadanego mienia,
a nie ich najlepsze zagospodarowanie z myślą o społeczeństwie. Samorządy gminne,
z braku środków, często nie mogły konkurować z kapitałem prywatnym w przetargach
na tereny powojskowe. W innych przypadkach AMW zwlekała ze sprzedażą nieruchomości, np. w oczekiwaniu na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które
zwiększałyby ich wartość.
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Agencja Mienia Wojskowego stosowała w niektórych przypadkach tryb sprzedaży
z tzw. bonifikatą. Nieruchomości były przekazywane gminom po znacznie niższej niż
rynkowa cenie. W ustawie zastrzeżono, że taki tryb jest zasadny jedynie pod warunkiem,
że nieruchomości wykorzystane zostaną przez gminy do realizacji potrzeb własnych. Na
podstawie złamania tych przepisów AMW wystąpiła w szeregu przypadków z żądaniem
o zwrot bonifikaty.
Przykład 7.2. Szczecin – proces z AMW
Przed szczecińskim sądem okręgowym rozpoczął się proces cywilny wytoczony przez Agencję Mienia Wojskowego miastu Szczecin. Agencja domaga się zwrotu
bonifikaty udzielonej miastu przy sprzedaży nieruchomości. Według AMW miasto
sprzedało nieruchomość przed upływem wymaganego prawem terminu i powinno
zwrócić Agencji bonifikatę wraz z odsetkami, czyli ok. 22 mln zł.
Chodzi o zwrot bonifikaty udzielonej przez AMW Szczecinowi przy sprzedaży
w 2003 r. nieruchomości po byłych koszarach wojskowych przy ulicach Mickiewicza
i Janickiego. Nieruchomość została potem sprzedana przez miasto tamtejszej Akademii Rolniczej. Według AMW nieruchomość została sprzedana miastu z bonifikatą
w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a to oznacza, że miasto nie mogło
jej sprzedać przed upływem 10 lat od transakcji kupna. Miasto zaś sprzedało teren
AR, a to nie są zadania własne gminy, czemu zgodnie z ustawą miała służyć nieruchomość.
Wicedyrektor wydziału gospodarki nieruchomościami urzędu miasta Grzegorz
Jankowski powiedział w sądzie, że w trakcie negocjacji z Agencją informowano ją, iż
nabywaną nieruchomość Szczecin przewiduje wykorzystać na cele administracyjnousługowe, takie jak sąd apelacyjny i komisariat policji. Gmina informowała również
o tym, że kupowane działki ma zamiar przeznaczyć na potrzeby Politechniki Szczecińskiej. Jego zdaniem AMW wiedziała także, że zainteresowana nieruchomościami
jest AR. Dodał przed sądem, że miasto sprzedało nieruchomość AR, ale także z bonifikatą, nie kierując się zyskiem. Po wniesieniu przez Agencję pozwu władze Szczecina informowały media, że ich zdaniem pozew jest „absurdalny i nieuzasadniony”.
Tłumaczyły, że transakcja kupna nieruchomości odbyła się zgodnie z prawem. Tak
samo zgodnie z prawem odbył się następnie podział zakupionych nieruchomości i ich
sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa oraz Akademii Rolniczej – podkreślały. Obecnie
na działkach przy ul. Janickiego znajdują się: Sąd Apelacyjny, szczeciński Oddział
Instytutu Pamięci Narodowej oraz komisariat policji. Nieruchomość wartą ok. 26 mln
zł Agencja sprzedała miastu za 7,5 mln zł.
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Przykład 7.3. Dębica – konflikt z AMW
Prawie 5,5 mln zł żąda Agencja Mienia Wojskowego od miasta Dębicy za to, że
sprzedało prywatnym inwestorom działki na terenie koszar. Samorząd zapłacić nie
chce i o pomoc prosi ministra obrony narodowej.
AMW na początku 2003 r. sprzedała Dębicy 18 ha po byłej jednostce wojskowej.
Oprócz ziemi jest tam kilkanaście budynków. Do jednego z nich – po generalnym remoncie – przeprowadził się w 2006 roku urząd miasta. W obiektach pokoszarowych
siedzibę mają także filia krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i dębickie Muzeum Regionalne.
Gdy Agencja sprzedawała teren miastu, w umowie zapisano, że przez 10 lat nie
można ich odsprzedawać prywatnym inwestorom. Dzięki temu agencja udzieliła samorządowi blisko 50-procentowej bonifikaty. Wartość terenu wyceniono na przeszło
10 mln zł. Miasto do kasy agencji wpłaciło połowę.
W 2008 r. agencja skontrolowała, co samorządy robią z majątkiem, który im sprzedano. – W Dębicy okazało się, że część działek trafiła w prywatne ręce. Wystąpiliśmy więc
do urzędu o zwrot bonifikaty. Razem z odsetkami jest to prawie 5,5 mln zł. Ustawowo
jesteśmy zobligowani do kontrolowania naszego byłego majątku. Dębica złamała umowę – podkreśla dyrektor Stawowy. Dla miasta wydatek blisko 5,5 mln zł to poważny
problem. Krzysztof Krawczyk, wiceburmistrz Dębicy, przyznaje, że umowa z agencją
została złamana. Winą obarcza poprzedniego gospodarza miasta Edwarda Brzostowskiego. – Ale trzeba pamiętać, że pieniędzy nie zmarnowaliśmy. Wyremontowano za nie ulice, budynek obecnej siedziby urzędu miasta. Wpompowaliśmy kilka milionów w remont
pozostałych obiektów. Skarb Państwa na tym nie ucierpiał – mówi Krawczyk. Miasto
w prywatne ręce sprzedało 28 proc. terenów pokoszarowych. Samorząd zarobił na tym
około 1,5 mln zł. – Taką kwotę jesteśmy skłonni agencji oddać, ale 5,5 mln zł to ogromny wydatek. Pieniądze te miały być naszym wkładem do inwestycji drogowej, na którą
z Unii Europejskiej dostalibyśmy 15 mln zł. Wypłacając agencji całą kwotę, będziemy
musieli w tym roku zrezygnować z tej inwestycji – martwi się wiceburmistrz Dębicy.
Brzostowski, za kadencji którego miasto sprzedawało grunty w prywatne ręce, utrzymuje:
– Do żadnego złamania prawa nie doszło. Niech agencja popatrzy na to, że te ich zdewastowane budynki zostały wyremontowane. Włożyliśmy w to miliony. A że teraz żądają od
miasta pieniędzy? To tylko świadczy o tym, że obecni urzędnicy nie potrafią wytłumaczyć,
że byłe koszary spełniają swoją funkcję publiczną. Obecni włodarze Dębicy apelują do
ministra obrony narodowej Bogdana Klicha, któremu podlegają agencje mienia wojskowego, by agencja odstąpiła od swoich żądań. – Nie zrezygnujemy, bo za chwilę miałbym
ABW, CBA i prokuratora na karku za działanie na szkodę agencji – stwierdza Stawowy.
W ministerstwie nie udało nam się dowiedzieć, jaka będzie reakcja szefa resortu na apel
Dębicy. – Ale nie liczyłabym na powodzenie. Bo minister niczego nie może nam nakazać.
Twarde prawo, ale prawo. Dębica złamała umowę – mówi Małgorzata Golińska, rzeczniczka centrali AMW. Władze Dębicy zapowiadają, że jeżeli apel do ministra nie przyniesie skutku, to będą chciały wyciągnąć konsekwencje wobec poprzednich władz miasta.
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Kolejne procesy wytaczane przez AMW o zwrot bonifikaty są wielkim obciążeniem dla samorządów. Procesy sądowe wytoczono już między innymi w Kołobrzegu,
Szczecinie, Mrągowie, Ostródzie oraz w Olsztynie.
Na koniec stycznia 2009 r. Agencja wyliczyła, że kwota nienależnych bonifikat
udzielonych gminom to ok. 56,5 mln zł w całym kraju. Agencja już otrzymała zwrot
części przyznanych bonifikat na sumę blisko 10 mln zł. Niektóre gminy dobrowolnie je
zwróciły, sprawy innych trafiły do sądu. W sądach toczy się dziewięć podobnych spraw
– dotyczą łącznej kwoty 32,5 mln zł.
W efekcie powszechnej krytyki działań AMW, głównie jednak w kwestii problemów związanych z zakupami sprzętu, w 2008 roku przystąpiono do prac mających na
celu likwidację AMW i przekazanie jej kompetencji innym instytucjom.
Tabela 7.4. Projekt Ustawy likwidacji Agencji Mienia Wojskowego
Dotychczasowe zadania AMW przejmie minister obrony narodowej, Wojskowa Agencja
Mieszkaniowa oraz przewidziana do powołania Agencja Uzbrojenia. Zgodnie z projektem ustawy, Agencja Mienia Wojskowego ma zostać postawiona w stan likwidacji po 30
dniach od dnia wejścia ustawy w życie, a proces likwidacji zostanie zakończony do końca
2010 r.
Zgodnie z projektowanymi przepisami, za proces likwidacji Agencji odpowiedzialny będzie likwidator. Oprócz prowadzenia czynności likwidacyjnych, jego zadaniem będzie
pełne rozliczenie majątku AMW. Szczegółowe obowiązki likwidatora określi minister
obrony narodowej.
Projekt ustawy zakłada m.in. nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom nieruchomości trwale zbędnych, pozostających w dyspozycji likwidowanej AMW. Chodzi o niezagospodarowane przez Agencję nieruchomości, które nie są wykorzystywane przez jednostki organizacyjne podlegające lub
nadzorowane przez MON oraz zbędne z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa. Szacuje się, że przekazanych zostanie ok. 1000 nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 8 tys. ha, na których znajduje się blisko 5 tys. obiektów o powierzchni użytkowej ok. 1 mln m².
Koszty z tym związane, czyli wycena stanu prawnego nieruchomości, inwentaryzacja,
oczyszczenie ich z niewypałów i niewybuchów, koszty notarialne i sądowe, zgodnie z projektem ustawy będą ponosiły samorządy terytorialne, które te nieruchomości otrzymają.
Część majątku własnego po likwidowanej Agencji zostanie przekazana na potrzeby nowo
powstającej Agencji Uzbrojenia, zaspokojenie roszczeń wierzycieli, spłatę zobowiązań oraz
pokrycie kosztów likwidacji. Część niewykorzystywanych przez Siły Zbrojne nieruchomości, które mogą być przydatne z punktu widzenia obronności lub bezpieczeństwa państwa,
zostanie przekazana Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. WAM przejmie również nadzór
nad nieruchomościami oddanymi w najem lub dzierżawę podmiotom trzecim. Ponadto część
nieruchomości, w tym lotniska i lądowiska wojskowe, zostaną z powrotem przekazane pod
zarząd resortu obrony.
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 10.12.2008.
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Powstająca Ustawa, jeśli spełni wszystkie założenia projektu, może przyczynić się
znacząco do poprawy położenia polskich gmin. W oparciu o obowiązującą ustawę, przekazywanie terenów na rzecz JST nie zawsze było nieodpłatne. W świetle nowej ustawy,
instytucja przejmująca kompetencje AMW będzie zobowiązana do nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz postulujących to gmin.

7.3. Przekształcenia terenów powojskowych
Mienie powojskowe w znacznej części zostało wykorzystane na potrzeby działalności cywilnych. Odnowione koszary stały się ciekawymi budynkami mieszkalnymi,
wiele obiektów wykorzystują instytucje publiczne, a nawet kościoły. Hale, garaże i magazyny wykorzystane są przez przedsiębiorców. Lotniska służą potrzebom lotnictwa cywilnego, a na części z nich utworzono strefy inwestycyjne.
Samorządy lokalne nie zawsze jednak potrafiły poradzić sobie z otrzymanym majątkiem. Jeżeli gmina wiejska, składająca się głównie z domów jednorodzinnych otrzymywała „miasteczko”, to ten majątek przekraczał możliwości zagospodarowania go przez
te gminy. Samorządy szybko sprzedawały nieruchomości, czasami przypadkowym podmiotom po niskiej cenie i zdarzało się, że ten majątek niszczał – nie zawsze sprawdzały
się kalkulacje, że te nieruchomości w przyszłości sprzeda się z zyskiem. Zainteresowanie
obiektami poza dużymi miastami nie było tak duże jak wcześniej oczekiwano. Nałożyło
się to na transformację gospodarki, w wyniku której pojawiło się wiele innych obiektów,
w które należało inwestować. Osoby prowadzące niewielkie działalności gospodarcze
kupowały olbrzymie hale nie umiejąc ich zagospodarować (Szczepański 2005).
Tereny powojskowe w Polsce były i są w trakcie procesów przekształceń mających
na celu ich adaptację do użytkowania cywilnego. Identyfikacja tych procesów, ich nazwanie oraz przypisanie do pewnych kategorii pozwoliło na całościowe spojrzenie na
problem terenów powojskowych w Polsce. Z uwagi na:
− charakter terenów i obiektów powojskowych;
− ich lokalizację w przestrzeni miast;
− potrzeby miast i gmin;
− zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne
doszło do wytworzenia przynajmniej 9 podstawowych kierunków przekształceń terenów powojskowych (ryc. 7.7):
1. Nowe miasto.
2. Nowe (stare) dzielnice miast.
3. Tereny inwestycyjne.
4. Tereny mieszkaniowe.
5. Szkolnictwo.
6. Administracja i inne obiekty użyteczności publicznej.
7. Lotniska.
8. Turystyka i rekreacja.
9. Rekultywacja środowiska przyrodniczego.
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Ryc. 7.7. Wykorzystanie terenów i obiektów powojskowych w miastach
Źródło: opracowanie własne.

7.3.1. Nowe miasto – Borne Sulinowo
Garnizony wojskowe często lokowane były z dala od istniejących obszarów zurbanizowanych, co pozwalało na zachowanie tajności podejmowanych aktywności
i minimalizowało uciążliwości związane z działalnością jednostek wojskowych. Wojska radzieckie przejmowały w wielu przypadkach opuszczone garnizony i poligony
poniemieckie, szczególnie że ich lokalizacja – głównie na tzw. ziemiach odzyskanych
na zachodzie Polski odpowiadała potrzebom strategicznym ZSRR. Takie garnizony
były następnie, do 1990 roku, rozbudowywane i uzupełniane o brakującą infrastrukturę techniczną, częściowo niezależną od istniejących, polskich sieci. Kilka z takich,
poradzieckich garnizonów stanowiło potencjał, na bazie którego można było utworzyć
nowe miasta. Taki proces udało się przeprowadzić w jednym przypadku – w Bornem
Sulinowie, które już 2 października 1993 roku otrzymało prawa miejskie. Takiego
szczęścia nie miało już nieodległe Kłomino (Gródek) – osiedle koszarowców, które
niszczeje niemal niezagospodarowane, formalnie w ramach gminy Borne Sulinowo.
Wszystkie pozostałe garnizony stały się częściami gmin i miast, obok których były
zlokalizowane.
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Przykład 7.4. Nowe miasto na mapie - Borne Sulinowo
Garnizon w Bornem Sulinowie był największym zgrupowaniem radzieckich
wojsk lądowych w naszym kraju. Znajdowała się tu dywizja oraz dwa pułki zmechanizowane, pułk oraz batalion czołgów, pułk artylerii, dywizjon artylerii przeciwlotniczej, bataliony: saperów, zaopatrzenia, medyczny, rozpoznawczy, brygada rakiet operacyjno-taktycznych, skład materiałów pędnych i smarów. W sumie garnizon liczył
ok. 25 tys. żołnierzy, którzy do dyspozycji mieli poligon o powierzchni 18 tys. ha.
Wojsko pozostawiło po sobie 370 budynków, które stały się podstawą do założenia
cywilnego miasta.
W Bornem Sulinowie nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa zostały
szybko i w dużym stopniu skomunalizowane (ryc. 7.8). W pewnym, ale ostatecznie
niewielkim stopniu mienie było przekazywane także osobom prywatnym w trybie
wypełnienia roszczeń odszkodowania za mienie zabużańskie. Miasto część majątku
zagospodarowało na potrzeby publiczne: Urząd Gminy, Dom Pomocy Społecznej,
szkoły i sale sportowe, oczyszczalnię ścieków. Kilka obiektów zagospodarowała:
poczta, nadleśnictwo, Uniwersytet Śląski (ośrodek wypoczynkowy). Większość pozostałych budynków, o ile nie zostały zakwalifikowane jako obiekty do rozbiórki,
gmina starała się sprzedawać instytucjom i zainteresowanym osobom. Do 1999 roku
sprywatyzowano znaczącą większość majątku.
Przekształcenia, które miały miejsce w Bornem Sulinowie można uznać za
umiarkowany sukces. Od podstaw powstało miasto, w którym mieszka ponad 4600
osób i liczba ta stale, choć powoli rośnie. Większość wartościowych budynków została zagospodarowana, udało się opanować zagrożenia ekologiczne likwidując lub
neutralizując główne źródła zanieczyszczeń. Teren został zasadniczo oczyszczony
z niewypałów i niewybuchów. Otrzymane przez miasto środki z budżetu Państwa,
a także w formie róźnego rodzaju inwestycji za pośrednictwem firm i instytucji
państwowych, a także inwestycje komunalne pozwoliły na – w miarę normalne –
funkcjonowanie miasta i przyjęcie „osadników”. Obecnie miasto i gmina stara się
promować jako obszar turystyczny i wypoczynkowy. Znaczna część majątku ciągle
nie została jeszcze wykorzystana, a do jej zagospodarowania niezbędne są ogromne
środki.
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Ryc. 7.8. Przekształcenia własnościowe mienia poradzieckiego w Bornem Sulinowie
Źródło: opracowanie własne

7.3.2. Nowe (stare) dzielnice miast
Stosunkowo najatrakcyjniejsze dla ponownego wykorzystania okazały się garnizony zlokalizowane w niewielkiej odległości od większych miast lub też zajmowane
przez wojska, istniejące wcześniej dzielnice. Potencjał koncentrujący się w miastach,
szczególnie w większych ośrodkach powiatowych, czy nawet wojewódzkich, pozwalał
na stosunkowo szybkie zagospodarowanie otrzymanego majątku. Budynki mieszkalne
znajdowały nabywców, którzy byli w stanie pokryć przynajmniej część kosztów remontów. Pozostałe koszarowce samorządy remontowały własnymi siłami, przygotowując
mieszkania komunalne. Budynki sztabowe, szkoleniowe, szpitalne wykorzystano na
obiekty użyteczności publicznej jako np. szkoły czy szpitale. W Ostrowie Wielkopolskim Centralny Zarząd Służby Więziennej prowadzi intensywne starania, by przejąć
obiekty opuszczone przez polskie wojsko i utworzyć więzienie. W niektórych przypadkach przywracano funkcje budynków, jakie pełniły one przed przejęciem przez wojska
(np. budynek sądu w Legnicy).
Garaże, hangary i inne budowle tego typu zlokalizowane w miastach lub na ich
obrzeżach stosunkowo łatwo znajdowały zainteresowanych prowadzeniem w nich działalności gospodarczej. Dla większych miast, z których wyprowadziły się jednostki wojskowe najpoważniejszym problemem były zazwyczaj nieuregulowane sprawy własnościowe, a od 1996 r. niechęć AMW do ich przekazywania, co skutkowało niszczeniem
i dekapitalizacją majątku powojskowego.
Dzielnicami miejskimi stały się opuszczone kompleksy budynków powojskowych
w Legnicy, Białogardzie i Koszalinie (tereny poradzieckie), w Nysie, Żarach i Gorzowie
Wielkopolskim (po Wojsku Polskim).
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Przykład 7.5. Cywile w kompleksie lotniska Bagicz - Kołobrzeg
Przykładem ilustrującym taki typ przekształceń jest miasto Kołobrzeg. Już
w 1991 roku gmina przejęła po wycofujących się wojskach radzieckich część obszaru
lotniska Bagicz oraz sąsiadujący z lotniskiem duży kompleks koszarowy.
Radzieckie koszary, w których mieszkało razem z pracownikami cywilnymi i rodzinami oficerów 2500 osób, to obecnie administracyjnie dzielnica Kołobrzegu (Podczele). Jest to podmiejska dzielnica Kołobrzegu zlokalizowana w jego wschodniej
części, w odległości ok. 5 km od centrum miasta. Według stanu z roku 2007 Podczele
zamieszkuje 1,7 tys. osób, tj. około 3,7% mieszkańców miasta (Kołobrzeg w 2007 liczył 45 tys. mieszkańców). Na terenie osiedla znajduje się spółdzielcze osiedle mieszkaniowe (26 wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz 7 ciągów garażowych),
kaplica oraz dom rekolekcyjny, zespół szkół publicznych wraz z halą sportową oraz
plac zabaw wraz z boiskiem do piłki siatkowej. Dzielnica Podczele wraz z przylegającym do niej lotniskiem Bagicz wchodzi w skład bardzo atrakcyjnego pod względem
turystycznym „Ekoparku Wschodniego” w granicach obszaru ochronnego NATURA
2000, będąc bardzo atrakcyjnym miejscem dla osób poszukujących chwili wytchnienia i wypoczynku.
Przykład 7.6. Nowa dzielnica w budynkach piechoty górskiej - Nysa
Do maja 2003 r. na terenie Nysy stacjonowała 22 Brygada Piechoty Górskiej,
która została przeniesiona do Kłodzka, pozostawiając 300 ha, w tym ponad 100
obiektów i budowli pokoszarowych. W skład przekazanego mienia wchodzą kompleksy pokoszarowe przy ul. Otmuchowskiej, Grodkowskiej i Saperskiej, część zabytkowych fortyfikacji twierdzy Nysa, budynki na terenie miasta, poligon wojskowy
oraz tereny ogródków działkowych.
Już w grudniu 2002 r. Gmina Nysa przejęła całość mienia powojskowego wycenionego na 12,2 mln zł. Koszt nabycia mienia wynegocjowano na 4,5 mln zł (AMW
udzieliła miastu bonifikaty).
W sierpniu 2003 r. Gmina Nysa w formie darowizny przeniosła prawa własności
części obiektów przy ulicy Otmuchowskiej na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nysie. Na jej mocy PWSZ przejęła:
− Klub Garnizonowy tzw. Dąbrowszczak przy ul. Obrońców Tobruku, w którym mieści się Instytut Architektury;
− kasyno przy ul. Armii Krajowej szkoła przeznaczyła na studium języków
obcych;
− budynek WKU, w którym powstał instytut języków obcych;
− salę gimnastyczną przy ul. Otmuchowskiej.
Kompleks koszarowy przy ulicy Grodkowskiej Gmina Nysa przekazała w 2003 r.
Starostwu Powiatowemu, otrzymując w zamian bardzo atrakcyjne tereny (18 ha) przy
ulicy Zwycięstwa. Pozyskany grunt Gmina Nysa przeznaczyła na potrzeby Specjalnej
Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Nysa),
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Również we wrześniu 2003 r. doszło do sprzedaży całego kompleksu przy ul.
Saperskiej, gdzie obecnie działają firmy, zatrudniające ok. 200 osób. Obecnie można
przyjąć, że na mieniu powojskowym zatrudnienie znalazło ok. 400 osób. Ponadto zaadaptowano jeden budynek pokoszarowy przy ul. Grodkowskiej na mieszkania
socjalne – powstało 57 mieszkań socjalnych. Dysponując całością mienia, zarówno
zabudowanego jak i niezabudowanego, gmina była w stanie prowadzić kompleksową, spójną politykę planowania przestrzennego, co w konsekwencji umożliwiło tworzenie instrumentów do stymulowania kierunków rozwoju gminy odpowiadających
przyjętej strategii i potrzebom społeczności lokalnej. Na terenach zagospodarowanych przez gminę Nysa funkcjonują obecnie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nysie, Starostwo Powiatowe, kompleks handlowo-usługowy, rozbudowująca się
baza mieszkaniowa. Do końca roku 2007 na adaptację mienia powojskowego gmina
wydatkowała 40,5 mln zł. Na lata 2007-2013 zakłada się wydatkowanie 59 mln zł. Na
uzbrojenie i przygotowanie terenu na potrzeby Nyskiej Podstrefy Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej planuje się wydać w tym okresie ok. 4,4 mln zł.
7.3.3. Tereny inwestycyjne
W przynajmniej kilkunastu miastach tereny powojskowe wykorzystane zostały
jako tereny inwestycyjne w szerszym zakresie niż tylko na zasadzie wykorzystania istniejących obiektów. Duże, płaskie tereny, wyposażone w infrastrukturę komunikacyjną,
a często także uzbrojone w media stały się interesującą podstawą do przygotowywania
obszarów pod inwestycje zarówno firm rodzimych jak i zagranicznych.
Samorządy lokalne, starając się pozyskiwać nowych inwestorów liczyły, że uda
się przynajmniej częściowo zastąpić miejsca pracy utracone w wyniku likwidacji garnizonów. Część miast starało się przygotowywać kompleksowe oferty dla większej
liczby potencjalnych inwestorów tworząc strefy inwestycyjne. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano takie inicjatywy w 13 gminach. W większości przypadków są to obszary byłych baz radzieckich (10 na 13 przypadków). Kilka z nich
wpisano w mechanizm zwolnień podatkowych w ramach specjalnych stref ekonomicznych (tab. 7.5).
Tabela 7.5. Tereny inwestycyjne w ramach SSE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gmina
Stargard Szczeciński
Gromadka
Przemków
Słubice
Tomaszowo
Szprotawa
Police

Źródło: Opracowanie własne.

Wykorzystanie inwestycyjne
Podstrefa Pomorskiej SSE
Podstrefa Legnickiej SSE
Podstrefa Legnickiej SSE
Podstrefa Kostrzyńsko-Śłubickiej SSE
Podstrefa Łódzkiej SSE
Podstrefa Wałbrzyskiej SSE
Podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej SSE

Powierzchnia [ha]
150
157
7,0874
169,78
200
2,6
15
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Przykład 7.7. SSE w Stargardzie Szczecińskim
Stargard Szczeciński jest miastem, gdzie do października 1993 r. stacjonował
159 Noworosyjski Pułk Lotnictwa Szturmowego Federacji Rosyjskiej. Baza składała
się z rozległego lotniska oraz koszar obejmujących łącznie około 1211 ha. W 1993 dozór nad terenem lotniska przejęło Wojsko Polskie, które przeprowadziło szereg prac
zabezpieczających oraz rozminowanie terenu. W listopadzie 1993 roku przekazano
teren administracji cywilnej – Skarbowi Państwa. 21 stycznia 1994 roku teren byłego
lotniska włączono do granic administracyjnych miasta Stargardu Szczecińskiego.
W ramach aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego (z roku 2000) na terenie lotniska wydzielono teren o powierzchni 350
ha pod teren działalności gospodarczej – dużego i małego biznesu. W roku 2002,
150 ha lotniska weszło w skład Pomorskiej Strefy Ekonomicznej. 31 lipca 2006 roku
w Stargardzie Szczecińskim została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy Europe Bridgestone Stargard Szczeciński a instytucjami reprezentującymi stronę polską.
W ramach inwestycji koncernu w Polsce, w Stargardzie Szczecińskim powstała fabryka opon. Japoński koncern Bridgestone Corporation planuje zainwestować w fabrykę około 200 mln euro, tworząc 759 nowych miejsc pracy, z czego około 150
będzie przeznaczonych dla osób z wykształceniem wyższym. Fabryka rozpoczęła
produkcję w październiku 2008 roku, jednak w związku z niekorzystnymi trendami
w gospodarce światowej, a w szczególności w branży motoryzacyjnej, wstrzymano
jej rozbudowę i w obecnej sytuacji zamrożono rekrutację (aktualnie w fabryce zatrudniono 390 osób). Koncern przewiduje osiągnięcie produkcji na poziomie 5 000 opon
dziennie do 2011 roku.
Na terenie byłego lotniska do zagospodarowania pozostaje jeszcze około 200 ha
powierzchni (50 ha w ramach Pomorskiej SSE). Pozostałe podmioty funkcjonujące
na obszarze byłego lotniska to Dutch Farmers (firma zajmująca się uprawą ziemniaków zatrudniająca od 50 do 100 osób, w trybie pracy sezonowej), Papirus II (przedsiębiorstwo branży papierniczej – zatrudnienie; 160 osób). W sumie na terenie byłego
lotniska pracę znalazło około 650 osób (5% zatrudnionych w Stargardzie Szczecińskim w roku 2007).
Przykład 7.8. Inkubator przedsiębiorczości w Świeciu
Teren powojskowy obejmujący powierzchnię 16 ha powstał w wyniku likwidacji w 2001 12. Pułku Radiowo-Kablowego Ziemi Świeckiej. Majątek ten został
przejęty przez Agencję Mienia Wojskowego, która w 2002 roku odsprzedała obszar
na rzecz gminy Świecie, powiatowi świeckiemu oraz prywatnym inwestorom. Jeden
z budynków nabytych przez gminę został przekazany w użytkowanie Stowarzyszeniu
Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej, który utworzył w tym miejscu
Inkubator Przedsiębiorczości. Pozyskanie grantu z Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich pozwolił na darmowe świadczenie usług lokatorom inkubatora w początkowym okresie finansowania.
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W lutym 2004 roku Urząd Miasta uchwalił Program Rewitalizacji Obszaru
Powojskowego w Świeciu. Program obejmował teren dawnej jednostki wojskowej
i miał na celu m.in. „stworzenie nowych miejsc pracy, tak przy organizacji i prowadzeniu procesu jak i po jego zakończeniu”. Cel ten jest realizowany przez inwestorów
prywatnych uruchamiających działalność oraz przez gminę, która realizuje program
rozbudowy inkubatora przedsiębiorczości.
Oferta inkubatora przedsiębiorczości polega z jednej strony na stworzeniu warunków materialnych firm przez udostępnienie sprzętu, sal i niezbędnej infrastruktury,
z drugiej zaś obejmuje szerokie spektrum usług doradczych w zakresie prawnym,
marketingowym, księgowym, itp. Lokale wynajmowane są na warunkach preferencyjnych. W pierwszym okresie działalności inkubatora okres inkubacji firm trwał
3 lata (2002-2005). Obecnie jest to okres 5 lat.
Pierwszy etap rewitalizacji zrealizowany w latach 2002-2004 obejmował
adaptację budynków na cele inkubatora. Nakłady finansowe poniesione na tym
etapie zostały podzielone między gminę (68% nakładów) oraz starostwo powiatowe (32%), zaś suma środków przeznaczonych na rewitalizację w tym okresie
to ok. 800 tys. zł. Drugi etap budowy inkubatora przedsiębiorczości rozpoczęty
w 2005 roku był zakrojony na szerszą skalę (nakłady w wysokości ok. 2,5 mln
zł), co w znacznej mierze zawdzięcza się dotacji ze środków unijnych w ramach
ZPORR, działanie 3.3.2. Poza adaptacją budynku Wojskowej Administracji Kosza
na inkubator przedsiębiorczości podjęto bardziej kompleksowe działania mające
na celu rewitalizację całego obszaru byłej jednostki wojskowej (węzeł cieplny,
modernizacja sieci wodociągowej, wykonanie nowej nawierzchni dróg, wykonanie oświetlenia)
Realizacja programu rewitalizacji na terenie powojskowym w Świeciu zaowocowała pozytywnymi wynikami. Do najważniejszych należą:
− stworzenie nowych podmiotów gospodarczych (15 firm utworzonych w ramach inkubatora)
− stworzenie struktury, która kompleksowo i długookresowo wspiera nowe
podmioty gospodarcze,
− stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy firmami działającymi w ramach Inkubatora, co może w przyszłości przyczynić się do wzmacniania
konkurencyjności firm
Projekt inkubatora przyczyniła się również do poprawy sytuacji społecznej
poprzez aktywizację zawodową (w ramach inkubatora zatrudnienie znalazło 40
osób). Działalność inkubatora jest nakierowana w szczególności na osoby bezrobotne, absolwentów, rolników oraz osób o niskich dochodach, co może posłużyć
zmniejszeniu marginalizacji ekonomicznej i społecznej tych grup ludności (Skalski 2006).
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7.3.4. Tereny mieszkaniowe

Jednym z najczęstszych sposobów zagospodarowania budynków powojskowych
była adaptacja istniejących budowli na cele mieszkalnictwa. Budynki, w których
kiedyś stacjonowali wojskowi często wymagały jedynie niewielkiej przebudowy,
szczególnie dotyczyło to obiektów opuszczanych przez polskie wojsko. W przypadku mienia poradzieckiego adaptacja, ze względu na zły stan techniczny większości
obiektów, pochłonęła znacznie więcej środków. Wyjątkiem były niektóre wille zamieszkiwane przez dowództwo. Wojska radzieckie wybudowały na swoje potrzeby
całe osiedla bloków z wielkiej płyty (głównie typu Leningrad), które nadawały się
do adaptacji.
W 32 miastach obiekty powojskowe przeznaczono przynajmniej częściowo na
cele mieszkaniowe. Oprócz adaptowania istniejących zabudowań powojskowych
w niektórych miejscach istniały dogodne możliwości do budowania nowych domów.
W sumie można wyróżnić kilka kierunków zagospodarowywania mienia powojskowego na cele mieszkaniowe:
− budownictwo mieszkalne wielorodzinne; pojedyncze „bloki” (np. Biskupiec,
Kamień Pomorski, Krosno Odrzańskie, Przemków) lub całe osiedla mieszkaniowe (Jelenia Góra, Szprotawa, Gdańsk, Kołobrzeg, Białogard, Borne Sulinowo, Garwolin, Łańcut, Piła, Chojna, Stargard Szczeciński, Gorzów Wielkopolski, Legnica),
− budownictwo komunalne (Ełk, Mrągowo, Toruń, Świdnica, Legnica, Prudnik,
Kostrzyn, Grudziądz, Oława),
− Towarzystwo Budownictwa Społecznego (Świdnica, Piła, Mrągowo, Legnica,
Grudziądz),
− budownictwo socjalne (Żary, Mrągowo, Toruń, Nysa, Prudnik),
− obóz dla uchodźców czeczeńskich w Czerwonym Borze,
− adaptacja na cele więziennictwa (Czerwony Bór), obecnie planuje się utworzenie więzienia w Ostrowie Wielkopolskim.
W niektórych miastach przyszli najemcy deklarowali się do przeprowadzenia remontu własnym wysiłkiem. W ten sposób w samej tylko Legnicy odnowiono 128 budynków wraz z 975 mieszkaniami (budownictwo wielorodzinne).
W sumie w ramach przeprowadzonych badań zidentyfikowano adaptację 342 budynków powojskowych na cele mieszkalnictwa, w których powstało 9 235 mieszkań.
Przykład 7.9. Mieszkania w Legnicy
W Legnicy, z powodu skali, zróżnicowania, a także lokalizacji obiektów użytkowanych przez jednostki armii radzieckiej można identyfikować bardzo zróżnicowane
sposoby ich wykorzystania
W latach 1945-1993 stacjonowały tutaj: Sztab Dowodzenia Północnej Grupy
Wojsk Radzieckich, 4 Armia Lotnicza, 19 Pułk Łączności, 137 Batalion Łączności, 91
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Batalion Wsparcia, 2 Szwadrony Helikopterów, Wyposażenie Łączności, Jednostka
Pancerna, Poczta i Telekomunikacja12.
Do końca 2003 r. zagospodarowano ponad 96% obiektów poradzieckich. Spośród przejętych na rzecz gminy 367 budynków mieszkalnych z 2984 mieszkaniami
– 20 budynków (766 mieszkań) przeznaczono na mieszkania komunalne, 8 budynków typu „Leningrad” zostało sprzedane małym spółdzielniom mieszkaniowym (500
mieszkań), 128 budynków (975 mieszkań) przeznaczono na remont własny, wykonywany na koszt przyszłych najemców, 2 budynki przeznaczono na cele niemieszkalne,
tj. na potrzeby klubu sportowego, który urządził w nich biura i hotel dla sportowców,
2 budynki przeznaczono do rozbiórki. Spośród przejętych budynków niemieszkaniowych zagospodarowano 402 obiekty spośród 437, w tym 12 obiektów sprzedano na
cele mieszkalne, przewidując uzyskanie 439 mieszkań, 212 obiektów sprzedano na
obiekty niemieszkalne, 32 obiekty wydzierżawiono, 1 obiekt przekazano na rzecz
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, 2 obiekty koszarowe zaadoptowano na mieszkania komunalne, uzyskując 149 mieszkań, 8 obiektów wyremontowano (w tym na potrzeby opieki społecznej przy ul. Grabskiego, ochrony zdrowia
przy ul. Chojnowskiej i oświaty przy ul. Jaworzyńskiej i Krzemienieckiej), 122 obiekty rozebrano, 7 obiektów wniesiono aportem do spółek gminy, 4 obiekty wniesiono
aportem do Towarzystw Budownictwa Społecznego „TBS” z siedzibą w Kamiennej
Górze, 1 obiekt był w trakcie remontu. Z pozostałych obiektów niemieszkalnych 12
przeznaczono do rozbiórki, 4 obiekty – do sprzedaży, a dla 20 obiektów nie określono jeszcze formy zagospodarowania. Podjęte działania w zakresie zagospodarowania
przejętego mienia pozwoliły również na przywrócenie dawnej świetności całej dzielnicy Tarninów. Dzięki temu, że ta część miasta była w użytkowaniu wojsk radzieckich, zachowała się ona w takim stanie, w jakim zajęła ją Armia Czerwona w 1945 r.
Zachowała się architektura, unikalna zieleń, układ ulic, nawierzchnia z kostki brukowej. W obrębie dzielnicy Tarninów miasto może poszczycić się wieloma odremontowanymi poradzieckimi obiektami użyteczności publicznej, w których dziś znajdują
się: Sąd Okręgowy, Bank Śląski, ZUS, Diecezja Kościoła Rzymsko-Katolickiego,
Prokuratura, Wyższe Seminarium Duchowne i Fakultet Papieski. Dla emerytów i rencistów zaadaptowano budynki z przeznaczeniem na Dom Dziennego Pobytu, Dom
Pomocy Społecznej dla Dorosłych i Dom Księży Emerytów. W zagospodarowanych
obiektach utworzono około 2000 miejsc pracy, w tym 100 na terenie lotniska w Legnicy. Ponadto konieczne było zagospodarowanie układu komunikacyjnego (prace
modernizacyjne dróg i mostów.
Ogółem gmina Legnica w latach 1991-2005 na zagospodarowanie mienia po
jednostkach Armii Czerwonej wydatkowała kwotę 66,6 mln zł, w tym ze środków
własnych 46 mln, a ze środków zewnętrznych 20,6 mln (Budżet Państwa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony
12

http://www.szprotawa.org.pl.
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Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja współpracy polsko-niemieckiej, KGHM
Polska Miedź S.A., firmy Dohle, ARAL). Dochody gminy ze sprzedaży nieruchomości wyniosły. 43,8 mln zł.
Legnica jest przykładem miejsca, gdzie procesy rewitalizacji skupiły się wokół
nie jednego, lecz kilku kierunków. Należały do nich: rozbudowa bazy mieszkaniowej,
nowe tereny inwestycyjne, budynki użyteczności publicznej, rozwój szkolnictwa podstawowego i wyższego, odzyskanie dawnej dzielnicy Tarninów. Rewitalizacja terenów
powojskowych objęła ponadto rekultywację terenów skażonych (Kondusza 2006).
Przykład 7.10. Zakład karny Czerwony Bór
Zakład karny w Czerwonym Borze został utworzony w 2001 roku na terenie
byłej jednostki 2 Pułku Zabezpieczenia wchodzącego w skład Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych. Koszary wojskowe zostały zaadoptowane do potrzeb zakładu
karnego typu półotwartego.
Obiekt zakład składa się z 4 pawilonów mieszkalnych. Położony jest na obszarze
13 ha w kompleksie leśnym Czerwony Bór rozciągającym się między Łomżą a Zambrowem. Aktualnie działają 2 pawilony mieszkalne. Docelowo po wyremontowaniu
wszystkich pawilonów mieszkalnych pojemność jednostki przekroczy 600 osadzonych. Przy zakładzie działa Gospodarstwo Pomocnicze zajmujące się obsługą zakładu oraz adaptacją pozostałych budynków do potrzeb Służby Więziennej. Pojemność
jednostki wynosi obecnie 176 miejsc.
7.3.5. Szkolnictwo
W proces rewitalizacji terenów powojskowych włączone były często placówki oświatowe. W kilkudziesięciu gminach doszło do adaptacji budynków koszarowych bądź szkół
wojskowych na potrzeby szkolnictwa podstawowego, średniego oraz wyższego.
Na potrzeby szkolnictwa wyższego adaptowano przede wszystkim duże kubaturowo obiekty koszarowe i dawne siedziby sztabów wojskowych. Uczelnie wyższe adoptowały budynki z przeznaczeniem na funkcje dydaktyczne, mieszkaniowe (akademiki)
oraz rekreacyjno-sportowe (sale gimnastyczne).
Na bazie mienia powojskowego zlokalizowano obiekty Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego (Olsztyn, Ełk) oraz wydział zamiejscowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Słubice). Budynki powojskowe zostały zaadaptowane również na potrzeby Politechniki Szczecińskiej. W kilku gminach obiekty zostały wykorzystane jako
baza dydaktyczna i mieszkaniowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (Nysa, Piła,
Legnica, Jarosław, Jelenia Góra).
W wielu miastach adoptowano budynki na cele szkolnictwa podstawowego (Szprotawa, Wędrzyn, Tomaszowo, Świdnica, Legnica, Brzeg, Skarbimierz, Kołobrzeg, Borne Sulinowo) i średniego (Borne Sulinowo, Tomaszowo, Kołobrzeg, Mrągowo, Gołdap). Z danych szacunkowych wynika, że na cele szkolnictwa zaadaptowano około 220
obiektów powojskowych.
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Przykład 7.11. Kolegium Karkonoskie – Jelenia Góra
W roku 2002 zlikwidowano w Jeleniej Górze jednostkę wojskową, w skład której wchodziły 2 obszary koszarowe oraz poligon. Na terenie byłych koszar przy ulicy
Lwóweckiej 18 funkcjonuje obecnie Wyższa Szkoła Zawodowa „Kolegium Karkonoskie”. W Kolegium Karkonoskim w roku akademickim 2007/2008 studiowało ponad
4 tys. studentów. Szkoła kształci na takich kierunkach, jak: filologia polska, filologia
ze specjalnościami – filologia germańska i filologia angielska, pedagogika ze specjalnością – pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, fizjoterapia i pielęgniarstwo,
wychowanie fizyczne, elektronika i telekomunikacja, edukacja techniczno-informatyczna.
Szkoła posiada 36 obiektów, z których większość wykorzystywana jest do celów dydaktycznych, a część z nich to budynki i zabudowania towarzyszące. Wszystkie są utrzymywane i sukcesywnie remontowane. Jeden obiekt został przebudowany,
powstała w nim nowoczesna biblioteka naukowa. Wiele obiektów wymaga działań
inwestycyjnych, które przystosują je na potrzeby dydaktyczne uczelni.
Ponadto na obszarze powojskowym Wyższa Szkoła Zawodowa „Kolegium Karkonoskie” zamierza realizować przebudowę budynku dydaktycznego oraz przebudowę i rozbudowę hali sportowej. Szkoła uzyskała już stosowne pozwolenia.
7.3.6. Administracja i inne obiekty użyteczności publicznej
Część obiektów przejętych od wojska zostało zaadoptowanych na cele różnych
instytucji administracyjnych. Dotyczyło to szczególnie obiektów reprezentacyjnych,
położonych w ścisłym centrum miast. Takie wykorzystanie było o tyle naturalne, że
pierwszym cywilnym właścicielem tego majątku był Skarb Państwa i w tym kontekście wojewodowie wybierali ciekawe obiekty dla administracji państwowej. W wielu przypadkach majątek przejmowała gmina, która także wybierała z przejętego
mienia obiekty nadające się do zagospodarowania na cele lokalnych społeczności.
Takie budynki były niekiedy przekształcane na siedziby burmistrzów, prezydentów,
starostów i in:
− urzędów miast i gmin (urzędy miast w Świnoujściu, Słubicach, Świdnicy, urzędy gmin w Ostródzie i Skarbimierzu),
− urzędów powiatowych, (Łańcut, Krosno Odrzańskie, Jelenia Góra, Świdnica,
Ostróda, Nysa),
− sądów i prokuratury (Krosno Odrzańskie, Słubice, Legnica, Świdnica, Ostróda,
Mrągowo).
Liczbę budynków powojskowych zaadoptowanych na cele użyteczności publicznej szacuje się na 91.
Ponadto adaptowano w sumie kilkadziesiąt obiektów na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Legnica), urzędu celnego (Nysa) Poczty Polskiej (Borne Sulinowo, Świnoujście), Nadleśnictw ( Okonek, Borne Sulinowo) oraz Wolińskiego Parku
Narodowego (Międzyzdroje).
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Przykład 7.12. Urzędy w budynkach sztabowych – Świdnica
W Świdnicy, gdzie od 1986 do 1990 roku miało siedzibę dowództwo Północnej Grupy Wojsk, proces przejmowania zajmowanych przez Rosjan nieruchomości
zakończył się już w listopadzie 1991 roku. Łącznie miasto odzyskało 204 obiekty,
w tym 37 budynków wielorodzinnych, 41 willi zajmowanych przez wyższych dowódców, szpital oraz dawny dom oficera.
Większość tych budynków została sprzedana lub przekazana instytucjom państwowym i społecznym. Niektóre, w tym 20 budynków mieszkalnych, miasto wyremontowało samo. W dawnych budynkach sztabowych funkcjonują dziś między innymi: Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, prokuratura Rejonowa.
7.3.7. Lotniska
W trakcie badań zidentyfikowano w Polsce 48 lotnisk, które częściowo bądź w całości przestały pełnić funkcje wojskowe po 1990 roku (ryc. 7.9). Spośród 14 byłych
lotnisk radzieckich żadne nie funkcjonuje obecnie jako lotnisko cywilne o znaczeniu
lokalnym bądź regionalnym. Część z nich jest natomiast wykorzystywana jako baza
lotnicza Aeroklubów (lotnisko w Koszalinie oraz w Skarbimierzu). Pozostałe lotniska są
wykorzystywane w następujący sposób:
− rozbudowa bazy mieszkaniowej poprzez adaptację przylotniskowych koszar
(Chojna, Kołobrzeg, Skarbimierz, Szczytnica, Stargard Szczeciński),
− tereny inwestycyjne (Legnica, Skarbimierz, Stanowice, Stargard Szczeciński,
Wiechlice, Kamień Pomorski),
− tereny rolnicze, (Dębica k. Białogardu, Łysiny, Stargard Szczeciński),
− zalesienie (Łysiny, Brochocin),
− samochodowy tor wyścigowy (Legnica).
Duży potencjał rozwojowy stanowią natomiast lotniska użytkowane w przeszłości
lub obecnie (częściowo) przez Wojsko Polskie (ryc. 7.10).
Spośród 34 lotnisk użytkowanych w przeszłości przez Wojsko Polskie zidentyfikowanych w raporcie, 5 są to lotniska współużytkowane do celów cywilnych oraz
wojskowych (Kraków-Balice, Poznań-Ławica, Bydgoszcz-Szwaderowo, SzczytnoSzymany oraz Wrocław Starachowice). Cywilne części tych portów były użytkowane
przez wojsko, a zatem można uznać je za tereny powojskowe. Kolejną kategorię tworzy
5 cywilnych portów lotniczych, które powstały na bazie terenów przekazanych przez
wojsko samorządom lokalnym (Kamień Śląski, Babimost-Nowe Kramsko, KatowicePyrzowice, Rzeszów-Jasionka, Szczecin-Goleniów). Najbardziej interesujące z punktu
widzenia raportu są gminy, gdzie planuje się utworzenie cywilnych portów lotniczych
na bazie mienia powojskowego (Biała Podlaska, Nowe Miasto nad Pilicą, Nowy Dwór
Mazowiecki, Piła, Słupsk-Redzikowo, Radom-Sadków, Gdynia-Kosakowo, Zegrze Pomorskie). Na lotniskach w Ułężu, Podlodowie, Lędzichowie, Kąkolewie i Ornecie planuje się budowę elektrowni wiatrowych.
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Ryc. 7.9. Rozmieszczenie lotnisk powojskowych
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 7.10. Zagospodarowanie oraz potencjał rozwojowy lotnisk powojskowych
Źródło: opracowanie własne.
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Przykład 7.13. Asfalt skuty co do centymetra - Lędziechowo
Pas startowy lotniska wojskowego w Lędziechowie pod Lęborkiem miał 2200
m długości i 40 m szerokości. Tyle by lądować tam mogły odrzutowe myśliwce,
ale także samoloty cywilne. Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej opuściła bazę
w 2003 r. Nikt tam już później nie lądował ani nie wyląduje, bo asfaltowy pas został
skuty co do centymetra.
Władze gminy Wicko postanowiły po zakupie terenu od AMW w 2004 roku
przeznaczyć go na budowę elektrowni wiatrowej. Pas startowy został zlikwidowany, a materiał w ten sposób pozyskany (tzw. destrukt bitumiczny) przeznaczono na
łatanie lokalnych dróg. Obecnie na terenie lotniska nie ma ani zakładanej elektrowni
wiatrowej, ani pasa startowego, co znacznie ogranicza stworzenie tu w przyszłości
lokalnego lądowiska lotniczego.
Lotniska w Makowie, Zegrzu Pomorskim, Borsku, Białej Podlaskiej oraz w Nowym Dworze Mazowieckim nadal pozostają w zarządzie AMW.
Do prowadzenia drobnej działalności gospodarczej (hurtownie art. rolnych) wykorzystuje się lotnisko w Pieniężnicy. Płytę lotniska w Radzyniu Podlaskim, w Krzewicy, w Debrznie oraz część lotniska w Stargardzie Szczecińskim wykorzystuje się jako tereny rolnicze. Lotnisko w Sąpolnie zostało wykupione przez niemiecko-szwajcarsko-holenderski
podmiot z zamiarem wybudowania hotelu oraz lotniska dla awionetek. Jak dotąd zamiary
te nie zostały zrealizowane. Lotnisko w Kroczewie wykorzystuje się jako bazę lotnictwa
sportowego. Na terenie lotniska w Słupsku-Redzikowie obok budowy cywilnego portu
lotniczego planuje się umieszczenie elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej.
Obecnie w Polsce obserwuje się rosnący popyt na przewozy lotnicze oraz bariery
rozwoju w postaci niedostatecznej podaży usług przewozowych. Analiza stanu obecnego prowadzi do sformułowania jednoznacznego wniosku, iż jednym z najbardziej realistycznych podejść w polskich warunkach jest wykorzystanie zasobu polskich lotnisk
wojskowych trwale zbędnych dla wojska bądź też funkcjonujących na zasadzie współużytkowania pomiędzy podmiotami cywilnymi i MON.
„Byłe lotniska wojskowe zbędne dla celów resortu obrony narodowej mogą być
podstawą do rozwoju lotnisk regionalnych i lokalnych, podczas gdy adaptacja lotnisk
sportowo-rekreacyjnych może przyczynić się do rozwoju lotnisk lokalnych, których deficyt odczuwany jest coraz bardziej” ( Program Rozwoju Sieci Lotnisk ... 2007, s. 44)
10 lipca 2008 roku znowelizowano Ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego. Głównym celem nowelizacji było przyspieszenie tworzenia nowych i rozbudowy
istniejących cywilnych portów lotniczych. Ustawa, na drodze rozporządzenia, definiuje
zasób lotnisk bądź lądowisk, które mogą być wykorzystane do rozwoju lokalnej bądź
regionalnej bazy lotniskowej13.
13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych,
które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego.
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Tabela 7.6. Lotniska trwale niewykorzystywane przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej do realizacji ich zadań wymagające zachowania ich lotniczego charakteru.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lokacja
Lotnisko Zielona Góra – Babimost
Lotnisko Zegrze Pomorskie k. Koszalina
Lotnisko Katowice w Pyrzowicach
Lotnisko Poznań Ławica
Lotnisko Kraków – Balice
Lotnisko Wrocław – Starachowice
Lotnisko Mazury – Szczytno
Lotnisko Biała Podlaska
Lotnisko Piła
Lotnisko Nowe Miasto n. Pilicą
Lotnisko Modlin – Nowy Dwór Mazowiecki
Część lotniska wojskowego w Radomiu

Powierzchnia [ha]
385
297
25
18
33
413
464
327
179
435
276
24

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk
wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego.

Ustawowo określono ponadto lotniska częściowo lub czasowo niewykorzystywane
przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej do realizacji ich zadań (tab. 7.7).
Tabela 7.7. Lotniska częściowo lub czasowo niewykorzystywane przez jednostki podległe
lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej do realizacji ich zadań.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Lokacja
Lotnisko Bydgoszcz – Szwederowo
Lotnisko Kraków – Balice
Lotnisko Wrocław – Starachowice
Lotnisko Radom Sadków
Lotnisko Sochaczew-Bielice
Lotnisko Gdynia- Kosakowo

Powierzchnia [ha]
149
254
295
135
400
242

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk
wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy wojewoda jest uprawniony do przekazania lotniska
lub jego części podmiotom samorządu terytorialnego. Przekazanie takie następuje po
złożeniu przez jednostkę odpowiedniego wniosku na ręce ministra właściwego do spraw
transportu. Po wydaniu rozporządzenia jednostka samorządu terytorialnego albo instytucja zapewniająca służbę ruchu lotniczego muszą złożyć odpowiednie wnioski o przekazanie przed upływem jednego roku. Nieruchomość zostaje przekazana na użytkowanie wieczyste. Jednostka jest ponadto zobowiązana do przekazywania 30% dochodów
z gospodarowania nieruchomością na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

280

Wojciech Jarczewski, Michał Kuryło
7.3.8. Turystyka, wypoczynek i rekreacja

Poligony radzieckie oraz polskie są obiektami zainteresowania turystów fascynujących się militariami i historią. Turystyka poligonowa przybiera wiele form, które łączą
kontakt z przyrodą oraz zainteresowanie militarną przeszłością terenu. Na obszarach
byłych poligonów organizuje się często wyprawy rowerowe, kajakowe, piesze i inne.
Tego rodzaju aktywność ma jeszcze charakter amatorski. Zwiedzanie tych miejsc często
wręcz wiąże się z eksploracją i „odkrywaniem” ciekawych obiektów.
Z uwagi na wysokie koszty, strukturę własności, brak odpowiedniej infrastruktury
komunikacyjnej i turystycznej nie udało się wykreować ciekawego i popularnego produktu turystycznego na terenach powojskowych w Polsce.
Przykładem miasta, w którym istnieje duży potencjał dla tego rodzaju działalności
są choćby Borne Sulinowo czy Legnica. Szczególnie ciekawy jest casus Bornego, gdzie
rozwija się baza turystyczna, ale wśród proponowanych atrakcji znajduje się głównie
cisza i piękna przyroda, natomiast dziedzictwo niemieckiego oraz radzieckiego garnizonu i poligonu nie jest właściwie eksponowane. Przykładami rekreacyjnego wykorzystania terenów powojskowych może być ośrodek wypoczynkowy Uniwersytetu Śląskiego
w Bornem Sulinowie.
Teren po jednostce wojskowej w gminie Międzyzdroje wszedł w skład Wolińskiego Parku Narodowego, a obiekty wykorzystywane tam w przeszłości przez wojsko stały
się atrakcją dla turystów poszukujących informacji na temat lokalnej flory i fauny.
W celu zagospodarowania terenu powojskowego Gmina Mikołów podjęła starania o pozyskanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej
i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie”. Obszary powojskowe
wchodzą w kilku przypadkach w skład obszarów chronionych NATURA 2000 (części
poligonów Czerwony Bór, Okonek, siedlisko nietoperzy w Policach, lotnisko Bagicz
w Kołobrzegu).
W kilkunastu miastach polskich zaadaptowano dawne wojskowe obiekty na hale
sportowe, stanowiące obecnie bazę rekreacyjno-wypoczynkową (Bochnia, Borne Sulinowo, Gołdap, Ełk, Słubice, Kołobrzeg, Jelenia Góra, Gorzów Wielkopolski, Nysa,
Garwolin, Brzeg, Słubice).
7.3.9. Rekultywacja środowiska przyrodniczego
Obszary zdemilitaryzowane są w wielu przypadkach terenami, gdzie wspaniale odnawia się środowisko naturalne. Obszary zdewastowane stają się swoistymi ugorami,
którymi nikt się nie interesuje, gdzie zanika działalność gospodarcza, a przyroda odzyskuje swoją własność. „Tych rezerwatów nikt nie wyznaczał po to, by chronić przyrodę. Właściwie to nawet nie zawsze są rezerwatami. To po prostu miejsca, w których
człowiek stworzył takie warunki, że teraz sam się boi wejść” (Mikołuszko 2003). Do
przykładów takich obszarów zalicza się Poleski Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny na
Białorusi (2150 kilometrów kwadratowych) oraz ukraińska Strefa Wykluczenia wokół
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reaktora w Czarnobylu (2619 km2). Obszary te, opuszczone przez ludzi, stały się oazą
dla rozkwitającej przyrody. Do podobnych miejsc można zaliczyć strefę zdemilitaryzowaną pomiędzy Koreą Północną a Południową, tzw. zieloną linię między Cyprem
greckim a tureckim oraz porzucone poligony wojskowe. Nazwę dla tych terenów ukuł
amerykański pisarz science-fiction Bruce Sterling, nawiązujący w swoich powieściach
do katastroficznych wizji świata po zmianach klimatycznych, nazywając je rezerwatami
mimo woli (involuntary parks).
W Polsce do przykładów tzw. involuntary parks można zaliczyć obszary zdewastowanych, nieużytkowanych poligonów (część poligonu Okonek, poligon Borne Sulinowo,
poligony w nadleśnictwach Przemków i Chocianów). Jak wykazują badania ekologów, tereny te, opuszczone przez człowieka, są miejscem rozkwitu lokalnych form flory i fauny.
Działalność wojskowa charakteryzuje się prawie zawsze wysoką presją na środowisko naturalne. Oddziaływanie jednostek radzieckich stacjonujących w Polsce na strefę
przyrodniczą zostało szczegółowo udokumentowane w raporcie Państwowej Inspekcji
Ochrony Środowiska (Kamieński, 1994). Od września do 1992 r. do końca 1993 r. na
zlecenie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska zespół naukowców z Wojskowej
Akademii Technicznej, pod kierunkiem pułkownika Andrzeja Spychały, przeprowadził
ocenę i szczegółową inwentaryzację szkód ekologicznych w byłych garnizonach Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej (Krogulski, 2001).

Ryc. 7.11. Skażenie materiałami ropopochodnymi w byłych bazach radzieckich
Źródło: opracowanie własne na podstawie Krogulski 2001.
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Wartość szkód ekologicznych w przebadanych obiektach, które zajmowały wojska radzieckie na terenie Polski została określona na ówczesną kwotę 52,2 bln zł, czyli
według kursu USD/zł ze stycznia 1994 roku – ponad 2,15 mld USD. Łącznie przebadano 86% terenów zajmowanych przez Armię Radziecką. Uznane za najbardziej niebezpieczne zniszczenia gruntów i wód podziemnych, głównie pochodnymi ropy naftowej (ryc. 7.11) stanowiły 66% wszystkich szkód ekologicznych. Inne poważne szkody
w środowisku naturalnym to: nielegalne składowiska odpadów, szkody w lasach, skażenie bojowymi środkami trującymi oraz promieniotwórczymi. Blisko 1% terenów prezentowało poziom zanieczyszczenia stanowiący o ich nieprzydatności do użytkowania.
Podobny wniosek odnosił się do 10% wód podziemnych.
Przykład 7.14. Skażenia substancjami ropopochodnymi na Lotnisku Kluczewo
Najbardziej skażonym produktami ropopochodnymi miejscem było lotnisko
Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim, gdzie pod powierzchnią ziemi pływało ok.
66 tys. m3 materiałów ropopochodnych. W miejscu tym skażenie sięgnęło skraju katastrofy ekologicznej. Konfiguracja terenu sprawiła, że unoszone przez wody podziemne paliwo przemieszczało się w kierunku płynącej skrajem lotniska rzeczki Gowienica, dopływu jeziora Miedwie, z którego pobierana jest woda pitna dla Szczecina.
Ropa i produkty ropopochodne lały się w Kluczewie strumieniami na ziemię w kilku
miejscach. W największych ilościach w głównej bazie paliw, bazie A, gdzie na 11 ha
wkopano zbiorniki o łącznej pojemności 16700m3 oraz na zajmującej 25 ha Centralnej Stacji Tankowania, gdzie zlokalizowano 36 zbiorników paliwa o pojemności
1400 m3. Do rzeki najbliżej było ropie z bazy A i nieco mniejszej bazy paliwowej B.
I to niebezpieczeństwo należało zażegnać w pierwszej kolejności. Starano się doprowadzić do nierozprzestrzeniania się paliw, sczerpując wolno pływające paliwo,
oczyszczając wody podziemne i na wszelki wypadek przegradzając im drogę do jeziora. Prace rekultywacyjne rozpoczęto w październiku 1994 roku i trwają do dzisiaj.
Do października 2004 roku wysokość słupa podziemnego obniżono z 8 m do około
40 cm (Szczepański 2005).
Kolejnym obszarem problemowym w przypadku byłych baz radzieckich były tereny poligonowe, gdzie do dziś pozostała niezidentyfikowana liczba niewybuchów i niewypałów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia.
Przykład 7.15. Rozminowywanie poligonów w nadleśnictwach Przemków i Chocianów
Doskonałymi przykładami rozminowywania są poligony w nadleśnictwach Przemków i Chocianów zlokalizowane w Borach Dolnośląskich. W nadleśnictwie Chocianów na polu roboczym miejsce lasu zajęły wydmy z typową dla nich śladową roślinnością oraz wrzosowiska, a degradacja chemiczna gleby spowodowała, że drzewa,
jeśli nawet rosną, na obszarach nawożonych mają objawy chorobowe. Miejsca lasów
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przemkowskich w dużych fragmentach zajęły też wrzosowiska, a w obu przypadkach
problemem jest zły stan dróg przeciwpożarowych rozjechanych przez czołgi lub ich
niedostatek, brak rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych i innej infrastruktury niezbędnej dla środowiska naturalnego.
W nadleśnictwie Chocianów teren radzieckiego poligonu obejmował 10 264 ha,
w nadleśnictwie Przemków 10 701 ha. W pierwszym przypadku tzw. pole robocze
poligonu zajmowało 25% powierzchni, w drugim (wraz z otuliną) 42%. Przez kilkadziesiąt lat około 7000 ha tamtejszych lasów było regularnie bombardowane z samolotów, ostrzeliwane z broni artyleryjskiej, rozjeżdżane ciężkim sprzętem bojowym,
palone.
W nadleśnictwie Przemków do końca 2001 roku rozminowano 466 ha, w 2002
roku – 140 ha, w 2003 roku – 79 ha, w 2004 roku – 271 ha. Obszar pozostały do rozminowania to około 4 500 ha.
W nadleśnictwie Chocianów sprawdzeniu saperskiemu poddano w 1997 roku
obszar 60 ha, w 2004 roku – 210,5 ha.(Szczepański 2005).
Większość obszarów skażonych przez wojska radzieckie oraz wojska Federacji Rosyjskiej objęto szerokim programem rekultywacji. Funkcjonował on jako samodzielny
program do roku 2000 (później wszedł w ramy Strategicznego Programu Rządowego),
skupił się przede wszystkim na likwidacji skażeń materiałami ropopochodnymi oraz
na rozminowaniu poligonów. Środki potrzebne na jego przeprowadzenie pochodziły
z Ministerstwa Środowiska. Do roku 2004 udało się zlikwidować większość zagrożeń
ekologicznych związanych z materiałami ropopochodnymi. Problem stanowią nadal
niewybuchy i niewypały (w trakcie prac okazało się, że jest ich więcej niż pierwotnie
szacowano).
Wywiady oraz ankiety uzyskane w gminach, gdzie stacjonowały wojska polskie,
pozwoliły ocenić, że na obszarach tych nie podejmowano właściwie żadnych poważniejszych prób rekultywacji środowiska naturalnego. Należy jednak stwierdzić, że skala degradacji środowiska przyrodniczego na tych obszarach jest stosunkowo niewielka
i nie wymaga aż tak poważnych działań rekultywacyjnych.

7.4. Finansowanie rewitalizacji terenów powojskowych
Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów powojskowych wymagały znacznych nakładów. Szczególnie kosztowne było usuwanie zagrożeń ekologicznych,
niewypałów i niewybuchów oraz dostosowywanie obiektów wojskowych do standardów i wymagań stawianych obiektom użyteczności publicznej. Przekształcenie
koszarów na cywilne budynki mieszkalne w wielu przypadkach nie było jednostkowo bardzo kosztowne. Jednak liczba mieszkań i budynków, które trzeba było szybko
zagospodarować stanowiła w swojej masie ogromne wyzwanie i wymagała znacznych środków.
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Zasadniczo finansowanie rewitalizacji terenów powojskowych przebiega w Polsce
opierając się na pięciu podstawowych źródłach. Należą do nich:
− fundusze własne miast i gmin,
− fundusze publiczne,
− fundusze strukturalne (okres programowania 2004-2006; ZPORR, poddziałanie 3.3.2, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych, okres Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013; Projekt „Szansa bez munduru” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL),
− środki prywatne,
− kredyty.
Szczegółową analizę źródeł finansowania procesów zagospodarowywania i rewitalizacji terenów powojowych przeprowadzono na przykładzie 14 gmin, które są reprezentatywne dla badanego zjawiska (Świecie, Toruń, Piła, Gołdap, Mrągowo, Kostrzyn,
Świdnica, Strzegom, Legnica, Żagań, Świnoujście, Międzyrzecz, Krosno Odrzańskie,
Mikołów). W tych gminach największy wysiłek finansowy poniosły samorządy lokalne.
To źródło finansowania rewitalizacji terenów powojskowych było wykorzystywane we
wszystkich analizowanych przypadkach i miało największy udział w montażu finansowym rewitalizacji w tych gminach (średnio 52%). Fundusze własne gmin pochodziły
w większości z budżetów. Dodatkowym elementem wspierania gminnych procesów rewitalizacyjnych była w jednym przypadku emisja obligacji (Kostrzyn).
Środki gminne przekazywane były głównie na: adaptację koszarowców na cele
mieszkaniowe, infrastrukturę społeczną (szkoły, ośrodki pomocy społecznej, urzędy
gmin i in.), a także na przygotowanie stref inwestycyjnych (głównie uzbrojenie terenu
i połączenie go z sieciami komunikacyjnymi gmin).
W 11 gminach wykorzystano dotacje z budżetu państwa (Świecie, Piła, Gołdap,
Mrągowo, Świdnica, Strzegom, Legnica, Kostrzyn, Żagań, Świnoujście, Miedzyrzecz).
Do takich źródeł finansowania należały: Strategiczny Plan Zagospodarowania Mienia
Przejętego po Wojskach Federacji Rosyjskiej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo
Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Oświaty, Kontrakty Wojewódzkie, Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej oraz Krajowy Fundusz Mieszkaniowy .
Wśród gmin, gdzie stacjonowały wojska radzieckie, udział wsparcia finansowego
z budżetu Państwa wyniósł średnio 44,7%, na co wpłynęły znaczne dotacje z Programu
Zagospodarowania Mienia Przejętego po Wojskach Federacji Rosyjskiej.
Program ten, który podzielony na kilka etapów funkcjonuje do dziś, był i jest znaczącym wsparciem dla gmin, które weszły w posiadanie byłych garnizonów radzieckich.
Według danych z 2008 roku z budżetu programu wydano w sumie 280 mln zł (Rusak
2008). W tym samym czasie w ramach programu gminy zgłosiły wnioski o dofinansowanie w wysokości 471 mln zł. Wsparcie w ramach programu, choć znaczne, nie było
wystarczająco wysokie.
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W przypadku gmin, gdzie stacjonowało Wojsko Polskie, udział wsparcia ze środków publicznych nie był już tak znaczący (12%), co wynikało z braku spójnego mechanizmu wsparcia finansowego dla tych obszarów. Do zidentyfikowanych źródeł wsparcia
budżetowego należały w tym przypadku: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministerstwo Oświaty, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Kontrakty Wojewódzkie, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Tak duża dywersyfikacja źródeł zasilania z Budżetu Państwa nie szła niestety w parze z wysokością
dotacji, a gminy adaptujące obiekty po Wojsku Polskim musiały zwrócić się w stronę
innych źródeł finansowania.
W wielu gminach możliwość uzyskania dotacji była impulsem do zagospodarowywania mienia powojskowego. Środki rządowe były często dla burmistrzów argumentem
przemawiającym za dalszymi inwestycjami w obiekty zlokalizowane często z dala od
centrum miasta.
Wykorzystanie funduszy strukturalnych we wspieraniu procesów rewitalizacyjnych
ciągle jeszcze nie jest zjawiskiem powszechnym (korzystało z niego 7 na 14 analizowanych gmin – Mikołów, Gołdap, Piła, Świecie, Mrągowo, Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz). Wkład funduszy europejskich w procesy przekształceń w trzech gminach (Gołdap, Mikołów, Świecie) osiągnął poziom odpowiednio 46, 75 i 85%, zaś w pozostałych
czterech kształtował się w przedziale od 10-38%. Warto w tym miejscu odnotować, że
6 na 7 gmin, które pozyskały wsparcie z funduszy europejskich, to byłe miejsca stacjonowania wojsk polskich. Gminy z terenami poradzieckimi były mniej zainteresowane
pozyskiwaniem tej formy wsparcia.
Właściwie żaden z programów zarówno przedakcesyjnych, jak i realizowanych
w latach 2004-2006 oraz 2007-2013 nie był dedykowany specjalnie dla terenów powojskowych. Jedynym wyjątkiem był projekt „Szansa bez munduru”, finansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Projekt, zrealizowany w okresie 2004-2006 objął 3 powiaty (Krośnieński, Żagański
i Żarski) w województwie lubuskim. Budżet projektu wyniósł 6 mln zł, zaś realizowane
w jego ramach działania objęły aktywizację zawodową byłych żołnierzy zawodowych,
ich rodzin, pracowników cywilnych wojska oraz byłych pracowników świadczących
usługi na rzecz armii.
Do działań w ramach projektu należały szkolenia zawodowe i językowe, warsztaty
przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, Akademia Umiejętności dla kobiet, pośrednictwo pracy oraz pomoc psychologiczna. Osoby objęte wsparciem projektu w 79%
przypadków znalazły nową pracę (http://www.grupaantares.com.pl).
Najbardziej bezpośrednio rewitalizacja terenów powojskowych ujęta była w ramach ZPORR Poddziałanie 3.3.2. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych Trudno oszacować całkowite dofinansowanie pozyskane na rewitalizację
terenów powojskowych, ponieważ poddziałanie 3.3.2 obejmowało również tereny poprzemysłowe. Analiza przykładów dofinansowanych projektów pokazuje, że
wspieranie rewitalizacji terenów powojskowych w ramach tego poddziałania było
nieznaczne.
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W większości badanych gmin podmioty prywatne uczestniczyły w procesach rewitalizacyjnych i ich udział należy ocenić jako znaczący. Z analizy wynika, iż zaangażowanie prywatne ma w znacznej mierze charakter inwestycyjny. Do nielicznych należały przypadki darowizn przekazywanych na ośrodki kultu religijnego. Niestety .dane
na temat wydatków osób prywatnych nie są w żaden sposób zbierane i archiwizowane
przez samorządy. Stąd też trzeba opierać się na szacunkach i ustaleniach jednostkowych. Z uzyskanych danych można szacować, że udział podmiotów i osób prywatnych
w procesach zagospodarowania mienia powojskowego wahał się w różnych gminach
w przedziale od 8 do 48%
Do pozostałych źródeł finansowania, które nie odegrały znaczącej roli w procesach
rewitalizacyjnych należały kredyty komercyjne.
Przykład 7.16. Piła

Ryc. 7.12. Źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych w Pile w okresie 20042006
Źródło: Ocena realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych na terenie
miasta Piły, Haskel Outsourcing Partner, Poznań, kwiecień 2006.

Piła jest przykładem intensywnej dywersyfikacji źródeł finansowania. W okresie
2004-2006 realizowano 13 projektów, przy których wykorzystano 5 różnych źródeł
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finansowania. Najczęściej używano środków własnych projektodawców – 38,96%
(Gmina Piła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Towarzystwo Salezjańskie, Pilskie Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z. o.o),. Kolejnymi pod
względem wielkości źródłami finansowania były (ryc. 7.12):
− kredyty, darowizny i inne środki (19,75%),
− budżet państwa (17,88%),
− budżet gminy Piła (11,41%),
− środki UE (7,91%),
− inne środki publiczne (4,09%).
Środki wydatkowane na realizacje projektów w okresie 2004-2006 zamknęły
się kwotą prawie 12 mln zł. Na planowanych 7 projektodawców 5 podjęło realizację
projektów. Pozostali opóźniają się z realizacją w związku z problemami w pozyskaniu dofinansowania. Tylko jeden spośród 13 projektów otrzymał dofinansowanie ze
środków strukturalnych.

7.5. Podsumowanie
Ogólna powierzchnia przekazanych terenów powojskowych to około 77,6 tys.
ha, z czego w miastach znajduje się 11,9 tys. ha (15,5%). W miastach do zagospodarowania zostało jeszcze około 4 tys. ha. Te obszary i obiekty w przeważającej większości znajdują się w województwach zachodniej części Polski: zachodniopomorskim,
lubuskim oraz dolnośląskim. W pozostałych regionach zjawisko to nie ma charakteru
powszechnego.
W sumie zidentyfikowano tereny powojskowe w 208 gminach (w 49 gminach –
tereny po wojskach radzieckich, w 159 gminach – tereny po wojsku polskim), w tym
w 140 miastach (po wojskach radzieckich 33, po wojskach polskich 97). W 6 miastach są
tereny wykorzystywane w przeszłości zarówno przez wojska polskie jak i radzieckie.
Tereny zwartej zabudowy (byłe garnizony: zabudowa koszarowa, szpitale, magazyny, stacje paliw): zlokalizowano w 107 miastach. W sumie zajmują one około 10 tys.
ha. Ponadto zlokalizowano 5 obszarów byłych poligonów wojskowych, które obecnie
nie są wykorzystywane przez wojsko. Łącznie zajmują one powierzchnię 49,9 tys. ha.
Zidentyfikowano również 48 byłych lotnisk o powierzchni 16,8 tys. ha. Część z nich
nadal pełni funkcje obronne, zaś za obszar powojskowy uznano ich części cywilne.
Poza terenami miast lokalizowana była większość poligonów oraz część lotnisk,
natomiast w miastach, gdzie zazwyczaj znajdowały się koszary, zlokalizowano większość budynków i budowli. Większość wysiłku finansowego i organizacyjnego na zagospodarowanie terenów powojskowych ponoszono w obrębie miast. Zidentyfikowano
w miastach 3455 budynki powojskowe, z czego prace adaptacyjne wykonano dla 2144
obiektów. Do podstawowych kierunków rewitalizacji mienia powojskowego należały:
• zorganizowanie nowego miasta (Borne Sulinowo),
• utworzenie nowych lub odzyskanie dawnych dzielnic miast,
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•

adaptacja budynków powojskowych na potrzeby mieszkalnictwa, szkolnictwa
i administracji,
• adaptacja obszarów byłych lotnisk i poligonów pod tereny inwestycyjne, adaptacja lotnisk powojskowych na potrzeby cywilnych portów lotniczych,
• wykorzystanie turystyczne terenów powojskowych oraz rekultywacja środowiska przyrodniczego.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zasób mienia „poradzieckiego” uległ w znacznym stopniu zagospodarowaniu. Od opuszczenia Polski przez jednostki radzieckie minęło już ponad 15 lat i w tym czasie udało się wykonać sporo pracy
związanej w zagospodarowaniem i rewitalizacją tych zasobów. Zakończenie procesów
rewitalizacji przewiduje się na rok 2011, tj. zakończenie wdrażania Strategicznego Planu Zagospodarowania Mienia Przejętego po Wojskach Federacji Rosyjskiej. Główną
przeszkodą na drodze pełnego wykorzystania tego mienia jest nieprzystawanie przejętego majątku do potrzeb gmin (często są to gminy wiejskie, które przejęły kompleksy
koszarowe o wielkości małego miasteczka). W wielu przypadkach koszt rekultywacji
przekracza potencjalne dochody z rewitalizacji. Do bardzo powszechnych praktyk należała adaptacja poradzieckich kompleksów koszarowych na potrzeby budownictwa
mieszkaniowego, a w kilku miejscach również na potrzeby administracji. Do nielicznych przykładów należą gminy, gdzie nie zagospodarowano znaczącej części substancji
budowlanej (osada Kłomino Gródek w gminie Borne Sulinowo). Lotniska poradzieckie
zostały zbyt mocno przekształcone, aby można było na nich zlokalizować lokalne lub
regionalne porty lotnicze. Natomiast w wielu przypadkach stanowią duży potencjał dla
rozwoju działalności inwestycyjnej (6 podstref SSE) oraz budownictwa mieszkaniowego. Niestety w większości przypadków ich potencjał lotniczy został utracony (infrastruktura została w znacznym stopniu rozkradziona lub zdewastowana). Rekultywacja
obszarów poligonów poradzieckich jest już na końcowym etapie.
W przypadku obszarów opuszczonych przez polskie jednostki skala zagospodarowania jest mniejsza. Polskie garnizony likwidowane były stosunkowo niedawno, głównie w latach 2001-2008, a rząd, chociaż skala problemu jest duża, nie zapewnił w tym
przypadku specjalnych środków na zagospodarowanie tego mienia.

Rozdział 7. Rewitalizacja terenów powojskowych
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Załącznik nr 7.1. Ankieta dotycząca zagospodarowania terenów powojskowych
Gmina / miasto
Data przekazania terenów
Zakres przekazania (obszar)
Liczba budynków
Stan techniczny budynków

Sfera ekologiczna (stan degradacji)

Zakres podjętych działań

Koszt ( z uwzględnieniem źródeł finansowania
i ich udziału w przedsięwzięciu)

Podmiot / inwestor
Obecne wykorzystanie

Perspektywy

W momencie
przekazania

Obecnie

Wojciech Jarczewski

Rozdział 8. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano w polskich miastach 120,2
tys. ha obszarów wymagających rewitalizacji (tab. 8.1), co stanowi nieco ponad 21%
sumy obszarów zainwestowanych i zurbanizowanych. Największy obszarowo, a także
najpowszechniej występujący problem dotyczy starych dzielnic śródmiejskich. Blokowiska, które zdaniem wielu władz miejskich znajdują się w kryzysie, zajmują znacznie mniejszą powierzchnię – 14 tys. ha, ale liczba osób tam mieszkających jest zbliżona do liczby mieszkańców starych dzielnic śródmiejskich i wynosi ok. 2,1 mln osób
(tab. 8.2).
Tabela 8.1. Obszary zdegradowane wymagające rewitalizacji w polskich miastach
Typ obszaru zdegradowanego
Stare dzielnice śródmiejskie (a)
Blokowiska (a)
Tereny poprzemysłowe (a)
Tereny powojskowe (b)
Tereny pokolejowe (c)
SUMA

Powierzchnia
terenów
zdegradowanych
[ha]
62 337,3
14 883,4
24 034,0
4 000,0
15 000,0
120 254,7

Odsetek terenów
zdegradowanych
[%]
51,8
12,4
20,0
3,3
12,5
100,0

Odsetek terenów
zainwestowanych
i zurbanizowanych
w miastach (d)
11,0%
2,6%
4,2%
0,7%
2,6%
21,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: a) ankieta przeprowadzona w grudniu 2007 r. na podstawie
odpowiedzi z 363 miast, w których mieszka 73,9% polskiej ludności miejskiej; b) badania
bezpośrednie, przeprowadzone we wszystkich 140 miastach, w których zidentyfikowano
tereny powojskowe; c) Załuski D., 2009, Tereny pokolejowe PKP – szanse i możliwości
przekształceń na nowe funkcje miejskie, d) powierzchnia terenów zurbanizowanych w miastach
na 01.01.2009 r. wynosiła . 568.409 ha (1,82% powierzchni Polski) za: Wierzchowski M 2009,
na podstawie danych Głównego Geodety Kraju udostępnionych przez CODGiK.

Z dokładnych badań wynika jednak, że sytuacja społeczna i gospodarcza ludności mieszkającej w blokowiskach jest dosyć dobra, często nawet lepsza niż średnia dla
miasta. Natomiast szczególne natężenie problemów społecznych: ubóstwo, starzenie
się ludności, bezrobocie, przestępczość itd. dotyka głównie dzielnice przedwojenne,
głównie śródmiejskie. Postrzeganie blokowisk jako obszarów zdegradowanych, wymagających kompleksowej rewitalizacji często wynika ze złego wizerunku tych dzielnic, a nie ze stanu faktycznego.
W ramach badań ankietowych zidentyfikowano także 24 tys. ha terenów poprzemysłowych. Z innych szacunków, przedstawionych przez M. Huculaka wynika, że tych
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obszarów może być nieco więcej – nawet do 40 tys. ha, ale z uwagi na ich zamknięty
charakter i ograniczoną dostępność władze miast nie zawsze mają świadomość ich istnienia.
Tabela 8.2. Liczba osób mieszkających na terenach zdegradowanych
Typ obszaru zdegradowanego
Stare dzielnice śródmiejskie (a)
Blokowiska (a)
SUMA

Liczba ludności
zamieszkująca tereny
zdegradowane
2 198 264
2 118 175
4 316 439

Odsetek mieszkańców
miast
[%]
12,7
12,2
24,9

Źródło: a) ankieta przeprowadzona w grudniu 2007 r. na podstawie odpowiedzi z 363 miast, w których
mieszka 73,9% polskiej ludności miejskiej.

Jeżeli chodzi o tereny pokolejowe i tereny kolejowe, przeznaczone do rewitalizacji,
to na podstawie szacunków PKP można zakładać, że około 15 tys. ha już dzisiaj mogłoby podlegać rewitalizacji i powtórnemu wykorzystaniu, w tym szczególnie istotne dla
rozwoju miast 100 dworców multimodalnych.
W 140 polskich miastach zidentyfikowano także 11,8 tys. ha terenów powojskowych, z których większość została już zagospodarowana. Szczególnych działań wymagają jeszcze ok. 4 tys. ha. Spośród zidentyfikowanych w miastach 3455 budynków powojskowych zaadaptowano już na różne funkcje 2144 obiekty.

Stare dzielnice śródmiejskie
Niewątpliwie największym wyzwaniem dla rewitalizacji są stare dzielnice śródmiejskie, Dzielnice śródmiejskie są najczęstszym polem rewitalizacji, co wynika zarówno ze stopnia ich degradacji społecznej i technicznej, jak również roli, jaką odgrywają
w miastach. W tych obszarach prawie wszędzie znaczącą większość stanowią budynki
wzniesione przed 1945 rokiem, obecnie w złym stanie technicznym.
Ankietowane miasta zadeklarowały, że w kryzysie znajdują się tereny śródmiejskie
o sumarycznej powierzchni 62 tys. ha, na których żyje 2,2 mln osób. Oznacza to, że
w zdegradowanych, starych dzielnicach śródmiejskich żyje 12,7% mieszkańców miast.
Te informacje korespondują z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego
z 2002 r., który ujawnił, że w polskich miastach istnieje 214 tys. budynków wielorodzinnych sprzed 1945 r., w których zlokalizowano 1356 tys. mieszkań. Z badań
IRM wynika, że około 70% tej substancji (ok. 1 mln budynków) wymaga pilnych
remontów.
Alina Muzioł-Węcławowicz wskazuje, że priorytetem dla rewitalizacji jako przedsięwzięcia prorozwojowego historycznych części miast jest aktualnie zwiększenie dynamiki i efektywności wdrożeń działań rewitalizacyjnych. Warunkiem koniecznym ku
temu jest określenie długoterminowej polityki państwa na rzecz rewitalizacji, w korelacji
z instrumentarium unijnym i lokalnym. Należy oczekiwać, że priorytet dla programów
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rewitalizacji śródmieść będzie w Polsce zjawiskiem długotrwałym. Dla społeczności
lokalnych i gospodarzy miast wybór centrum miasta jako terytorium programowanej
rewitalizacji jest zasadny merytorycznie i strategicznie
Wielkie osiedla mieszkaniowe
Osiedla mieszkaniowe realizowane jako zespoły bloków wielorodzinnych były
podstawowym elementem struktury przestrzennej miast w 2. połowie XX wieku i do
tej pory stanowią istotny element urbanistyczny w większości europejskich ośrodków
miejskich.
Bez względu na stopień zaawansowania prowadzonych działań modernizacyjnych,
wielkie osiedla mieszkaniowe wymagają podjęcia pewnych działań rewitalizacyjnych
w celu poprawienia jakości życia mieszkańców, zahamowania procesu ucieczki zamożniejszych mieszkańców z blokowisk oraz odpowiedniego, ekonomicznego wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych.
W Polsce skala zjawiska, jakim są wielkie osiedla mieszkaniowe jest duża. W latach
1946-1993 liczba ludności miejskiej wzrosła z 8 do 23,8 mln mieszkańców. Większość
tych ludzi zamieszkała w wybudowanych w latach 1945-1990 osiedlach mieszkaniowych. Szacuje się, że od 7 do 8 milionów Polaków, czyli około 20% populacji mieszka
na tzw. blokowiskach, z tego w budynkach wzniesionych w technologii wielkopłytowej mieszka około 4 miliony osób. Liczba ludności wielkich osiedli mieszkaniowych
wzrosła zdecydowanie w dużych miastach, np. w Krakowie szacuje się, że w latach
1945-1990 około pół miliona osób (to jest blisko 2/3 populacji miasta) zasiedliło nowe
osiedla mieszkaniowe. Podobnie ponad połowa mieszkańców Poznania, Gdańska, Łodzi
zamieszkuje wielkie osiedla, a w miastach, które po wojnie były bardzo zniszczone, jak
w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie, odsetek mieszkańców osiedli wielorodzinnych
jest jeszcze większy.
Katarzyna Gorczyca podkreśla, że wielkie osiedla mieszkaniowe w Polsce stanowią około 35% wszystkich zasobów mieszkaniowych, tj. ponad 4,5 mln mieszkań znajduje się na terenie „blokowisk”. Według badań ankietowych przeprowadzonych w IRM,
blokowiska występują w miastach różnej skali, zarówno dużych, średnich jak i małych.
Największa ilość wielkich osiedli mieszkaniowych występuje w miastach średniej wielkości i dużych, a najmniejsza ilość osiedli mieszkaniowych – w miastach małych poniżej 5 tys. mieszkańców, przy czym w miastach poniżej 2 tys. mieszkańców blokowisk
w zasadzie nie ma.
Tereny poprzemysłowe
Badania pozwoliły na zidentyfikowanie ponad 24 tys. ha terenów poprzemysłowych. Wymagające rewitalizacji tereny poprzemysłowe występują w zdecydowanej
większości średnich i dużych miast polskich, a także w niektórych miastach małych.
Na podstawie analizy różnych źródeł, w tym danych GUS na temat gruntów zdewastowanych i zdegradowanych można szacować, że tereny poprzemysłowe i zdegradowane
zajmują w polskich miastach 30-40 tys. ha.
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Podstawowe znaczenie ma klasyfikacja terenów poprzemysłowych z punktu widzenia prawdopodobieństwa ich zagospodarowania w wyniku procesów inwestycyjnych, czyli w uproszczeniu rozróżnienie:
− terenów krótkookresowo niewykorzystanych, tj. takich w przypadku których
prawdopodobieństwo ich zagospodarowania przez podmioty gospodarcze w horyzoncie
kilku lat jest znaczne,
− terenów długotrwale niewykorzystanych, nie mających w przewidywalnej przyszłości szans na przywrócenie do użytkowania bez interwencji publicznej.
Jedną z ważnych cech terenów służących produkcji przemysłowej jest ich wykluczenie z przestrzeni publicznej. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych ma więc na
celu ich integrowanie z przestrzenią całego miasta zarówno w sensie funkcjonalnym jak
i społecznym. Bolesław Domański wskazuje, że polityka rewitalizacyjna ma szanse na
sukces tylko jeśli stanowi element szerszej polityki przestrzennej, ukierunkowanej na
ideę miasta zwartego i polityki zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, między innymi,
ograniczenie ekspansji inwestycyjnej na tereny zielone.
Tereny kolejowe i pokolejowe
Tereny (107 tys. ha) i budynki (43 tys.) znajdujące się w zasobie PKP, stanowią
zupełnie odrębną kategorię obszarów kryzysowych. W tym kontekście nie mówimy o terenach pokolejowych – praktycznie cały zasób wymagający zagospodarowania i rewitalizacji to nieruchomości kolejowe, zarządzane przez PKP. W zasobach znajduje się 2826
obiektów dworcowych, spośród których 1240 służy obsłudze podróżnych. Rewitalizacja
powinna objąć zarówno tereny i obiekty, które przestały już pełnić funkcje związane
z transportem szynowym i są zbędne dla PKP, jak i te, które obecnie i w przyszłości
będą niezbędne do tego rodzaju działalności (np. dworce kolejowe wraz z otoczeniem).
PKP zakłada, że w ciągu najbliższych lat około 15-20% terenów kolejowych zostanie
zagospodarowanych w nowy, komercyjny sposób niezwiązany z misją firmy, głównie na
funkcje usługowe i mieszkaniowe, a około 100 dworców o wielkości odprawy powyżej
300 tys. pasażerów rocznie, zlokalizowanych w centrach miast i stanowiących multimodalne węzły komunikacyjne zostanie sprzedanych lub wydzierżawionych. Te działania pozwoliłyby uwolnić duże zasoby bardzo cennych terenów w centrach miast, które
obecnie są bardzo słabo wykorzystywane. Zgodnie z tą strategią do 2013 r. potencjalne
zyski ze sprzedaży kolejowych nieruchomości powinny wynieść ok. 2,65 mld zł.
Daniel Załuski wyraża poważne obawy, że proces zmian własnościowych będący
wstępem do rewitalizacji nie nabierze odpowiedniej dynamiki, bo PKP niechętnie wyprzedają nieruchomości. Zarobione w ten sposób środki nie zasilają nowych inwestycji, a są natychmiast konfiskowane na pokrycie długów. Dodatkowymi ograniczeniami
w zagospodarowaniu terenów są:
− niewielka ich miąższość, ograniczana dodatkowo koniecznością zachowywania znacznych odległości projektowanej zabudowy od terenów kolejowych;
− utrzymywanie obszarów pokolejowych jako terenów zamkniętych, dla których
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym można wy-
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konywać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ale nie można
na nich wprowadzać żadnych ustaleń, w tym planować zabudowy czy jednoznacznie wyceniać;
− brak unormowanych stosunków własnościowych dla wielu terenów;
− rozdzielenie nieruchomości kolejowych pomiędzy różne firmy wchodzące
w skład Grupy PKP.
Tereny powojskowe
Ogólna powierzchnia przekazanych terenów powojskowych to około 77,6 tys. ha,
z czego w miastach znajduje się 11,9 tys. ha (15,5%). W miastach do zagospodarowania
zostało jeszcze około 4 tys. ha. Te obszary i obiekty w przeważającej większości znajdują się w województwach zachodniej części Polski: zachodniopomorskim, lubuskim oraz
dolnośląskim. W pozostałych regionach zjawisko to nie ma charakteru powszechnego.
Większość wysiłku finansowego i organizacyjnego na zagospodarowanie terenów
powojskowych ponoszono w obrębie miast. Zidentyfikowano w miastach 3455 budynki
powojskowe, z czego prace adaptacyjne wykonano dla 2144 obiektów. Do podstawowych kierunków rewitalizacji mienia powojskowego należały:
− zorganizowanie nowego miasta (Borne Sulinowo),
− utworzenie nowych lub odzyskanie dawnych dzielnic miast,
− adaptacja budynków powojskowych pod potrzeby mieszkalnictwa, szkolnictwa i administracji,
− adaptacja obszarów byłych lotnisk i poligonów pod tereny inwestycyjne, adaptacja lotnisk powojskowych na potrzeby cywilnych portów lotniczych,
− wykorzystanie turystyczne terenów powojskowych oraz rekultywacja środowiska przyrodniczego.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zasób mienia „poradzieckiego” uległ w znacznym stopniu zagospodarowaniu. Od opuszczenia Polski przez jednostki radzieckie minęło już ponad 15 lat i w tym czasie udało się wykonać sporo pracy
związanej w zagospodarowaniem i rewitalizacją tych zasobów. Zakończenie procesów
rewitalizacji przewiduje się na rok 2011, tj. zakończenie wdrażania Strategicznego Planu Zagospodarowania Mienia Przejętego po Wojskach Federacji Rosyjskiej. Główną
przeszkodą na drodze pełnego wykorzystania tego mienia jest nieprzystawanie przejętego majątku do potrzeb gmin (często są to gminy wiejskie, które przejęły kompleksy
koszarowe o wielkości małego miasteczka). W wielu przypadkach koszt rekultywacji
przekracza potencjalne dochody z rewitalizacji. Do bardzo powszechnych praktyk należała adaptacja poradzieckich kompleksów koszarowych pod potrzeby budownictwa
mieszkaniowego a w kilku miejscach również na potrzeby administracji. Do nielicznych
przykładów należą gminy, gdzie nie zagospodarowano znaczącej części substancji budowlanej (osada Kłomino Gródek w gminie Borne Sulinowo). Lotniska poradzieckie
zostały zbyt mocno przekształcone, aby można było na nich zlokalizować lokalne lub
regionalne porty lotnicze. Natomiast w wielu przypadkach stanowią duży potencjał dla
rozwoju działalności inwestycyjnej (6 podstref SSE) oraz budownictwa mieszkaniowe-
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go. Niestety, w większości przypadków ich potencjał lotniczy został utracony (infrastruktura została w znacznym stopniu rozkradziona lub zdewastowana). Rekultywacja
obszarów poligonów poradzieckich jest już na końcowym etapie.
W przypadku obszarów opuszczonych przez polskie jednostki skala zagospodarowania jest mniejsza. Polskie garnizony likwidowane były stosunkowo niedawno, głównie w latach 2001-2008, a rząd, chociaż skala problemu jest duża, nie zapewnił w tym
przypadku specjalnych środków na zagospodarowanie tego mienia.

Summary
As a result of our research, we identified 120,200 ha of the areas that require regeneration (Table 1), constituting a bit more than 21% of the total developed and urbanized
areas in Polish cities. The largest areas with the most common problem are located in
old central city quarters. The prefabricated multi-family building estates, which are presently in crisis according to many municipal authorities, occupy less area: 14,000 ha, but
the number of persons living there is similar to that of the residents of old central city
quarters, and amounts to ca. 2.1 million (Table 2).
Table 1. Degraded areas that require regeneration in Polish cities and towns
Degraded Land Type
Old central-city quarters (a)
Large-panel estates (a)
Post-industrial lands (a)
Post-military lands (b)
Post-railway lands (c)
TOTAL

Degraded Land
Surface Area
[ha]
62 337.3
14 883.4
24 034.0
4 000.0
15 000.0
120 254.7

Degraded Land
Proportions
[%]
51.8
12.4
20.0
3.3
12.5
100.0

Developed and
Urbanized Land
Proportions in Cities (d)
11.0%
2.6%
4.2%
0.7%
2.6%
21.2%

Sources: a) Survey conducted in December 2007, based on responses from 363 cities and towns in
which 73.9% of the Polish townsmen reside; b) Direct research conducted in all 140 cities and
towns in which post-military lands were identified; c) Załuski, D., 2009, Tereny pokolejowe
PKP – szanse i możliwości przekształceń na nowe funkcje miejskie [Post-railway Lands:
Opportunities and Possibilities of Transformation into New Urban Functions]; d) Urbanized
land surface area in towns increased to 568,409 ha (1,82% of Poland) as of 01.01.2009,
quoted after: Wierzchowski, M., 2009, based on the data from the Chief National Surveyor
made available by CODGiK.

Detailed data indicate, however, that the socio-economic situation of the population
residing in large-panel estates is fairly good and often better than the average figures for
the given city or town. However, special intensity of such social problems as poverty,
ageing, unemployment, crime rate etc. dominates in old pre-war quarters, located mainly
in central quarters. The perception of large-panel estates as degraded areas that require
comprehensive revitalization often results from the poor image of such estates, not from
their actual condition.
As part of our survey research, we also identified 24,000 ha of post-industrial lands.
Other estimations, presented by M. Huculak, indicated that more of such lands exist,
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even up to 40,000 ha, but due to their closed nature and limited access, municipalities are
not fully aware of the existence of such lands.
Table 2. Numbers of residents living on degraded areas
Degraded Land Type
Old central city quarters (a)
Large-panel estates (a)
TOTAL

Population Residing on
Degraded Lands
2 198 264
2 118 175
4 316 439

Townsmen Proportion
[%]
12.7
12.2
24.9

Source: a) Survey conducted in December 2007, based on responses from 363 cities and towns in
which 73.9% of the Polish townsmen reside.

With respect to the post-railway and railway lands designated for regeneration,
we can assume, based on the Polish State Railways’ (PKP) estimations that ca. 15,000
ha can be selected for regeneration and re-use any time, including 100 multi-functional
railway stations that are particularly important for urban development.
In 140 of the Polish cities and towns, we also identified 11,800 ha of post-military lands the majority of which have been re-developed. Special approach must be still
applied to ca. 4,000 ha. 2,144 of 3,455 post-military buildings and structures have been
adopted for other uses.

Literatura
Adamski J., Ziora Z., 2006, Działania podejmowane w województwie śląskim w dziedzinie
rewitalizacji terenów poprzemysłowych, Wydział Polityki Gospodarczej Śląskiego Urzędu
Marszałkowskiego, prezentacja, Katowice.
Adwent J., 2007, Strategia PKP w zakresie zagospodarowania nieruchomości i terenów
kolejowych, MGG Conferences, maszynopis, Warszawa.
Andersen H.S., 2002, Can Deprived Housing Areas Be Revitalised? Efforts against Segregation
and Neighbourhood Decay in Denmark and Europe, Urban Studies, Vol. 39, No. 4,
s. 767-790.
Bandera W., 2009, Oddziaływanie hałasu i drgań na kompleks dworcowy Gdynia Główna
oraz oddziaływanie, hałasu instalacyjnego, związanego z funkcjonowaniem kompleksu
dworcowego na środowisko, STUDIO DZ Daniel Załuski, maszynopis, Gdańsk.
Barnowski M., Megatransakcja. Koszary po bazie rakietowej w Dębinie znalazły właściciela,
Głos Pomorza, 21.01.2009.
Basista A., 2001, Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce czasów komunizmu,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków.
Baumgart S. i in., 2004, Flächenrecycling in suburbanen Räumen. Akteursorientierte
Handlungsstrategien und Arbeitshilfen, BBR, Bonn.
Beckmann K., 2002, Personenbahnhoefe als Kristallisationskerne zukunftsfaehiger
Stadtentwicklung, ETR- Eisenbahntechnische Rundschau 51 (2002), H.6 – Juni, s. 371.
Billert A., (red.), 2003, Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania
współczesnych procesów rewitalizacji, GTZ i UMiRM, Warszawa.
Borowik I., 2003, Blokowiska: miejski habitat w oglądzie socjologicznym: studium jakości
wrocławskich środowisk mieszkaniowych, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk
Społecznych, Arboretum, Wrocław
Bryx M., Jadach-Sepioło A., (red.), 2009, Rewitalizacja miast w Niemczech, Instytut Rozwoju
Miast, Kraków.
Chabierska H., 2008, 10 lat sopockiej rewitalizacji, Urząd Miasta Sopotu, maszynopis, Sopot.
Chmielewski J. M., Mirecka M., 2007, Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Chrzan M., Babie Doły do cywila, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 10.10.2008.
Chrzan M., Lotnisko poszło na asfalt, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 2.12.2008.
Chudowska D., 2008, Częstochowa – monografia rewitalizacji, materiały Projektu Badawczego,
maszynopis, Kraków.

300

Literatura

Couddroy de Lille L.,2000, Jak dalece można porównywać miasta Europejskie? Refleksje
nad procesami i pojęciami na przykładzie osiedli mieszkaniowych we Francji i Polsce,
XII Konwersatorium wiedzy o mieście, Miasto postsocjalistyczne organizacja przestrzeni
miejskiej i jej przemiany, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Cullingworth B., Nadin V., 2006, Town and country planning in the UK, Routledge, London.
Czeczerda W., 1991, Społeczne problemy utrzymania i modernizacji starej i powojennej
zabudowy mieszkaniowej, Seria wydawnictw: Poprawa Funkcjonowania Gospodarki
miejskiej, IGPiK, Warszawa.
Czyżewska A., 2001, Sopot – program rewitalizacji zabytkowego centrum, [w:] Problemy
rewitalizacji Żyrardowa – Prawne unormowanie rewitalizacji, Zarząd Miasta Żyrardowa,
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji,
Żyrardów, s. 70 -78.
Czyżewska A., 2008, Modele rewitalizacji i ich zastosowanie, Urbanista nr 8 (68), s. 29-30.
Czyżewska A., Muzioł-Węcławowicz A., (red.), 2008, Rozpoznanie i ocena podjętych po
1990 roku, ważniejszych działań rewitalizacyjnych z punktu widzenia podstaw prawnych,
procedury decyzyjnej i procesu realizacyjnego, a także najistotniejszych przeszkód
utrudniających ich realizację, materiały Projektu Badawczego, maszynopis, Kraków.
Czyżewska A., Poczobut J., Skalski K., 2007, Raport ewaluacyjny w zakresie projektów
rewitalizacyjnych realizowanych w ramach zintegrowanego programu operacyjnego
rozwoju regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim wraz
z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013, maszynopis w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego, Gdańsk.
Damski Z., Brzeg: Rosjanie odlecieli, Żołnierz Polski 1991, nr 27-28.
Delowski T., 2004, Rewitalizacja śródmieścia Będzina, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie,
rewitalizacja, spójność społeczna, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice-Warszawa, s. 148-161.
Delowski T., 2006, Będzin: zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta,
[w:] K. Skalski (red.), Projekty i programy rewitalizacji w latach 2000-2006. Studium
przypadków, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków, s. 61-66.
Delowski T., 2008, Monografia rewitalizacji Będzina, materiały Projektu Badawczego,
maszynopis, Kraków.
Domański B., 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [w:] Z. Ziobrowski,
D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A.Geissler, (red.) Rewitalizacja, rehabilitacja
restrukturyzacja. Odnowa miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków,
s. 107-142.
Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia,
uwarunkowania i skutki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
Domański B., Gwosdz K. [red.],, 2005, Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej
strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ,
Kraków-Mielec.

Literatura

301

Dresler Z. (red.), 1995, Restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych, Agencja Rozwoju
Krakowskiego, Kraków.
Dulewski J., Wtorek L., 1999, Problemy związane z rekultywacją terenów poprzemysłowych,
Miesięcznik WUG, Katowice, s. 21-28.
Eilwanger G., 2004, Hochgeschwindigkeitsverkehr in Europa weiter auf Erfolgskurs –
Verkehrsprognosen 2020, Eisenbahntechnische Rundschau 7- 8/2004, s. 416.
Engelhardt J., 2006, Polityka transportowa państwa w zakresie rewitalizacji linii kolejowych
w Polsce, SIiTK O/ Poznań, maszynopis, Poznań.
English Partnerships, 2006, The brownfield guide. A practitioner’s guide to land reuse in
England, London.
Feber U. (red.), 2006, Tereny Zdegradowane Podręcznik. Interdyscyplinarne narzędzie
edukacyjne poświęcone zagadnieniu regeneracji terenów zdegradowanych, Projekt
Pilotażowy Leonardo da Vinci CZ /04/B/F/PP-168014.
Franz M., Güles O., Prey G., 2008, Place-making and ‘green’ reuses of brownfields in the Ruhr,
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 99, 3, 316-328.
Gasidło K., 1997, Uwagi o niektórych problemach zagospodarowania terenów poprzemysłowych,
[w:] N. Juzwa (red.), Restrukturyzacja terenów i starych obiektów przemysłowych,
Politechnika Śląska, Gliwice.
Gasidło K., 1998, Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Zeszyty Naukowe
Politechniki Śląskiej, Architektura 37, Gliwice.
Gasidło K., Gorgoń J. (red.), 1999, Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych
i zdegradowanych, Program UNDP, UNCHS (Habitat) Zarządzanie zrównoważonym
rozwojem aglomeracji katowickiej, Katowice.
Gąsior-Niemiec A., Pütz R., Sinz D., 2007, Grodzenie miasta: casus Warszawy, Studia
Regionalne i Lokalne, Nr 4(30), s. 5-30.
Gąsiorowski M. Koszary do remontu, Polska Gazeta Wrocławska, 22.05.2004.
Glumińska J., Martysz C., Podgórski K., Taniewska-Peszko M., 1996, Zagospodarowanie
terenów poprzemysłowych (wybrane zagadnienia prawne, ekologiczne, finansowe
i społeczne), Program UNCHS (Habitat) Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracji
Katowickiej, Katowice.
Głogowska M., 2007, Walory edukacyjne odsłonięć geologicznych i obiektów górniczych
w okolicy Trzebini, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geologii,
Geofizyki i Ochrony Środowiska, Zakład Analiz Środowiskowych i Kartografii, rozprawa
doktorska, maszynopis, Kraków.
Golon M., II Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce w latach 1945-1956. Okupant
w roli sojusznika, 27.11.2004, www.historicus.umk.pl.
Grodzka J., Zbrojne siły nieczyste, Gazeta Wyborcza, Nr 129, 1992.
Gronostajska B. E, 2007, Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej. Teoria i praktyka
na przykładzie wybranych realizacji wrocławskich z lat 1970-1990, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

302

Literatura

Grzegorzewski B., Głowacki M., 2006, Małe i średnie dworce oraz inne nieruchomości.
Wykorzystanie i strategia rozwoju, SIiTK O/ Poznań, maszynopis, Poznań.
Guzik R. (red.), 2009, Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, Instytut Rozwoju Miast,
Kraków.
Gwosdz K., Jarczewski W., Huculak M., Wiedermann K., 2005, Specjalne strefy ekonomiczne
w Polsce. Założenia a praktyka, [w:] B. Domański, K. Gwosdz [red.], Dziesięć lat
doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Instytut
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków-Mielec, s. 17-38.
Hanzler M., Kalski W., Wyjechali, Polityka, Nr 39, 1993.
Harańczyk A., 2004, Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Krakowie, Biul. KPZK
PAN, 214, s. 79-87.
Harzheim G., 1997, Neue Nutzung alter Industriegebaeude, [w:] Historyczne okręgi przemysłowe
w okresie dezindustrializacji, Werk, Wrocław, s. 233.
Heczko-Hyłowa E., 2008, Rewitalizacja miast polskich w świetle wymagań Funduszy
Strukturalnych UE 2004 – 2006 jako wdrażanie europejskiego podejścia systemowego,
materiały Projektu Badawczego, maszynopis, Kraków.
Hubbard P., 1995, Urban design and local economic development, Cities, 12, 4, 243-251.
Informacja o wynikach kontroli gospodarowania przez Agencję Mienia Wojskowego składnikami
mienia Skarbu Państwa w latach 2002-2005, Najwyższa Izba Kontroli, Gdańsk, lipiec 2006.
Informacja Rady Ministrów o realizacji programu przebudowy i modernizacji sił zbrojnych RP
w latach 2001-2003, Minister Obrony Narodowej, Jerzy Szmajdziński, IV kadencja Sejmu
RP, 76 posiedzenie, 4 dzień 28.05.2004.
Informacja Rady Ministrów o realizacji w 2001 r. Programu przebudowy i modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2001-2006, Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej, IV Kadencja, Druk nr 100, Warszawa, 27.11.2001.
Junik M. Grunty po armii idą jak świeże bułeczki, Polska Gazeta Wrocławska, 25.10.2008.
Janowski M., 2006, Kompozycja przestrzenna osiedla Winogrady, [w:] M. Janowski, A. Nadolny,
D. Pazder, Polsko-włoski plener architektoniczno urbanistyczny WINOGRADY 2005,
Architektura i Urbanistyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, z.8, 25-38.
Jarczewski W., 2005, Nieruchomości dla inwestorów w Małopolsce, KRN, Kraków
Jarczewski W., 2008a, Rewitalizacja miast polskich. Podsumowanie wyników ankiety, materiały
Projektu Badawczego, maszynopis, Kraków.
Jarczewski W., 2008b, Wyniki sondażowego badania ankietowego dotyczące rewitalizacji miast
polskich, materiały Projektu Badawczego, maszynopis, Kraków.
Kaczmarek T., 2001, Rewitalizacja miast w Polsce na tle doświadczeń europejskich, [w:]
Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast, Billert A. (red.), Collegium Polonincum,
Słubice.
Kaszynski M., 1999, Odnowa zabudowy miejskiej oraz zarządzanie procesami operacyjnymi,
Materiały IV Krakowskiej Konferencji Międzynarodowej Gospodarka przestrzenna gmin –
odnowa miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.

Literatura

303

Kaźmierczak U., Malewski J., 2001 Koncepcja systematyki kierunków rekultywacji, Kopaliny
Pospolite, nr 7.
Kempen van R., Murie A., Knorr-Siedow T., Tosics I. (red.), 2006, Regenerating large housing
estates in Europe. A guide to Belter practice, RESTATE, Utrecht.
Kierunki Działania Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2007-2010, 2007,
Stargard Szczeciński.
Klimkiewicz J., 2006, Raport. Nieruchomości kolejowe, Rynek Kolejowy 2/2006, s. 30.
Kobiałka M., 5 milionów kary dla samorządu Dębicy, Gazeta Wyborcza Rzeszów, 2.02.2009.
Komża J., 2008, Rewitalizacja Żyrardowa, materiały Projektu Badawczego, maszynopis,
Kraków.
Kondusza W., 2006, Mała Moskwa. Rzecz o poradzieckiej Legnicy, Edytor, Legnica.
Korniłowicz J., Żelawski T., 2006, Analiza i ocena gospodarki remontowej oraz szacunek potrzeb
remontowych w ujęciu wartościowym w wielorodzinnych zasobach mieszkaniowych, IRM,
maszynopis, Warszawa.
Kotus J., 2007, Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych
podsystemów społecznych w Poznaniu, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań.
Kowalska E., 2008, Monografia – Łódź w ramach projektu Rewitalizacja miast polskich jako
sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego
rozwoju, materiały Programu Badawczego, maszynopis, Kraków.
Krogulski M., 2001, Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1956-1993,
Wydawnictwo von Borowiecki, Warszawa.
Krzątała K., 1984, Humanizacja osiedli mieszkaniowych o zaniżonym standardzie, Architektura,
5, 421, s.25-34.
Kulpa-Jarocka G., 2008, Podsumowanie działań w zakresie procesów rewitalizacyjnych
w Szczecinie, materiały Programu Badawczego, maszynopis, Kraków.
Lentowicz Z. Tysiące hektarów pod młotek, Rzeczpospolita 18.06.2009.
Lewica za odrzuceniem projektów dot. Likwidacji AMW, Wprost, 11.02.2009.
Likwidacja AMW do końca 2010 r., PAP, 11.12.2008.
Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Oława na lata 2004-2006 z projekcją na lata 2007-2013.
2004, Oława.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy. Legnica.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2008-2013., Jelenia Góra.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrów Wielkopolski.
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg na lata
2005-2006 z przedłużonym okresem programowania do roku 2013, Kołobrzeg.
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Powojskowych i Poprzemysłowych
w Szczecinie, Szczecin.
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych na terenie miasta Piły, Piła.

304

Literatura

Lokalny Program Rewitalizacji Terenów Powojskowych Miasta Olsztyna, Olsztyn.
Lokalny Program Rewitalizacji Wrocławia na lata 2004-2006 i 2007-2013, Wrocław.
Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013, Świdnica.
Lorens, P. Załuski D., 1996, Obszary poprzemysłowe – problemy restrukturyzacji, Biuletyn
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 175.
Łangowski L., Podbrez L., 2006, Rewitalizacja miast szansą na lepszą jakość życia – Poznań,
referat zaprezentowany na seminarium Związku Miast Polskich Rewitalizacja miast,
X Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny Jedna Europa – wspólne środowisko 21.11.2006,
www.poznan.pl.
Łangowski L., Podbrez L., 2008, Miejski Program rewitalizacji w Poznaniu, Urbanista z. I,
s.16-20.Mliczyńska-Hajda D., 2008, Rewitalizacja w Dzierżoniowie. Raport z badania,
raport Projektu Badawczego, maszynopis, Kraków.
Majewski J., Najdłuższy budynek w Polsce na sprzedaż, Gazeta Wyborcza Stołeczna, 11.06.2008.
Małecka D., 2006, Dworce kolejowe – teraźniejszość i przyszłość, [w:] D. Załuski (red.), Dworzec
kolejowy w strukturze miasta, Biblioteka Urbanisty nr 8, Urbanista, Warszawa, s. 148.
Marcińczak S., 2006, Przemiany struktury rezydencjalnej miasta – Łódź w okresie transformacji
ustrojowej (1988-2002), [w:] Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, Marszał T,
Stawasz D. (red.), Biuletyn KPZK, z. 227, PAN Komitet KPZK, s. 132-150.
Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.
Mecanoo Architekten, 2002, Targ Sienny i Rakowy. Koncepcja urbanistyczna, ING Real Estate,
maszynopis, Delft.
Miejski program rewitalizacji miasta Poznania, 2006, pod red. Podbrez L., Szwarc N., Wolska N.,
Guździoł M., Miczko D., Herkt-Rynarzewska M., załącznik do Uchwały Nr CVI/1256/
IV/2006 Rady Miasta Poznania 24 października 2006 r.
Mikołuszko W., Rezerwaty mimo woli, Przekrój, 21.07.2007.
Musterd S., van Kempen R., 2005, Large Housing Estates in European Cities. Opinions of
residents on recent development. REESTATE report 4k, Utrecht.
Muzioł-Węcławowicz A., 2007, Perspektywy rozwoju społecznego budownictwa czynszowego,
Finansowanie Nieruchomości, kwartalnik Związku Banków Polskich, nr 4/2006, s. 2–12.
Muzioł-Węcławowicz A., 2008, Analiza wyników ankiety środowiskowej pt: Rozpoznanie
problemów i ocena rewitalizacji miast w Polsce, materiały Programu Badawczego,
maszynopis, Kraków.
Nadolny A., 2006 Powstanie osiedla mieszkaniowego Winogrady w Poznaniu, [w:] M. Janowski,
A. Nadolny, D. Pazder, Polsko-włoski plener architektoniczno urbanistyczny WINOGRADY
2005, Architektura i Urbanistyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, z. 8, 17-24.
Niejawne porozumienie między rządem PRL i rządem ZSRR o liczebności, rozmieszczeniu
i trybie dokonywania ruchów wojsk radzieckich stacjonujących w Polsce z 23 października
1957 r., Warszawa.

Literatura

305

Ogrodnik D., 2004, Krakowskie Centrum Komunikacyjne a problemy kształtowania przestrzeni
publicznych w otoczeniu dworców kolejowych, Urbanista 12/2004, s. 16.
Olczyk P., 2009, Dworzec kolejowy wizytówką polskich metropolii, Railway Market Forum,
maszynopis, Warszawa.
Olsztyn/ Skomunalizowano 50 ha gruntów Skarbu Państwa, PAP, 3.02.2009.
Ostręga A., 2004, Sposoby zagospodarowania wyrobisk i terenów po eksploatacji złóż surowców
węglanowych na przykładzie Krzemionek Podgórskich w Krakowie, Akademia GórniczoHutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa
Odkrywkowego, praca doktorska, maszynopis, Kraków.
Paszkowski M., 1996, Zmiany strukturalne przemysłu: Metody badania i tendencje światowe
a transformacje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków.
Pazder D., 2006, Osiedle Winogrady w Poznaniu, ocena możliwości rewitalizacji w świetle
pozyskiwania funduszy strukturalnych UE, [w:] M. Janowski, A. Nadolny, D. Pazder,
Polsko-włoski plener architektoniczno urbanistyczny Winogrady 2005, Architektura
i Urbanistyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, z. 8, 17-24.
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego na lata 2004-2013.
Płachcińska A., 1990, Tendencje w projektowaniu mieszkań i budynków wielorodzinnych,
IGPiK, Warszawa.
Poczobut J., 2008, Ustka – opracowanie do projektu pt: Rewitalizacja miast polskich jako
sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego
rozwoju, materiały Programu Badawczego, maszynopis, Kraków.
Podbrez L, 2008, Rewitalizacja miast polskich – uproszczona monografia miasta Poznania,
materiały Programu Badawczego, maszynopis, Kraków.
Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów
rewitalizacji 2003, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit i Urząd Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast, Warszawa.
Podsumowanie dwóch lat działalności samorządowych władz Województwa Kujawsko
Pomorskiego III kadencji, 2006-2008, Bydgoszcz-Toruń.
Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich o trybie i warunkach korzystania przez wojska radzieckie czasowo
stacjonujące w Polsce z różnego rodzaju obiektów i usług, z dnia 18 czerwca 1958 r.,
Warszawa.
Power A., 1997, Estates on the Edge: The Social Consequences of Mass Housing in Europe,
London, Macmillan.
Prognoza demograficzna dla miasta Poznania na lata 2005-2030 r., Centrum Statystyki
Regionalnej AE Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, www.poznan.pl.
Program przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006 oraz
jego aktualizacja na lata 2003-2008, www.kprm.gov.pl.
Program Rewitalizacji Ełku 2008, Ełk.

306

Literatura

Program Rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i powojskowych w mieście Gliwice na lata
2005-2006, Gliwice.
Program rewitalizacji terenów powojskowych w Suwałkach, Załącznik do Uchwały Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2004 r., Suwałki.
Program rewitalizacji w gminie Szprotawa na lata 2004-2006 oraz 2007 2013.
Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych, Uchwała Rady Ministrów,
Warszawa, 8 maj 2007.
Program Rządowy dla Terenów Poprzemysłowych, 2004, Ministerstwo Środowiska,
Warszawa.
Projekty o likwidacji Agencji Mienia Wojskowego, PAP, 02.12.2009.
Raczyński J., 2004, Transport w Unii Europejskiej po rozszerzeniu – bilans otwarcia, Technika
Transportu Szynowego 5/2004, s. 13.
Raczyński J., 2006, Unijna polityka transportowa – ocena wyników, Rynek Kolejowy 2/2006,
s. 40.
Rafson H., Rafson R., 2004, Brownfields: redeveloping environmentally distressed properties,
McGraw-Hill, New York.
Raport o stanie miasta Tarnowa za 2007 rok, 2008,Urząd Miasta Tarnowa, Tarnów. www.
tarnow.pl.
Raport Roczny Grupy PKP 2003, w: www.pkp.pl.
Raport Roczny Grupy PKP 2004, w: www.pkp.pl.
Raport Roczny Grupy PKP 2005, w: www.pkp.pl.
Raport Roczny Grupy PKP 2006, w: www.pkp.pl.
Raport Roczny Grupy PKP 2007, w: www.pkp.pl.
Rehabilitation of derelict industrial spaces: means and assignments of public land operators,
2006, Wydział Polityki Gospodarczej Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Katowice.
Rębowska A., 2000, Rehabilitacja blokowisk, [w:] Rewitalizacja rehabilitacja restrukturyzacja.
Odnowa miast, Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler red.),
IGPiK, Kraków.
Rębowska A. (red.), Jeżak, J., Rydzik W., Węglowski M., 2006, Strategie rehabilitacji
„blokowisk”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Rorata A., 2007, Małe i średnie dworce oraz inne nieruchomości – wykorzystanie i strategia
rozwoju. Przykłady wspólnych projektów w Giżycku, Będzinie, Nowej Soli, MGG
Conferences, maszynopis, Warszawa.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 07.08.2008r. w sprawie wymagań w zakresie
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony
akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu
urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U.
nr 153 poz. 955).

Literatura

307

Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych
(Dz. U. Nr 150, poz. 1579).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych,
które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego.
Rydzyński P., Rydzyński P., Grobelny M. (red.)., 2008, Pasażer staje się (powoli) coraz
ważniejszy. (cz.II), Rynek Kolejowy 12/2008, s. 14.
Rzymski S., Wycofanie wojsk b. ZSSR, ale jakim kosztem?, Rzeczpospolita, Nr 119, 1992.
SchelteJ.,1999,Raeumlich-strukturellerWandelinInnenstaedten.ModerneEntwicklungsansaetze
fuer ehemalige Gewerbe- und Verkehrsflaechen, IRPUD, Dortmund.
Siemiński W., Topczewska T., 2008, Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych
realizowanych w ramach Działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe
i powojskowe ZPORR. Wnioski na przyszłość, IGPiM, Warszawa.
Siemiński W, Topczewska T., 2009, Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE
w latach 2004-2008, Difin, Warszawa.
Sikorski R., Informacja o działalności Agencji Mienia Wojskowego w 2005 roku, Warszawa,
listopad 2006.
Skalski K., (red.), 1999, Vademecum rewitalizacji dawnych dzielnic mieszkaniowych, PADCO,
CHF, wyd. II, Warszawa.
Skalski K., 2000, Rewitalizacja starych dzielnic mieszkaniowych [w:] Rewitalizacja rehabilitacja
restrukturyzacja. Odnowa miast, pr. zb. pod red. Ziobrowski Z., Ptaszycka-Jackowska D.,
Rębowska A., Geissler A., IGPiK, Kraków.
Skalski K., 2004, Szanse i zagrożenia programów rewitalizacji, [w:] Wykluczenie. Rewitalizacja.
Spójność społeczna, Województwo Śląskie. Forum Rewitalizacji, Katowice – Warszawa,
s. 84-147.
Skalski K., 2006, Projekty i programy rewitalizacji w latach 2000-2006. Studium przypadków,
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków.
Skalski K., 2009, Rewitalizacja we Francji – zarządzanie przekształceniami obszarów
kryzysowych w miastach, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Skórka P., 2007, Zbiorniki poeksploatacyjne – nierozpoznana szansa na wzbogacenie walorów
przyrodniczych oraz rozwój rekreacji i turystyki w województwie małopolskim, [w:] Moń P.,
Żabicki P. [red.] Nauka i biznes: Innowacyjne projekty doktorantów UJ, CITTRU UJ,
Kraków, s. 48-50.
Sołoducha K., 1995, Raport. Złota dla zuchwałych. Polski rynek nieruchomości komercyjnych,
Architektura – Murator 9/95.

308

Literatura

Społeczno-ekonomiczne skutki likwidacji garnizonów ujętych w Programie przebudowy
i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2003-2006 oraz jego aktualizacji na
lata 2003-2008, www.kprm.gov.pl .
Sprzątanie po Rosjanach, Polska Zbrojna, Nr 84, 1994.
Stanowisko kierownictwa resortu ON oraz Agencji Mienia Wojskowego w sprawie Informacji
o wynikach kontroli NIK gospodarowania przez AMW, Warszawa, 2006.
Stasiak W., 1998, Gdy bankrutuje fabryka. Przebudowa zakładów przemysłowych na biura,
Architektura – Murator 1/98.
Stasiński R., Koszary reaktywacja, Tygodnik Krąg, 31.03.2008.
Stawicka-Wałkowska M., 1997, Współczesne problemy kształtowania architektury przemysłu
i portów, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, maszynopis, Gdańsk.
Strategiczny Program Rządowy (SPR) Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji
Rosyjskiej z 23.05.1995 r., www.kprm.gov.pl.
Stratton M., Trinder B., 1997, Industrial England, B.T. Batsford/ English Heritage, London.
Stratton M., 2000, Industrial Buildings. Conservation and Regeneration, E&FN SPON,
London.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni, 2008, Gdynia.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania,
zespół autorski projektu zmiany Studium, generalny projektant: Lech Podbrez, Eleonora
Rybczyńska, i in., Miejska Pracownia Urbanistyczna, uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady
Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.
Szadurski S., Lotnicza ofensywa Gdyni, Dziennik Bałtycki, 29.02.2008.
Szczepański M. S., 1991, Miasto socjalistyczne i świat społeczny jego mieszkańców, Uniwersytet
Warszawski, Europeksi Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
Szczepański M., 1992, Pożegnanie z armią, Czytelnik, Warszawa.
Szczepański M., 2005, Polska. Życie po J.A.R. 10-lecie programów zagospodarowania mienia
przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej, Rada Programowa do Zagospodarowania
Przejętego Mienia i Rekultywacji Terenów Zdegradowanych przez Wojska Federacji
Rosyjskiej, Warszawa.
Śleszyński P., 2004, Demograficzne przesłanki rozwoju rynku mieszkaniowego, Przegląd
Geograficzny, T. 76, z. 4, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im
S. Leszczyckiego, Warszawa, s. 493-514.
Tertelis M., 2008, Bielsko-Biała – opis historii procesu rewitalizacji, materiały Programu
Badawczego, maszynopis, Kraków.
Thornton G., Franz M., Edwards D., Pahlen G., Nathanail P., 2007, The challenge of sustainability:
incentives for brownfield regeneration in Europe, Environmental Science and Policy, 10,
116-134.
Topczewska T., Bartoszewicz D., Donimirska K., Siemiński W., 2005, Rewitalizacja Miast.
Działania samorządów lokalnych, IGPiM, Warszawa.

Literatura

309

Ubermann R., Naworyta W., 2005, Próba oceny stanu i potrzeb w zakresie rekultywacji
i rewitalizacji terenów pogórniczych w regionie małopolskim, Górnictwo i Geoinżynieria,
R. 29, z. 4, ss. 207-217.
Uchwała Nr XXXIX/1325/05 Rady Miasta Gdańska z dn. 30.06.2005r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia – rejon Targu Siennego,
Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodów w mieście Gdańsku.
Układ między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską w sprawie wycofania wojsk Federacji
Rosyjskiej z terytorium Polski z 10 grudnia 1991 r., Warszawa.
Umowa między rządem PRL i rządem ZSSR o statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo
stacjonujących w Polsce z 17 maja 1956 r., Warszawa.
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz.
427).
Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.
U. z 1991 r. Nr 30 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435).
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa
przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 1994 r. nr 79, poz.363 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu
Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711).
Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603
z późn. zm.).
Ustawa z dn. 08.09.2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.).
Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80
poz.717 z późn. zm.).
Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2001-2006 (Dz. U. z dnia 25 lipca 2001 r.).
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2002 r. Nr 130, poz. 1112).
Ustawa z dn. 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn.
zm.).
Ustawa z dn. 24.10.2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o transporcie
kolejowym (Dz. U. Nr 206, poz. 1289).
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

310

Literatura

Warsza T., 2009, Stan prawny i obecna sytuacja ekonomiczna polskich dworców – możliwe
warianty rozwiązania problemów, Railway Market Forum, maszynopis, Warszawa,
Wąsowski P., 2005, Wybrane przykłady adaptacji, modernizacji i rozbudowy dworców
w stolicach europejskich i w Warszawie ilustrujące ewolucję podejścia do zagadnień
przekształceń architektury kolejowej, [w:] W. Czarnecki, M. Proniewski (red.), Obiekty
kolejowe. Układy przestrzenne, architektura, elementy techniki, Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, s. 188.
Węcławowicz G., 2000, Struktury społeczno-przestrzenne miasta polskiego jako składnik
teorii miasta, Przegląd Geograficzny, T. LXXII, z.4., Instytut Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania im S. Leszczyckiego, Warszawa, s. 395-409.
Węcławowicz G., Kozłowski S., Bajek R., 2003, Large Housing Estates in Poland. Overview
of Developments and Problems in Warsaw. REESTATE report 2f, Utrecht,: Faculty of
Geoscience, Utrecht University.
Węcławowicz G., Guszcza A., Kozłowski S., 2004, Large Housing Estates in Poland. Policies
and practices. REESTATE report 3f, Utrecht,: Faculty of Geoscience, Utrecht University.
Węcławowicz G., Guszcza A., Kozłowski S., Bielawska A., Adamiak A., Krasowska M., Fader
A., Bierzyński A., 2005, Large Housing Estates in Poland. Overview of Developments
and Problems in Warsaw, REESTATE report 2f, Utrecht, Faculty of Geoscience, Utrecht
University.
Węcławowicz, 2007, Geografia społeczna miast. Uwarunkowania społeczno-przestrzenne,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Wierzbicka I., 2008, Monografia programu rewitalizacji w mieście Płocku, materiały Programu
Badawczego, maszynopis, Kraków.
Wojtkun G., 2004, Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XXI wieku, Wydawnictwo
Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin.
Wolaniuk A., 2008, Centra miast, [w:] Liszewski S., (red.), Geografia urbanistyczna, s. 283- 319,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Wołodźko, A., 2007, Niechciana spuścizna. Co dalej z bokowiskami? Autoportret. Pismo
o dobrej przestrzeni, nr 13, s. 4-8.
Wojciechowski M., Powojskowe koszary w rękach uniwersytetu, Gazeta Wyborcza, 02.01.2009.
Wojtyś A., Piła mądrzejsza po szkodzie, Polska Zbrojna, Nr 13 (237), kwiecień 2002.
www.bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2002/2002145 – Najwyższa Izba
Kontroli Departament Komunikacji i Systemów Transportowych Informacja o wynikach
kontroli utrzymania liniowej infrastruktury kolejowej PKP., Nr ewid. 145/2002/P/01/125/
KKT, Warszawa 2002.
www.bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2007/p_07_070_20081023081
5021224742502 – Najwyższa Izba Kontroli Departament Komunikacji i Systemów
Transportowych Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego i przygotowania
kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażerów., Nr ewid. 76/2008/P07070/KKT,
Warszawa 2008.

Literatura

311

www.bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2008/p_08_175_2009042212161
31240395373 – Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego Informacja o wynikach kontroli przygotowania Polski do organizacji
Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, Nr ewid.
6/2009//P/08/175/KNO, Warszawa 2009.
www.cefic.pl, 03.05.2007.
www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/projekty, 24.04.2009.
www.pkp.pl/node/205 – Oświadczenie Zarządu PKP S.A. w sprawie spółki Polska Sieć
Handlowa Polma S.A., 23.10.2006.
www.pkp.pl – Oświadczenie Zarządu PKP w sprawie raportu NIK, 24.10.2008.
www.pkp-nieruchomości.pl.
www.pkp.pl/historia.
www.rynek-kolejowy.pl – Ministerstwo Transportu, 09.03.2007.
www.rynek-kolejowy.pl – PKP S.A. 21.08.2006.
www.rynek-kolejowy.pl – PKP S.A. 13.10.2006.
www.rynek-kolejowy.pl – Gazeta Wyborcza (Katowice) 31.08.2007.
Zachodniopomorskie/ Kołobrzeg przegrał proces o bonifikatę z AMW, PAP, 19.02.2009.
Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1978 w sprawie trybu przekazywania
i zwalniania nieruchomości dzierżawionych przez wojska radzieckie czasowo stacjonujące
w Polsce z póz. zm.
Załuski D., 2006, Podsumowanie – Dworzec kolejowy w strukturze miasta. Nowe szanse,
[w:] D. Załuski (red.), Dworzec kolejowy w strukturze miasta, Biblioteka Urbanisty nr 8,
Urbanista, Warszawa, s. 273.
Załuski D., 2007, Inwestycje kolejowe w świetle obowiązującego prawa, Przegląd Komunikacyjny
4/2007, s. 5.
Załuski D., 2009a, Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna dworca Gdynia Główna, Studio DZ
Daniel Załuski, maszynopis, Gdańsk.
Załuski D., 2009b, Śródmiejskie przestrzenie podróży. Dworce kolejowe, Politechnika Gdańska,
maszynopis, Gdańsk.
Zmienią koszary w apartamenty, Biznes Śląski, 28.04.2008.
Zuziak Z., 2003, Wielkoprzestrzenne projekty inwestycyjne w strefach śródmiejskich,
Ministerstwo Infrastruktury, maszynopis, Kraków,
Żelawski T., Korniłowicz J., Werner W., Zaniewska H., Thiel M., 2008, Ocena stopnia
degradacji technicznej i funkcjonalnej polskich miast na wybranych przykładach i w oparciu
o zgromadzone informacje, materiały Programu Badawczego, maszynopis, Kraków.

Spis fotografii
Fot. 2.1. Płock. Odnowa zabudowy ul. Kwiatka 15 – 25. ............................................41
Fot. 2.2. Bydgoszcz. Wyspa Młyńska – Muzeum Okręgowe i Centrum Pracy
i Przedsiębiorczości ........................................................................................68
Fot. 2.3. Bydgoszcz – Nowa kładka na Brdzie Młynówce ...........................................69
Fot. 2.4. Lublin – Wigilia Starego Miasta......................................................................71
Fot. 2.5. Lublin – Jarmark Jagielloński - konkurs hejnałów miejskich .........................71
Fot. 2.6. Stargard Szczeciński – wnętrze kwartału A przed odnową .............................78
Fot. 2.7. Stargard Szczeciński – wnętrze kwartału A po zagospodarowaniu.................78
Fot. 3.1. Osiedle Orła Białego w Poznaniu – zabudowa blokowa .............................. 111
Fot. 3.2. Osiedle mieszkaniowe Słowiki w Olkuszu – Plac Konstytucji .....................112
Fot. 6.1. Dworzec w Giżycku po przebudowie (2005-06)...........................................232
Fot. 6.2. Dworzec Warszawa Wileńska........................................................................233
Fot. 6.3. Galeria Krakowska przy Dworcu Głównym w Krakowie ............................234
Fot. 6.4. Targ Sienny i Rakowy w Gdańsku ................................................................238
Fot. 6.5. Dworzec Wschodni w Warszawie .................................................................239

Spis rycin
Ryc. 1.1. Liczba odesłanych ankiet na tle liczby miast .............................................. 16
Ryc. 1.2. Liczba mieszkańców miast, które odesłały ankietę na tle liczby
mieszkańców miast ogółem. ......................................................................... 17
Ryc. 1.3. Powierzchnia terenów poprzemysłowych przeznaczonych do
rewitalizacji według województw ................................................................ 19
Ryc. 1.4. Liczba mieszkańców blokowisk przeznaczonych do rewitalizacji
według województw ..................................................................................... 21
Ryc. 1.5. Liczba mieszkańców dzielnic przedwojennych według województw ......... 22
Ryc. 2.1. Obszary objęte programami rewitalizacji w Szczecinie ............................... 35
Ryc. 2.2. Stargard Szczeciński − rzut zagospodarowania kwartału A ......................... 77
Ryc. 3.1. Schemat rozwoju wielkich osiedli mieszkaniowych .................................... 96
Ryc. 3.2. Powierzchnia użytkowa w m2 na 1 mieszkańca na terenie osiedla
Pracowników Zakładów Azotowych w 1988 i w 2008 r. ........................... 116
Ryc. 3.3. Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 na 1 mieszkańca na terenie
osiedli Błękitne, Jasne, Różane I, Rózane II w 1988 i 2008 r. ................... 118
Ryc. 3.4. Powierzchnia użytkowa w m2 na 1 mieszkańca na terenie osiedla
Słowiki w Olkuszu w 2008 ........................................................................ 119
Ryc. 5.1. Struktura terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku
działalności górniczej według jej rodzaju w Polsce w 2006 r. ................... 146
Ryc. 5.2. Grunty zdewastowane i zdegradowane w Polsce w 2006r. ........................ 147
Ryc. 5.3. Powierzchnia terenów poprzemysłowych w Polsce w 2007 r. ................... 153
Ryc. 5.4. Powierzchnia niezrekultywowana składowisk odpadów
przemysłowych w Polsce w 2006 r. ........................................................... 153
Ryc. 5.5. Powierzchnia składowisk odpadów przemysłowych miast
o największej liczbie wytworzonych odpadów w 2006 r. .......................... 155
Ryc. 5.6. Planowane i istniejące parki przemysłowe na terenach
poprzemysłowych w 2008 r. ....................................................................... 174
Ryc. 5.7. Projekty parków inwestycyjnych współfinansowane przez Wspólnotę
Europejską .................................................................................................. 189
Ryc. 6.1. Mapa schematyczna sieci PKP w latach 1982/83 oraz 2007. .................... 201
Ryc. 6.2. Wynik finansowy działalności dworców w 2008 r. (łącznie
z Oddziałem Dworców Kolejowych PKP S.A.) ......................................... 210

Spis rycin

315

Ryc. 6.3. Mapa hałasu w otoczeniu dworca Gdynia Główna w ciągu dnia ............... 221
Ryc. 6.4. Mapa hałasu w otoczeniu dworca Gdynia Główna w nocy ........................ 221
Ryc. 6.5. Układ współrzędnych i pozycje człowieka ilustrujące uciążliwość
drgań dla ludzi; ........................................................................................... 223
Ryc. 6.6. Powierzchnia nieruchomości PKP S.A. o uregulowanym stanie
prawnym ..................................................................................................... 225
Ryc. 6.7. Formy zbycia zbędnych dworców kolejowych .......................................... 230
Ryc. 7.1. Rozmieszczenie baz wojsk radzieckich zlikwidowanych w latach
1991-1993 ................................................................................................... 247
Ryc. 7.2. Rozmieszczenie polskich garnizonów zlikwidowanych po roku 1990 .......250
Ryc. 7.3. Przekształcenia własnościowe nieruchomości powojskowych w latach
1991-1996 ................................................................................................... 253
Ryc. 7.4. Przekształcenia własnościowe mienia powojskowego od 1996 r. ............. 257
Ryc. 7.5. Wartość nieruchomości przekazanych przez AMW na rzecz JST
w latach 1999-2007 ................................................................................... 258
Ryc. 7.6. Zagospodarowanie terenów w zarządzie AMW na rzecz JST oraz
nieruchomości przejęte z zasobu MON przez AMW ................................. 259
Ryc. 7.7. Wykorzystanie terenów i obiektów powojskowych w miastach ................ 265
Ryc. 7.8. Przekształcenia własnościowe mienia poradzieckiego w Bornem
Sulinowie .................................................................................................... 267
Ryc. 7.9. Rozmieszczenie lotnisk powojskowych .................................................... 277
Ryc. 7.10. Zagospodarowanie oraz potencjał rozwojowy lotnisk powojskowych .....277
Ryc. 7.11. Skażenie materiałami ropopochodnymi w byłych bazach radzieckich .....281
Ryc. 7.12. Źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych w Pile w okresie
2004-2006 ................................................................................................. 286

Spis tabel
Tabela 1.1. Liczba i odsetek odesłanych ankiet ..........................................................15
Tabela 1.2. Liczba i odsetek mieszkańców miast, które przysłały ankietę .................17
Tabela 1.3. Zdegradowane tereny poprzemysłowe w miastach ..................................18
Tabela 1.4. Powojenne blokowiska w miastach, które odesłały ankietę ....................20
Tabela 1.5. Zdegradowane przedwojenne dzielnice w miastach, które odesłały
ankietę ......................................................................................................21
Tabela 2.1. Sopot – nakłady na remonty elewacji kamienic w latach
1998 – 2007 ..............................................................................................37
Tabela 3.1. Stale zamieszkane zasoby mieszkaniowe miast w grupach
wiekowych ogółem, w tym wykonane w technologiach
uprzemysłowionych .................................................................................94
Tabela 3.2. Normatywne wielkości mieszkań w m2 ...................................................98
Tabela 3.3. Dane dotyczące badanych osiedli mieszkaniowych ..............................110
Tabela 3.4. Infrastruktura społeczna na terenie badanych osiedli.(X oznacza

1 placówkę na terenie osiedla) ..................................................... 113

Tabela 3.5. Liczba mieszkań i liczba ludności badanych osiedli należących do
spółdzielni mieszkaniowej w Dzierżoniowie w 2008 r. ........................ 117
Tabela 3.6. Działania rewitalizacyjne podejmowane na terenie badanych osiedli ...121
Tabela 5.1. Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające
rekultywacji i zagospodarowania oraz grunty zrekultywowane
i zagospodarowane w latach 1990-2006 ............................................... 145
Tabela 5.2. Grunty zdewastowane i zdegradowane wg grup działalności
gospodarczej w 2006 r. .......................................................................... 145
Tabela 5.3. Występowanie terenów poprzemysłowych w miastach polskich ...........151
Tabela 5.4. Wielkość powierzchni składowania niezrekultywowanych odpadów
przemysłowych wybranych miastach w 2006 r. .................................... 154
Tabela 5.5. Kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych ..............................156
Tabela 5.6. Wybrane kąpieliska na terenach po eksploatacji surowców
mineralnych monitorowane przez PZH ................................................. 160
Tabela 5.7. Wybrane przykłady zagospodarowania terenów poprzemysłowych
na działalność sportową w Polsce ......................................................... 162
Tabela 5.8. Obszary poprzemysłowe Będzina, kierunki i stopień ich
zagospodarowania ................................................................................. 164

Spis tabel

317

Tabela 5.9. Wybrane przykłady lokalizacji Specjalnych Stref Ekonomicznych
na terenach poprzemysłowych ...............................................................171
Tabela 5.10. Planowane i istniejące parki przemysłowe na terenach
poprzemysłowych w Polsce ...................................................................175
Tabela 5.11. Istniejące, planowane i realizowane projekty zagospodarowania
terenów poprzemysłowych w kierunku mieszkaniowym w Polsce .......179
Tabela 5.12. Istniejące, planowane i realizowane adaptacje typu loft w Polsce .........181
Tabela 5.13. Wybrane przykłady zagospodarowania terenów poprzemysłowych
w kierunku funkcji kulturalnych w Polsce .............................................184
Tabela 5.14. Wybrane przykłady zagospodarowania terenów poprzemysłowych
w kierunku funkcji muzealnych w Polsce ..............................................184
Tabela 5.15. Wybrane przykłady zagospodarowania terenów poprzemysłowych
na potrzeby działalności handlowej w Polsce ....................................... 186
Tabela 5.16. Wybrane przykłady współfinansowania ze środków Wspólnoty
Europejskiej adaptacji budynków przemysłowych na inne cele ............190
Tabela 6.1. Długość linii kolejowych w Polsce w latach 1990-2005 .......................202
Tabela 6.2. Remonty dworców kolejowych ze środków własnych PKP S.A. .........210
Tabela 6.3. Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa
przybliżona ścian zewnętrznych z oknami dla przykładowych funkcji 220
Tabela 6.4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku .......................................222
Tabela 6.5. Wykaz strategicznych dworców kolejowych, zarządzanych przez
PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe .................................................... 227
Tabela 6.6. Działania podejmowane przez PKP S.A. odnośnie dworców
kolejowych, których utrzymanie przez spółkę jest nieopłacalne .......... 229
Tabela 7.1. Najważniejsze bazy radzieckie na terenie Polski ..................................248
Tabela 7.2. Miejsca pracy zlikwidowane w wyniku restrukturyzacji bazy
garnizonowej ujętej w „Programie 2001-2006” .....................................251
Tabela 7.3. Wartość dodana jako następstwo działalności AMW w okresie
1998-2006 ...............................................................................................260
Tabela 7.4. Projekt Ustawy likwidacji Agencji Mienia Wojskowego .......................263
Tabela 7.5. Tereny inwestycyjne w ramach SSE ......................................................269
Tabela 7.6. Lotniska trwale niewykorzystywane przez jednostki podległe lub
nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej do realizacji ich
zadań wymagające zachowania ich lotniczego charakteru. ...................279

318

Spis tabel

Tabela 7.7. Lotniska częściowo lub czasowo niewykorzystywane przez
jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony
Narodowej do realizacji ich zadań. ........................................................279
Tabela 8.1. Obszary zdegradowane wymagające rewitalizacji w polskich
miastach .................................................................................................291
Tabela 8.2. Liczba osób mieszkających na terenach zdegradowanych .....................292

Spis załączników
Załącznik nr 1.1. Wzór ankiety .....................................................................................24
Załącznik nr 5.1. Projekty związane z rozwojem parków inwestycyjnych
w Polsce przeznaczone do finansowania ze środków
Wspólnoty Europejskiej .................................................................194
Załącznik nr 7.1. Ankieta dotycząca zagospodarowania terenów powojskowych ....289

Spis przykładów
Przykład 2.2. Program rewitalizacji Sopotu ...............................................................36
Przykład 2.3. Programy rewitalizacji Lublina ............................................................38
Przykład 2.4. Program rewitalizacji Bielska-Białej ...................................................39
Przykład 2.5. Program rewitalizacji Płocka ...............................................................40
Przykład 2.6. Program rewitalizacji Żyrardowa .........................................................45
Przykład 2.7. Wzrost kompleksowości programu rewitalizacji na przykładzie
Łodzi ....................................................................................................49
Przykład 2.8. Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego .......68
Przykład 2.9. Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie – współpraca
z instytucjami kulturalnymi ..................................................................70
Przykład 2.10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w rozwiązywaniu
problemów społecznych − Cieszyn ......................................................72
Przykład 2.11. Zagospodarowanie chaotycznej zabudowy – Stargard
Szczeciński ...........................................................................................77
Przykład 3.1. Nowa zabudowa na istniejącym dotychczas osiedlu – Winogrady
Poznań ................................................................................................103
Przykład 3.2. Warszawa – badania wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce .....104
Przykład 3.3. Wrocław – badania wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce .......105
Przykład 3.4. Kraków – badania wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce .........106
Przykład 3.5. Szczecin – badania wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce .......106
Przykład 3.6. Tychy – badania wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce ............107
Przykład 3.7. Łódź – badania wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce .............108
Przykład 5.1. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych – miasto Będzin ......163
Przykład 5.2. Partnerstwo publiczno-prywatne – rewitalizacja terenów po
b. Krakowskich Zakładach Sodowych „Solvay” w Krakowie ...........164
Przykład 6.1. Dworzec Warszawa Wileńska (inwestycja prywatna) ........................232
Przykład 6.2. Krakowskie Centrum Komunikacyjne – inwestycja prywatno-publiczna ...........................................................................................234
Przykład 6.3. Dworzec Będzin Miasto – inwestycja gminna ...................................236
Przykład 6.4. Targ Sienny i Rakowy w Gdańsku – niezrealizowana inwestycja ......237

320

Spis przykładów

Przykład 6.5. Przebudowa strategicznych dworców kolejowych na Euro 2012 –
inwestycje ze środków publicznych i własnych .................................238
Przykład 7.1. Piła – likwidacja jednostki wojskowej ...............................................251
Przykład 7.2. Szczecin – proces z AMW .................................................................261
Przykład 7.3. Dębica – konflikt z AMW ..................................................................262
Przykład 7.4. Nowe miasto na mapie - Borne Sulinowo ..........................................266
Przykład 7.5. Cywile w kompleksie lotniska Bagicz - Kołobrzeg ...........................268
Przykład 7.6. Nowa dzielnica w budynkach piechoty górskiej - Nysa ....................268
Przykład 7.7. SSE w Stargardzie Szczecińskim .......................................................270
Przykład 7.8. Inkubator przedsiębiorczości w Świeciu ............................................270
Przykład 7.9. Mieszkania w Legnicy .......................................................................272
Przykład 7.10. Zakład karny Czerwony Bór ..............................................................274
Przykład 7.11. Kolegium Karkonoskie – Jelenia Góra ..............................................275
Przykład 7.12. Urzędy w budynkach sztabowych – Świdnica ...................................276
Przykład 7.13. Asfalt skuty co do centymetra - Lędziechowo ..................................278
Przykład 7.14. Skażenia substancjami ropopochodnymi na Lotnisku Kluczewo .....282
Przykład 7.15. Rozminowywanie poligonów w nadleśnictwach Przemków
i Chocianów .......................................................................................282
Przykład 7.16. Piła ......................................................................................................286

