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Wstęp

Niniejszy tom opracowany został w ramach serii wydawniczej Instytutu Rozwoju 
Miast, zatytułowanej Rewitalizacja miast polskich. Seria przygotowywana jest sukce-
sywnie w miarę realizacji projektu badawczego zamawianego pt. „Rewitalizacja miast 
polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czyn-
nik zrównoważonego rozwoju”. Projekt, realizowany od czerwca 2007 do czerwca 
2010 r., fi nansowany 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 umożliwiały-

by zachowanie istniejącego w miastach dziedzictwa narodowego i wspierały ich 
zrównoważony rozwój.

2. Stworzenie wzorcowego modelu rewitalizacji miast polskich, sprzyjającego zacho-
waniu dziedzictwa materialnego i duchowego oraz jego wdrożenie na wybranym 
przykładzie.

3. Stworzenie informacyjnych, edukacyjnych i prawno-organizacyjnych podstaw 
przyspieszenia i zwiększenia efektywności procesów rewitalizacji w Polsce.
Zadaniem działań rewitalizacyjnych powinno być zwiększenie szans rozwoju miast 

i poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez kompleksowe przekształcenia frag-
mentów przestrzeni miejskiej z zachowaniem 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 przeciwdziałanie degradacji przestrzeni 
zurbanizowanej i zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych 
poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamiesz-
kania oraz ochronę dziedzictwa narodowego z zachowaniem zasad zrównoważonego 
rozwoju. 

W obrębie szeroko rozumianej rewitalizacji wyróżniamy cztery jej typy:
 rewitalizację zdegradowanych śródmieść i wielofunkcyjnych przedwojennych ob-

szarów zabudowy miejskiej,
 rewitalizację obszarów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych,
 rewitalizację blokowisk, w tym szczególnie blokowisk wzniesionych w technologii 

wielkopłytowej,
 rewitalizację krajobrazu miast ze szczególnym uwzględnieniem sylwety miasta 

i systemu przestrzeni publicznych, w tym zieleni miejskiej.
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Rewitalizacja jest procesem społecznym, w którym powinni aktywnie uczestniczyć 
wszyscy zainteresowani. 

Podstawą udanej rewitalizacji jest wskazanie na wczesnym etapie procesu wszyst-
kich podmiotów i grup społecznych, których interesy mogą być związane z rewitaliza-
cją, a następnie analiza ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfl iktów lub współ-
działania. 

Skuteczna rewitalizacja jest również przedsięwzięciem komercyjnym, pozwala-
jącym 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 następują-
cych polach:
 społecznym i kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem postaw i preferencji 

użytkowników obszaru na początku procesu rewitalizacji i po jego zakończeniu,
 prawno-instytucjonalnym – dziś to jeden z najbardziej zaniedbanych obszarów 

wiedzy, jeśli weźmiemy pod uwagę całość procesu rewitalizacji,
 ekonomicznym, a szczególnie badania efektywności przekształceń własnościo-

wych i funkcjonalnych,
 technologicznym, biorąc pod uwagę zarówno różnorodność technologii rewitalizo-

wanych obiektów, jak i bogatą ofertę dostępnych technologii,
 urbanistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakościowych przestrze-

ni miejskiej, obejmującym nie tylko standardy architektoniczno-urbanistyczne, ale 
także jakość rewitalizowanej przestrzeni pod względem estetyki, klimatu społecz-
nego, bezpieczeństwa publicznego („przestrzeń bezpieczna”),

 funkcjonalnym, dotyczącym modelowania procesów rewitalizacji.
Rewitalizacja sprzyja ograniczeniu niekontrolowanego rozrastania się miast, re-

dukując 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 reprezen-
towane przez dr. hab. arch. Krzysztofa Skalskiego, prof. UJ. Funkcje koordynacyjne 
w projekcie pełni dr Wojciech Jarczewski z IRM.

Seria wydawnictw obejmuje około 12 pozycji. Pierwsze trzy tomy poświęciliśmy 
analizie doświadczeń krajów zachodnich (Wielka Brytania, Niemcy i Francja) oraz 
możliwościom ich wykorzystania w warunkach polskich. W kolejnych tomach przed-
stawiamy diagnozę skali problemu z rozróżnieniem na poszczególne typy obszarów kry-
zysowych (tom czwarty) oraz ocenę problemów społecznych i demografi cznych (tom 
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piąty). Szósty i siódmy tom poświęcone są zagadnieniom związanym z zarządzaniem 
i otoczeniem legislacyjnym a także z fi nansowaniem procesów rewitalizacji i gospodar-
ką nieruchomościami. Tom ósmy zamyka diagnozę, podsumowując ten etap projektu. 
W kolejnych tomach przedstawione zostaną założenia polityki rewitalizacyjnej w Pol-
sce, system monitoringu oraz modelowe programy rewitalizacji. Dodatkowym efektem 
projektu będą podyplomowe studia rewitalizacji miast realizowane wspólnie przez Uni-
wersytet Jagielloński i Szkołę Główną Handlową. Mam nadzieję, że przedstawiona seria 
publikacji wzbogaci wiedzę osób zarządzających i uczestniczących w procesach rewita-
lizacji a także przyczyni się do zdynamizowania tych procesów.

Zygmunt Ziobrowski
Kierownik Projektu





Wojciech Jarczewski

Rozdział 1. Procedura badawcza i wyniki prac 
prowadzonych w ramach diagnozy

1.1. Schemat postępowania badawczego w projekcie badawczym 
zamawianym Rewitalizacja miast polskich…
Konsorcjum, w skład którego wchodzi Instytut Rozwoju Miast, Uniwersytet Ja-

gielloński, Szkoła Główna Handlowa oraz Forum Rewitalizacji, w latach 2007-2010 
zajmuje się szerokimi, wielodyscyplinarnymi badaniami nad rewitalizacją. Przedmiot 
badań został określony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 
w zamówieniu specyfi kacji konkursu na realizację projektu badawczego zamawianego 
we wrześniu 2006 r. i otrzymał brzmienie: Rewitalizacja miast polskich jako sposób 
zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego roz-
woju. Na potrzeby realizacji projektu przyjęto defi nicję rewitalizacji jako podstawowego 
przedmiotu badań (niżej w ramce). W ramce przedstawiono treść zamówienia konkurso-
wego ogłoszonego przez MNiSW. Przesłanki, które motywowały ministerstwo do ogło-
szenia konkursu nie zostały opublikowane, niemniej przyczyną podjęcia takiego tematu 
była z jednej strony postępująca konsekwentnie, choć niezbyt gwałtowanie, wielowy-
miarowa degradacji miast polskich, a z drugiej pozytywne doświadczenia niektórych 
ośrodków samorządowych w realizacji programów rewitalizacji. 

Defi nicja rewitalizacji opracowana na potrzeby projektu badawczego zamawianego
Rewitalizacja jest to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę sa-
morządową, 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 ak-
tywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę 
dziedzictwa narodowego, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Źródło: Komitet Naukowy projektu badawczego zamawianego.

Przystępując do projektowania badań sformułowano główny cel jako: Określenie 
sposobu i metod prowadzenia rewitalizacji miast, który umożliwiałby zachowanie ist-
niejącego w miastach dziedzictwa narodowego i wspierał ich zrównoważony rozwój. Na 
ryc. 1.1. przestawiono schemat postępowania badawczego projektu.
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Po określeniu celu głównego przedstawiono szczegółowe cele badawcze dzieląc je 
na poznawcze, aplikacyjne oraz metodyczne.
a)  cele poznawcze:

 ocena skali degradacji miast polskich,
 omówienie dotychczas prowadzonych działań rewitalizacyjnych,
 wskazanie barier i możliwości rewitalizacji miast w Polsce; 

b)  cele aplikacyjne: 
 ocena możliwości wykorzystania rozwiązań europejskich do warunków pol-

skich,
 opracowanie założeń rewitalizacji miast w Polsce,
 stworzenie modelu rewitalizacji miast w Polsce,
 opracowanie systemu kształcenia kadr na potrzeby rewitalizacji;

c)  cele metodyczne:
 wypracowanie metod delimitacji obszarów kryzysowych,
 opracowanie metod i technik monitorowania rewitalizacji.
Przyjęto jednocześnie założenia ideowe, które precyzują miejsce rewitalizacji 

w polityce miejskiej państwa. Mówią o jej znaczeniu w rozwoju miast a także obszarów, 
których powinna dotyczyć, oraz niezbędnych partnerstwach na etapie przygotowywania 
i realizacji. Rewitalizację przewidziano także jako jeden z instrumentów wspierających 
ograniczanie procesów „rozlewania” się miast (zob. ryc. 1.1). 

Konsorcjum realizujące projekt zamawiany pod kierunkiem Instytutu Rozwoju 
Miast rozpoczęło prace od (a) przeprowadzenia szerokiej diagnozy sytuacji wyjściowej, 
charakteryzującej aktualny stan procesów rewitalizacji w Polsce i ich prawne i insty-
tucjonalne oprzyrządowanie oraz (b) przeglądu doświadczeń i stosowanych rozwiązań 
w wybranych miastach i krajach Unii Europejskiej a także (c) oceny możliwości ich 
wykorzystania w warunkach polskich. 

Prowadząc prace w ramach diagnozy, wykorzystano następujące techniki i narzę-
dzia badawcze:
 badania literatury, skupiające się na przeglądzie literatury polskiej, francuskiej 

i niemieckiej, a także brytyjskiej, amerykańskiej i in.,
 analizę statystyczną dostępnych baz danych, a w szczególności informacji z Banku 

danych regionalnych (BDR), Banku danych ogólnogeografi cznych (BDO), Euro-
statu, HBI Bonnier, TeleAdreson,

 analizę materiałów źródłowych: dokumentów strategicznych i planistycznych miast, 
w tym lokalnych programów rewitalizacji (LPR), ustaw i innych regulacji prawnych, 
dokumentów programowych, raportów ewaluacyjnych, sprawozdań i in.,

 ankiety, m.in. dwie ankiety na temat degradacji miast, ankietę na temat terenów 
powojskowych i in.,

 wywiady strukturyzowane z osobami biorącymi udział w procesach odnowy na 
poziomie miast, regionów i rządu, zarówno w Polsce jak i w szczegółowiej anali-
zowanych krajach UE,

 studia przypadków (miasta polskie i zachodnioeuropejskie).
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Tabela 1.1.  Treść zapytania konkursowego na realizację projektu badawczego zama-
wianego ogłoszona przez MNiSW 15 września 2006 r. 

Nr projektu, 
czas realizacji Tytuł projektu, najważniejsze cele i zadania badawcze

PBZ-MNiSW-
4/3/2006
36 miesięcy

Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i 
duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju
Celem projektu jest skonstruowanie modelu rewitalizacji miast polskich.
Zadania badawcze:
1. Opracowanie kompleksowej diagnozy sytuacji wyjściowej charakteryzującej 
aktualny stan procesów rewitalizacji w Polsce i ich prawnego i instytucjonalnego 
oprzyrządowania oraz przeglądu doświadczeń i stosowanych rozwiązań w 
wybranych miastach i krajach Unii Europejskiej.
2. Opracowanie założeń krajowej polityki rewitalizacyjnej w Polsce obejmujących 
również działania na poziomie regionalnym i lokalnym.
3. Opracowanie wzorcowego projektu rewitalizacji miasta.
4. Opracowanie koncepcji systemu kształcenia kadr animujących i zarządzających 
procesami rewitalizacji a także kształcenia młodej kadry zdolnej do kontynuacji 
działań badawczych i wdrożeniowych.
5. Opracowanie systemu monitorowania procesów rewitalizacji.
Realizacja ww. zadań wymaga przeprowadzenia badań studyjnych i projektowych w 
obszarach:
– socjologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem postaw i preferencji istniejących 
użytkowników obszaru na początku procesu rewitalizacji i po jego zakończeniu, pól 
konfl iktów społecznych i metod ich rozwiązywania,
– prawno-instytucjonalnym,
– ekonomicznym, a szczególnie badań efektywności procesów rewitalizacji oraz 
organizacji i zarządzania przestrzenią publiczną,
– technologicznym, biorąc pod uwagę zarówno różnorodność technologii 
rewitalizowanych obiektów jak i bogatą ofertę dostępnych technologii– 
urbanistycznym, obejmującym problemy nie tylko standardów architektoniczno-
urbanistycznych, ale także jakość przestrzeni rewitalizowanej pod względem 
estetyki, klimatu społecznego, bezpieczeństwa publicznego („przestrzeń 
bezpieczna”), infrastruktury (zwłaszcza komunikacji) oraz zachowania dziedzictwa 
kulturowego.
Oczekuje się nawiązania współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi 
zajmującymi się problemami rewitalizacji. Oferty powinny ponadto wskazać 
konkretne miasta, które podlegać będą analizie oraz miasto, dla którego zostanie 
opracowany modelowy projekt.

Źródło: www.mnisw.gov.pl.

Na etapie przetwarzania zgromadzonego materiału faktografi cznego wykorzysta-
no analizę przyczynową, poszukując zależności przyczynowo-skutkowych między wy-
odrębnionymi częściami składowymi przedmiotu badań: zagadnieniami społecznymi, 
gospodarczymi, organizacyjnymi, prawnymi, technicznymi oraz przestrzennymi w kon-
tekście rewitalizacji dzielnic przedwojennych, blokowisk, obszarów poprzemysłowych 
i powojskowych.

Materialnym świadectwem przeprowadzonych badań jest pierwszych osiem mono-
grafi cznych tomów wydanych przez IRM w serii Rewitalizacja miast polskich. 
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Na podstawie zgromadzonego i przeanalizowanego materiału empirycznego w ko-
lejnym etapie projektu badawczego przygotowana zostanie synteza w postaci założeń 
polityki rewitalizacyjnej miast w Polsce. W wyniku założenia przygotowany zostanie 
model rewitalizacji miast, w tym procedura organizacyjna i sposób fi nansowania. Przy-
jęta polityka rewitalizacyjna będzie determinowała także organizację systemu kształce-
nia kadr dla rewitalizacji.

1.2.  Kompleksowa diagnoza sytuacji wyjściowej – podsumo-
wanie wyników prac opublikowanych w serii Rewitalizacja 
miast polskich 

W opracowaniu, które Państwu prezentujemy, zebrane są wyniki prac prowadzo-
nych w ramach diagnozy i opublikowanych w siedmiu pierwszych tomach serii Rewi-
talizacja miast polskich. W pracach realizowanych pod kierunkiem siedmiu redaktorów 
uczestniczyło niemal czterdziestu autorów. Zgodnie z przyjętą defi nicją rewitalizacji, 
na problem degradacji miast starano się patrzeć kompleksowo i uwzględniać specyfi -
kę obszarów zdegradowanych (ryc. 1.2). W efekcie udało się ujawnić skalę problemu, 
obejmującego z jednej strony poziom degradacji substancji budowlanej polskich miast 
i skalę ich degradacji funkcjonalnej, a z drugiej – możliwości interwencji władz pu-
blicznych i przygotowania instrumentalnego. Zebranie wielu praktycznych doświadczeń 
pozwoliło na ujawnienie szczególnie dotkliwych braków i niespójności w istniejących 
regulacjach prawnych, utrudniających i spowalniających procesy rewitalizacji.

Prace badawcze nad diagnozą rozpoczęto od przestudiowania i opisania doświad-
czeń rewitalizacji w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech (zob. t. 1-3). Dla każdego 
z tych krajów opracowano odrębne monografi e, które wzbogacono studiami przypadków. 
Przyjęto założenie, że pomimo istotnych różnic społecznych, gospodarczych i politycz-
nych wykorzystanie dorobku tych krajów a także rozwiązań zastosowanych w Holandii 
pozwoli na ominięcie części zagrożeń i ułatwi planowanie dobrych rozwiązań w Polsce. 
W monografi ach tych szczegółowo zbadano następujące zagadnienia:
 genezę, kontekst i uwarunkowania degradacji miast i procesów rewitalizacji,
 planowanie i fi nansowanie rewitalizacji,
 organizację i zarządzanie rewitalizacją oraz głównych aktorów,
 monitoring procesów rewitalizacji,
 społeczne aspekty rewitalizacji.

Każda z trzech monografi i kończy się podsumowaniem, w którym oceniane są 
możliwości wykorzystania tych doświadczeń w warunkach polskich.

Jednocześnie przystąpiono do prac nad oceną stopnia degradacji technicznej, spo-
łecznej, ekonomicznej oraz środowiskowej miast. Przyjęto dwie płaszczyzny:
 typy obszarów zdegradowanych, 
 degradacja z punktu widzenia procesów zachodzących w społecznościach miej-

skich.
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Wyodrębniono pięć głównych typów obszarów, które w wyniku wieloletniej de-
gradacji powinny być przedmiotem rewitalizacji (zob. t. 4). Zdegradowane stare dziel-
nice śródmiejskie ujawniono w prawie każdym z polskich miast. Z uwagi na skalę 
zaniedbań tych obszarów w czasie PRL a także późniejszą degradację oraz znaczenie 
w obecnym rozwoju stawały się one głównym obszarem zainteresowania rewitalizato-
rów. Blokowiska, choć nie tak zdegradowane, z uwagi na dużą koncentrację ludności 
coraz częściej postrzegane są jako obszary kryzysowe. Osobna kategoria obszarów to 
tereny poprzemysłowe, stanowiące potencjalne źródło terenów inwestycyjnych, ale 
wymagające stosunkowo dużych środków, również publicznych, na ich dostosowanie 
do nowych funkcji.

Ryc. 1.2.  Problematyka pierwszych ośmiu tomów opublikowanych przez IRM w serii 
Rewitalizacja miast polskich.

Źródło: opracowanie własne.
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Tereny pokolejowe znajdują się często w centrach miast i posiadają ogromny po-
tencjał rozwoju, natomiast ciągle w istocie są „kolejowe”, ponieważ znajdują się we 
władaniu PKP, co utrudnia ich przekształcenia. Tereny powojskowe w miastach w więk-
szości zostały zagospodarowane i obecnie stwarzają tylko problemy lokalne, szczegól-
nie w zachodniej części kraju. Wyniki tych badań opublikowano w tomie 4 Przestrzenne 
aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i po-
wojskowe.

Druga płaszczyzna pozwalała przyjrzeć się społecznym i demografi cznym uwa-
runkowaniom rewitalizacji (zob. t. 5). Ocenione zostały zjawiska degradacji społecznej, 
polaryzacji i segregacji. Podjęto także tematykę imigrantów z innych krajów oraz istnie-
jące i potencjalne zagrożenia z tym związane. Szczególną uwagę poświęcono procesom 
gentryfi kacji, która coraz częściej staje się główną, choć nieplanowana formą rewitaliza-
cji w Polsce. Analizując dotychczasowe procesy rewitalizacji, podjęto próbę ocenienia 
towarzyszących im zjawisk psychospołecznych i demografi cznych.

Uwarunkowania prawne rewitalizacji oraz zarządzanie stały się przedmiotem roz-
ważań w tomie 6. Przeanalizowano obowiązujące akty prawne, na których opierano 
dotychczasowe procesy rewitalizacji, oraz zidentyfi kowano najczęściej pojawiające się 
bariery. Sprawdzono kompetencje instytucji uczestniczących w rewitalizacji pod kątem 
ich komplementarności. Oceniono dotychczasowe doświadczenia związane z organi-
zacją zarządzania rewitalizacją w kontekście istniejących instrumentów. Wyniki prac 
odniesiono do celów, zadań i oczekiwań formułowanych w stosunku do rewitalizacji 
w programach rozwoju regionalnego, a w szczególności regionalnych programach ope-
racyjnych. Osobny rozdział poświęcono zagadnieniom związanym z zarządzaniem war-
tością nieruchomości w rewitalizacji polskich miast. 

Skuteczne prowadzenie procesów rewitalizacji wymaga odpowiednich instrumen-
tów fi nansowych. Tom 7. pt.: Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w proce-
sach rewitalizacji umiejscawia rewitalizację w kontekście zasad biznesu. Przedstawiono 
w nim warunki fi nansowania procesów rewitalizacji w gospodarce rynkowej oraz infra-
strukturę rynku nieruchomości jako wsparcie procesów rewitalizacji. Podsumowane zo-
stały doświadczenia związane z fi nansowaniem rewitalizacji w latach 2004-2006 z fun-
duszu UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Autorzy wskazali, że bez wyprzedzających działań polityczno-ustrojowych systemowe 
fi nansowanie procesów rewitalizacji w Polsce ciągle będzie bardzo utrudnione, a na 
szersza skalę niemożliwe. 
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Tabela 1.2. Lista tomów opublikowanych jako elementy kompleksowej diagnozy 
w serii pt. Rewitalizacja miast polskich. 

Nr 
tomu Tytuł publikacji Redaktor tomu Wydawca, rok

1. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii Robert Guzik Instytut Rozwoju 
Miast, 2009

2. Rewitalizacja we Francji – zarządzanie prze-
kształceniami obszarów kryzysowych w miastach Krzysztof Skalski Instytut Rozwoju 

Miast, 2009

3. Rewitalizacja miast w Niemczech Marek Bryx i Aleksandra 
Jadach-Sepioło 

Instytut Rozwoju 
Miast, 2009

4. Przestrzenne aspekty rewitalizacji Wojciech Jarczewski Instytut Rozwoju 
Miast, 2009

5. Demografi czne i społeczne uwarunkowania 
rewitalizacji miast w Polsce Andrzej Zborowski Instytut Rozwoju 

Miast, 2009

6. Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania 
rewitalizacją Władysław Rydzik Instytut Rozwoju 

Miast, 2009

7. Finansowanie i gospodarka nieruchomościami 
w procesach rewitalizacji Marek Bryx Instytut Rozwoju 

Miast, 2009

8. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza Zygmunt Ziobrowski 
i Wojciech Jarczewski

Instytut Rozwoju 
Miast, 2010

Źródło: opracowanie własne.

1.3. Wprowadzenie do tematyki tomu
Opracowanie pt. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza to próba zebrania i syn-

tetycznego zaprezentowania skali społecznej, technicznej, funkcjonalnej i przyrodniczej 
degradacji miast a także dotychczasowych doświadczeń związanych z prowadzeniem 
procesów rewitalizacyjnych: sukcesów i porażek, barier i możliwości. 

W rozdziale trzecim pt. Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce Bo-
lesław Domański i Krzysztof Gwosdz rozpatrują główne dylematy i pułapki w koncep-
cjach i działa niach rewitalizacyjnych, starając się uchwycić różne konteksty degradacji 
i wychodzenia z niej. W rozdziale czwartym pt. Skala degradacji miast w Polsce przed-
stawiono i określono skalę problemu oraz zarysowano jego źródła. W rozdziale jede-
nastym, Irena Herbst i Aleksandra Jadach-Sepioło szeroko przedstawiają dotychczas 
wypracowane modele rewita-lizacji miast w Polsce i ich założenia, często odwołując 
się do doświadczeń zagranicznych. W rozdziale piątym, opracowanym przez Andrzeja 
Zborowskiego, omówiono Społeczny aspekt rewitalizacji, charakteryzując cykle degra-
dacji społecznej miast i ich dzielnic, a w szczególności zagadnienia marginalizacji, pro-
cesy polaryzacji i segregacji społeczno-przestrzennej, depopulację, suburbanizację oraz 
napływ obcokrajowców. Społeczne kryteria delimitacji obszarów kryzysowych stały się 
przedmiotem zainteresowania Anny Karwińskiej w rozdziale szóstym. Autorka, odno-
sząc się do samej defi nicji obszarów kryzysowych zaproponowała listę wskaźników po-
mocnych przy wyznaczaniu takich obszarów.
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Siódmy rozdział, autorstwa Marka Węglowskiego, podsumowuje prawno-instytu-
cjonalny aspekt rewitalizacji, prezentując aktualny stan prawny w zakresie planowania 
i realizowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Prezentuje możliwie wyczerpującą listę 
instrumentów oraz instytucji działających na tym polu. 

Dwa kolejne rozdziały poświęcone zostały fi nansowaniu rewitalizacji. Maciej 
Wierzchowski i Stanisław Belniak w ósmym rozdziale pt. Ekonomiczne aspekty rewita-
lizacji podsumowują źródła i metody pośredniego i bezpośredniego fi nansowania tego 
procesu. W dziewiątym rozdziale pt. Źródła i metody fi nansowania projektów rewitali-
zacyjnych w Polsce Aleksandra Jadach-Sepioło z zespołem bardziej szczegółowo rozwi-
ja wątki dotyczące komercyjnych instrumentów fi nansowych, projektowania partnerstw 
fi nansowych oraz inicjatywy JESSICA. 

Zygmunt Ziobrowski podjął się w rozdziale dziesiątym podsumowania urbanistycz-
nych aspektów rewitalizacji, syntetycznie omawiając z tej perspektywy główne cechy 
rewitalizacji. Jednocześnie Izabela Mironowicz w tekście pt. Dziedzictwo duchowe i ma-
terialne – proces transformacji terenów miejskich przeprowadziła interesujący wywód 
na temat wykorzystania tego dziedzictwa i jego miejsca w procesach rozwoju miast. 

Tom zamyka rozdział Janusza Jeżaka na temat informacyjnego zaplecza rewitaliza-
cji oraz statystyki rewitalizacji miast, zawierający tabelaryczny zestaw danych opraco-
wany na podstawie analizy ponad 200 lokalnych programów rewitalizacji.





Izabela Mironowicz

Rozdział 2. Proces transformacji terenów miejskich 
wobec dziedzictwa duchowego i materialnego

2.1. Transformacja miast. Dwa typy transformacji. Charakter 
transformacji. Transformacja a rewitalizacja
Słowa klucze defi niujące miasta to niewątpliwie: koncentracja, zróżnicowanie, 

centralność. Wszystkie znane defi nicje w jakiś sposób interpretują te właśnie pojęcia, 
wiążąc je zarówno z fi zyczną przestrzenią, jak i społecznością miejską. Jednak jest jesz-
cze jeden niesłychanie ważny atrybut miasta, podniesiony może najwyraźniej w klasycz-
nych defi nicjach zarówno P. Georga, jak i J. Beaujeu-Garnier i G. Chabota – zmiana. Ci 
ostatni są autorami dość trafnego opisu mówiącego, że miasto zmienia się, dostosowuje 
do określonej formy cywilizacyjnej, której jest wyrazem. Nie ma więc jednej powszech-
nie obowiązującej formy miasta, jest tylko rozmaitość form odpowiadających poszcze-
gólnym formacjom cywilizacyjnym. 

Przemiany miasta są procesem niejako naturalnym, na stałe wmontowanym w jego 
strukturę. Zmiany społeczne, które są przecież procesem ciągłym, w sposób oczywi-
sty pociągają za sobą zmiany w strukturach miast zamieszkiwanych przez społeczno-
ści miejskie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że te procesy są niezwykle silne i nie ma 
możliwości uzyskania nad nimi pełnej kontroli. Dlatego tak ważne jest ich prawidłowe 
rozpoznanie i zrozumienie.

 Podstawowym zagadnieniem – zgodnie z tym, co twierdzą Beaujeu-Garnier i Cha-
bot – jest model cywilizacyjny miasta. Siły, które kształtują nowy model miasta, nie 
poddają się w zasadzie kontroli, gdyż stoją za nimi wartości społeczne i możliwości 
techniczne. Nie ma w zasadzie siły, która mogłaby kontrolować skutecznie przez długi 
czas trend cywilizacyjny. Jak dotąd z pewnością możemy powiedzieć, że na wzorzec 
miasta, jaki znamy w naszym kręgu cywilizacyjnym, złożyły się trzy wielkie miejskie 
transformacje (Mumford 1961). Pierwsza z nich w połowie IV tysiąclecia p.n.e. dopro-
wadziła do powstania pierwszych miast jako nowej formy kontroli przestrzennej. Druga, 
zapoczątkowana przez ludy indoeuropejskie doprowadziła w pełnej formie do dobrze 
znanego wzorca miasta antycznego. Po ciemnych wiekach wczesnego średniowiecza 
Europa pokazała własny dojrzały model miasta, do którego do dziś jesteśmy ideowo 
przywiązani. Rewolucja przemysłowa wywołała jednak nieprawdopodobne zmiany spo-
łeczne, gospodarcze i techniczne. Musiały one pociągnąć za sobą generowanie nowego 
modelu miasta. 



24  Izabela Mironowicz

Nie znamy jeszcze wyniku tej wielkiej, czwartej fali urbanizacji, jednak widać wy-
raźnie pewne trendy. Należy do nich policentryczność struktury miasta, rozwój aglome-
racji i obszarów metropolitalnych, polaryzacja. Miasto kompaktowe, monocentryczne, 
jakie znamy z modelu średniowiecznego, wydaje się odchodzić w przeszłość. Wielu 
profesjonalistów wciąż jeszcze nie potrafi  rozpoznać nowego modelu, upierając się, 
że ten wypracowany około XIII wieku dla miast liczących kilka, kilkanaście tysięcy 
mieszkańców wzorzec jest także odpowiedni dla miast liczących kilkaset tysięcy, kilka 
milionów mieszkańców lub dla miast-regionów, obejmujących dziś w Europie wielkości 
przekraczające 10 milionów mieszkańców. Fakt ignorowania rzeczywistości nie zmie-
nia jednak samej rzeczywistości. Należy bardzo starannie obserwować współczesne pro-
cesy urbanizacyjne, gdyż tylko rozumiejąc ich naturę, można prawidłowo rozpoznać 
i zdefi niować nowy model miasta, którego długi proces narodzin obserwujemy. 

Przemiany struktury miasta manifestują się w zasadzie w dwojaki sposób. Po 
pierwsze – miasta rosną. Nawet jeżeli lokalnie niektóre z nich notują spadek populacji 
czy gospodarczy, to generalny trend jest taki, że miasta się rozwijają. Dość zauważyć, 
że w roku 2006 po raz pierwszy w historii ludzkości większość mieszkańców Ziemi za-
mieszkiwała w miastach. Tendencja do wzrostu jest nadal bardzo wyraźna i nie wydaje 
się, by łatwo miała się przełamać, zwłaszcza wobec postępującego rozwoju techniki, 
który przesuwa pracujących z sektora rolnictwa w kierunku usług i produkcji. Drugi 
sposób transformacji miasta to stale zmieniające się jego części wewnętrzne. Zmiana 
dotyczy zarówno funkcji, jak i formy oraz rangi i znaczenia w strukturze miasta po-
szczególnych obszarów. Te drobne niekiedy zmiany prowadzą w konsekwencji do prze-
kształceń struktury miasta. 

Przy takim rozumieniu zjawiska miejskiej transformacji logiczne wydaje się, że na-
turalnym procesem w mieście jest cykl prowadzący od rozwoju, do osiągnięcia przez daną 
część miasta pewnej optymalnej pozycji w strukturze miasta, po proces degradacji i w kon-
sekwencji transformacji, mającej na celu osiągnięcie nowej pozycji w strukturze miasta. 
Proces ten jest w zasadzie ciągły, różny jest tylko czas trwania poszczególnych etapów. 

Rewitalizacja może być procesem samoistnym w tym sensie, że nieplanowanym. 
Miasto należy do kategorii systemów żywych i jako takie zawsze dąży do pewnego 
punktu równowagi, który można określić jako zoptymalizowanie jego struktury na okre-
ślonym etapie. Jeżeli jednak mamy osiągnąć cele rozwoju, na które chcielibyśmy jako 
społeczność miejska zachować pewien wpływ, to oczywiście proces rewitalizacji można 
też w pewnym stopniu kontrolować. Ważne jest jednak, żeby zdawać sobie sprawę, że 
nie istnieje pełna kontrola nad procesem w sensie osiągnięcia zaplanowanych celów za 
pomocą ustalonych metod. Trzeba pamiętać, że proces rewitalizacji jest dynamiczny 
i musi być elastycznie dopasowywany do zmieniającej się sytuacji. W tym sensie ważne 
jest rozumienie zarówno natury samego procesu, jak i konsekwencji.

Proces transformacji prowadzącej do polepszenia jakości miejsca i nadania (przy-
wrócenia) mu rangi i znaczenia w strukturze miasta, który możemy zdefi niować jako 
rewitalizację rozpoczyna się od punktu, w którym stwierdzamy degradację pewnego 
obszaru. Ta degradacja może mieć rozmaity charakter, jednak jest oczywiste, że w pro-
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cesie zarządzania miastami nie jest racjonalne przywracanie wartości miejscom, które tę 
wartość posiadają, wyzwaniem jest przekształcenie struktury miasta w takim kierunku, 
aby jak najwięcej miejsc uzyskało właściwe miejsce i znaczenie. Zatem stwierdzenie 
degradacji jest pierwszym etapem procesu rewitalizacji. Jednak samo pojęcie degradacji 
– choć pozornie wydaje się oczywiste – ma dość złożoną naturę. Poprawne zdefi niowa-
nie i opisanie degradacji jest jednak niezbędnym warunkiem udanej rewitalizacji. Rewi-
talizacja powinna bowiem być rozwiązaniem problemów urbanistycznych, a te wynikają 
z charakteru degradacji. 

Następnym krokiem jest zdefi niowanie celów rewitalizacji. Generalnie można zgo-
dzić się, że każda rewitalizacja powinna prowadzić do przywrócenia wartości miejskich 
zdegradowanym obszarom, przez co rozumie się uzyskanie najwyższej możliwej jako-
ści poszczególnych miejsc w ramach struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. To 
oznacza, że konieczne jest rozumienie miejsca i znaczenia zdegradowanego obszaru 
w ramach tejże struktury, a to z kolei wymaga zdefi niowania i rozumienia całej struktury 
miasta. W tym sensie trzeba zdefi niować cele planowania i rozwoju miasta, które w ra-
mach obowiązującego wzorca cywilizacyjnego obejmują bezdyskusyjnie cele związane 
z zachowaniem dziedzictwa duchowego i materialnego. Sam zaś rozwój powinien mieć 
charakter zrównoważony, co także należy do kanonu rozumienia zadań współczesnej 
urbanistyki. 

Jednak to, co na poziomie ideowym nie budzi w zasadzie sprzeciwu, na poziomie 
operacyjnym może prowadzić do niejasności. Dlatego też pierwsza część opracowania 
opisuje wyniki poszukiwania odpowiedzi na pytanie o rodzaje degradacji urbanistycznej 
oraz defi nicję dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju. Druga część pracy przedstawia 
propozycję odpowiedzi na pytanie o zachowanie dziedzictwa oraz spełnienie warunków 
zrównoważonego rozwoju w procesie rewitalizacji. 

2.2. Degradacja. Kryteria degradacji. Ocena degradacji według 
poszczególnych kryteriów. Procesy spontanicznej odnowy – 
rewitalizacja czy degradacja?
Jak stwierdzono wcześniej, rewitalizacja dotyczyć może w zasadzie jedynie tere-

nów, które nie funkcjonują prawidłowo, dotknięte są jakąś formą degradacji. Rozważe-
nia wymaga jednak samo rozumienie pojęcia degradacji, określenie punktu odniesie-
nia przy ustalaniu poziomu degradacji oraz sformułowanie kryteriów oceny degradacji 
przestrzennej (Mironowicz, Ossowicz 2005). Najprościej rzecz ujmując, degradacja 
obszaru jest procesem pogarszania się stanu jego zagospodarowania. Aby ocenić, 
czy nastąpiło takie pogorszenie i w jakim stopniu, trzeba określić punkt odniesienia tej 
oceny. Trzeba więc założyć, jakie powinno być zagospodarowanie obszaru odpowia-
dające stanowi, w którym degradacja nie występuje, lub inaczej to formułując, kiedy 
poziom degradacji wynosi zero. Jeżeli stwierdzi się, że zagospodarowanie obszaru jest 
gorsze od przyjętego punktu odniesienia, to będzie można mówić o degradacji. 
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Użycie słowa: pogorszenie mogłoby wskazywać na to, że na danym obszarze ist-
niał kiedyś pierwotny, pożądany, niejako idealny stan zagospodarowania, który został 
w istotny sposób naruszony i godnym poparcia celem jest jego odtworzenie. Czy taki 
stan zagospodarowania może być poszukiwanym punktem odniesienia? W niektórych 
przypadkach tak. Na przykład, jeżeli mamy do czynienia ze zdewastowanym teatrem, 
to jest wiele argumentów za tym, aby dążyć do odtworzenia jego poprzedniego kształtu 
i funkcji. Wykorzystanie obiektu tego rodzaju na centrum kulturalne, hotel czy szkołę 
artystyczną zaakceptowano by również jako rozwiązanie pozytywne. 

W wielu, a być może nawet większości przypadków trudno jednak uznać, że przy-
wrócenie pierwotnego stanu jest właściwe. Odwołując się do prostego przykładu poje-
dynczego obiektu, na ulicy Rzeźniczej we Wrocławiu, mieszczącej się w historycznym 
centrum miasta, istniała w średniowieczu nad brzegiem Odry rzeźnia miejska, zaopa-
trująca przede wszystkim pobliskie Stare Jatki. Dziś taką historyczną przecież, a zatem 
w potocznej opinii noszącą cechy dziedzictwa formę zagospodarowania uznano by za 
oczywistą degradację, jakkolwiek nawiązanie do pierwotnego ukształtowania architekto-
nicznego jatek oraz ochrona niektórych ich materialnych elementów uchodzi za cnotę.

Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do wielu obiektów, ich zespołów oraz całych 
terenów. Dla przykładu, trudno jest odtwarzać funkcje (i funkcjonowanie) dawnych wię-
zień, lazaretów, szpitali czy ochronek. Niektóre z tych obiektów mogą zostać przekształ-
cone i zaadaptowane do innych celów, inne zaś nie mają żadnej sensownej przyszłości 
w sensie wykorzystania i użytkowania. Konfl ikt tego rodzaju występuje między innymi 
we Wrocławiu w odniesieniu do budynku dawnego szpitala wojewódzkiego, którego 
fragmenty objęte są prawną ochroną jako zabytki, jednak nie ma żadnej możliwości 
użytkowania tych budynków ze względu na przepisy sanitarne. Można je użytkować 
wyłącznie jako szpital, jednak ten ze względu na nieopłacalność remontu przystosowu-
jącego go do współczesnych standardów został właśnie przeniesiony w inne miejsce. 
Restauracja funkcji byłaby w tym przypadku ekonomicznym błędem i cywilizacyjnym 
nieporozumieniem.

W odniesieniu do zespołów obiektów dobrym przykładem będą kompleksy prze-
mysłowe czy wojskowe. Trudno sobie wyobrazić ekonomiczny i społeczny sens od-
twarzania procesów produkcyjnych kompletnie bezużytecznych dziś produktów. Trudno 
sobie nawet wyobrazić funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkującego cały czas na 
rynek, które na skutek zmiany technologii musi zmienić dawną lokalizację tylko dlate-
go, że niegdyś technologia pozwalała na zajęcie takiej a nie innej pozycji przestrzennej. 
Tutaj także przywrócenie stanu przeszłego nie może stanowić sensownego punktu od-
niesienia. 

To samo może dotyczyć rozmaitych wielkich obszarów zagospodarowanych kie-
dyś celowo, jak na przykład pola irygacyjne, fortyfi kacje czy obszary wydobycia kopa-
lin, a dziś niemających żadnego uzasadnienia dla funkcjonowania. Trudno np. uwierzyć 
w sens restauracji słynnych niegdyś kopalń ołowiu i srebra w Olkuszu.

Przeprowadzone rozważania wskazują, że stan z przeszłego okresu może być uzna-
ny za punkt odniesienia, czyli za pożądany sposób zagospodarowania nie w wyniku 
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uznania samego faktu, że kiedyś wystąpił, lecz przekonania, że powrót do niego jest 
właściwy. Dalej można stwierdzić, że przekonanie takie jest raczej rzadkim przypad-
kiem. Jest tak, ponieważ potrzeby przestrzenne oraz wymagania społeczne stawiane za-
gospodarowaniu terenów stale ewoluują. 

Wywody te prowadzą dalej do bardzo ważnego stwierdzenia. Punktem odnie-
sienia przy ocenie poziomu degradacji jest stan zagospodarowania, który uznaje 
się za najbardziej odpowiedni dla danego obszaru na podstawie przyjętego zbioru 
przekonań, który można określić jako współczesną doktrynę urbanistyczną1. Dok-
tryna ta wskazuje, jakie rodzaje zagospodarowania są najwłaściwsze w zależności od 
predyspozycji przestrzennych terenu, w tym w szczególności jego położenia w struktu-
rze funkcjonalno-przestrzennej miasta. Dla przykładu, nie można w sposób absolutny 
uznać, że hipermarkety są same w sobie formą degradacji przestrzeni. Uznaje się zazwy-
czaj, że degradują przestrzeń, jeśli nie znajdują się w podmiejskich ośrodkach handlo-
wych (gdzie jest, zgodnie ze współczesną doktryną urbanistyczną, odpowiednie dla nich 
miejsce), a pojawiają się na przykład w śródmieściu. Nie chodzi tylko o to, że zmieniła 
się struktura funkcjonalno-przestrzenna miast, ale także zmieniły się pewne wymagania 
społeczne w odniesieniu do przestrzeni, a w ślad za tym doktryna urbanistyczna. 

Doktryny urbanistyczne określające odpowiedniość zagospodarowania do położe-
nia w strukturze funkcjonalno-przestrzennej są w swojej większej części (o ile nie w ca-
łości) subiektywne i zmieniają się w czasie. Jest oczywiste, że wynikają one z całego 
systemu cywilizacyjnego i w tym sensie doktryna stanowi nie tylko ideowy manifest pro-
fesjonalistów, ale także grup decyzyjnych i ogółu społeczeństwa. Jeszcze nie tak dawno, 
bo niecałe pół wieku temu, uważano w Polsce w środowiskach planistów, urbanistów 
i architektów dość powszechnie, że dzielnice XIX-wiecznej kwartałowej, kamienicowej 
zabudowy mieszkaniowej to obszary zdegradowane, skazane na wymarcie i wymaga-
jące przekształcenia. Uważano, że należy je zastąpić „nowoczesnymi” blokami miesz-
kalnymi o układzie swobodnym. W niektórych miastach ten proces częściowo nastąpił. 
Zmieniła się jednak doktryna urbanistyczna, dzielnice zabudowy XIX-wiecznej okazały 
się ważne jako nośniki pewnych wartości moralnych, kompozycyjnych, historycznych. 
I nagle okazało się, że to nie dzielnice XIX-wiecznej zabudowy mieszkaniowej są ob-
szarami degradacji, lecz przeciwnie, blokowiska, które miały je zastąpić.

Ten sam proces obejmuje dziś „wyklęte” na początku procesu transformacji obiek-
ty modernistyczne. Coraz więcej badaczy a także praktykujących urbanistów i architek-
tów dostrzega rozmaite wartości z nimi związane: funkcjonalizm, przejrzystość formy, 
innowacje techniczne, czytelną koncepcję przestrzenną. Podnoszone są postulaty obję-
cia ochroną tego rodzaju obiektów jako dziedzictwa modernizmu i ważnego osiągnięcia 
w dziedzinie kształtowania przestrzeni miasta. Oczywiście, głos profesjonalistów nie 
jest jedyny w tej debacie; liczą się także opinie użytkowników, biznesu, zarządzających 
przestrzenią miasta. 

1 Możemy ją też nazwać doktryną planistyczną, jeżeli zgodzimy się, że urbanistyka jest tą częścią 
planowania przestrzennego, która dotyczy miast.
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Dla przykładu, dyskusja taka toczy się bardzo intensywnie we Wrocławiu. Jednym 
z kompleksów będących przedmiotem tej debaty jest zespół zabudowy mieszkaniowej 
przy placu Grunwaldzkim 4-16 i ul. M. Curie-Skłodowskiej 15, zaprojektowany przez 
Jadwigę Hawrylak-Grabowską przy współpracy Zdzisława Kowalskiego i Włodzimierza 
Wasilewskiego, zrealizowany w latach 1970-1973. Zespół ten powstał na miejscu zabudo-
wy wyburzonej w 1945 r. przez komendanta twierdzy Wrocław Hermanna Niehoffa i skła-
da się z sześciu szesnastokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i zharmonizowanych 
z nimi trzech pawilonów handlowo-usługowych. Obiekty usytuowane są na żelbetowym 
tarasie niwelującym różnicę terenu pomiędzy mostem Grunwaldzkim a dawną Gwiazdą 
Szczytnicką, pod którym umieszczone zostały parkingi i garaże. Charakterystycznym ele-
mentem budynków są żelbetowe elementy osłonowe i balkonowe o owalnych kształtach, 
zastosowane w elewacjach budynków. Dzięki nim obiekty uzyskały płynne, dynamiczne 
formy. Profesjonaliści uważają je za bardzo cenne i warte nie tylko zachowania, ale i praw-
nej ochrony, podczas kiedy powszechna, obiegowa opinia publiczna uznaje je, jak każdą 
zabudowę nowoczesną czy modernistyczną, za bezwartościowe. 

Debata wokół wrocławskiego „Manhattanu” jest jedną z wielu toczących się w kra-
ju w odniesieniu do dziedzictwa zabudowy powojennej. Takie same dyskusje toczą się 
wokół Nowej Huty w Krakowie, Ursynowa czy Osiedla za Żelazną Bramą w Warszawie 
czy gdańskiego Przymorza. Pokazuje to tylko zmienność doktryny i oceny zjawisk prze-
strzennych w czasie. 

Myślenie o degradacji jest także skażone tym, jakie działania inwestycyjne uwa-
ża się za korzystne na danym obszarze. Może się na przykład okazać, że stara fabryka 
świetnie nadaje się do wykorzystania, za dobry przykład niech tu posłuży Stary Browar 
w Poznaniu czy Stara Papiernia w Konstancinie-Jeziornie, nie wspominając już o Ma-
nufakturze w Łodzi, albo że trzeba ją całkowicie usunąć, aby teren przestał nosić cechy 
degradacji (przypadek Solvayu w Krakowie). Niekiedy toczy się nierozstrzygalna deba-
ta, czy można było obiekt wykorzystać, czy nie, jak np. w odniesieniu do wyburzonej 
starej rzeźni przy ul. Legnickiej we Wrocławiu. 

Podsumowując ten wątek: punktem odniesienia przy ocenie degradacji może 
być równie dobrze przyszłość jak przeszłość. Innymi słowy, degradację oceniamy 
w stosunku do pewnego potencjału terenu, wynikającego z usytuowania w planowanej 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta, która to struktura została oparta na bieżą-
cej doktrynie urbanistycznej. 

Na marginesie warto zauważyć, że problem pojmowania degradacji wiąże się z za-
gadnieniem studiów terenu wolnego. Ten rodzaj badania jest szczególnie rozpowszech-
niony w Stanach Zjednoczonych, a obejmuje nie tylko analizę terenów niezabudowa-
nych, ale całego miasta i ocenę pewnej „skłonności do przekształceń”. Ta analiza doty-
czy w przedstawianym tu rozumieniu terenów zdegradowanych, gdyż nikt przecież nie 
zajmuje się przekształcaniem terenów świetnie funkcjonujących. Ocenia się także pew-
ną skłonność do degradacji, przewidując schyłek niektórych aktywności i związanych 
z nimi form zagospodarowania terenu oraz zmianę niektórych trendów urbanistycznych. 
Dobrym przykładem takiej zmiany trendu jest podejście do funkcjonowania tramwaju 
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w mieście. Jeszcze kilkanaście lat temu projektowano linie tramwajowe odizolowane od 
ruchu samochodowego i pieszego dla zapewnienia im jak najwyższej przepustowości, 
dzisiaj planuje się – szczególnie w centrach miast – tramwaje zatrzymujące się na żąda-
nie i przebiegające w ciągach pieszych. Zatem zmieniło się całkowicie rozumienie roli 
i sposobu użytkowania tego środka transportu w mieście. To samo dotyczy wielu innych 
„trendów” urbanistycznych. 

Analizy degradacji poszczególnych obszarów w mieście można zatem prowa-
dzić dopiero po uświadomieniu sobie tej zależności. Z góry należy uznać, że nie jest to 
analiza w pełni obiektywna, bo nie istnieje degradacja obiektywna, może z wyjątkiem 
technicznej, ale i to nie jest do końca pewne, bo czasem ruiny są bardzo korzystne dla 
konkretnego miejsca. Każdy osąd jest skażony myśleniem w kontekście predyspozycji 
terenu wynikających z położenia w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta, w tym 
dostępności, warunków sąsiedztwa oraz przeszłych czy obecnych funkcji występują-
cych na danym obszarze. Ten ostatni element najlepiej chyba oddaje ową ambiwalencję 
w ocenie, co jest, a co nie jest degradacją. 

Rygor badawczy wymaga, aby w przypadku analizy jakościowej, jaką z pewnością 
jest ocena stanu degradacji, noszącej przy okazji cechy subiektywizmu, sformułować 
w miarę obiektywne kryteria, na których opiera się tę ocenę. Jak się wydaje użyteczne 
jest zdefi niowanie czterech rodzajów degradacji, opisujących przyjęte kryteria:
1) degradacja materialna, obejmująca przede wszystkim stan techniczny budynków 

oraz rodzaj wyposażenia technicznego terenów,
2) degradacja funkcjonalna, obejmująca proces przekształceń funkcjonalnych 

występują cych na danym terenie,
3) degradacja moralna, związana przede wszystkim z wizerunkiem miejsca i społecz-

ną akceptacją dalszego funkcjonowania obecnego zagospodarowania,
4) degradacja kompozycyjna (przestrzenna), obejmująca stopień wykształcenia struk-

tur kompozycyjnych.
Są to w zasadzie kryteria urbanistyczne, jednak ich kontekst jest oczywiście zarów-

no ekonomiczny, jak i społeczny i przyrodniczy. 
Kryterium pierwsze jest dość oczywiste. Ocenie podlega po prostu stan techniczny 

budynków oraz obiektów wyposażenia technicznego. Może on mieć całkowicie obiek-
tywne, mierzalne wielkości, jak na przykład koszt odbudowy, modernizacji czy wypo-
sażenia obiektów. Warto zauważyć, że bardzo często degradacja materialna wpływa na 
sposób postrzegania danego miejsca, co z kolei pogłębia degradację moralną, a niekiedy 
wpływa także na degradację funkcjonalną, gdyż wiele działalności wymaga określonego 
standardu obiektów. Zatem jeżeli nawet udaje się w miarę precyzyjnie ustalić wielkość 
degradacji materialnej, to już trudno jest bardzo dokładnie obliczyć wpływ, jaki wywiera 
ona na pozostałe typy. 

Nieco bardziej skomplikowane jest kryterium drugie, obejmujące degradację funk-
cjonalną, gdyż jest ono bardzo silnie związane z doktryną urbanistyczną. Można przy-
jąć, że ocenie podlega tu stopień nieadekwatności działalności i form zagospodarowania 
do miejsca. To stwierdzenie ma implikacje dwojakiego rodzaju. 
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Po pierwsze, oznacza, że istnieje ugruntowana zgoda co do znaczenia miejsca 
w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta i że istniejące zagospodarowanie nie 
odpowiada tej koncepcji. Konsekwencją jest zatem zgoda, że najpierw ukształtowany 
zostaje pewien docelowy, pożądany układ miasta jako całości, a poszczególne części 
powinny wpisywać się w tę strukturę. Jest dla każdego oczywiste, że docelowa kon-
cepcja została z pewnością opracowana i sformułowana po studiach i analizach istnie-
jącego stanu zagospodarowania oraz po sformułowaniu diagnozy dotyczącej także sta-
nu poszczególnych terenów, jednak doniosłe jest stwierdzenie, że w takim kontekście 
degradacja funkcjonalna oceniana jest w odniesieniu do przyjętej koncepcji docelowej 
struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. Problem form tej degradacji można jesz-
cze dość głęboko eksplorować oraz oceniać, które z nich mają istotne konsekwencje dla 
funkcjonowania miejsca, wpływając na proces rewitalizacji. 

Po drugie, problem degradacji funkcjonalnej może wiązać się z pojęciem uciążli-
wości. Tu z kolei odniesienie przestrzenne dotyczy otoczenia, przeważnie zaś najbliż-
szego sąsiedztwa i może oznaczać zarówno negatywny wpływ, jaki sąsiedztwo wywiera 
na daną działalność, jak i przeciwnie, ujemne skutki generowane przez analizowane 
miejsce. Co ciekawe, ujemny wpływ otoczenia na daną działalność niekoniecznie musi 
mieć negatywne konsekwencje dla struktury miasta, często zresztą jest przeciwnie. Dla 
przykładu, początek transformacji zastał w centrach wielu polskich miast zakłady pro-
dukcyjne. Bardzo często nie były to małe przedsiębiorstwa, lecz poważne fi rmy. We 
Wrocławiu, na prowadzącej do Rynku ulicy Oławskiej jeszcze do niedawna działała 
duża drukarnia, niewiele lat temu zamknięto przedsiębiorstwa tekstylne i odzieżowe 
prowadzące działalność na ulicy Ruskiej, także wiodącej poprzez plac Solny do Rynku. 
W Łodzi podobnych przypadków można wskazać znacznie więcej. Presja zmieniają-
cego się otoczenia, rosnąca renta gruntowa, utrata korzyści położenia, w tym przede 
wszystkim trudności w dostępie transportowym, przyczyniły się – obok ogólnej sytuacji 
ekonomicznej – do decyzji o delokalizacji lub zakończeniu działalności przez opisywa-
ne przedsiębiorstwa. Dla struktury miasta ta decyzja miała skutki raczej pozytywne. 

Warto zaznaczyć, że oba opisane rodzaje degradacji mają bardzo silne uwarunko-
wania i konsekwencje ekonomiczne. Być może w odniesieniu do tych dwóch pierw-
szych rodzajów degradacji najłatwiej jest ocenić skutki ekonomiczne. Następne kryte-
rium, obejmujące degradację moralną, ma charakter o wiele bardziej społeczny. 

Kryterium degradacji moralnej odnosi się do zespołu wrażeń i opinii o miejscu. 
Te wrażenia i opinie są zupełnie subiektywne, jednak można je badać za pomocą dość 
obiektywnych, socjologicznych narzędzi. Degradację moralną obserwujemy wtedy, gdy 
obraz miejsca istniejący w mentalności nie tylko osób, ale także instytucji jest nega-
tywny. Dla przykładu, większość osób, w tym także profesjonalistów, ma negatywny 
obraz terenów przemysłowych lub blokowisk a pozytywny wizerunek starego miasta, 
niezależnie od tego, czy jest ono naprawdę stare, czy stanowi jedynie stylizację. Kry-
terium degradacji moralnej obejmuje również problem „rozumienia” miejsca w sensie 
odczytywania znaczeń i symboli reprezentujących wartości ideowe. Ten ostatni element 
jest szczególnie ważny, gdyż miejsca pozbawione wartości i znaczenia charakteryzują 
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się wysokim stopniem degradacji moralnej (Clerici, Mironowicz, 2009). Ciekawym pa-
radoksem jest to, że czasami miejsca reprezentują różne wartości moralne dla różnych 
grup osób. Dobry będzie tu przykład warszawskiej Pragi. Mieszkańcy tego obszaru wy-
kazują bardzo silną identyfi kację z miejscem, taktując je jak swoje w sensie terytorial-
nym i społecznym. Dla nich ma ono bardzo wysokie wartości moralne i generuje wiele 
pozytywnych skojarzeń. Jednocześnie dla pozostałych mieszkańców stolicy miejsce to 
reprezentuje raczej brak poczucia bezpieczeństwa i niskie wartości moralne. Można za-
tem udowodnić, że degradacja moralna zawsze jest związana z grupą osób reprezentują-
cą pewien zespół wyobrażeń. 

Jednocześnie warto zauważyć, że te wyobrażenia i odczucia najczęściej oderwane 
są od kontekstu ekonomicznego. Ludzie nie odczuwają bowiem związku kosztów utrzy-
mania obiektów symbolizujących wartości z ich bezpośrednim w tym procesie udziałem 
i to zarówno bezpośrednim – poprzez podatki, jak i pośrednim – poprzez zwiększone 
koszty użytkowania miejsc odznaczających się specjalnymi wartościami ideowymi. 

Warto także zwrócić uwagę na to, że wartości ideowe zazwyczaj nie idą w parze 
z wartościami praktycznymi, użytkowymi. Dla przykładu, większość obywateli przy-
pisuje bardzo wysoką rangę moralną takim obiektom, jak Wawel czy Zamek Królew-
ski w Warszawie, pomimo że ich wartość „użytkowa” jest minimalna. Nie chodzi tutaj 
o wartości ideowe, edukacyjne czy turystyczne, ale czysto ekonomiczne. A może wła-
śnie dlatego, że ich wartość „użytkowa” jest minimalna. Szczególnym przypadkiem tego 
rodzaju, niezwykłym ze względu na funkcje, jest też Stocznia Gdańska. 

Ocena degradacji moralnej wymaga w pierwszej kolejności ustalenia, czy analizo-
wany obszar jest w ogóle znany. Następnym krokiem jest rozpoznanie wizerunku miej-
sca. Chodzi o stwierdzenie, z czym kojarzy się dany obszar, jaki jest jego ogólny obraz, 
czy jest to miejsce na przykład bezpieczne, eleganckie lub niezwykłe, czy przeciwnie – 
niebezpieczne, brudne, banalne. Ważne jest także „rozumienie” miejsca w sensie umie-
jętności jego użytkowania i rozumienia wartości znaczeń, jakie niesie. Ocena degradacji 
moralnej wynika wprost z sumy wrażeń i skojarzeń, jakie wywołuje w wyobraźni spo-
łecznej dany teren, co prowadzi do stwierdzenia, czy jest to wizerunek pozytywny, czy 
negatywny i jakie jest nasilenie emocji i doznań związanych z tym obszarem. Im gorszy 
wizerunek miejsca, tym, oczywiście, większa degradacja moralna.

Ostatnie wreszcie kryterium ma charakter przestrzenny. W klasycznej już analizie 
rozumienia struktury miasta Kevin Lynch (1960) wyróżnił 5 elementów defi niujących 
fi zyczną formę miasta: ścieżki (paths), granice (edges), obszary (districts), punkty (no-
des) i symbole (landmarks). Wydaje się, że znacznie użyteczniejsze może okazać się 
odejście od poszukiwania fi zycznych elementów defi niujących przestrzeń w kierunku 
poszukiwania teorii porozumiewania się. Kompozycja przestrzenna odpowiada bowiem 
klasycznemu komunikatowi zdefi niowanemu w teorii komunikacji: ma nadawcę i od-
biorcę, używa specyfi cznego kodu oraz odnosi się do określonych pojęć i znaczeń (Mi-
ronowicz, Ossowicz 1997, 2005; Clerici, Mironowicz 2009). 

Problemem pozostaje ustalenie, co stanowi treść komunikatu. Można do celów ba-
dawczych przyjąć, że przedmiotem badań przy użyciu metod z zakresu teorii komunika-
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cji jest zespół kompozycyjny, czyli całość przestrzenna wyodrębniająca się z otoczenia 
poprzez cztery elementy:
1) granice, czyli formy przestrzenne defi niujące obszar zajęty przez rozważaną całość 

a także jej zewnętrzny kształt, mające wiele cech wspólnych z granicami zdefi nio-
wanymi przez Lyncha, 

2) układ geometryczny, czyli układ linii, powierzchni i brył, jaki tworzy rozważana 
całość przestrzenna, zawierający także ideę ścieżek opisanych przez Lyncha,

3) hierarchię ważności, czyli wewnętrzne relacje ważności między częściami, z ja-
kich składa się rozważana całość przestrzenna, przy czym relacje te budowane są 
przez ważne punkty i symbole występujące w koncepcji Lyncha, 

4) tworzywo, czyli elementy, z jakich zbudowana jest rozważana całość przestrzenna. 
Nietrudno zauważyć, że zespół kompozycyjny wykazuje pewne związki z obsza-

rem opisanym przez Lyncha, jednak układ poszczególnych elementów i ich wzajemne 
zależności są oczywiście odmienne, bo bazują na odmiennym podejściu.

Zastosowanie opisywanej metody dla potrzeb analizy przestrzennej Wrocławia 
i Zielonej Góry pokazało, że znaczny udział w całości zabudowanej przestrzeni miasta 
mają obszary chaosu przestrzennego, czyli takie, których ukształtowanie nie pozwala 
na wyróżnienie zespołu kompozycyjnego. Pewną część miasta (w przypadku Zielonej 
Góry znaczną część miasta) stanowią tereny pozbawione celowo kształtowanej struktury 
przestrzennej, jak na przykład lasy, doliny rzek, obszary niezabudowane. Tych ostatnich 
nie można uznać za obszar chaosu, bo analiza dotyczy obszarów celowo zagospodaro-
wanych.

W odniesieniu do granic można przyjąć, że tworzą je zarówno linearne elementy 
płaskie (ulice, rzeki, brzegi zbiorników wodnych), ściany zabudowy różnego rodzaju 
(ściany pełne zabudowy obrzeżnej, ściany ażurowe zabudowy w układzie grzebienio-
wym), ściany zieleni, linearne elementy wertykalne (żywopłoty, ogrodzenia, mury).

Układy geometryczne zespołów kompozycyjnych mogą być w równym stopniu 
budowane przez ulice, ciągi i place piesze, jak przez budynki tworzące pewien czytelny 
schemat. Niekiedy bywa, że w ramach jednego zespołu kompozycyjnego występują dwa 
odrębne układy geometryczne, na przykład jeden z nich zbudowany z ulic i tworzący 
prostokątną siatkę, drugi zbudowany przez układ swobodnie położonych budynków bez 
żadnego czytelnego nawiązania do pierwszego układu. Takie sytuacje obserwowano 
szczególnie często na obszarach zabudowy zniszczonych w czasie działań wojennych, 
a następnie ponownie zagospodarowanych w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych 
czy osiemdziesiątych. Oceniając układ geometryczny, należy brać pod uwagę jego we-
wnętrzną spójność i ewentualnie wskazywać na elementy dysharmonizujące, zakłócają-
ce jego logikę. 

Hierarchia ważności w ramach zespołu kompozycyjnego może być budowana za-
równo przez elementy dominujące różnej rangi (od małych akcentów podkreślających 
znaczenie jakiegoś konkretnego miejsca, poprzez subdominanty oddziałujące na znacz-
nej części zespołu aż po dominanty – landmarki organizujące w hierarchiczny sposób 
porządek w całym zespole) jak też poprzez miejsca hierarchicznie ważne (którymi mogą 
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być np. wybrane ulice odznaczające się specjalną szerokością, przekrojem, charakterem 
zabudowy czy pieczołowicie urządzone place), także odznaczające się różną rangą.

Wreszcie tworzywo oznacza pewne podstawowe elementy, z jakich składa się ze-
spół kompozycyjny. Ich ilość i typ mogą być różne dla poszczególnych miast, jednak 
można wymienić kilka z nich: zabudowa jednorodzinna ażurowa, zabudowa jednoro-
dzinna zwarta, wille, domy rustykalne, małe domy mieszkalne, zabudowa wielorodzin-
na niska, bloki, kamienice, wielkomiejskie apartamenty, obiekty użyteczności publicz-
nej o charakterze śródmiejskim, obiekty usługowe o charakterze śródmiejskim, obiekty 
usługowe o charakterze podmiejskim, biurowce, obiekty produkcyjne wysokiej jakości, 
obiekty produkcyjne tradycyjne, składy i magazyny, obiekty i urządzenia sportowe, zie-
leń. W każdym zespole może występować kilka typów tworzywa, może też jeden typ 
tworzywa dominować nad innymi. Bywa, że w ramach zespołu występuje tworzywo, 
które ma charakter dysharmonizujący i obniża w ten sposób wartość pozostałych ele-
mentów.

Kryteria degradacji pozwalają na inną perspektywę opisu i prowadzenia procesu 
rewitalizacji, gdyż lepiej pozwalają zdefi niować realny problem. Bez tego kroku trudno 
jest podjąć skuteczną rewitalizację. Skuteczną, czyli rozwiązującą rzeczywisty problem 
społeczny, ekonomiczny i przestrzenny. 

W polskich miastach można obserwować procesy spontanicznej odnowy zdegrado-
wanych części miast, które niekiedy mogą stać się impulsem do kompleksowej rewitali-
zacji, niekiedy zaś mogą stanowić poważną przeszkodę w jej przeprowadzeniu. 

Według kryterium technicznego odnowę znamionuje polepszenie stanu technicz-
nego zabudowy i zagospodarowania terenu. Czy jednak zawsze polepszenie stanu tech-
nicznego części oznacza poprawę jakości całości i w tym sensie ma znamiona proce-
su rewitalizacji? Aby ten efekt osiągnąć, musiałaby zostać osiągnięta poprawa także 
według innych kryteriów, w tym wypadku kryterium moralnego (poprawa wizerunku) 
i kompozycyjnego (polepszenie jakości elementów zespołu kompozycyjnego). Łatwo 
tu wskazać wiele przypadków, kiedy tak nie jest. Dla przykładu, w wielu budynkach 
mieszkalnych wymienione zostały okna, jednak nie kompleksowo, tylko niezależnie 
przez każdego z właścicieli, przy czym rozmaity jest rodzaj, kolor i materiał tych okien. 
Końcowy efekt w postaci zeszpeconej elewacji trudno nawet w kategoriach technicznych 
uznać za wielki sukces. Bywa także, że ocieplenie budynku, naprawa dachu lub zwy-
kłe odświeżenie elewacji prowadzą raczej do obniżenia wartości estetycznych budynku, 
a w konsekwencji do obniżenia wartości kompozycyjnych. Z drugiej strony bywa, że 
prowadzi to do charakterystycznego rozdwojenia ocen odnoszących się do wizerunku 
miejsca. Mieszkańcy tak odnowionych domów często odczuwają dumę i zadowolenie 
z wykonanej pracy i osiągniętych efektów, które dla nich przedstawiają konkretną eko-
nomiczną i moralną wartość, a jednocześnie pozostali użytkownicy przestrzeni miejskiej 
odczuwają dyskomfort estetyczny. Warto jednak zaznaczyć, że coraz częściej przebudo-
wa techniczna uwzględnia także czynniki jakościowe i coraz rzadziej zdarzają przypadki 
takiej zupełnie przypadkowej odnowy. 
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Według kryterium funkcjonalnego możliwych jest kilka scenariuszy (Gasidło, Gor-
goń 1999; Mironowicz, Ossowicz 2005). Dwa z nich niekoniecznie reprezentują rodzaj 
„oddolnej” odnowy. Pierwszy to przypadek kontynuowania działalności, jednak przy 
zmianie jej standardu (np. lepsze-gorsze biura), drugi zaś to całkowite zaprzestanie użyt-
kowania terenu (porzucenie, „odłogowanie”).

To, co może znamionować pewne procesy oddolnej odnowy to trzy charaktery-
styczne zjawiska związane z ponownym użytkowaniem. 

Należy do nich w pierwszej kolejności doraźne użytkowanie, które polega na 
prowadzeniu działalności przy bardzo ograniczonych inwestycjach, przystosowujących 
pomieszczenia, obiekty lub teren do potrzeb tejże działalności. Obiekty i tereny nie prze-
chodzą wtedy w trwałe władanie podmiotu prowadzącego działalność, lecz są wynaj-
mowane lub wydzierżawiane na zamknięty okres. Podmiot taki w wielu przypadkach 
nie jest zainteresowany tym, aby obiekty polepszyły swój stan techniczny i pozosta-
ły w takim stanie po okresie wynajmu lub dzierżawy. Często wykorzystuje on obiekty 
w sposób rabunkowy. Z punktu widzenia władającego terenem takie wykorzystywanie 
obiektów jest korzystniejsze niż ich wyburzenie lub odłogowanie. Doraźne użytkowa-
nie może mieć bardzo negatywne skutki, jeżeli wykorzystywane obiekty mają wartości 
kulturowe. 

Innym typem oddolnej odnowy jest asymilacja przez otoczenie, która polega na 
zagospodarowaniu danego terenu dla potrzeb działalności prowadzonej na sąsiednim te-
renie na zasadzie kontynuacji lub zagospodarowania przez nową inwestycję, działającą 
na rzecz tego sąsiedztwa. Skutki tego rodzaju transformacji mogą być pozytywne, jak 
też stanowić pewnego rodzaju zagrożenie, gdyż pod uwagę brany jest jedynie kontekst 
najbliższego sąsiedztwa a nie cała struktura miasta. Dla przykładu teren zagospodarowa-
ny pod boisko dla mieszkańców sąsiednich budynków trudno będzie odzyskać na pętlę 
tramwajową niezbędną do funkcjonowania linii transportu publicznego w mieście. 

Trzeci wreszcie typ to zagospodarowanie przez nową inwestycję. Teoretycznie 
wydaje się, że taki rodzaj odnowy powinien zazwyczaj skutkować ogólną poprawą jako-
ści, jednak nie zawsze tak się dzieje. Po pierwsze dlatego, że nowa inwestycja nie musi 
być zgodna z ogólnymi wymaganiami wynikającymi ze struktury funkcjonalno-prze-
strzennej miasta, po drugie zaś dlatego, że jej standard nie musi wcale odpowiadać ran-
dze miejsca. Dla przykładu, na terenach kolejowych lub wojskowych, gdzie władza pla-
nistyczna władz miasta jest silnie ograniczona, powstają inwestycje, które będzie trudno 
usunąć przez sam fakt ich „zasiedzenia”, o argumentach ekonomicznych nie wspomi-
nając. Ich związek ze strukturą miasta może być dość swobodny. W wielu miastach na 
takich obszarach częstym rodzajem zagospodarowania są hipermarkety. 

Według kryterium moralnego na odnowę wskazuje polepszanie się wizerunku 
miejsca. Składają się na to trzy elementy. Po pierwsze obszar staje się coraz bardziej 
znany, po drugie kojarzy się coraz bardziej pozytywnie, po trzecie kojarzy się zgodnie 
z pożądanym stanem jego zagospodarowania. Warto tu jednak zaznaczyć, że wizerunek 
miejsca wynika nie tylko z jego obecnego stanu, ale także z sumy wartości i znaczeń, ja-
kie obiekt czy obszar ma dla odbiorcy. Łatwo zauważyć, że im wyższa wartość ideowa, 
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tym trudniej zmienić przeznaczenie i użytkowanie obiektów i terenów. Dla przykładu, 
skłonność do transformacji obiektów całkowicie komercyjnych – produkcyjnych, han-
dlowych, jest bardzo duża, bo rozstrzygającym kryterium jest tu opłacalność ekonomicz-
na, natomiast wartości ideowe nie mają tak wielkiego znaczenia. Przeciwnie obiekty 
pozbawione wartości ekonomicznych (w sensie rzeczywistej wymiany handlowej), jak 
na przykład kościoły, nie wykazują zupełnie żadnej skłonności do przekształceń właśnie 
wskutek tej wartości. Właśnie z powodu wartości moralnych: przywiązania do miejsca, 
pozytywnych skojarzeń, wielu znaczeń, proces rewitalizacji terenów mieszkaniowych 
powinien być prowadzony ze szczególną starannością, gdyż problem odczuwalności de-
gradacji ma tu charakter nadzwyczaj ambiwalentny. 

Według kryterium kompozycyjnego proces odnowy cechuje wzmacnianie elemen-
tów defi niujących zespół kompozycyjny i uczytelnianie przekazu poszczególnych funk-
cji kompozycji, w szczególności poprzez usuwanie zaburzeń i kompletowanie elemen-
tów wymagających uzupełnienia.

Analiza i zrozumienie procesu degradacji ma fundamentalne znaczenie dla prawi-
dłowego procesu rewitalizacji. Jeżeli jednak przystępujemy do planowania tego procesu, 
musimy najpierw zdefi niować jego cele, także w kontekście celów planowania miasta.

2.3. Dziedzictwo duchowe i materialne – defi nicja i kontekst 
miejski. Wartości i symbole w rozumieniu i wykorzystaniu 
dziedzictwa 
Współczesne uwarunkowania rozwoju miast mają daleko idące implikacje w dzie-

dzinie rewitalizacji, a szczególnie w powiązaniu tego aspektu życia miasta z problema-
tyką wartości i zrównoważonego rozwoju. 

Po pierwsze, trzeba zauważyć, że większość inwestycji rozwijających i prze kształ-
cają cych tkankę miasta dokonywana jest przez podmioty niezależne od władz miasta 
(czy państwa). Wiele z tych podmiotów to twory nietrwałe lub przechodzące stałe prze-
kształcenia. Oznacza to, że władze miejskie mają ograniczoną kontrolę nad tymi proce-
sami. Dla przykładu, fi rmy deweloperskie budujące osiedla mieszkaniowe czy obiekty 
usługowe tworzą korporacje, które zmieniają się w trakcie trwania inwestycji. Bywa tak-
że, że podmioty te w ogóle zmieniają koncepcję strategii inwestowania i będąc już w po-
siadaniu terenu występują o zmianę warunków zagospodarowania (np. planu miejsco-
wego). Zdarza się także, że pojawiają się inwestorzy z propozycją, której miasto w ogóle 
nie brało pod uwagę, która jednak może być poważnie rozważana. Nawet jeżeli miasto 
ma zdefi niowaną i przygotowaną strategię przekształceń, sytuacja rynkowa może wpły-
nąć na postawy i działania partnerów. Dobrym przykładem jest tu projekt rewitalizacji 
terenów Stoczni Gdańskiej (tzw. Młode Miasto), które były i są przedmiotem szcze-
gólnej troski władz samorządowych i mimo to – a może właśnie dlatego? – zmieniali 
się partnerzy projektu. Ostatnim prowadzącym projekt podmiotem jest BPTO Gdańsk 
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Development A/S. Podsumowując, wynika stąd konieczność zdefi niowania form współ-
pracy z podmiotami operującymi w tkance miasta. 

Po drugie, rynek odznacza się zróżnicowaniem, zmiennością i nieprzewidywal-
nością. Również popyt na oferty inwestycyjne ze strony podmiotów potencjalnie za-
interesowanych prowadzeniem działalności gospodarczej odznacza się tymi cechami. 
Zmienne są: koniunktura na rynku i zapotrzebowanie na różnego rodzaju oferty, jakie 
może stworzyć miasto inwestorom.

Dynamiczne są procesy cywilizacyjne, następuje szybka dyfuzja innowacji, przy 
czym niektóre z nich mają daleko idące implikacje przestrzenne. Obejmują one także 
różnego rodzaju mody urbanistyczne, jak na przykład ogradzanie osiedli. 

Następnie, ewidentna jest tendencja do zmniejszania się liczby obiektów wieczno- 
trwałych. Z komercyjnego punktu widzenia wszystko może ulec zmianie. Nieco trudniej 
procesy te przebiegają w odniesieniu do obiektów objętych ochroną prawną. Trwałe 
pozostają natomiast układy urbanistyczne, mimo że zmienia się ich wypełnienie.

Kolejne uwarunkowanie ma charakter nieco bardziej społeczno-polityczny. Demo-
kratyczne procedury zarządzania miastem, które są niewątpliwie korzystne dla rozwo-
ju społeczno-gospodarczego, powodują zmienność polityki prowadzonej przez miasto. 
Niełatwe jest zbudowanie zgody wokół wielkiego długoterminowego przedsięwzięcia. 
Skutkiem upodmiotowienia lokalnej społeczności jest nie tylko jej większy wpływ na 
podejmowane decyzje, a tym samym bardzo często zwiększenie ich trafności, ale jedno-
cześnie znaczna liczba konfl iktów i sporów, wymagających znacznego wysiłku i umie-
jętności mediacyjnych dla ich rozwiązania. 

Bardzo zmienne jest otoczenie prawne. Zmienia się prawodawstwo, interpretacje 
prawne, procedury, praktyka. Nieprzewidywalne są tak ważne inwestycje państwa, jak 
budowa autostrad, lotnisk, linii kolejowych, teatrów i kanałów żeglownych. Zmienny 
jest system podatków a także kompetencje organów władzy.

Ważnym uwarunkowaniem może także okazać się zatarcie granic pomiędzy dzia-
łalnościami tradycyjnie publicznymi i komercyjnymi. Charakterystycznym przykładem 
jest urynkowienie edukacji, szkolnictwa wyższego, służby zdrowia, transportu publicz-
nego. Ukształtowała się kategoria usług, do których dostępność powinna być zapewnio-
na przez władze publiczne, lecz niekoniecznie przez tworzenie podmiotów i obiektów 
publicznych.

Wymienione uwarunkowania na pewno nie stanowią pełnej listy, są jednak zapewne 
jednymi z najważniejszych, wpływających na formułowanie celów planowania miasta.

Jeżeli zatem przyjmiemy, że aspekt cywilizacyjny w sensie społecznej akceptacji 
pewnych postaw musi mieć wpływ na proces podejmowania decyzji, to cele planowania 
miasta można by sformułować następująco:
1) kształtowanie struktury miasta,
2) tworzenie pola rozwoju,
3) ochrona wartości.

Cel pierwszy, kształtowanie struktury miasta, dotyczy tych jego elementów, od 
których zależy funkcjonowanie całości i które przez to stanowią dobro wspólne. Część 
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z tych elementów można wyraźnie przestrzennie wyodrębnić. Należą do nich ulice i pla-
ce, układy transportowe, najważniejsze systemy infrastruktury technicznej. W znacznej 
mierze obiekty te stanowią własność komunalną, a jeśli znajdują się w posiadaniu pod-
miotów komercyjnych, to ich działalność jest objęta zazwyczaj kontrolą i licencjonow-
niem. 

Kształtowanie struktury miasta dotyczy także, a może przede wszystkim również 
systemów nie dających się wyodrębnić fi zycznie. Są to struktura funkcjonalna-prze-
strzenna miasta, przez co rozumieć należy sposób ułożenia względem siebie powiąza-
nych ze sobą części miasta, oraz układ kompozycyjny przestrzeni miejskiej. Wymaga 
podkreślenia, że strukturę funkcjonalno-przestrzenną i układ kompozycyjny, jakkolwiek 
nie mogą stanowić własności komunalnej, należy uznać za dobro wspólne. Ich deformo-
wanie czy pogarszanie przy całej swobodzie, jaką gwarantuje system rynkowy i reguły 
demokracji, jest naruszaniem wartości należących do całej społeczności. 

Widać wyraźnie, że kształtowanie struktury miasta ma wiele wspólnego z zachowa-
niem zrównoważonego rozwoju w sensie zapewnienia równowagi przestrzennej wszyst-
kich ważnych elementów układu. Podstawowym narzędziem, jakim miasto dysponuje 
w tej sferze, jest planowanie przestrzenne. Uzyskanie spójnej, optymalnej struktury mia-
sta jest tutaj celem, do którego się dąży. 

Jasno widać, że procesy rewitalizacyjne powinny być wkomponowane w tę struk-
turę w tym sensie, że powinny przyczyniać się do optymalizacji struktury funkcjonalno-
przestrzennej miasta.

Cel drugi dotyczy aktywnej polityki miasta w sferze wspierania rozwoju i popra-
wy jakości życia. Można go rozumieć w sposób minimalistyczny, że poprzez tworzenie 
możliwie doskonałej struktury miasta (cel 1) tworzy się warunki rozwoju w każdej dzie-
dzinie, zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej. Można też przyjąć, że miasto 
prowadzi aktywną politykę rozwoju, tworząc oferty przestrzenne dla rozwoju różnego 
rodzaju działalności. Ta druga postawa musi zakładać, że celem działania miasta powin-
na być maksymalizacja zysków społecznych z prowadzonych działań.

Ostatni wreszcie cel ma charakter najbardziej subiektywny, w tym sensie, że kształ-
towany jest przez zespół uznanych i dominujących w danym kręgu cywilizacyjnym 
wartości. Nie ma zatem charakteru absolutnego w rozumieniu samych tych wartości. 
Dla przykładu, koncepcja, że stare jest lepsze od nowego nie ma charakteru ogólnego, 
a jedynie reprezentuje zespół społecznych przekonań w odniesieniu do pewnych typów 
form miejskich.

Warto tu zauważyć w kontekście wcześniej prowadzonych rozważań dotyczących 
fundamentalnych cech miasta, że samo utrzymanie struktur, funkcji, form jest niejako 
wbrew naturze miasta, które zmienia się stale, dostosowując się do formacji cywiliza-
cyjnej. Jeżeli jednak owa formacja cywilizacyjna reprezentuje określone wartości, to 
oczywiście naturą miasta jest wyrażać także i takie – wydawałoby się nieco paradok-
salne – społeczne żądanie, osiągnięte na danym stopniu rozwoju. Fakt, że współczesne 
społeczeństwa wysoko sobie cenią historyczne (czy zabytkowe) struktury, jest całkowi-
cie nowy jako zjawisko. Jednakże warto zdać sobie sprawę, na czym naprawdę polega 
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owa społeczna aprobata dla przeszłości. Nie polega ona bowiem na żądaniu zachowania 
materialnej substancji (choć często tak właśnie się wydaje), a ma silne odniesienie do 
sfery wartości symboli. Polega także na możliwości wykorzystania aspektu przeszłości 
na wiele sposobów.

Doskonałym przykładem jest tu całkowicie zrekonstruowana po II wojnie świato-
wej warszawska starówka, która, mimo że jej obiektywny wiek jest dosyć młody, prze-
kazuje wartości związane z odległą przeszłością, tradycją, dumą narodową. Zatem ów 
ciąg skojarzeń nie musi być wyzwalany przez symbole stare, a jedynie mające siłę re-
prezentowania pewnych wartości.

T. Sieverts, doświadczony w prowadzeniu programów rewitalizacji, w szczególno-
ści zaś na tak trudnych obszarach jak Zagłębie Ruhry, w ten sposób opisuje siłę wize-
runku: Obrazy mają moc wyrażania i przenoszenia nie tylko komunikatów jakościowych 
i ilościowych, ale także emocji i nastrojów. Są odpowiednie do objaśniania wielości 
znaczeń, przez co są doskonałym źródłem wyrażania życia codziennego, gdyż stanowią 
pomost porozumienia pomiędzy rozmaitymi interpretacjami. Dobre obrazy pomagają 
w orientacji, gromadzą ludzi do wspólnego działania, inspirują i koncentrują uwagę na 
przekonywujących celach (Sieverts 2003).

W Polsce bardzo częstą praktyką jest arbitralna decyzja o ochronie, podjęta przez 
grupę ekspertów wyznających określony zespół przekonań co do wartości materialnej 
i duchowej fi zycznych form zachowanych z przeszłości. Decyzja ta nie jest także obiek-
tywna w tym sensie, ze reprezentuje pogląd tejże grupy ekspertów. Dla przykładu, dwie 
fundamentalne kwestie podnoszone przez specjalistów związane są z pojęciami histo-
ryczności i wartości estetycznych. Innymi słowy, uzasadnienie ich wyboru jest kombina-
cją czynników wynikających z „ukazywania prawdy o przeszłości”, w tym stanowienia 
świadectwa czasów, oraz cech piękna, jakie nosi dany obiekt. Wynikałoby stąd, że owe 
dwa czynniki: wartość historyczna i artystyczna, są jednoznacznie rozpoznawalne i nie-
kontrowersyjne. 

Pierwszy z tych rzekomo obiektywnych czynników sfalsyfi kować jest bardzo łatwo. 
Po pierwsze trudno udowodnić, że starsze jest lepsze, bo w takiej sytuacji należałoby 
purystycznie odzierać z historycznych naleciałości poszczególne budynki. Dochodząc 
do absurdu, rozebrać renesansową kaplicę Zygmuntowską dobudowaną do gotyckiej 
katedry, lub nawet tę katedrę, postawioną na poprzedniej, romańskiej. Zatem nie o wiek 
tu chodzi, a o pewną arbitralnie pojmowaną historyczność. Chodzi o to, że odpowiedź 
na pytanie o odpowiedni wiek obiektu uzyskuje się zazwyczaj w wyniku konsensu. Ar-
bitralnie, gdyż gdyby podążać za przykładem z przeszłości, to wszelkie obiekty powinny 
być stale przebudowywane i dostosowywane do coraz to nowych potrzeb i wymagań. 
I tak się w istocie dzieje, jednak owe grupy ekspertów, wyposażone w narzędzia prawne, 
zdobyły prawo wyłącznego decydowania o tym, co jest odpowiednie dla danego obiek-
tu, a co nie. Nie wynika z tego, że ich decyzje są złe czy nietrafne, jednak nie mają one 
żadnej merytorycznej przewagi nad koncepcją przebudowy zaproponowaną przez do-
wolnego wykształconego architekta czy urbanistę, którzy obowiązkowo zaliczyli w toku 
kształcenia liczne kursy z historii urbanistyki, architektury i sztuki i potrafi ą rozpoznać 
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znakomicie cały historyczny kontekst. Przeciwnie, wielu ekspertów z dziedziny ochrony 
zabytków nie ma żadnego inżynierskiego wykształcenia, posiadając przy tym szeroką 
wiedzę jedynie z historii sztuki opisywanej z perspektywy humanistycznej, co zabu-
rza poważnie ich rozumienie kontekstu technicznego. Bardzo często mają także dość 
mgliste pojęcie o procesach urbanizacyjnych i naturze miasta. Nie podważając w ża-
den sposób ich kwalifi kacji czy dobrej woli w dziedzinie, którą się zajmują, warto jed-
nak mieć świadomość, że nie reprezentują oni żadnej „obiektywnej” dziedziny wiedzy, 
a jedynie wyrażają własne przekonania. Dodać należy, przekonania zmienne w czasie, 
zależne od doktryny historycznej czy konserwatorskiej. Nie bez znaczenia jest tu także 
wola polityczna, która wyposaża grupy ekspertów w stosowne narzędzia: ekonomiczne 
i prawne.

Na marginesie warto także zauważyć, że bardzo przypadkowy jest wybór material-
nej pozostałości po przeszłości. Nie stanowi on obiektywnego przekazu historii, a jedy-
nie zupełnie dowolny zbiór obiektów, które przetrwały zawirowania dziejów: katastrofy, 
rewolucje, wojny oraz klęski żywiołowe i wypadki losowe. Zatem także w tym kontek-
ście trudno jest mówić o reprezentatywnym wyborze przeszłych form.

Drugi podnoszony aspekt – wartości artystycznych, jest jeszcze bardziej arbitralny. 
Odpowiedź na pytanie, czym jest piękno, pozostaje nieznana w tym sensie, że każda 
epoka i każde miejsce poszukuje swojej własnej odpowiedzi. Zatem w tej kwestii decy-
zja o uznaniu wartości jest jeszcze bardziej arbitralna. 

Te rozważania prowadzą do społecznego kontekstu problematyki ochrony warto-
ści. Jest oczywiste, że w Polsce istnieje społeczna akceptacja dla zachowania pewnych 
form z przeszłości, jednak nie istnieje publiczna debata nad tym, co, dlaczego i za jaką 
cenę warte jest zachowania. W ostateczności to ostatnie pytanie jest zasadne, gdyż to 
podatnicy łożą na utrzymanie zabytków, które są selekcjonowane przez całkowicie nie-
zależną od opinii publicznej grupę ekspertów. Bardzo ważne jest jednak, aby dobrze 
zrozumieć, jaka jest społeczna przyczyna akceptacji pewnych form, i zbadanie, jakie 
wartości reprezentują poszczególne obiekty i ich zespoły. 

Potrzeba rozpoznania i rozumienia własnego początku przynależy – jak się wydaje 
– do ludzkiej natury, a na pewno miała istotny wpływ na kształtowanie miasta. Lewis 
Mumford (1961) wiarygodnie opisywał groby i miejsca kultu jako archetypy miasta, 
wytworzone na długo przed wykształceniem się stałych osad, z których pewne cechy 
zostały przetransfe rowane ponad tysiącleciami osadnictwa wiejskiego bezpośrednio do 
miast powstałych w po łowie IV tysiąclecia p.n.e. Wśród tych cech jest tradycja, rozu-
miana jako przekazywanie wie dzy o sobie i swoich bliskich i w ten sposób wytwarzanie 
ważnych relacji społecznych, która w mieście została wykorzystana i przetworzona jako 
historia. Warto przypomnieć, że wynala zek pisma i początek historii wiąże się dokładnie 
z faktem powstania miast. W tym sensie potrzeba odniesienia do przeszłości w mieście 
jest niejako cechą pierwotną, jednak odniesie nie do przeszłości nie oznacza przywróce-
nia przeszłości. Dziś tę zasadę możemy interpreto wać jako potrzebę legitymizacji zasad 
społecznych (Pred 1984) i dlatego reprezentującą war tości społeczne. W pewnym sensie 
przeszłość uzasadnia teraźniejszość. 
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Jeżeli zatem rozważamy przeszłość i jej materialną manifestację w postaci miej-
skich form, to jak się wydaje, powinniśmy raczej poszukiwać wartości i znaczeń, jakie 
te formy przekazują, nie zaś samych form. 

Powyższe rozważania prowadzą znowu do bardzo doniosłego stwierdzenia: dzie-
dzictwo nie jest materialną pozostałością po przeszłości, a sumą znaczeń i wartości 
związanych z tą spuścizną i zawsze musi odnosić się do konkretnej społeczności. Innymi 
słowy, aby istniało dziedzictwo, musi istnieć odbiorca, który je przejmie i zechce wyko-
rzystywać (Ashworth 1997). W innym wypadku materialna pozostałość po przeszłości 
nie ma żadnej wartości. Jak bowiem wykazano, wartość tę nadaje mu „spadkobierca” 
– społeczeństwo, które docenia przeszłość i związane z nim odniesienia. Innymi słowy, 
dziedzictwo nie odznacza się wartością per se, ta wartość jest mu nadana z zewnątrz. 

Takie rozumienie dziedzictwa prowadzi nas do stwierdzenia, że celem rewitalizacji 
nie może być zachowanie dziedzictwa, a wykorzystanie go dla współczesnego społe-
czeństwa. Dziedzictwa nie stanowi suma zachowanych obiektów. Dziedzictwo, zarów-
no duchowe jak i materialne, to zupełnie współcześnie kreowany proces, które każde 
społeczeństwo tworzy dla siebie zgodnie ze swoimi postawami wobec przeszłości i spo-
sobami jej rozumienia i użytkowania (Ashworth 1997). 

Takie rozumienie dziedzictwa bardzo wspomaga procesy rewitalizacyjne, gdyż w tym 
ujęciu przeszłość nie jest nienaruszalnym zbiorem form, a zasobem, który może być wyko-
rzystany przez współczesne społeczeństwo dla współczesnych potrzeb. Taka perspektywa 
pozwala interpretować dziedzictwo jako ogromny potencjał wartości, a nie zespół ograni-
czeń. Przyjęcie tej perspektywy generuje jednak konieczność daleko idącej zmiany w świa-
domości przede wszystkim decydentów i profesjonalistów, a w konsekwencji zmian organi-
zacyjnych i prawnych, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie tego potencjału.

2.4. Zrównoważony rozwój – defi nicja i kontekst miejski. Obli-
cza równowagi urbanistycznej
Pojęcie zrównoważonego rozwoju wywodzi się oczywiście z doktryny ekonomii 

politycznej, zakładającej, że poziom jakości życia musi wiązać się z poziomem cywili-
zacyjnym, jednak w formie powszechnie dziś znanej pochodzi z Raportu World Com-
mission on Environment and Development UN Our Common Future z 1987 r. Według 
klasycznej defi nicji rozwoju zrównoważonego jest to taki rozwój, w którym potrzeby 
obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń 
na ich zaspokojenie. Oczywiście defi nicja ta ma charakter ideowy, gdyż nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć wszystkich potrzeb przyszłych pokoleń. Jednak idea jest dość czy-
telna i opiera się na zasadzie ograniczenia użytkowania dóbr do niezbędnego zakresu 
oraz substytucji dóbr nieodnawialnych. 

Idea zrównoważonego rozwoju jest potocznie kojarzona z równowagą środowiska 
przyrodniczego, jednak nawet we wspomnianym raporcie największy nacisk kładziony 
jest na równowagę społeczną. Ta zaś wynika z równowagi ekonomicznej. To z kolei 
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prowadzi do konieczności uzyskania równowagi energetycznej. Ten ciąg implikacji pro-
wadzi oczywiście do równowagi przyrodniczej. Odniesienie pojęcia zrównoważonego 
rozwoju do struktury miasta musi oczywiście uwzględniać wszystkie te aspekty.

Oczywiste jest, że w odniesieniu do miasta rozwój zrównoważony należy rozu-
mieć jako przestrzenną manifestację równowagi społecznej, ekonomicznej, przyrodni-
czej i technicznej. 

Jednak trzeba uzmysłowić sobie także, że istnieje pewnego rodzaju równowaga 
struktury miasta, możliwa do wyrażenia ilościowego, a nie tylko jakościowego. Chodzi 
o to, że na każdym etapie rozwoju cywilizacyjnego istnieje określony zestaw potrzeb, 
które zaspokajane są przez odpowiadający im zestaw aktywności w strukturze miasta. 
To, co pozwala ocenić stan struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, to optymali-
zacja kontaktów między aktywnościami przy jednoczesnej minimalizacji konfl iktów. 
W tym ujęciu możemy wręcz szukać defi nicji miasta jako przestrzennej manifestacji 
tego rodzaju równowagi. Defi nicja taka sformułowana przez T. Zipsera (1983) opisuje 
miasto jako efekt procesu urbanizacji, przy czym urbanizacja defi niowana jest jako stan 
zagospodarowania przestrzeni charakteryzujący się uzyskaniem: 
 odpowiedniego stopnia prawdopodobieństwa kontaktów wynikających z przyjęte-

go w danej cywilizacji głównego wzorca potrzeb, 
 równowagi rozumianej jako zgodność miedzy liczbą kontaktów optymalną lub 

możliwą dla danego elementu a liczbą kontaktów przez niego rzeczywiście reali-
zowanych. 
Dalszym etapem tego toku rozumowania jest zdefi niowanie procesów urbanizacji 

jako procesów przekształcających wyjściowy stan zagospodarowania w kierunku uzy-
skania stanu lepiej odpowiadającego warunkom określonego prawdopodobieństwa kon-
taktów oraz równowagi, który może być napędzany przez:
 modyfi kację wzorca potrzeb,
 zmianę możliwego zasięgu kontaktów,
 zmianę liczebności elementów układu.

W konsekwencji prowadzi to do defi nicji miasta jako systemu funkcji, instytucji 
i odpowiadających im trwałych urządzeń materialnych, powstałego jako efekt dążeń do 
uzyskania stanu równowagi przy określonym poziomie selektywności potrzeb i ustalo-
nym układzie wzajemnej dostępności przestrzennej. Jest oczywiste, że w zakres potrzeb 
wchodzą zbiory pierwotnych potrzeb ogółu społeczeństwa danego terytorium, w tym 
potrzeb obiektywnych i subiektywnych (związanych z danym typem kulturowym hi-
storycznie ugruntowanym) oraz potrzeb wtórnych, związanych z egzystencją instytucji 
i urządzeń powołanych do zaspokojenia potrzeb człowieka.

W tym ujęciu rozwój zrównoważony jest „naturalnym” stanem docelowym miasta, 
które stale odpowiada na modyfi kujące się wzorce potrzeb, dostępności i ilościowych 
charakterystyk poszczególnych elementów. Wynika stąd zatem, że procesy rewitaliza-
cyjne (będące również formą procesów urbanizacji) powinny prowadzić do uzyskania 
większego zrównoważenia wewnętrznego miasta. W tym kontekście należałoby rów-
nież oceniać ich efektywność.
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2.5. Ewolucja struktur osadniczych i jej rola w transformacji 
miast
Współczesna struktura osadnicza może być przedmiotem zupełnie odrębnego po-

ważnego badania, jednak dla potrzeb tego opracowania warto wspomnieć kilka charak-
terystycznych zjawisk, które mogą mieć wpływ na strategię rewitalizacji. Po pierwsze 
warto zauważyć, że hierarchiczny model sieci osadniczej opisany przez Christallera 
w latach trzydziestych na terenie Europy uległ już tak daleko idącym przekształceniom, 
że w zasadzie można go uznać za historyczny. W jego miejsce wytworzyły się poziome 
sieci miast, które kooperują niejako ponad głowami regionów, z których wyrosły. Nie 
oznacza to wcale, że pozycja regionalna miast nie ma znaczenia, ale że to jedno z uwa-
runkowań rozwoju. Na politykę rewitalizacyjną musi mieć wpływ pozycja miasta w hie-
rarchii miast europejskich, w szczególności dobre zrozumienie swojej własnej pozycji. 

Polskie miasta mają tendencję do „nadpozycjonowania” się, podejmując niejako 
konkurencję w nie swojej klasie miast. Dla przykładu większość miast polskich aspiruje 
do miana metropolii, chociaż nie ma żadnych obiektywnych dowodów na występowa-
nie funkcji metropolitalnych w tych miastach (chociażby tych zdefi niowanych przez 
Soldatosa). Powoduje to niewłaściwe sformułowanie celów rozwoju i przez to przyjęcie 
nieodpowiedniej dla miejsca polityki rozwoju, jak i w konsekwencji rewitalizacji. Warto 
zatem zwrócić tu uwagę, że panuje dość powszechna zgoda co do tego, że metropo-
lia to jest miasto będące ważnym ekonomicznym, politycznym i kulturalnym centrum, 
które oprócz tego, że stanowi centrum lokalne (krajowe czy regionalne), odznacza się 
międzynarodowymi powiązaniami, zarówno gospodarczymi, kulturalnymi i politycz-
nymi, jak i transportowymi. Ten warunek międzynarodowych powiązań manifestują-
cy się występowaniem instytucji i fi rm zagranicznych i międzynarodową aktywnością 
miasta jest spełniany przez kilka zaledwie i to tych największych miast polskich. Dla 
przykładu, proste badanie pokazujące występowanie globalnych fi rm2 w największych 
polskich miastach daje odpowiedź na pytanie o międzynarodowe powiązania gospo-
darcze i w konsekwencji o pozycję miast polskich w rankingu europejskich metropolii 
(Mironowicz 2006).

2 Firmy te zostały wyznaczone w taki sposób, że po pierwsze, zestawiono rankingi fi rm przygotowa-
ne przez profesjonalne agencje i prestiżowe pisma ekonomiczne, a następnie rozważono czynnik, 
który można nazwać skłonnością do globalizacji. Polega on na tym, że niektóre duże przedsiębior-
stwa wcale nie stosują polityki ekspansji terytorialnej. Trudno więc na ich podstawie oceniać czy 
dane miasto odznacza się międzynarodowymi powiązaniami, czy też nie. Wyselekcjonowano za-
tem spośród fi rm wymienionych na czołowych miejscach rankingów te, które mają swoje siedziby 
w co najmniej 15 różnych miastach, przy czym co najmniej jedno z tych miast musiało znajdować 
się w każdym z trzech najważniejszych obszarów globalizacji. Te obszary to Ameryka Północna, 
Europa Zachodnia oraz Daleki Wschód (Pacifi c Asia). Jak więc widać, musiały być spełnione 
łącznie dwa warunki: występowanie w rankingach oraz globalna strategia fi rmy. Szczegółowe 
materiały źródłowe na ten temat można znaleźć w pracy P. J. Taylora, G. Catalano i D.R.F. Walkera 
Measurement of the World City Network (Urban Studies, Vol. 39, No. 13, 2002) oraz z książce P.J. 
Taylora World City Network. A Global Urban Analysis (Routledge, London – New York 2004).
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Tabela 2.1.  Zestawienie liczby biur fi rm otoczenia biznesu z listy „100 GaWC” w wy-
branych miastach polskich w 2006 r.

Miasta
Rodzaj usług 
otoczenia biznesu

Łódź Trój -
mia sto Kraków Wrocław Katowice Poznań Warsza-

wa

Księgowość  2  3  4 6 7 9 17
Reklama  1  0  0 0 0 0 12
Bankowość i fi nansea)  0,78  1,05  1,54 0,88 2,25 3,13 12,00
Ubezpieczenia  3  3  4 4 4 6 12
Kancelarie prawne  0  0  0 0 0 0 7
Doradztwo w zakresie 
zarządzania  2  2  4 3 2 2 11

Razem:  8,78  9,05  13,54 13,88 15,25 20,13 71,00
a) W odniesieniu do badań podmiotów działających w branży fi nansów pojawiły się pewne kwestie metodologiczne. Otóż 
w odniesieniu do 3 fi rm zanotowano, że ich oddziały pojawiają się w znacznej liczbie miejsc poza miastami wybranymi do 
porównań. Są to oczywiście banki prowadzące obsługę klientów detalicznych. Po analizie każdego z przypadków podjęto 
następującą decyzję co do sposobu obliczania poszczególnych oddziałów. Przyjęto, że liczba oddziałów zlokalizowanych 
w Warszawie stanowi 100%. Liczbę oddziałów znajdujących się w poszczególnych miastach objętych analizami ustalono 
zatem jako odpowiedni ułamek liczby oddziałów znajdujących się w Warszawie.

Źródło: Mironowicz 2006.

Stwierdzenie, że polskie miasta mają tendencję do „nadpozycjonowania” swojej 
pozycji nie oznacza wcale, ze nie powinny zakładać ambitnych celów rozwoju, ale że te 
cele można osiągnąć, mając prawidłowo zdiagnozowaną sytuację wyjściową.

Dla prawidłowego sformułowania celów rozwoju, a w konsekwencji określenia po-
lityki rewitalizacji, potrzebne jest zatem precyzyjne ustalenie pozycji miasta w hierarchii 
miast europejskich i rozpoznanie specyfi cznego dla niego potencjału rozwoju. Obecnie 
strategie większości miast, szczególnie średnich i małych, przygotowywane są według 
podobnego wzorca i słabo uwydatniają specyfi kę tych miast, przez co zaprzepaszczają 
potężny potencjał rozwoju. W dobie kontynentalnej, a nawet globalnej konkurencji nie 
wystarczy ustalić na przykład, że rozwój miasta oparty będzie na turystyce (co zamierza 
znakomita większość polskich małych i średnich miast), ale należy precyzyjnie zde-
fi niować sektor tejże turystyki i określić docelową grupę klientów. W tym kontekście 
pojawia się problem wykorzystania dziedzictwa dla rozwoju oraz wymóg zachowania 
równowagi rozwoju. 
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Rozdział 3. Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast 
w Polsce

3.1. Problem rewitalizacji miast
Rewitalizacja miast stanowi odpowiedź na procesy degradacji społecznej, gospo-

darczej i przestrzennej oraz wynikające z nich zjawiska kryzysowe, które odciskają 
szczególne piętno na przestrzeni miejskiej.

Działania mające na celu całościowe przekształcenia kryzysowych i zdegradowanych 
obszarów miast nie są rzecz jasna wynalazkiem współczesnym, czy nawet XX-wiecznym. 
W pierwszej połowie XIX stulecia powszechne było na przykład zagospodarowywanie te-
renów dawnych murów i fos miejskich. Podejmowano działania, które miały przekształcić 
rynki śródmiejskie z placów targowych w reprezentacyjny „salon” miasta. 

Okres po 1945 r. charakteryzował się w miastach polskich skoncentrowaniem się 
przede wszystkim na odbudowie zniszczeń wojennych oraz budowie nowych zespo-
łów mieszkaniowych, obiektów przemysłowych i towarzyszącej im infrastruktury. Pro-
wadziło to do zaniedbania starszej zabudowy, czemu na ogół towarzyszyła degradacja 
społeczna starych dzielnic mieszkaniowych. Spowodowało to pojawienie się działań 
zmierzających do odnowy pojedynczych obiektów a czasem rewaloryzacji większych 
zespołów zabytkowych, np. Starego Miasta w Zamościu czy Krakowie. Zrealizowano 
również pewną liczbę innych przedsięwzięć z zakresu odnowy przestrzeni zurbanizowa-
nej, czego przykładem może być budowa Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku 
na zdegradowanych terenach poprzemysłowych między Katowicami, Siemianowicami 
Śl. i Chorzowem (lata 50. ub. wieku). Prowadzone w okresie PRL działania mające pew-
ne cechy rewitalizacji wykazują fundamentalne różnice w stosunku do obecnego rozu-
mienia tego pojęcia. Programy odnowy przestrzeni miejskiej miały charakter odgórnych 
przedsięwzięć opracowywanych i realizowanych wyłącznie przez instytucje państwowe, 
bez udziału społeczności lokalnych, natomiast z wyraźnym podtekstem ideologicznym. 

Ogromna skala wyzwań, przed jakimi stanęły polskie miasta na początku lat 90. 
ub. wieku, wynikała z jednej strony z nawarstwienia skutków wieloletnich zaniedbań 
degradujących przestrzeń miejską, a z drugiej z szoku transformacji ustrojowej. Potrze-
ba rewitalizacji dzielnic staromiejskich narastała systematycznie przez cały okres powo-
jenny, natomiast problem terenów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych 
objawił się z wielką siłą dopiero po 1990 r. 
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Z dzisiejszej perspektywy lata 90. ub. wieku miały znamiona punktu zwrotnego, 
zarówno jeśli chodzi o obiektywne potrzeby rewitalizacji, jak i w odniesieniu do kon-
cepcji i działań rewitalizacyjnych. 

Szeroko rozumiana rewitalizacja dotyczyć może różnych typów obszarów w miastach. 
Do najważniejszych obszarów wymagających rewitalizacji i wzbudzających szcze-

gólne zainteresowanie społeczne należą stare dzielnice śródmiejskie. Łączą one zazwy-
czaj funkcje mieszkaniowe z innymi funkcjami o zasięgu ogólnomiejskim i ponadlokal-
nym. Specyfi ka tych dzielnic sprawia, że ich rewitalizacja jest problemem szczególnie 
złożonym. Są to często obszary o wysokich walorach architektury i urbanistyki, które 
decydują o tożsamości miasta. Skala zaniedbań i wymogi konserwatorskie sprawiają, że 
koszty ich odnowy są szczególnie wysokie. Obserwuje się w nich nierzadko nagroma-
dzenie wielu negatywnych zjawisk społecznych: ubóstwa, bezrobocia, przestępczości 
i niekorzystnej struktury demografi cznej. Równocześnie to właśnie one podlegają miej-
scami intensywnym procesom gentryfi kacji. Śródmieścia są niejednokrotnie obszarem 
sprzecznych interesów przedsiębiorców, władz miejskich i różnych grup mieszkańców. 
Specyfi czną kategorię wśród starych dzielnic mieszkaniowych stanowią istniejące w nie-
których miastach przemysłowych dziewiętnastowieczne i wczesnodwudziestowieczne 
osiedla przyzakładowe.

Innym rodzajem terenów mieszkaniowych są wielkie powojenne zespoły miesz-
kaniowe, tzw. blokowiska. Łączą je podobne problemy techniczne, znaczna ich część 
wzniesiona została w technologii wielkopłytowej. Wymagają one interwencji wobec 
dekapitalizacji substancji mieszkaniowej i degradacji przestrzeni publicznej a także nie-
korzystnych zjawisk społecznych (m.in. deprywacji społecznej, patologii), które na ich 
terenie już wystąpiły, albo mu zagrażają. Cechami różnicującymi problemy wielkich po-
wojennych osiedli mieszkaniowych są: okres budowy osiedla, standard mieszkań, cechy 
społeczne oraz lokalizacja w przestrzeni miasta (Rębowska 2000; Węcławowicz i in. 
2003; Zborowski 2005). 

Odrębną kategorię stanowią tereny poprzemysłowe, pokolejowe, poportowe i po-
wojskowe. Ich cechą wspólną jest utrata dotychczasowej funkcji i wyłączenie z użyt-
kowania oraz najczęściej brak stałych mieszkańców. Szanse zagospodarowania takich 
obszarów w wyniku procesów rynkowych uzależnione są od czynników zewnętrznych, 
w szczególności ich dostępności przestrzennej, oraz od ich właściwości wewnętrznych, 
np. wielkości terenu, rodzaju zabudowy (Gasidło 1998; Domański 2000). Konkurencyj-
ność większości z nich w stosunku do terenów niezainwestowanych jest jednak mała, 
a przywrócenie do użytkowania niemożliwe bez interwencji publicznej.

Wymienione kategorie obszarów, jakkolwiek wewnętrznie zróżnicowane, mają 
pewne cechy wspólne wynikające z ich poprzednich lub obecnych funkcji, czasu 
ukształtowania się dzisiejszych struktur przestrzennych, społecznych i gospodarczych, 
a zwłaszcza rodzaju, nasilenia i złożoności zjawisk kryzysowych, od których z kolei 
zależą cele, zasięg i rodzaje niezbędnych interwencji. 

Niezależnie od rewitalizacji trzech wymienionych typów przestrzeni zurbanizo-
wanej należy zwrócić uwagę na szerszy problem rewitalizacji krajobrazu miejskiego, 
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która zbyt często traktowana jest marginalnie lub sprowadzana do wypadkowej działań 
rewitalizacyjnych ukierunkowanych na inne cele (Böhm 2009).

Celem niniejszego krótkiego tekstu jest refl eksja nad wybranymi problemami zwią-
zanymi z rewitalizacją miast w Polsce. Autorzy w pierwszej kolejności zwracają uwagę 
na różnice w uwarunkowaniach procesów degradacji i rewitalizacji przestrzeni miejskiej 
w miastach polskich i zachodnioeuropejskich, a następnie rozpatrują pojęcie rewitali-
zacji w kategoriach dyskursu medialnego, profesjonalnego i praktycznego. Na koniec 
przedmiotem dyskusji są wybrane dylematy oraz pułapki w koncepcjach i działaniach 
z zakresu rewitalizacji miast w Polsce.

3.2. Degradacja i rewitalizacja przestrzeni miejskiej w kontek-
ście uwarunkowań gospodarczych, społecznych i przestrzen-
nych w Polsce na tle Europy Zachodniej
Rozważając procesy rewitalizacji miast, widzieć je należy w szerszym kontekście 

procesów rozwoju i degradacji miast oraz ich skutków przestrzennych, społecznych, 
ekonomicznych i ekologicznych. 

Nie sposób uciec od pytania o źródła degradacji przestrzeni miejskiej, która czy-
ni rewitalizację niezbędną. Przyjmuje się nierzadko otwarte lub milczące założenie, że 
przyczyny degradacji miast w Polsce nie różnią się zasadniczo od przyczyn degradacji 
w miastach zachodnioeuropejskich, a procesy te są jedynie przesunięte w czasie. Zało-
żenie co do generalnej zbieżności uwarunkowań procesów degradacji miast polskich 
i zachodnioeuropejskich wydaje się jednak nieuzasadnione. Pomimo niewątpliwych po-
dobieństw, widocznych zwłaszcza w materialnych cechach degradacji przestrzeni miej-
skiej, które sprawiają, że wyzwania, przed jakimi stoją miasta polskie i zachodnioeuro-
pejskie wydają się na pierwszy rzut oka podobne, istnieją daleko idące różnice w zakresie 
struktur oraz mechanizmów i czynników lokalnego rozwoju gospodarczego i procesów 
społecznych. Warto przyjrzeć się owym specyfi cznym cechom polskich miast.

W wymiarze materialnym odmienność ta widoczna jest w niespotykanej kumulacji 
zaniedbań technicznych z wielu dziesięcioleci w zakresie substancji mieszkaniowej i in-
frastruktury technicznej oraz gwałtownym przyroście terenów wyłączonych z użytkowa-
nia przemysłowego, kolejowego czy wojskowego w wyniku transformacji gospodarczej 
i politycznej. Towarzyszy temu niejasny i nieuregulowany status prawny wielu nieru-
chomości. Skala blokowisk wzniesionych w technologii wielkopłytowej jest w miastach 
polskich nieporównywalna z ich skalą w miastach zachodnioeuropejskich. Równocze-
śnie ogólna liczba mieszkań w stosunku do liczby mieszkańców jest w Polsce znacznie 
mniejsza3. W efekcie zapewnienie odpowiedniej liczby mieszkań jawić się może wciąż 
jako potrzeba bardziej nagląca niż dbałość o jakość środowiska zamieszkania.

3 Według danych krajowych urzędów statystycznych, w 2006 r. liczba mieszkań na 1000 miesz-
kańców wynosiła w Polsce 338, we Francji 514, w Niemczech 483, a w Wielkiej Brytanii 432 
(w 2002 r.). 
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W związku ze znacznie szybszym rozwojem gospodarczym Polski niż krajów Eu-
ropy Zachodniej dynamika rozwoju gospodarczego wielu, zwłaszcza dużych i średnich 
miast w Polsce a także małych miast położonych w strefach metropolitalnych jest dużo 
większa niż większości miast zachodnioeuropejskich, odznaczających się większą sta-
bilnością struktur i funkcji gospodarczych. Pociąga to za sobą silną presję inwestycyjną 
przy równoczesnej względnej słabości lokalnego kapitału prywatnego.

Uruchomione zostały na nieznaną wcześniej w Polsce skalę procesy suburbaniza-
cyjne. Wzrost ludnościowy oraz relokacja działalności gospodarczych do strefy pod-
miejskiej wywierają znaczny wpływ na rozwój samych miast, a zwłaszcza ich części 
centralnych. Oznacza to, że działania rewitalizacyjne podejmowane są w polskich mia-
stach równolegle z procesem intensywnej suburbanizacji, podczas gdy w miastach Eu-
ropy Zachodniej rewitalizacja pojawiła się na dużą skalę po gwałtownej suburbanizacji, 
a częściowo w reakcji na nią.

Z punktu widzenia zagrożenia degradacją i wykluczeniem społecznym ważne jest 
stosunkowo duże społeczne zróżnicowanie wielu blokowisk w polskich miastach. Utrzy-
maniu tego zróżnicowania sprzyja wciąż wąski rynek mieszkaniowy, czemu towarzyszy 
znikoma liczba pustostanów, będących jednym z efektów a zarazem czynników rozwo-
ju patologii społecznych w miastach zachodnioeuropejskich. Brak jest także podłoża 
etnicznego i rasowego w społecznych procesach degradacji dzielnic mieszkaniowych, 
zarówno staromiejskich jak i blokowisk.

Nie można również pominąć głębszych różnic instytucjonalnych i kulturowych, 
warunkujących zarówno procesy degradacji przestrzeni miejskiej jak i jej rewitaliza-
cję. Swoistym dziedzictwem socjalizmu są: ograniczone zaufanie obywateli do urzędów 
publicznych, krótkie tradycje aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej, czyli 
generalnie słabo rozwinięty kapitał społeczny. Można zapewne mówić o zdecydowanie 
słabszej „kulturze miejskiego życia”, co wiązać można z masowym zasiedleniem pol-
skich miast po 1945 r. przez mieszkańców wsi, jak i szukać głębszych korzeni w słabości 
polskich miast na tle zachodnioeuropejskim. Nakłada się na to zakorzenione w ideolo-
gii minionego systemu wartościowanie otaczającego świata w kategoriach apriorycznej 
wyższości tego, co nowe, nad tym, co stare, a także zerwanie ciągłości funkcjonowania 
samorządów. Na koniec nie bez znaczenia jest brak spójnej i stabilnej polityki państwa 
polskiego w wielu sferach dotyczących funkcjonowania i rozwoju miast. 

Ogólnie rzecz biorąc, wskazać można liczne cechy gospodarcze, społeczne i prze-
strzenne, które w istotny sposób odróżniają współczesne miasta polskie od miast za-
chodnioeuropejskich. Ignorowanie owych strukturalnych i społeczno-gospodarczych 
różnic byłoby błędem i prowadzić mogłoby do proponowania nietrafnych rozwiązań 
w odniesieniu do rewitalizacji miast w Polsce. Nie wyklucza to w żadnym razie ko-
rzystania z doświadczeń zagranicznych, ale wymaga uwzględnienia wpływu warunków 
i procesów lokalnych.
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3.3. Rewitalizacja we współczesnym dyskursie medialnym, pro-
fesjonalnym i praktycznym
Dyskusja o rewitalizacji toczy się w Polsce intensywnie od kilkunastu lat, a ter-

min ten stał się nośnikiem różnorodnych, czasami bliskoznacznych, a nierzadko dość 
odrębnych, znaczeń. Na dyskusję o rewitalizacji możemy spojrzeć z perspektywy dyna-
miki trzech rodzajów dyskursu4: medialnego, profesjonalnego (środowiska architektów, 
urbanistów, geografów, ekonomistów, socjologów) i praktycznego (działań rewitaliza-
cyjych).

W dyskursie medialnym termin rewitalizacja jest terminem nowym. Do 1998 r. 
używany był niezwykle rzadko, w dwóch głównych dziennikach w Polsce występował 
mniej niż dziesięć razy w roku5. Od 2004 r., kiedy powstała możliwość wsparcia re-
witalizacji z programów UE, częstość pojawiania się terminu rewitalizacja wzrosła do 
250-450 rocznie. 

Termin rewitalizacja wykorzystywane jest w dyskursie medialnym w różnych zna-
czeniach i kontekstach. W ponad połowie przypadków pojawia się on jako synonim 
słowa odnowa i jemu pokrewnych (remont, renowacja, modernizacja, rewaloryzacja). 
Obok tego termin ten rozumiany jest głównie w swoim pierwotnym sensie jako ożywie-
nie (łac. vitalis – żywotny, życiodajny) oraz łącznie jako odnowa i ożywienie. Występuje 
także wiele innych znaczeń, m.in. uporządkowanie, zagospodarowanie, poprawa wize-
runku, powrót do stanu naturalnego, uzdrawianie, reaktywacja itd. 

Najczęstszy kontekst wystąpień (ponad 80%) terminu rewitalizacja odnosi się do 
szeroko pojętej przestrzeni miast, pisze się np. o rewitalizacji kamienicy, fabryki, parku, 
placu, a czasem całej dzielnicy lub miasta. Dla dyskursu medialnego charakterystycz-
ne jest stosowanie omawianego pojęcia do działań prowadzonych w każdej skali prze-
strzennej: od budynku i podwórka, poprzez plac, ulicę i dzielnicę po poziom miejski, 
a nawet całego regionu. Zauważalne jest równocześnie przenoszenie akcentu ze znacze-
nia „ożywianie” na „odnowa” oraz coraz częstsze użycie w odniesieniu do aktywności 
związanej z ingerencją na obszarze miast, przy czym działania te ujmowane są głównie 
z perspektywy remontowej.

Takie a nie inne znaczenie nadawane terminowi rewitalizacja w dyskursie medial-
nym wywiera istotny wpływ na rozumienie rewitalizacji i innych działań w przestrzeni 
miejskiej określanych mianem rewitalizacji w społeczeństwie. Można również uważać, 
że istnieje zależność odwrotna, tj. dyskurs medialny stanowi w znacznym stopniu od-

4 Dyskurs za Parkerem (1992, 5) można rozumieć jako „powiązany zespół tekstów i praktyk ich 
tworzenia, rozpowszechniania i odbioru, który powołuje obiekt do istnienia” (cyt. za Gądecki 
2007). 

5 Analizę dyskursu medialnego oparto na występowaniu terminu: rewitalizacja w treści artykułów 
dwóch głównych dzienników w Polsce: „Rzeczpospolitej” oraz „Gazety Wyborczej” w latach 
1993-2008.
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zwierciedlenie dyskursu popularnego, ujawniając wąskie i rozmyte ujmowanie rewitali-
zacji, co nie ułatwia angażowania społeczności lokalnych w działania rewitalizacyjne6.

Śledząc dynamikę dyskursu profesjonalnego zauważyć można przesunięcie akcen-
tu z terminu odnowa miast w kierunku określenia rewitalizacja oraz swoistą „emancy-
pację” tego ostatniego pojęcia. W pierwszej połowie lat 90. ub. wieku termin odnowa 
miast był używany częściej niż rewitalizacja, przyjmowano go także nierzadko jako 
termin nadrzędny w stosunku do rewitalizacji, którą odnoszono głównie do obszarów 
staromiejskich (Skalski 1996, 2000).

Nastąpiło równocześnie wzbogacenie pierwotnych znaczeń odnoszących się głów-
nie do sfery konserwatorsko-urbanistycznej o zagadnienia ekonomiczne, społeczne 
i zrównoważonego rozwoju. Odzwierciedla to ewolucję, jaką przeszła wcześniej rewi-
talizacja w krajach Europy Zachodniej. Po okresie prób rozwiązania problemów starych 
dzielnic w latach 60. ub. wieku poprzez wyburzenia i działania inwestycyjne w zakresie 
mieszkalnictwa i infrastruktury, od lat 70. ub. wieku na plan pierwszy wysunęły się 
we Francji i Wielkiej Brytanii społeczne cele rewitalizacji. Następna dekada przyniosła 
w Wielkiej Brytanii przesunięcie akcentów w kierunku celów ekonomicznych, podczas 
gdy we Francji wciąż bardzo silny był aspekt społeczny, a w Niemczech także inwe-
stycyjny. Przełom stuleci ukształtował ostatecznie odejście od ujęć sektorowych ku ho-
listycznemu spojrzeniu na procesy rewitalizacyjne angażujące podmioty gospodarcze, 
instytucje publiczne i społeczności lokalne (Bryx, Jadach-Sepioło 2009; Gałązka, Ja-
dach-Sepioło 2009; Guzik 2009; Skalski 2009).

Obserwujemy także stopniowe odchodzenie od określania mianem rewitalizacji 
działań o charakterze głównie rynkowym, tzn. działań inwestycyjnych na obszarach 
kryzysowych, wykonywanych wyłącznie przez kapitał prywatny, bez współdziałania ze 
społecznością lokalną i samorządem terytorialnym.

Dyskurs praktyczny wyłania się z dwóch podstawowych praktyk: realizowanych 
faktycznie interwencji (działań), które określane są mianem rewitalizacji, oraz defi niują-
cych rewitalizację dokumentów urzędowych, które są podstawą do ubiegania się o środ-
ki fi nansowe. W drugim przypadku zwraca uwagę fakt, że termin rewitalizacja może być 
każdorazowo defi niowany przez instytucję (podmiot) dysponujący środkami.

Zrealizowane w Polsce w okresie przedakcesyjnym projekty określane mianem re-
witalizacji były pochodną postrzeganej hierarchii potrzeb (przezwyciężenia zjawisk kry-
zysowych) oraz możliwości i kompetencji samorządów (głównego spiritus movens rewi-
talizacji). Stąd gros działań skupiało się na poprawie jakości przestrzeni i infrastruktury 
w centralnych obszarach staromiejskich, które były niewątpliwe obszarem kryzysowym 
i równocześnie reprezentowały wysokie wartości symboliczne (genius loci i podstawa 
tożsamości danego miasta) oraz utylitarne (korzyści renty gruntowej). W latach 90. ub. 

6 Na nieporozumienia związane z obiegowym traktowaniem rewitalizacji jako remontu zwraca 
uwagę A. Billert (2004). Istnieje zagrożenie, że rola gminy postrzegana będzie wyłącznie w ka-
tegoriach podmiotu, który ma przeprowadzić prace remontowo-modernizacyjne lub zapewnić ich 
fi nansowanie.
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wieku programy rewitalizacji wdrożone zostały w wąskiej grupie miast. Ponieważ nie 
istniały żadne ramy prawne regulujące kompleksowo założenia rewitalizacji, wdrożo-
ne przez samorządy programy reprezentowały różne modele, będące wypadkową skali 
zjawisk kryzysowych, świadomości, wiedzy i odwagi wdrażających oraz posiadanych 
środków (Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2008). 

Objęcie od 2004 r. programów rewitalizacji w Polsce fi nansowaniem UE spowo-
dowało lawinowy wzrost liczby lokalnych programów rewitalizacji (LPR) i wpłynęło 
zarówno na dyskurs profesjonalny, jak i medialny oraz praktyczny. W dokumentach pro-
gramowych wdrażania polityki spójności w Polsce w okresie 2007-2013 określenie wy-
tycznych dotyczących przedmiotu rewitalizacji pozostawiono w gestii poszczególnych 
województw. Z racji specyfi ki programów UE wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych 
można przeznaczyć jednak niemal wyłącznie na cele inwestycyjne, gdyż środki na cele 
społeczne znajdują się w gestii innych funduszy (Europejski Fundusz Społeczny). Rodzi 
to zagrożenie dla kompleksowego podejścia do rewitalizacji i utrwala jej kojarzenie wy-
łącznie z perspektywą inwestycyjno-remontową. Inną konsekwencją możliwości uzy-
skania wsparcia UE dla programów rewitalizacji jest niebezpieczeństwo, że dla wielu 
miast celem staje się nie zaspokojenie rzeczywistych rozpoznanych potrzeb rewitaliza-
cyjnych, a jedynie uzyskanie dodatkowych środków fi nansowych, pojmowane w kate-
goriach sukcesu politycznego (Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2008; Herbst 2008). 

3.4. Dylematy i pułapki w koncepcjach i działaniach rewitaliza-
cyjnych w Polsce
Złożoność przyczyn degradacji przestrzeni miejskiej pociąga za sobą konieczność 

kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych. Jest ona również źródłem 
różnorodności celów społecznych, ekonomicznych, kulturowych, urbanistyczno-ar-
chitektonicznych i ekologicznych, jakim służyć mogą przedsięwzięcia rewitalizacyj-
ne. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na kilka podstawowych dylematów oraz 
uproszczeń („pułapek”) związanych z celami i ścieżkami rewitalizacji.

Po pierwsze u podłoża problemu zdefi niowania głównych celów rewitalizacji ob-
szarów kryzysowych w mieście leży dylemat dotyczący określenia głównych benefi -
cjentów rewitalizacji. Czy mają być nimi głównie mieszkańcy samego terenu objęte-
go działaniami rewitalizacyjnymi czy też mieszkańcy i podmioty gospodarcze szerszej 
dzielnicy lub całego miasta? Pytanie: dla kogo rewitalizacja jest więc pytaniem o skalę 
przestrzenną, w jakiej mają być defi niowane i oceniane cele rewitalizacji, a równocze-
śnie pytaniem o przyznanie priorytetu interesom i dążeniom pewnych grup i podmiotów, 
w tym także różnych grup ekspertów lansujących i wspierających owe rozbieżne intere-
sy. To, co służyć może rozwojowi całego miasta lub zachowaniu dziedzictwa narodowe-
go w szerszej skali, niekoniecznie musi być korzystne dla mieszkańców rewitalizowane-
go terenu, i vice versa, rewitalizacja udana z wąskiego, lokalnego punktu widzenia może 
nie prowadzić do pozytywnych skutków w skali całego miasta. Przyjęte rozwiązania 
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są wyrazem preferencji dla celów bardziej prorozwojowych (ekonomicznych), społecz-
nych, kulturowych, przestrzennych czy środowiskowych a zarazem głębszych przeko-
nań o charakterze aksjologicznym. 

Wiąże się z tym problem relacji między nakładami a korzyściami poszczególnych 
podmiotów, których dotyczy rewitalizacja, a w szczególności dylemat pożądanego stop-
nia zaangażowania głównych benefi cjentów działań rewitalizacyjnych w relacji do całe-
go przedsięwzięcia. Chodzi zarówno o aktywność własną benefi cjentów, jak i wielkość 
ich nakładów fi nansowych, zwłaszcza w stosunku do wielkości zaangażowanych środ-
ków publicznych. W przypadku społeczności lokalnych oczekuje się, że będą one nie 
tylko przedmiotem, ale również podmiotem rewitalizacji, czego wyrazem ma być wzrost 
ich aktywności oraz samoorganizacji w procesie i w wyniku rewitalizacji. W przypad-
ku podmiotów gospodarczych dylemat ten dotyczy przede wszystkim proporcji między 
środkami prywatnymi a wsparciem publicznym oraz zakresu wpływu prywatnych pod-
miotów na wyznaczanie celów rewitalizacji i ich kontroli nad osiąganymi korzyściami. 
Kształtowanie relacji między podmiotami publicznymi, prywatnymi i społecznością lo-
kalną w procesie rewitalizacji opiera się w znacznej mierze na założeniach i oczekiwa-
niach dotyczących relacji między stopniem zaangażowania poszczególnych partnerów 
a uzyskiwanymi efektami.

Rewitalizacja staje się nieuchronnie płaszczyzną ścierania się odmiennych, nie-
rzadko sprzecznych punktów widzenia na miasto i problemy jego rozwoju. Reprezen-
towane są one nie tylko przez różne grupy podmiotów prywatnych i instytucji publicz-
nych, ale także różne części samorządu i instytucji państwowych, w szczególności te 
związane z planowaniem przestrzennym lub konserwacją zabytków z jednej strony oraz 
jednostki zajmujące się promocją i rozwojem lokalnym z drugiej. Niespójne mogą być 
również interpretacje samego dziedzictwa duchowego i materialnego (czyje dziedzic-
two?) (Wierzchowski 2009). Znajduje to swój wyraz np. w:
 dążeniu do utrzymania lub przywrócenia realnego lub mitycznego ex ante, uznawa-

nego za dziedzictwo kulturowe,
 kreacjonizmie architekta lub planisty, preferującego często atrakcyjnie wyglądają-

ce rozwiązania,
 wąskiej racjonalności ekonomicznej inwestorów,
 skupieniu aktywności władz lokalnych na wzmacnianiu konkurencyjności miasta 

i wzroście gospodarczym,
 wysuwaniu na pierwszy plan jakości życia obecnych mieszkańców.

Odzwierciedla to zasadniczy generalny dylemat na polu rewitalizacji. Z jednej stro-
ny mamy orientację prorozwojową lub modernizacyjną, nastawioną przede wszystkim 
na dyna mizowanie aktywności gospodarczej lub poprawę jakości życia społeczności 
lokalnej i związane z tym kształtowanie nowych rozwiązań przestrzennych, a z drugiej 
podejście za chowawcze, zorientowane na utrzymanie status quo lub przywrócenie sta-
nu wcześniejszego. Dylemat traktowania rewitalizacji głównie jako czynnika rozwoju 
miasta czy jako instru mentu zachowania dziedzictwa kulturowego i zrównoważonego 
rozwoju odzwierciedla od mienne perspektywy spojrzenia na miasto. Można go także 
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widzieć jako wyraz wyboru mię dzy klasycznymi archetypami rozwiązań przestrzennych 
– dążenia do „Nowego Jeruzalem” czy powrotu do raju utraconego (Lubiatowski 1987). 
Jeśli w przeszłości znaczna część działań o charakterze rewitalizacyjnym miała u pod-
łoża motywacje konserwatorskie, to dziś coraz częściej nacisk kładziony jest na rewi-
talizację jako czynnik rozwoju miast. Niezbędne jest w tej sytuacji wbudowanie zasad 
zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz zrównoważonego rozwoju jako 
koniecznych warunków realizacji tego rodzaju działań.

Kolejny dylemat związany jest z wymiarem czasowym rewitalizacji oraz medial-
ną i polityczną „widocznością” jej efektów. Dążenie do osiągnięcia szybkich efektów 
działań rewitalizacyjnych widocznych w formie efektownych rozwiązań architekto-
nicznych, rentowności inwestycji czy zadowolenia mieszkańców może być sprzeczne 
z działaniami prowadzącymi do pozytywnych długotrwałych skutków społecznych i go-
spodarczych obejmujących samopodtrzymywalny rozwój lokalny i mobilizację społecz-
ności lokalnej7. Napięcie między celami krótkotrwałymi, dyskontowanymi politycznie 
a długofalowymi wzmacniane jest przez kadencyjność samorządów, które są głównym 
animatorem rewitalizacji. Nacisk na działania dające szybkie, łatwo wymierne efekty, 
grozi skupianiem się na terenach i problemach stosunkowo najprostszych. Z drugiej 
strony brak widocznych efektów może skutkować brakiem społecznego poparcia i prze-
rwaniem realizacji wieloletnich programów rewitalizacyjnych.

Do najważniejszych ograniczeń (uproszczeń) w rewitalizacji polskich miast na-
leży jej zbyt wąskie rozumienie, tj. skupianie się wyłącznie na niektórych jej elemen-
tach i ignorowanie złożoności tego procesu. Terminem rewitalizacja obejmuje się wciąż 
nierzadko zwykłe przedsięwzięcia inwestycyjne, prowadzące jedynie do fi zycznych 
przekształceń obiektów lub terenów i mające niewiele wspólnego ze zintegrowanymi 
działaniami społeczno-gospodarczymi. Jest to w pewnym stopniu zrozumiałe w sytuacji 
wieloletnich zaniedbań w zakresie remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych. 
Niemniej jednak działania infrastrukturalne i architektoniczno-urbanistyczne traktowane 
mogą być jako przedsięwzięcia rewitalizacyjne, jeśli są one równocześnie narzędziem 
realizacji celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych. Ignorowany bywa też ce-
lowy charakter rewitalizacji jako działania angażującego m.in. władze samorządowe, co 
odróżnia ją m.in. od rynkowego procesu gentryfi kacji, dla której charakterystyczne są 
pożądane skutki urbanistyczne i ekonomiczne, ale nie społeczne (odpływ dotychczaso-
wych mieszkańców). 

Przeciwstawnym niebezpieczeństwem jest traktowanie rewitalizacji jako general-
nego rozwiązania problemów miejskich, np. rozwoju lokalnego czy nierówności i wy-
kluczenia społecznego. Takie totalne, utopijne w swoich założeniach podejście skazane 
jest na niepowodzenie i może uniemożliwić podejmowanie działań prowadzących do 
realizacji osiągalnych celów na wybranych fragmentach przestrzeni miejskiej. Wiąże 

7 Np. berlińska dzielnica Kreuzberg nadal nie jest ani zbyt piękna, ani bogata, ale jej mieszkańcom 
żyje się lepiej i otwarte zostały przed nimi nowe możliwości rozwoju (Herbst 2008).
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się z tym nierozerwal nie problem relacji między celami poszczególnych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych a strategicznymi celami rozwoju miasta.

Niezwykle istotne znaczenie ma spójność rewitalizacji z innymi działaniami w po-
lityce miejskiej. Rewitalizacja musi być widziana jako tylko jeden z elementów szersze-
go systemu działań polityki rozwoju miasta i planowania przestrzennego, obejmujących 
między innymi monitoring terenów potencjalnie zagrożonych degradacją oraz działania 
zapobiegające degradacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, krajobrazowej. Co 
więcej efektywność działań rewitalizacyjnych uzależniona jest od decyzji na innych po-
lach, np. wysiłki w kierunku kreowania ulicy śródmiejskiej jako salonu miasta (Łódź, 
Chorzów) mogą być niespójne z lokalizowaniem wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych na terenach poprzemysłowych. Zwrócić trzeba w tym kontekście uwagę na 
współzależność szans zwiększenia zainteresowania podmiotów prywatnych rewitaliza-
cją zdegradowanych terenów miejskich, np. poprzemysłowych i pokolejowych, z roz-
wiązaniami (ograniczeniami) w zakresie inwestowania na terenach zielonych w samym 
mieście i jego strefi e podmiejskiej. Dążenie do ograniczenia inwestycji na niezabudo-
wanych terenach zielonych i ochrona przestrzeni otwartych powinny być widziane jako 
element polityki zrównoważonego rozwoju. Wymaga to zarówno woli politycznej na 
poziomie lokalnym, jak i odpowiednich regulacji na szczeblu ogólnokrajowym. Doty-
czy to również powiązania problematyki rewitalizacji z polityką mieszkaniową państwa 
(Skalski 2000a).

Innymi pułapkami (niebezpieczeństwami) związanymi z rewitalizacją jest między 
innymi preferowanie działań: 
 efektownych architektonicznie i nośnych medialnie,
 inicjowanych i sterowanych odgórnie, zastępujących mobilizowanie i wspieranie 

aktywności lub przynajmniej partycypacji społecznej działaniami administracji po-
zorującej konsultacje społeczne,

 opartych wyłącznie na działaniach i fi nansach publicznych bez próby wchodzenia 
we współdziałanie z podmiotami prywatnymi. 
Osobne zagadnienie stanowią różnorakie bariery, na jakie napotyka rewitalizacja 

w polskich miastach, m.in. bariery mentalności, kwalifi kacji, informacji itd. Szerokie 
ich omówienie zawierają m.in. prace Czyżewskiej i Muzioł-Węcławowicz (2008) oraz 
Wierzchowskiego (2009) i Lorensa (2007). 

3.5. Wnioski
Pojęcie rewitalizacji, jakkolwiek obecne w Polsce od dość dawna w dyskusji w wą-

skich kręgach profesjonalnych, w szerokim obiegu społecznym pojawiło się dopiero 
w ostatnich kilku latach. W popularnym dyskursie medialnym termin ten żyje dziś już 
swoim własnym życiem, w dużej mierze niezależnym od znaczeń nadawanych rewitali-
zacji w dyskursie profesjonalnym.

W dyskursie praktycznym, zdominowanym coraz bardziej przez lokalne programy 
rewitalizacji, podstawową rolę odgrywają standardy związane z uzyskiwaniem środków 
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UE. Doceniając ich pozytywny wpływ na zainteresowanie problematyką rewitalizacji 
w wielu miastach, nie sposób nie dostrzec zagrożeń związanych z traktowaniem aspektu 
społecznego jako niezbędnego, ale uciążliwego dodatku lub ozdobnika działań remonto-
wo-modernizacyjnych, będących zasadniczym lub wręcz jedynym celem działań. Towa-
rzyszy temu generalne niebezpieczeństwo dopasowywania celów do środków.

Na gruncie profesjonalnym zarysowuje się coraz szersza zgodność poglądów co 
do konieczności ujmowania rewitalizacji jako całościowego procesu celowej interwen-
cji na obszarach zurbanizowanych, podlegających degradacji i zjawiskom kryzysowym. 
Wiąże się z tym dostrzeganie skuteczności rewitalizacji jako skoordynowanego procesu 
obejmującego różne podmioty: publiczne, prywatne i społeczności lokalne, oraz realizu-
jącego cele społeczne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe a zarazem służącego 
zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Nie ma też wątpliwości, że rewitalizacja będzie 
działaniem efektywnym tylko wówczas, gdy stanowić będzie element szerszej polityki 
miejskiej.

Jeśli w dyskursie profesjonalnym holistyczne widzenie problemów rozwoju miast 
i ich przestrzeni oraz uznanie konieczności traktowania rewitalizacji w kategoriach zin-
tegrowanego zarządzania strategicznego staje się coraz powszechniejsze, to na poziomie 
konkretnych programów i działań podejście takie jest dość rzadkie. Trzeba mieć nadzie-
ję, że „polskim modelem” rewitalizacji nie stanie się typowa w wielu polskich miastach 
sytuacja, kiedy to obserwujemy z jednej strony niezależne prywatne przedsięwzięcia 
komercyjne, a z drugiej równoległe interwencje publiczne, przy braku prób skoordyno-
wanego działania podmiotów publicznych, prywatnych i społeczności lokalnych.

Obok niebezpieczeństwa zbyt wąskiego ujęcia rewitalizacji, np. w kategoriach mo-
dernizacji lub rewaloryzacji technicznej, istnieje też pułapka podejścia totalnego – rewi-
talizacji jako panaceum na społeczne i gospodarcze problemy miasta.

Rewitalizacja wiąże się nieuchronnie z podstawowymi dylematami dotyczącymi 
celów i ścieżek rewitalizacji. Istotne jest to, aby uświadomić sobie, iż nie ma jedne-
go uniwersalnego rozwiązania tych dylematów, tak jak nie ma prostych uniwersalnych 
rozwiązań dla wszystkich typów obszarów. Istnieją i będą istniały rozmaite ścieżki re-
witalizacji dostosowane do specyfi ki lokalnej, a krajowa polityka rewitalizacji powinna 
stwarzać warunki ich kształtowania.

Na koniec zwrócić trzeba uwagę, że w popularnym dyskursie medialnym obserwu-
jemy w przypadku rewitalizacji trend odwrotny do ewolucji, jaka nastąpiła w dyskursie 
profesjonalnym, tj. jawi się ona jako termin o nieco rozmytym znaczeniu ze zdecydowa-
ną przewagą rozumienia jej jako przedsięwzięcia technicznego: odnawiania obiektów. 
Rozumienie takie może być jedną z mentalnych barier efektywnej rewitalizacji, także 
poprzez wpływ na decydentów politycznych. Oznacza to, że propagowanie rozumienia 
rewitalizacji jako całościowego procesu skoordynowanej interwencji angażującej różne 
podmioty i realizującej wielorakie cele stanowi jedno z wyzwań i zadań dla kręgów pro-
fesjonalnie związanych z tą problematyką.
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Rozdział 4. Skala degradacji miast w Polsce

Problem degradacji obszarów zurbanizowanych występuje w niemal wszystkich 
miastach na naszym kraju. Problemem, który mieszkańcy miast i władze lokalne po-
strzegają jako najbardziej dotkliwy, jest degradacja obszarów pełniących funkcje miesz-
kaniowe i mieszkaniowo-usługowe, szczególnie w dzielnicach śródmiejskich powstały 
przed 1945 rokiem. W odpowiedzi na kryzys  - w tych obszarach koncentrowana jest 
największa liczba programów i projektów rewitalizacyjnych. Znacznie mniejszą po-
wierzchnię, ale także dużą liczbę ludności, dotyka problem degradacji wielkich osiedli 
mieszkaniowych. Zasadniczo jednak sytuacja w tych obszarach jest lepsza niż w śród-
mieściach i wiele problemów udaje się rozwiązać poprzez konkretne programy inwesty-
cyjne (np. program termomodernizacji) czy społeczne (np. uzupełnianie infrastruktury 
społecznej).

Tereny poprzemysłowe, choć obecnie często niedostępne i niejako „wyłączone” 
z przestrzeni miast - stanowią znaczący potencjał rozwojowy. Szersze wykorzystanie 
tych terenów związane jest z konieczności ograniczenia możliwości inwestowania na 
terenach „zielonych”. Tereny pokolejowe, z uwagi na fakt pozostawania w zasobie 
nieruchomości PKP S.A., bardzo rzadko włączane są obecnie w procesy rewitalizacji. 
W perspektywie kilkunastu lat istnieje jednak możliwość przebudowania około 100 naj-
większych dworców kolejowych tworząc multimodalne centra przesiadkowe, wokół 
których znowu może koncentrować się „życie” miast. Tereny powojskowe, zlokalizo-
wane głównie w zachodniej części kraju, są sukcesywnie zagospodarowywane. Mienie 
po wojskach radzieckich zostało już w większości miast zagospodarowane albo zdegra-
dowane i obecnie stanowi coraz mniejszy problem dla samorządów lokalnych. 

4.1. Śródmieścia – główne obszary problemowe miast
Liczne przeprowadzone w ramach projektu badawczego-zamawianego badania 

wskazują, że największy problem związany z rewitalizacją dotyczy starych, przedwo-
jennych dzielnic śródmiejskich, które jednocześnie najczęściej są centrami miast (zob. 
Jarczewski 2009). 

Stare, przedwojenne dzielnice po 1945 r. były powszechnie zaniedbywane. Złożyło 
się na to kilka przyczyn.
a.  Wysiłek związany z budową nowej infrastruktury technicznej kierowano głównie 

na nowo powstające wielkie osiedla mieszkaniowe (wodociągi, kanalizacja, gazo-
ciągi, drogi i chodniki, sieci ciepłownicze). W śródmieściach jakaś infrastruktura 
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istniała, więc jeśli nie było to szczególnie potrzebne, zadowalano się jej remontami 
lub tylko fragmentarycznymi przebudowani i uzupełnianiem. 

b.  Przedwojenne kamienice miały złożona strukturę własności. Częściowo były tam 
lokale własnościowe, ale w wyniku tzw. dekretu o przymusowym kwaterunku 
z 1945 r. prawa właścicieli zostały znacznie ograniczone i w wielu ciągle prywat-
nych kamienicach mieszkali lokatorzy komunalni. Właściciele wielu kamienic 
zginęli w czasie wojny, zostali wywłaszczeni lub wysiedleni, a mienie przejęło 
państwo. W efekcie właściciele i inni mieszkańcy tych kamienic nie stanowili jed-
norodnej grupy, nie mieli silnej pozycji i często w konkurencji o zasoby, inwestycje 
przegrywali ze spółdzielniami mieszkaniowymi lub osiedlami przyzakładowymi. 

c.  Z czasem różnica między standardem mieszkań w nowych blokach, a coraz szyb-
ciej podupadającymi dzielnicami śródmiejskimi stawała się coraz większa. Bogat-
sze i bardziej przedsiębiorcze osoby i rodziny przenosiły się do nowych bloków. 
W efekcie nasilającego się procesu negatywnej selekcji w śródmieściach zostawali 
ludzie starsi, niezaradni, osoby z „marginesu” społecznego a także nierzadko rodzi-
ny wielodzietne. Taka struktura społeczna jeszcze bardziej osłabiała śródmieścia 
w walce o zasoby w miastach.

d.  Trudności z zamianą mieszkań komunalnych, niskie czynsze, przywiązanie osób 
starszych do „swoich” mieszkań utrudniały efektywne wykorzystywanie lokali. 
Nierzadko pojedyncze starsze osoby zamieszkiwały lokale ponadstumetrowe.
Wszystkie te czynniki spowodowały, że w 1990 r., u progu demokracji samorzą-

dowej śródmieścia polskich miast znajdowały się w kryzysie, który w kolejnych latach 
nasiliły dodatkowo:
a)  niejasna struktura własności – stan prawny wielu kamienic i lokali był i do dzisiaj jest 

niewyjaśniony, co bardzo utrudnia, a często uniemożliwia działania inwestycyjne;
b)  stosunkowo silna po 1990 r. ochrona praw lokatorów; przez wiele lat właściciele 

kamienic nie mogli uzyskiwać z wynajmu rynkowych cen od lokatorów komunal-
nych;

c)  postępujące starzenie się mieszkańców i wyludnianie się dzielnic śródmiejskich, 
także w wyniku zajmowania coraz większej powierzchni przez różnego rodzaju 
działalność gospodarczą;

d)  bardzo silne prawo własności zapisane w Konstytucji RP wraz ze stosunkowo słabą 
siłą ekonomiczną wielu mieszkańców starych dzielnic śródmiejskich utrudniające, 
a często uniemożliwiające prowadzenie rewitalizacji, jeśli właściciele nie wyrażą 
takiej chęci;

e)  ciągle niezbyt silne, ale szybko rozwijające się procesy suburbanizacji dodatkowo 
osłabiające tereny centralne miast.
Negatywne trendy w starych dzielnicach śródmiejskich były wzmacniane lub osła-

biane przez ogólną sytuację społeczno-ekonomiczną miasta i głównych zakładów pracy. 
Niewątpliwie skala degradacji przedwojennych dzielnic w Stalowej Woli (np. Rozwa-
dów) jest obecnie znacznie poważniejsza niż degradacja Kazimierza czy nawet Podgórza 
w Krakowie. Niemniej jednak ani szybki rozwój ekonomiczny Krakowa nie wyelimino-
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wał dzielnic zdegradowanych, ani coraz słabsza kondycja huty w Stalowej Woli nie stała 
się bezpośrednio przyczyną degradacji dzielnicy Rozwadów. Należy także wspomnieć, 
że ciągle bardzo dotkliwy w Polsce brak mieszkań spowodował, że w miastach nie ma 
problemu pustostanów i wolne mieszkania są stosunkowo szybko ponownie zagospoda-
rowywane, co chroni wiele dzielnic przed szybką degradacją.

Zła sytuacja w śródmieściach została w pewnym stopniu poprawiona po 1990 r. 
dzięki zapałowi mieszkańców i samorządów części miast w odtwarzaniu i rewitalizowa-
niu swoich dzielnic historycznych, a szczególnie rynków, ważnych placów i ulic handlo-
wo-usługowych (np. Bielsko-Biała, Tarnów, Bydgoszcz, Dzierżoniów a także Poznań, 
Łódź, Wrocław).

Z perspektywy społeczności i władz lokalnych okazało się, że śródmieścia są 
szczególnie predysponowane do prowadzenia rewitalizacji, są obszarami koncentracji 
problemów społecznych i techniczno-materialnych. Są też elementem tożsamości miasta, 
nośnikiem historycznej ciągłości, świadectwem jego znaczenia. Kryzys funkcjonalny do-
tyka właśnie te obszary, szczególnie w dużych miastach, lub jest dla nich potencjalnym 
zagrożeniem. Z kolei centra średnich i małych miast są miejscem koncentracji kontaktów 
i funkcji egzogenicznych (poza przemysłowymi). Przeciwdziałanie degradacji tych ob-
szarów jest zadaniem warunkującym utrzymanie roli i pozycji tych miast w konkurencyj-
nym otoczeniu (Muzioł-Węcławowicz 2009).

Rewitalizacja nie zawsze jest właściwym narzędziem rozwiązywania problemów 
w miastach (obszarach) dotkniętych problemem poważnego osłabienia czy upadku bazy 
ekonomicznej. Bez uzdrowienia systemu gospodarczego, np. poprzez lokalizację no-
wych inwestycji, rozwój nowego sektora usług, np. turystyki, rewitalizacja nie przynie-
sie zadowalających rezultatów, nie wyzwoli procesów synergii, a odnowione obiekty 
szybko znowu mogą podupaść. W takich obszarach należy skupić się raczej na zabez-
pieczeniu najcenniejszych elementów dziedzictwa materialnego i duchowego jako pod-
stawy dla przyszłych procesów rozwojowych.

4.2. Blokowiska – rewitalizacja poprzez dogęszczanie?
Jak wskazały wyniki przeprowadzonych badań (zob. Gorczyca 2009), polskie blo-

kowiska nie są tak zagrożone procesami deprywacji fi zycznej i społecznej, jak podobne, 
duże osiedla w krajach Europy Zachodniej. Taka sytuacja związana jest głównie z liczo-
ną w milionach mieszkań luką na rynku mieszkaniowym i dużym zapotrzebowaniem na 
stosunkowo niedrogie mieszkania. Zatem pustostanów, jednego z głównych „zabójców” 
mniej atrakcyjnych części miast w Polsce właściwie nie ma. 

Wielkie osiedla mieszkaniowe w przeciwieńskie do wielu nowych projektów do-
mów sprzedawanych przez deweloperów wydają się być paradoksalnie dobrymi miej-
scami do życia. Bliskość terenów rekreacyjnych i dużo zieleni, place zabaw, duże od-
ległości pomiędzy poszczególnymi budynkami, zazwyczaj zupełnie dobra dostępność 
komunikacyjna, bogate wyposażenie w infrastrukturę społeczną, handel i usługi – to 
wszystko sprawia, że blokowiska są ciągle atrakcyjne dla obecnych i nowych miesz-
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kańców. Dodatkowo na tych terenach jest stosunkowo bezpiecznie, pierwsi lokatorzy 
mieszkań to już często emeryci, a ich dzieci to zazwyczaj stateczne rodziny. Młodzieży, 
często postrzeganej jako główne źródło zagrożeń, jest tam stosunkowo niewiele.

Trudno oczywiście nie dostrzegać poważnych mankamentów mieszkania w blo-
kach. Są to: niska jakość zasobów mieszkaniowych, niewielkie metraże i mała elastycz-
ność przestrzeni mieszkaniowych, ciemne kuchnie, marne wykonawstwo, stare i wy-
eksploatowane elementy infrastruktury technicznej (instalacje, windy, zsypy). Dosyć 
powszechne są problemy z miejscami parkingowymi, nie mówiąc już o garażach. Dla 
części mieszkańców (potencjalnych i obecnych) pewną barierą bywa struktura społecz-
na mieszkańców, szczególnie w przypadku dawnych, homogenicznych osiedli przyza-
kładowych. Pomimo tych problemów blokowiska jako takie nie zostały odrzucone przez 
społeczności miast polskich. Wielkie osiedla mieszkaniowe zazwyczaj nie są utożsa-
miane ze „złym” adresem. Tylko pojedyncze osiedla dorobiły się złej sławy (np. Nowa 
Huta w Krakowie, Widzew w Łodzi czy Bemowo w Warszawie), która i tak zazwyczaj 
znacznie przeszacowuje skalę zagrożeń. 

W przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej właściwie nie odnotowuje się 
w Polsce odważniejszych działań modernizacyjnych, takich jak np. przebudowa miesz-
kań, nadbudowa lub zmniejszenie liczby kondygnacji. Działania rewitalizacyjne na 
terenie wielkich osiedli sprowadzają się najczęściej do termomodernizacji, wymiany 
pojedynczych elementów infrastruktury technicznej i remontów klatek schodowych. Po-
wszechnie realizowane się także stosunkowo niedrogie projekty porządkowania terenu, 
dodawania elementów małej architektury, odnawiania placów zabaw i rozszerzania ob-
szarów parkingowych kosztem terenów zielonych. 

Deweloperzy, widząc że klienci doceniają blokowiska podążają tym tropem, loka-
lizując coraz częściej swoje inwestycje na tych obszarach lub w ich najbliższym sąsiedz-
twie. Takie dogęszczanie jest często zarzewiem konfl iktów, szczególnie w kontekście 
niewystarczającej liczby miejsc parkingowych czy mody na grodzenie działek, przyczy-
niających się do rozbijania pierwotnych, całościowych struktur funkcjonalnych. 

W tym nieco chaotycznym, ale coraz powszechniejszym trendzie „dogęszczania” 
można jednak dostrzec szansę dla wielkich osiedli mieszkaniowych, polski sposób na 
uchronienie wielu z tych obszarów przed degradacją. Nowe, udane inwestycje w bloko-
wiskach pokazują społeczności lokalnej, że to miejsce żyje. Nowi, stosunkowo zamożni 
mieszkańcy tych budynków, nobilitują zazwyczaj nieco biedniejszych sąsiadów w wiel-
kiej płycie, prowokując ich do formułowania tezy: jeżeli „tacy” się tutaj sprowadzają, to 
ja nie będę się wyprowadzał. Dzieci mieszkańców nowych bloków zapełniają pustosze-
jące szkoły. Estetyczne i nowe budynki, zadbane otoczenie stanowią kontrast i punkt od-
niesienia dla szarych blokowisk. Mieszkańcy PRL-owskich bloków zaczynają oglądać 
swoje znane od lat otoczenie w lustrze nowoczesnej architektury. Zaczynają postrzegać, 
że coś można zmienić, poprawić. 

W krajach Europy Zachodniej doprowadzenie do takiego przemieszania społecz-
nego w dzielnicach zagrożonych deprywacją wymaga ogromnych nakładów ze strony 
władz lokalnych i często nie przynosi zadowalających rezultatów. W Polsce takie pro-
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cesy zachodzą bez żadnej presji, ale tylko w blokowiskach dobrze zlokalizowanych. 
Dalsze kontrolowane wspieranie tego procesu, przy jednoczesnym wspieraniu remon-
tów i termomodernizacji starych bloków, może stać się polską receptą na zapobieganie 
degradacji blokowisk. 

W miastach mniej atrakcyjnych mieszkaniowo, o słabszej bazie ekonomicznej a tak-
że w dzielnicach zlokalizowanych na dalekich peryferiach te procesy dogęszczania nie 
zachodzą, lub ich dynamika jest niewystarczająca. Na tych obszarach procesy odnowy 
koncentrują się na odnawianiu małej architektury, dbałości o zieleń i termomodernizacji. 

4.3. Tereny poprzemysłowe – balast poprzedniej epoki czy nie-
wykorzystany potencjał?
Tereny poprzemysłowe w przestrzeni polskich miast zaczęły pojawiać się powszech-

nie dopiero od roku 1990. Było to efektem szerszych zmian gospodarczych, w tym upad-
ku i relokacji przedsiębiorstw, zmian technologicznych, skutkujących zmniejszaniem 
powierzchni i liczby zakładów oraz wyczerpywania się złóż. Jak wskazuje B. Domański 
(2009), zasadniczą cechą terenów służących produkcji przemysłowej jest ich niedostęp-
ność i wyłączenie przestrzeni aktywności mieszkańców. Władze i społeczności lokal-
ne często nie dostrzegają tych terenów w przestrzeni miast lub też minimalizują skalę 
problemu. Szacuje się, że w istocie takich terenów może być nawet dwa razy więcej 
(powyżej 40 tys. ha), niż wynikałoby z informacji nadesłanych przez miasta w ramach 
prowadzonych badań ankietowych (zob. Jarczewski 2009). 

Powtórne ich wykorzystanie utrudniają nie tylko bariery własnościowe, infrastruktu-
ralne, zanieczyszczenie środowiska, ale także poważne kłopoty z łączeniem interesów pry-
watnych z publicznymi. W Polsce większość projektów rewitalizacji realizowana była w ca-
łości albo przez podmioty prywatne, albo publiczne. Specyfi ka rewitalizacji terenów poprze-
mysłowych wymaga zazwyczaj współpracy obu stron, a jej brak blokuje wiele projektów. 

Doświadczenia Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii wyraźnie pokazują, że nie 
ma poważnej rewitalizacji terenów poprzemysłowych bez ograniczania ekspansji in-
westycyjnej na tereny zielone (Domański 2009). Dopóki łatwiejsze i bardziej opłacalne 
jest zajmowanie nowych terenów zielonych niż inwestowanie na obszarach wcześniej 
wykorzystywanych, dopóty szans na bardziej powszechną rewitalizację terenów poprze-
mysłowych nie będzie. Oczywiście oprócz rozwiązań ustawodawczych niezbędne jest 
także fi nansowe i instytucjonalne oprzyrządowanie całego procesu. Kompetentne insty-
tucje przy wsparciu funduszy publicznych byłyby zdolne do rewitalizowania mało atrak-
cyjnych obszarów poprzez wykupy, scalenia, wyburzanie i eliminację skażeń a także 
rozwijanie podstawowych elementów infrastruktury technicznej na potrzeby przyszłych 
użytkowników. Inwestowanie na terenach poprzemysłowych jest jednym z kluczowych 
metod zapobiegania niekontrolowa nemu rozlewaniu się miast. 
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4.4. Tereny pokolejowe 
Wyznaczanie terenów pokolejowych to próba odgadywania, których części ma-

jątku PKP SA nie potrzebuje na cele związane z transportem szynowym, które tereny 
kolejowe są w istocie pokolejowe. Z różnych szacunków wynika, że może to być 
15-20% wszystkich nieruchomości PKP SA czyli około 15 tys. ha (Załuski 2009). Te 
tereny, położone często w atrakcyjnych częściach miast, mogą zostać wykorzystane 
pod działalność usługową, rzadziej produkcyjną, a także pod budownictwo mieszka-
niowe i drogi. 

Szczególnie interesujący potencjał stanowi około 100 największych polskich 
dworców obsługujących ponad 300 tys. osób rocznie. Te obiekty, zlokalizowane za-
zwyczaj w śródmieściach, wraz z sąsiadującymi działkami i infrastrukturą stanowią 
poważny potencjał rozwoju. Jako multimodalne centra przesiadkowe, wzbogacone 
o infrastrukturę handlową i usługową, część biurową a nawet mieszkaniową, mogą 
stawać się znowu miejscami, wokół których skupia się życie miast. W wielu krajach 
Europy Zachodniej dworce przebudowywane są z niebywałym rozmachem i na wielką 
skalę. 

Niestety procesy przekształceń własnościowych terenów kolejowych i pokole-
jowych w Polsce zachodzą bardzo powoli. Na dosyć udany projekt zrealizowany 
w Krakowie przypada b. wiele projektów, których ciągle nie udaje się zrealizować 
(np. dworzec w Katowicach, dworzec Centralny w Warszawie, dworzec we Wro-
cławiu). PKP SA ma bardzo słabą motywację do sprzedawania i komercjalizowania 
niepotrzebnych działek i niewiele pieniędzy na nowe, spektakularne inwestycje na 
miarę XXI wieku. 

Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przez PKP SA najczęściej niemal 
automatycznie przekazywane są na spłatę zadłużenia powstałego od początku lat 90. 
XX wieku. Bez wypracowania mechanizmu umożliwiającego przekazywanie zysków ze 
sprzedaży nieruchomości na nowe inwestycje nie nastąpi odblokowanie tych zasobów. 
Mimo że wzorem krajów zachodnich stosunkowo łatwo można by znaleźć kapitał zain-
teresowany współfi nansowaniem takich projektów.

4.5. Życie po jednostkach armii radzieckiej i bez Wojska Polskiego
Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej (wcześniej jednostki armii radzieckiej, JAR) wy-

cofały się z Polski ostatecznie w 1993 r. Pozostawione mienie było mocno zdewastowa-
ne (czasami bardziej przez szabrowników w trakcie wycofywania niż przez żołnierzy 
rosyjskich, choć wiele zniszczeń wynikało z działań „bratniej armii”), wiele obiektów 
wykonanych było wadliwie i z niskiej jakości materiałów, szczególnie dotyczyło to po-
pularnych koszarowców typu Leningrad. Wiele terenów było silnie zanieczyszczonych 
chemicznie, na poligonach leżały setki ton niewypałów i niewybuchów (Jarczewski, 
Kuryło 2009). Przekazywane obiekty nie zawsze łatwo było dostosować do wymagań 
cywilnych. Część majątku została z powodzeniem zagospodarowana (m.in. w Legnicy, 
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Bornem-Sulinowie). W niektórych przypadkach, w wyniku nieudanych przekształceń 
własnościowych lub braku zainteresowa nych mienie uległo dewastacji. Skarb państwa 
wspierał gminy, borykające się z problemem terenów powojskowych w ramach Progra-
mu zagospodarowania mienia przejętego po Wojskach Federacji Rosyjskiej. Program 
ten powoli dobiega końca (do 2011). Zakłada się, że to czego nie udało się dotychczas 
zagospodarować, uległo tak poważnej degradacji, że nie warto tego ratować. Przyjmuje 
się zatem, ze problem mienia po JAR został zasadniczo z perspektywy krajowej rozwią-
zany.

Mienie opuszczane przez polskie wojsko to historia zupełnie świeża. Poważniejsze 
przekształcenia w armii polskiej zaczęły się dopiero około 1996 r., a reorganizacja do-
konuje się z uwzględnieniem wymagań i standardów NATO, do którego Polska wstąpiła 
w 1999 r. Od 1996 r. mienie niepotrzebne wojsku przekazywane jest do Agencji Mienia 
Wojskowego. AMW sprzedaje otrzymane nieruchomości z myślą o jak najwyższych do-
chodach, które potrzebne są na modernizację armii. Nie zawsze sprzyja to zrównoważo-
nemu rozwojowi miast, ale pozwala na stosunkowo szybkie wprowadzanie niepotrzeb-
nych na cele militarne nieruchomości do przestrzeni cywilnej. Pomimo licznych zastrze-
żeń formułowanych pod adresem AMW taka formuła okazała się i tak znacznie bardziej 
efektywna niż system zagospodarowywania zbędnych nieruchomości przez PKP SA. 
Obecnie trwają prace nad ustawą o likwidacji AMW i przekazywaniu zbędnych armii 
działek nieodpłatnie samorządom. W sumie szacuje się, że w polskich miastach około 
4 tys. ha to tereny powojskowe, ciągle wymagające zagospodarowania.

4.6. Skala degradacji
W wyniku przeprowadzonych badań różnych typów obszarów zdegradowanych 

oszacowano, że w miastach około 21% obszarów zainwestowanych wymaga rewitali-
zacji (zob. Jarczewski 2009) i dotyczy bezpośrednio niemal 2,4 mln ich mieszkańców. 
Główną metodą badań były ankiety wśród samorządów gminnych. Tylko dla terenów 
powojskowych udało się przeprowadzić inwentaryzację, a obszary pokolejowe osza-
cowano na podstawie dokumentów PKP. Wybrana metoda, z uwagi na brak baz da-
nych o terenach zdegradowanych, a nawet jednolitej defi nicji obszaru zdegradowane-
go, okazała się jedynym rozwiązaniem pozwalającym na oszacowanie, przynajmniej 
w przybliżeniu, skali problemu. Uzyskane w wyniku ankiety wyniki zweryfi kowano, 
analizując zapisy w ponad 200 lokalnych programach rewitalizacji, uzyskując podob-
ne wyniki.

Należy jednak pamiętać, że przyjęta metoda pozwoliła na poznanie przekonań 
władz i urzędników na temat skali kryzysu w ich miastach, a nie informacji opartych 
na jednolitych wskaźnikach. Symptomatyczne dla wyników badań było niedostrze-
ganie lub umniejszanie skali problemów dotyczących obszarów poprzemysłowych 
i powojskowych przy jednoczesnym rozszerzaniu kryzysu na wiele, a w niektórych 
przypadkach na wszystkie osiedla mieszkaniowe z wielkiej płyty i dzielnice śródmiej-
skie. 
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Tabela 4.1. Obszary zdegradowane wymagające rewitalizacji w polskich miastach.

Typ obszaru 
zdegradowanego

Powierzchnia 
terenów zdegra-

dowanych
(ha)

Odsetek tere-
nów zdegrado-

wanych

Odsetek terenów 
zainwestowanych 

i zurbanizowa-
nych w miastach

Uwagi

Stare dzielnice 
śród miejskie 62 337 51,8 11,0% Wykazywane przez prawie 

wszystkie miasta

Blokowiska 14 883 12,4 2,6%
Bardzo zróżnicowane 
kryteria wyznaczania 
obszarów kryzyso wych

Tereny 
poprzemysłowe 24 034 20,0 4,2% Wartość minimalna, z innych 

szacunków nawet 40 000 ha
Tereny 
powojskowe 4000 3,3 0,7% Plus około 1500 ha w zasobie 

AMW

Tereny 
pokolejowe 15 000 12,5 2,6%

Optymistyczne plany PKP, 
w tym rozwój 100 dworców 
multimo dalnych

Suma 120 255 100,0 21,2% ―
Źródło: Jarczewski 2009, s. 291.

Z analizy danych ponad 200 lokalnych programów rewitalizacji, zebranych do 
końca września 2009 r. wynika, że:
 prawie wszystkie miasta wyznaczają starą dzielnicę śródmiejską – centrum (rynek, 

główną ulicę) jako priorytet w rewitalizacji;
 LPR-ami obejmowane są w wielu miastach także blokowiska, ale główne planowa-

ne tam działania to termomodernizacja i ew. wymiana infrastruktury technicznej, 
co zazwyczaj trudno nazwać rewitalizacją w kontekście przyjętej w Projekcie defi -
nicji; dużą inicjatywę wykazują spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe szukające 
wsparcia fi nansowego;

 tereny poprzemysłowe są coraz częściej uważane za obszary kryzysowe, często 
jednak w kontekście projektów realizowanych ze środków inwestorów prywat-
nych; do LPR-ów włączane są zatem tylko najatrakcyjniejsze z punktu widzenia 
nowych funkcji tereny poprzemysłowe, zazwyczaj blisko centrów miast. 

 niewiele miast planuje rewitalizację na terenach pokolejowych i powojskowych 
 skala planowanych w skali kraju projektów przekracza wielokrotnie stosunkowo 

niewielkie możliwości fi nansowe regionalnych programów operacyjnych;
 na bardzo niskim poziomie opracowywany jest zazwyczaj system monitorowania 

realizowanych projektów i programów; tylko w pojedynczych miastach przygoto-
wywane są docelowe wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania;

 programy społeczne bardzo rzadko dotyczą wyłącznie obszarów rewitalizacji; za-
zwyczaj obejmują całe miasto, przez co znacznie słabiej przyczyniają się do ogra-
niczenia problemów na obszarach kryzysowych;

 ciągle bardzo słaby jest udział społeczności lokalnych w programowaniu i realizo-
waniu programów rewitalizacji.
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Rozdział 5. Społeczny aspekt rewitalizacji

5.1. Wprowadzenie
Omawiając kwestie społecznego wymiaru rewitalizacji dzielnic miejskich należy 

zwrócić uwagę na wielość podejść badawczych i orientacji, ukierunkowująca analizy 
i studia społeczno-przestrzenne w mieście. Badania społeczno-przestrzennych i demo-
grafi cznych struktur miejskich od pierwszych dekad XX wieku cieszą się niezmiennie 
niesłabnącym zainteresowaniem ekonomistów, socjologów, urbanistów, geografów, 
demografów, antropologów, historyków. Zwraca uwagę wielość podejść teoretyczno-
metodologicznych czy też orientacji badawczych. Można tu wymienić nurt ekologii 
społecznej (szkoła chicagowska), ekologii czynnikowej, związany z podejściem pozyty-
wistycznym, neoekologii (urbanism as a way of life), makrostrukturalny, określany też 
mianem podejścia radykalnego, humanistyczny, łączący m.in. semiotykę miasta, beha-
wioralizm i socjologię dnia codziennego. Od ostatniej dekady XX wieku prowadzone 
są też badania miejskie uwzględniające postmodernistyczną perspektywę teoretyczną, 
nawiązującą m.in. do badań feministycznych i postkolonialnych, wyróżniana jest także 
orientacja określana mianem fi lozofi i moralnej oraz tzw. podejście menedżerskie (mana-
gerialism). W tej ostatniej z wyróżnionych orientacji badawczych istotną rolę odgrywają 
badania rynku mieszkaniowego i jego kontrolowania przez zawodowych menedżerów 
i biurokratów, zajmujących się zarządzaniem zasobem mieszkaniowym w mieście. To 
podejście łączy się też m.in. z badaniami procesów rewitalizacji i odnowy miast. 

Na gruncie polskim była reprezentowana większość wymienionych wyżej podejść 
badawczych stosowanych w studiach społeczno-przestrzennych miast. Do najbardziej 
płodnych zaliczyć można kierunek kulturalistyczno-humanistyczny, neoekologiczny, 
ekologii czynnikowej oraz makrostrukturalny. Poniżej zaprezentowane zostały wybra-
ne przykłady miejskich studiów społecznych, realizowanych przez polskich socjologów 
i geografów. Za szczególnie ważne dla współczesnych badań procesów rewitalizacji 
w warstwie społecznej można uznać dokonania kierunku humanistycznego oraz ekolo-
gii czynnikowej. Prekursorem badań humanistycznych na gruncie polskim jest Florian 
Znaniecki, dla którego mieszkańcy miasta są „nie tylko ciałami, lecz doświadczającymi 
i czynnymi <podmiotami> i w tym charakterze nie są oni w mieście, lecz miasto jest 
w sferze ich wspólnego doświadczenia i działania, oni je tworzą jako nader skompli-
kowaną strukturę społeczną” (Znaniecki 1931). Miasto jest zatem zbiorowością osób 
zamieszkujących przestrzeń osadzoną w konkretnych realiach środowiska, o określonej 
wartości nadanej miejscu. Koncepcje Znanieckie były rozwijane m.in. przez A. Wallisa 
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(1977, 1979), który wprowadził pojęcie obszarów kulturowych, służące do analizy prze-
strzeni miejskiej jako określonej wartości (Wallis 1979). Kwestie waloryzacji przestrze-
ni odnoszące się do semiotycznej analizy pojęć rozwijał następnie Jałowiecki (1982). 
Humanistyczny wymiar miasta odnoszący się do waloryzacji przestrzeni miejskiej w ba-
daniach geografów polskich zaprezentowała natomiast H. Libura (1990), wyróżniając 
dzielnice „dobre” i „złe” w badanych miastach polskich. Kierunek ten jest współcześnie 
rozwijany przez młodsze pokolenie socjologów i geografów.

Z badaniem miast od czasów szkoły chicagowskiej wiąże się kierunek ekologii spo-
łecznej a następnie ekologii czynnikowej. W nurcie ekologii społecznej utrzymane są prace 
m.in. Z. Pióro (1962), W. Piotrowskiego (1966) oraz B. Jałowieckiego (1967), jakkolwiek 
badacze ci rozszerzyli tradycyjne ujęcie ekologiczne o elementy funkcjonalizmu czy też 
strukturalizmu. W ramach tej orientacji powstały prace zajmujące się stratyfi kacją społeczno-
przestrzenną miast, w tym opracowania wskazujące na ujawniającą się już wtedy w Polsce 
tendencję do wyłaniania się dzielnic lepszych i gorszych w ramach gry o przestrzeń miejską. 
Przez W. Piotrowskiego (1966) opisane zostały społeczne podziały występujące w Łodzi, 
autor ten wskazał też na istnienie tzw. dzielnic podstawowych w tym mieście, Pióro (1962) 
zaproponował podział Lublina na dwie części: robotniczą (wschodnią) i inteligencką (za-
chodnią). Zjawisko społecznego i samoistnego odtwarzania się przestrzeni miejskiej w po-
wojennym Wrocławiu zaobserwował natomiast B. Jałowiecki (1967). Prace te wskazywały 
na zachodzące już od połowy lat 60. ubiegłego wieku procesy segregacji społecznej. 

W latach 70. kierunek ekologii społecznej został poszerzony o ekologię czynniko-
wą (Węcławowicz 1975; Jagielski 1978). Badania w nurcie ekologii czynnikowej były 
rozwijane następnie w latach 80. XX wieku (Węcławowicz 1988). Ich rezultatem było 
wyróżnienie kilku osi strukturalizacji społeczno-przestrzennej występujących w pol-
skich miastach, tj. pozycji społeczno-zawodowej, pozycji demografi czno-mieszkanio-
wej i pozycji migracyjnej.

Przemiany struktur społeczno-przestrzennych miast zyskały szeroki rezonans 
w badaniach społecznych prowadzonych na przełomie wieków przez polskich geo-
grafów i socjologów. Brak jest tutaj jakiejś jednolitej podstawy teoretyczno-metodo-
logicznej. Dyskurs dotyczy specyfi ki kształtowania się przestrzeni społecznej miasta 
okresu transformacji, czy też miasta postsocjalistycznego. Wymienić tu można zarów-
no rozprawy o charakterze teoretyczno-uogólniającym (Węcławowicz 2007, Liszewski 
2001, Jałowiecki, Szczepański 2002), jak i opracowania opisujące przemiany społecz-
no-przestrzenne w wybranych ośrodkach miejskich: w Gdańsku (Załęcki 2003), Gdyni 
(Szmytkowska 2008), Krakowie (Zborowski 2005), Łodzi (Kaczmarek 1996), Toruniu 
(Jaroszewska-Brudnicka 2004), Warszawie (Grzelak, Zarycki 2004). 

Krótki przegląd wybranej literatury zajmującej się badaniami przestrzeni społecz-
nej miasta wskazuje na istniejące ciągle jeszcze nowe możliwości jej oglądu. Wśród 
tych odmiennych od dotychczasowych podejść znajdują się opracowania skupiające 
uwagę na badaniu złożonej rzeczywistości społecznej miasta w kontekście zachodzą-
cych procesów rewitalizacji tkanki miejskiej. Do tego typu studiów zalicza się niniejsze 
opracowanie, skupiające uwagę na społecznych aspektach rewitalizacji.
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5.2. Społeczne kryteria rewitalizacji 
W Uzupełnieniu do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-

nego 2004-2006 (tab. 5.1.) określone zostały kryteria, które należy brać pod uwagę 
przy wyznaczaniu obszarów przeznaczanych do rewitalizacji. Według tego dokumentu 
delimitacja wspomnianych obszarów powinna odbywać się na podstawie krytycznej 
analizy: 
 poziomu bezrobocia,
 poziomu ubóstwa oraz trudnych warunków mieszkaniowych,
 poziomu przestępczości,
 poziomu wykształcenia mieszkańców,
 poziomu przedsiębiorczości mieszkańców,
 poziomu degradacji technicznej infrastruktury i budynków,
 poziomu zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Pierwsze cztery z wymienionych w dokumencie kryteriów wynikają z defi nicji sze-
roko pojętej rewitalizacji.

Tabela 5.1.  Lista kryteriów i wskaźników delimitacji obszarów kryzysowych, zgodnie 
z Wytycznymi MRR.

Kryterium Wskaźnik Defi nicja Źródło 
(przykładowe)

Odchylenia 
od wartości 

referencyjnej
wskaźnika

A Wysoki 
poziom
ubóstwa

1. Liczba osób 
korzystają cych 
z zasiłków pomocy 
społecznej

Osoby, które zgodnie 
z ustawą z 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593, 
z późn. zm.) są uprawnione 
do ubiegania się 
o przyznanie świadczenia 
pieniężnego z pomocy 
społecznej

Miejski/gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej

Powyżej 
średniej dla 
miasta/gminy

2. Postępowanie 
eksmi syjne 
i eksmisja z lokali 
mieszkal nych

Ilość postępowań eksmi-
syjnych i eksmisji z lokali 
mieszkalnych, tj. łącznie 
toczące się w sądzie 
postępowania eksmisyjne, 
orzeczone przesąd eksmisje 
oraz eksmisje wykonane

Główny Urząd 
Statystyczny

Powyżej 
średniej dla 
miasta/gminy

B Wysoki 
poziom dłu-
gotrwałego 
bezrobocia

Poziom bezrobocia 
długotrwałego

Liczba osób bezrobot-
nych poszukujących pracy 
13 miesięcy i dłużej

Powiatowy 
Urząd Pracy

Powyżej 
średniej dla 
miasta/gminy
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C Niestabilne 
(niekorzyst-
ne) trendy 
demogra-
fi czne

1. Dynamika spadku 
liczby ludności

Wielkość spadku liczby 
ludności wyniku odpływu 
i zgonów

Główny Urząd 
Statystyczny, 
wydziały mel-
dunkowe urzę-
dów miejskich

Powyżej 
średniej dla 
miasta/gminy

2. Starzenie się 
społeczeń stwa

Odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym

Główny Urząd 
Statystyczny, 
wydziały mel-
dunkowe urzę-
dów miejskich

Powyżej 
średniej dla 
miasta/gminy

3. Saldo migracji Różnica między liczbą 
ludności napływającej 
a odpływającej

Główny Urząd 
Statystyczny, 
wydziały mel-
dunkowe urzę-
dów miejskich

Powyżej 
średniej dla 
miasta/gminy

D Niski po-
ziom edu-
kacji, zna-
czące braki 
w umiejęt-
nościach 
i wysoki 
odsetek osób 
porzucają-
cych szkołę

1. Młodzież nie 
kontynu ująca nauki

Udział osób w wieku 18-24 
lata z wykształceniem co 
najwyżej gimnazjalnym, 
które nie kontynuują nauki 
i nie dokształcają się, 
zarejestrowanych 
w urzędzie pracy

Powiatowe urzę-
dy pracy, woje-
wódzkie urzędy 
pracy

Powyżej 
średniej dla 
miasta/gminy

2. Struktura wy-
kształcenia osób 
bezrobotnych

Liczba bezrobotnych 
z wykształceniem 
podstawowym

Powiatowe urzę-
dy pracy, woje-
wódzkie urzędy 
pracy

Wartości 
niekorzystnie 
odbiegające 
od wartości 
średnich dla 
miasta/gminy

E Wysoki po-
ziom prze-
stępczości 
i naruszeń 
prawa

Przestępstwa 
i wykrocze nia 
stwierdzone, poza 
zdarze niami 
drogowymi 
i przestęp stwami 
gospodarczymi, 
w tym czyny karalne 
nieletnich

Liczba przestępstw i wy-
kroczeń stwierdzonych, 
nieobejmujących zdarzeń 
drogowych oraz przestępstw 
gospodarczych z uwzględ-
nieniem czynów karalnych 
osób nieletnich, tj. do 17. 
roku życia

Komendy policji Powyżej 
średniej dla 
miasta/gminy

F Szczególnie 
zniszczone 
otoczenie

Obszary wyłączone 
z użytkowania 

Powierzchnia działek nie-
użytkowanych, tzw. odło-
gów miejskich, w stosunku 
do danego obszaru lub licz-
ba budynków zagrażających 
życiu i zdrowiu mieszkań-
ców oraz budynków wyłą-
czonych z eksploatacji

Właściwe 
wydziały urzę-
dów miejskich 
i gminnych

Powyżej 
średniej dla 
miasta/gminy

G Niski po-
ziom aktyw-
ności gospo-
darczej

Liczba zarejestro-
wanych podmiotów 
gospodarczych

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów
gospodarczych w przelicze-
nia na 1000 mieszkańców

Główny Urząd 
Statystyczny

Powyżej 
średniej dla 
miasta/gminy
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H Wysoki 
udział 
imigran-
tów, grup 
etnicznych 
i mniej szo-
ścio  wych 
oraz uchodź-
ców

Udział ludności 
narodowo ści niepo-
lskiej w ogóle ludno-
ści polskiej

Mniejszości etniczne 
i narodowe zgodnie 
z ustawą o mniejszościach 
narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym. 
Uchodźcy wg Konwencji 
genewskiej i Protokołu 
Nowojorskiego (zgodnie 
z art. 13 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 234, poz. 1695, z późn. 
zm.)

Główny Urząd 
Statystyczny.
Dane spisowe za 
2002 r., wydzia-
ły meldunkowe 
urzędów miej-
skich

Udział 
mniejszo ści 
powyżej 20% 
ogólnej liczby 
mieszkańców

I Porówny-
walnie niż-
szy poziom 
wartości 
zasobu 
mieszkanio-
wego

Liczba lokali bez 
instalacji
techniczno-sanitarnej

Obejmuje mieszkania, 
w których brak jest wodo-
ciągu lub centralnego ogrze-
wania lub gazu z sieci

Główny Urząd 
Statystyczny

Powyżej 
średniej dla 
miasta/gminy

J Niski po-
ziom wydaj-
ności ener-
getycznej 
budynków

Wskaźnik wydaj-
ności
energetycznej bu-
dynków

Audyt przeprowadzony 
w drodze ekstrapolacji na 
podstawie wieku. Określa 
się dwie grupy budynków 
według wieku. Grupa 
budynków wybudowanych 
po roku 1990 oraz grupa 
budynków wybudowanych 
przed rokiem 1990, przy 
czym w tej grupie 
budynków nie mogły być 
podejmowane żadne dzia-
łania termomodernizacyne 
dla budynków w przedziale 
wiekowym 1980-1990

Badania własne Udział budyn-
ków sprzed 
roku 1990 
i dodatkowo 
dla budynków 
z lat 1980-
1990 bez 
jakichkolwiek 
prac termomo-
derniza-
cyjnych, 
powyżej 20% 
w ogólnej 
liczbie budyn-
ków mieszkal-
nych wieloro-
dzinnych

Źródło: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 2008.
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5.3. Marginalizacja społeczna
Najczęściej degradacji społecznej i to na dużą skalę doświadczają dawne mia-

sta przemysłowe. Centra tych miast odznaczają się ponadprzeciętną kumulacją takich 
zjawisk, jak ubóstwo, bezrobocie i przestępczość. Społecznymi i ekonomicznymi ich 
wyznacznikami są m.in.: wiek, płeć, struktura gospodarstwa domowego według typu 
i wielkości rodziny, poziom wykształcenia, pozycja członków gospodarstwa domowego 
na rynku pracy.

Najczęstszą przyczyną marginalizacji społecznej jest ubóstwo. Z reguły prowadzi 
ono do alienacji na wielu płaszczyznach, uniemożliwiając normalną partycypację w ży-
ciu społeczności. Brak środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb 
jest przejawem marginalizacji ekonomicznej, a jednocześnie przyczynia się do wyklu-
czenia w innych sferach, jak choćby edukacyjnej (brak środków na kształcenie dzieci). 
W dzielnicach śródmiejskich analizowanych miast w większym stopniu, aniżeli w pozo-
stałych, skupiają się osoby w trudnej sytuacji fi nansowej (ryc. 5.1.). Po części wiąże się 
to ze wspomnianym wiekiem mieszkańców tych dzielnic, ale duży odsetek emerytów 
i rencistów nie wyjaśnia w pełni tego zjawiska.
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Ryc. 5.1.  Odsetek osób korzystających z pomocy materialnej MOPS w dzielnicach 
śródmiejskich na tle ogółu mieszkańców wybranych miast.

Źródło: Zborowski, Soja, 2009, Demografi czne uwarunkowania rewitalizacji w miastach polskich, s. 96.

O wyjątkowo złej sytuacji materialnej mieszkańców centralnych części miast de-
cyduje koncentracja niekorzystnych zjawisk, takich jak wysoki udział osób w wieku po-
produkcyjnym (ryc. 5.2.) i osób niezdolnych do pracy, utrzymujących się ze skromnych 
emerytur i rent, a także bezrobocie, w tym długotrwałe, którego pochodną bywają często 
patologiczne postawy społeczne.

Tendencje związane z bezrobociem w miastach pokrywają się z ogólnymi ten-
dencjami dotyczącymi mieszkańców całego kraju. Na uwagę zasługuje związek bez-
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robocia z poziomem wykształcenia ludności: wśród grup społecznych o najniższym 
poziomie wykształcenia odsetek pozostających bez pracy jest najwyższy, z kolei 
najmniejszy udział tych osób notowany jest wśród lepiej wykształconych. Ponad-
to należy zwrócić uwagę na problem bezrobocia strukturalnego, które wynika ze 
zmian w gospodarce narodowej wskutek kurczenia się niektórych dziedzin produk-
cji i zwalniania pracowników ze względu na wiek lub zbędne kwalifi kacje. W Pol-
sce obserwowane jest ono zwłaszcza w rejonach o silnych tradycjach górniczych, 
hutniczych oraz na obszarach popegerowskich. Odnosząc powyższe stwierdzenia 
do sytuacji w miastach polskich, trzeba stwierdzić, że pierwsza z wymienionych za-
leżności, dotycząca wykształcenia, różnicuje poziom bezrobocia w obrębie samego 
regionu miejskiego. Druga decyduje o niejednakowym poziomie bezrobocia w po-
szczególnych rejonach kraju. 
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Ryc. 5.2.  Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w śródmieściach w stosunku do 
analogicznego odsetka dla wszystkich mieszkańców w wybranych ośrodkach 
miejskich.

Źródło: Zborowski, Soja, 2009, Demografi czne uwarunkowania rewitalizacji w miastach polskich, s. 95.

Poziom bezrobocia jest zróżnicowany w przestrzeni miasta. Najwyższy udział no-
towany jest w śródmieściach (ryc. 5.3.).

Z bezrobociem oraz biedą często idą w parze takie zjawiska, jak alkoholizm, nar-
komania, bezdomność. Tych zaś nie sposób oddzielić od przestępczości. Ze względu 
na fakt, że każdy ośrodek miejski odznacza się swoistym charakterem, nie można ana-
lizować przestępczości w przestrzeni miejskiej za pomocą jednego uniwersalnego sza-
blonu. Geografi a przestępczości w miastach ma jednak pewne cechy niezmienne, do 
których zalicza się najwyższa koncentracja zjawisk w centrum miasta, a w dalszej ko-
lejności w dzielnicach o niższym statusie społeczno-ekonomicznym mieszkańców (Her-
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bert 1982). Ten fakt niewątpliwie wpływa na ogólne warunki życia skupiającej się tam 
ludności, gdyż, jak zauważa Smith (1986), przestępczość, wiedza o niej, wyobrażenia 
i własne obserwacje ludzi mają bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa, które 
to poczucie należy do bardzo ważnych aspektów jakości życia. 
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Ryc. 5.3.  Zróżnicowanie poziomu bezrobocia mieszkańców wybranych miast 
w zależności od wykształcenia.

Źródło: Zborowski, Soja, 2009, Demografi czne uwarunkowania rewitalizacji w miastach polskich, s. 99.

Przestrzenny rozkład poziomu przestępczości (biorąc pod uwagę przestępstwa kry-
minalne, z pominięciem drogowych oraz gospodarczych) w wybranych miastach zdaje 
się potwierdzać te uniwersalne zależności opisane przez Herberta (1982). Należy mieć 
na uwadze, iż zakłócanie porządku publicznego, przestępstwa i wykroczenia szczegól-
nie często występują w przestrzeniach publicznych: w parkach, dworcach, w okolicy 
placówek oświatowych oraz handlowych, co w pewnej części tłumaczy szczególne ich 
nagromadzenie w centrach miast, w których udział przestrzeni publicznych jest z reguły 
wyższy aniżeli w pozostałych strefach miejskich.

Równie złożoną sytuację w zakresie marginalizacji społecznej, podobną co do 
stopnia nagromadzenia niekorzystnych i patologicznych zjawisk do tej „klasycznej”, 
śródmiejskiej, notujemy w wielkich osiedlach mieszkaniowych. Jak wykazują badania, 
procesy marginalizacji społecznej w mniejszej skali dotykają społeczności osiedlowe 
dużych ośrodków metropolitalnych, jakkolwiek i tu istnieją różnice między jednostkami 
osadniczymi. Bardziej złożona jest sytuacja społeczna osiedli w miastach średnich i ma-
łych, szczególnie dotkniętych procesami restrukturyzacji dużych zakładów przemysło-
wych. Najszerzej procesy marginalizacji rozwijają się w dużych osiedlach przyzakłado-
wych fi rm, które wraz z mieszkańcami przestały utrzymywać infrastrukturę techniczną 
i społeczną. Jednocześnie spotykamy się tam z kompleksem zjawisk marginalizacyj-
nych: bezrobociem, ubóstwem, przestępczością i szybko postępującymi procesami sta-
rzenia się mieszkańców.
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Dla przykładu, z danych Straży Miejskiej w Rzeszowie zbieranych za pomocą mo-
nitoringu w częściach miasta uznawanych za niebezpieczne wynika, że głównym pro-
blemem większości rzeszowskich osiedli jest zakłócanie porządku publicznego związa-
ne z nadużywaniem alkoholu oraz wybryki chuligańskie polegające przede wszystkim 
na dewastacji mienia. Jednocześnie zwraca uwagę duża liczba miejsc niebezpiecznych 
w osiedlach śródmiejskich, w tym na Rynku. Ponadto należy podkreślić, że występujące 
tu zjawiska mają charakter szczególnie niebezpiecznych (pobicia, wymuszenia, kradzie-
że)8. Statystyki Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie również potwierdzają, że 
zagrożenie przestępczością nie rozkłada się równomiernie na obszarze miasta. Szczegól-
nie silne natężenie zdarzeń kryminalnych występuje na obszarach będących w zasięgu 
I oraz IV Komisariatu Policji, a zatem w Śródmieściu. Wyjątkowo duże jest zagrożenie 
przestępczością w rejonie dworca PKP i PKS, w dalszej kolejności także na Starym Mie-
ście. Wskaźniki przestępczości wskazują, że w 2006 r., w Śródmieściu Częstochowy na 
1000 mieszkańców przypadało 29,70 popełnionych przestępstw, podczas gdy dla całego 
miasta analogiczny wskaźnik wynosił jedynie 16,29. 

Kolejnym przykładem nierównomiernego rozmieszczenia przestępczości w prze-
strzeni miasta jest Olkusz. Nie jest on miastem o szczególnie wysokiej przestępczości, 
niemniej jednak niektóre rodzaje przestępstw, szczególnie stosunkowo drobnych, są bar-
dzo uciążliwe dla mieszkańców. Wbrew często spotykanej wśród mieszkańców opinii 
najbardziej niebezpiecznym rejonem miasta nie są osiedla wielorodzinne na obrzeżach, 
a Śródmieście, w szczególności Rynek wraz z przyległymi uliczkami oraz okolice ul. 
Kazimierza Wielkiego. W pozostałych częściach miasta poziom przestępczości jest 
znacznie niższy. Kradzieże, także te najczęstsze, przedmiotów o wartości poniżej 250 zł 
w znakomitej większości koncentrują się w Śródmieściu, bójki i pobicia koncentrowały 
się w Śródmieściu oraz na os. Tysiąclecia9.

5.4. Procesy polaryzacji i segregacji społeczno-przestrzennej
W badaniach dotyczących struktury społecznej oraz czynników statusu społecznego 

wykształcenie, a wraz z nim kwalifi kacje, jest zaliczane do najważniejszych elementów 
stratyfi kacji i polaryzacji społecznej (Domański H. 1996, Słomczyński 1999). Wykształ-
cenie obok pozycji zawodowej oraz uzyskiwanych dochodów jest jedną z podstawo-
wych cech położenia społecznego. W okresie powojennym w Polsce pozycję społecz-
ną jednostki determinował wraz z wymienionymi wyżej elementami oraz czynnikami 
politycznymi poziom wykształcenia. Nawet w czasach realnego socjalizmu w dużych 
miastach Polski, na przekór panującym ówcześnie ideałom egalitaryzmu, tworzyły się 
dzielnice postrzegane jako lepsze i gorsze. W dzisiejszej dobie wykształcenie zyskało na 

8 Program rewitalizacji obszarów miejskich w Rzeszowie (uzupełnienie i aktualizacja), Rzeszów, 
czerwiec 2005.

9 Lokalny Program Rewitalizacji dla Olkusza na lata 2008-2013, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 
2008.
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sile jako ważniejszy atrybut stratyfi kacji społecznej, w szczególności w społeczeństwach 
o silnie ukształtowanych mechanizmach merytokratycznych. Współcześnie poziom wy-
kształcenia, obok położenia materialnego, rozstrzyga o tworzeniu się w miastach stref 
ludności ubogiej i „przestrzeni elitarnej”.

W okresie transformacji w polskich miastach rozpoczęły się silne procesy straty-
fi kacyjne i polaryzacyjne społeczeństwa miejskiego, związane ze statusem społecznym 
nawiązującym do wykształcenia. Czy zatem procesy rewitalizacyjne będą wpływać na 
przekształcenia przestrzeni społecznej polskich miast, a jeśli tak, to gdzie (w których 
miastach, dużych czy małych), i czy będzie to prowadziło do dalszej segregacji prze-
strzennej na obszarach miejskich, czy wręcz przeciwnie, tempo tej segregacji zostanie 
ograniczone? Ze względu na brak w polskiej statystyce danych dla miast odnoszących 
się do ekonomicznych mierników polaryzacji społecznej, takich jak dochody rodzin, in-
dywidualne zarobki czy też zasoby materialne, dalszą część analizy oparto na jedynych 
dostępnych w tym zakresie danych dotyczących poziomu wykształcenia mieszkańców 
miast. 

Z biegiem czasu ukształtowały się w układzie regionalnym Polski „wyspy” prze-
ciętnie wysokiego wykształcenia ludności utworzone wokół dużych ośrodków miej-
skich w kraju. Utrzymał się też podział Polski na lepiej wykształcone południe i czę-
ściowo północ, a słabiej – część centralną i ścianę wschodnią10. Generalnie najwyż-
szym cenzusem legitymują się mieszkańcy ośrodków największych, najsłabiej wyedu-
kowaną ludność spotykamy natomiast w mniejszych ośrodkach. Różnice w miastach 
w zakresie wykształcenia wyższego sięgają 20 pkt. procentowych (Warszawa i np. 
Maszewo). Równie poważne są zróżnicowania w zakresie wykształcenia średniego. 
Wahają się w one przedziale 24-40% mieszkańców w wieku 13 i więcej lat. Istotne 
z punktu widzenia rewitalizacji jest także to, iż niski poziom wykształcenia cechuje 
większość dużych, starych ośrodków przemysłowych. Przykładem jest tu zatrważają-
co niski poziom wykształcenia ludności miast Górnego Śląska: Zabrza, Bytomia, No-
wej Rudy i mniejszych, jak np. Knurów. Programy rewitalizacyjne w tych ośrodkach 
mogą trafi ć na trudną do pokonania barierę społeczną. Warto zauważyć, że ogólnie 
stosunkowo niski poziom wykształcenia wyższego nadal obserwujemy w Łodzi, któ-
rą z racji dużej koncentracji starej zdegradowanej substancji mieszkaniowej, czekają 
w niedalekiej przyszłości wręcz rewolucyjne przemiany strukturalne. Należy jedno-
cześnie zauważyć, że wiele mniejszych miast w Polsce ma stosunkowo duży potencjał 
wykształcenia jak np. historyczny Sandomierz, ale też Przemyśl, Siedlce, wyjątkowo 
duży jest on w Rzeszowie. Ośrodki te od dawna mają rozwinięte szkolnictwo średnie, 
a w ostatnich latach rozwinęło się tam także szkolnictwo wyższe. Względnie wysokim 
poziomem wykształcenia ludności cechują się też miasta położone w obrębie obsza-
rów metropolitalnych. 

Procesy segregacji oraz polaryzacji społecznej są w ostatnich latach pogłębiane 
przez migracje ludności ze wsi do dużych miast i z małych lub średnich miast do dużych 

10 Układy te obejmują nie tylko ludność wiejską, dotyczą także mieszkańców małych miast.
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ośrodków miejskich. Dobrym przykładem jest tu zlewnia migracyjna Warszawy, obej-
mująca swym zasięgiem teren Polski środkowej, północno-wschodniej i wschodniej. 
Napływ ludności do Warszawy objął zarówno gminy wiejskie, jak i miejskie. Warszawa 
przejęła wykształconych mieszkańców z ośrodków centralnych oraz ich stref podmiej-
skich, jak Radom. Siedlce, Biała Podlaska, Łomża, Ostrołęka, Ciechanów, Płock, Skar-
żysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski.

Co ważne, dzięki migracjom utrzymują się, a nawet pogłębiają różnice regionalne 
w zakresie poziomu wykształcenia i kwalifi kacji, szczególnie mocno zaznaczają się one 
między poszczególnymi kategoriami miast. Zwraca uwagę duża polaryzacja struktury 
wykształcenia zarówno wśród odpływających jak i napływających, przy czym miasta 
małe i średnie tracą przede wszystkim mieszkańców wykształconych, których pozysku-
ją duże ośrodki miejskie. Np. w strukturze ludności napływającej do Krakowa 40% jej 
ogółu stanowią meldujący się na pobyt stały mieszkańcy z wyższym wykształceniem, 
z kolei spośród emigrantów, np. ze Starachowic niemal 30% odpływających legitymuje 
się wykształceniem wyższym (Warych-Juras 2007). Warto dodać, że odpływ z miast 
średniej wielkości obejmuje wszystkie dzielnice, przy czym dużą część stanowią miesz-
kańcy bloków. Dla procesów rewitalizacji odpływ migracyjny z mniejszych miast do-
brze wykształconej ludności oznacza zmniejszenie liczby potencjalnych, najsilniejszych 
zazwyczaj ekonomicznie aktorów gry o rewitalizowane mieszkania. Ludność dobrze 
wykwalifi kowana, pochodząca z mniejszych ośrodków dzięki procesom rewitalizacji 
zajmie dzielnice o dobrej sytuacji mieszkaniowej. Z powodu rewitalizacji dotychczas 
zdegradowane dzielnice opuści ludność słabsza ekonomicznie. Będzie to prowadziło 
do zmniejszenia się segregacji przestrzennej w prestiżowych dzielnicach centralnych. 
Oznacza to jednocześnie pogłębienie segregacji na obszarze dużych miast. Wszak nie 
wszystkie obszary będą podlegać rewitalizacji.

Generalnie miasta duże możemy podzielić na dwa typy: ośrodki o wielofunkcyj-
nym, metropolitalnym charakterze, jak Warszawa i Kraków, ale też Poznań i Wrocław 
oraz duże miasta zdominowane w przeszłości przez przemysł, jak Łódź i Katowice. 
W miastach pierwszego typu notujemy rozwinięte procesy gentryfi kacji, które towarzy-
szą procesom rewitalizacyjnym i są ich następstwem. Dlatego udział osób z wykształce-
niem wyższym w śródmieściach tych miast nie zmniejsza się, a wręcz przeciwnie, wzra-
sta, jak to możemy obserwować w Warszawie czy Krakowie, gdzie w latach 1988-2002 
udział osób w wieku powyżej 15 lat wzrósł w strefi e centralnej z około 25% do 30% tej 
grupy wieku. W Warszawie udział osób z wykształceniem wyższym w wielu rejonach 
Śródmieścia przekracza 40% ogółu mieszkańców. Obok nich występują kwartały star-
szej, jeszcze nieodnawianej zabudowy, w których poziom wykształcenia jest stosun-
kowo niski, udział mieszkańców z wykształceniem wyższym sięga kilkunastu procent 
populacji w wieku 15 lat i więcej.

Jednymi z najistotniejszych zjawisk związanych z marginalizacją społeczną, ale 
też z polaryzacją społeczną oraz segregacją przestrzenną jest obok poziomu wykształ-
cenia wielkość i struktura gospodarstw domowych. W Polsce występują spore różni-
ce w zakresie wielkości gospodarstw domowych między miastami dużymi a średnimi 
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i małymi. Duże miasta przeszły bardzo szybko transformację demografi czną i gospo-
darstwa domowe niewiele odbiegają wielkością od ich odpowiedników na Zachodzie, 
średnie i małe ośrodki diametralnie różnią się od nich pod tym względem. Ma to istotne 
znaczenie dla formułowania programów rewitalizacyjnych, które powinny uwzględniać 
średnią wielkość gospodarstwa domowego w regionie i oceniać zachodzące w tej tym 
zakresie tempo zmian.

5.5. Depopulacja miast a procesy suburbanizacji
Depopulacja dotyczy przede wszystkim śródmieść polskich miast w okresie trans-

formacji. Zostały nią także objęte niektóre wielkie osiedla mieszkaniowe. Obserwuje 
się co najmniej dwa typy wyludniania się śródmieść. Pierwszy z nich obejmuje miasta 
poprzemysłowe i charakteryzuje się stałym szybkim tempem ubytku ludności. Drugi typ 
zaznacza się w dzielnicach centralnych dużych metropolii, gdzie procesy depopulacji 
zostały częściowo powstrzymane. Można to łączyć zarówno z procesami gentryfi kacji 
dzielnic centralnych, jak i sporym napływem ludności z zewnątrz, zamieszkującej te 
dzielnice czasowo.

Ubytek liczby mieszkańców wielkich osiedli będzie niewątpliwie znacząco wpły-
wał na tempo przemian ludnościowych w całych miastach. Należy tu zaznaczyć, że 
ubytek ten wiąże się nie tylko z procesami emigracji, zwłaszcza zamożniejszych miesz-
kańców tych osiedli. Tempo depopulacji regulują też zmiany postaw wobec rodziny 
i ogólny znaczny spadek jej przeciętnej wielkości.

Depopulacja wiąże się bezpośrednio z suburbanizacją. Pomimo że suburbaniza-
cja na szerszą skalę jest w Polsce procesem stosunkowo młodym, ma jednak pewne 
cechy strukturalne, które są bardzo podobne do notowanych w zachodniej Europie. 
Do polskich suburbiów wędruje z miast centralnych ludność przeciętnie starsza od 
mieszkańców zasiedlających suburbia miast zachodnich. Kolejną wyróżniającą cechą 
migrantów z miast do suburbiów jest przeciętnie wyższe wykształcenie. Spis ludności 
z 2002 r. ujawnił, że w gminach podmiejskich wśród migrantów osoby z wyższym wy-
kształceniem stanowiły z reguły powyżej 15% ogółu napływających11. Zwracając uwa-
gę na rozwinięte procesy suburbanizacji, należy dostrzegać ich ścisły związek z pro-
cesami rewitalizacji. Obydwa procesy należy widzieć w perspektywie ich społecznego 
kontekstu. Jak na to zwrócono uwagę w procesie suburbanizacji bierze udział przede 
wszystkim ludność wieku produkcyjnym, dobrze wykształcona, a zatem o przeciętnie 
wysokim statusie społecznym i materialnym. Jest to ludność zainteresowana poprawą 
standardu własnych warunków mieszkaniowych i swojego dotychczasowego otocze-
nia mieszkaniowego.

11 W niektórych gminach położonych pod Warszawą i Poznaniem udział tej grupy osób przekraczał 
1/3 ogółu imigrantów (Śleszyński 2006).
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5.6. Cudzoziemcy i imigranci
Napływ obcokrajowców do Polski przez wiele lat był zjawiskiem marginalnym. 

Jednak od początku transformacji ustrojowej dynamika zmian w zakresie imigracji ob-
cokrajowców zaczęła wykazywać tendencje do wzrostu, które wzmocniły się po wejściu 
Polski do strefy Schengen. Niewątpliwie wraz z dalszymi postępami w rozwoju społecz-
no-gospodarczym kraju procesy imigracji obcokrajowców przybiorą na sile i podobnie 
jak w krajach Europy Zachodniej głównymi odbiorcami tej przyszłej fali migracyjnej 
będą duże miasta. Istotne staje się zatem pytanie o wpływ imigracji obcokrajowców na 
przebieg procesu rewitalizacji w polskich miastach. 

Według GUS w 2006 r. zameldowało się z zagranicy na pobyt stały 10,8 tys. osób. 
Przy czym aż 79% stanowiły migracje do miast (7,9 tys. osób), natomiast pozostała 
część imigrantów (21%) za miejsce osiedlenia wybrała wieś. Cudzoziemcy osiedlają się 
przede wszystkim w województwie mazowieckim, nieco rzadziej na Śląsku i w Mało-
polsce. Główny strumień cudzoziemców skierowany jest do dużych miast (Warszawa, 
Łódź, Poznań, Lublin, Szczecin, czy Trójmiasto) (Głąbicka, Sakson 1997). Według UC 
w 2004 r. ponad połowa mieszkańców Dolnego Śląska mieszkała we Wrocławiu, Wał-
brzychu i Legnicy, Małopolski 71% mieszkało w Krakowie i Tarnowie, podczas gdy 
90% imigrantów z Mazowsza mieszkało w Warszawie i w powiatach bezpośrednio przy-
legających (Analiza… 2007). 

Dotychczasowe badania rozmieszczenia obcokrajowców w miastach wskazują na 
zachodzące w tej dziedzinie procesy segregacji przestrzennej. Imigranci dobrze wy-
kształceni, z wysokimi zarobkami, pochodzący zazwyczaj z Zachodu preferują wielko-
miejskie dzielnice centralne. Imigranci o niskich kwalifi kacjach, zatrudnieni w usługach 
niższego rzędu, ze względu na przystępne dla nich czynsze wybierają dzielnice peryfe-
ryjne. Wszystko wskazuje, że rewitalizacja może w przyszłości ograniczyć napływ do 
centrów miast imigrantów o niskich kwalifi kacjach zawodowych i niedużych możliwo-
ściach ekonomicznych. Może oznaczać powstawanie enklaw ubogiej ludności cudzo-
ziemskiej w niektórych substandardowych osiedlach i przedmieściach.

5.7. Cykl degradacji śródmieścia
W dzielnicach śródmiejskich obserwuje się nagromadzenie niekorzystnych, pato-

logicznych wręcz zjawisk ze sfery społecznej. Odznaczają się one ponadprzeciętną ku-
mulacją problemów, takich jak ubóstwo, bezrobocie, przestępczość. Idzie to w parze ze 
stosunkowo niskim poziomem wykształcenia mieszkańców oraz przewagą osób w wie-
ku poprodukcyjnym w porównaniu z pozostałymi dzielnicami miasta. Taka sytuacja 
społeczna nakłada się na niekorzystne zjawiska z zakresu organizacji przestrzeni oraz 
estetyki otoczenia (degradacja techniczna budynków, braki infrastrukturalne). Wynika 
to w znacznym stopniu ze stosunkowo małego zakresu inwestycji realizowanych przez 
władze gminne oraz z niskiego poziomu inwestycji podejmowanych przez prywatnych 
przedsiębiorców. 
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Ryc. 5.4. Cykl degradacji śródmieścia.
Źródło: opracowanie własne.
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Wzajemny układ przedstawionych niekorzystnych zjawisk wpływa na proces de-
gradacji śródmieścia, który można opisać w ramach cyklu jego degradacji (ryc. 5.4.). Na-
leży zaznaczyć, że zaprezentowany cykl w generalnym zarysie dotyczy zarówno miast 
zachodnich, jak i środkowoeuropejskich. W prezentowanej postaci zjawiska wyszcze-
gólnione w cyklu dotyczą specyfi ki rozwoju społeczno gospodarczego polskiego miasta 
w okresie powojennym. Z tego też względu cykl ten został podzielony na dwie zasad-
nicze części (okresy) jego funkcjonowania: okres realnego socjalizmu i okres transfor-
macji. Należy uznać, że procesy degradacji polskich miast, a szczególnie ich śródmieść, 
sięgają czasów minionych, tj. okresu powojennego, kiedy to prawo własności zostało 
zanegowane, a jego działanie zredukowane do minimum, nastąpiła komunalizacja lub 
upaństwowienie nieruchomości. Brak zainteresowania starą substancją mieszkaniową 
ze strony władz centralnych i miejskich szedł w parze ze skierowaniem przez ówcze-
snych decydentów uwagi wyłącznie na uprzemysłowione, wielkogabarytowe budow-
nictwo mieszkaniowe. Sytuacja ta doprowadziła do niebywałej degradacji substancji 
mieszkaniowej centrów miejskich (poza odbudowanymi partiami śródmieść w miastach 
zburzonych w trakcie II wojny światowej). Do degradacji materialnej przyczynił się też 
zainicjowany przez ówczesne komunistyczne władze proces klasowej poprawy uwar-
stwienia społecznego mieszczańskich śródmieść (vide Kraków), prowadzący w rezul-
tacie do przeludnienia mieszkań i zasiedlania ich mieszkańcami o przeciętnie niskim 
statusie społecznym. 

W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia młode wykształcone pokolenie zamiesz-
kujące śródmieścia masowo zaczęło je opuszczać, przenosząc się do nowych osiedli 
mieszkaniowych. Prowadziło to do kolejnej fazy degradacji społecznej centrów, które 
już ówcześnie zaczęły się starzeć, obniżając jednocześnie poziom kapitału społeczne-
go mieszkańców. W tym samym czasie do komunalnych, dużych mieszkań regular-
nie dopływała stosunkowo słabo wykształcona ludność ze wsi. W efekcie początek 
transformacji zastał centralne partie miast w złym stanie materialno-technicznym oraz 
społecznym.

Kondycja społeczna w początku „wielkiej zmiany” zaczęła się raptownie pogar-
szać, szczególnie w śródmieściach miast, za sprawą postępującego bezrobocia struktu-
ralnego, które objęło w pierwszej kolejności osoby o niskich kwalifi kacjach. W efekcie 
przede wszystkim w śródmieściach, choć także w osiedlach przyzakładowych, pojawiły 
się zjawiska znane pod postacią cyklu ubóstwa (Knox 1994), jak malejące gwałtownie 
dochody gospodarstw domowych, patologia społeczna, w tym alkoholizm, problemy 
ze zdrowiem, rozbite rodziny, przestępczość, prowadzące do obniżania i tak już niezbyt 
wysokiego poziomu i jakości życia. 

W dość krótkim czasie odżyło społeczne naznaczanie (etykietowanie) dzielnic 
i kwartałów miasta, w których nagromadzenie niekorzystnych zjawisk było szcze-
gólnie duże. Czyniące szybkie postępy urynkowienie czynszów oraz częściowa re-
prywatyzacja i komercjalizacja budynków i nieruchomości, tak przez ich właścicie-
li oczekiwane, dopełniły listę problemów, z którymi musiały się zmierzyć ubogie 
rodziny, pozostające w coraz szerszym zakresie na garnuszku opieki społecznej. 
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Ponieważ miasta nie miały wolnych mieszkań komunalnych, ubodzy mieszkańcy, 
niekoniecznie z rodzin patologicznych, pozostawali w swych dotychczasowych 
mieszkaniach. 

Od polowy lat 90. ubiegłego stulecia rozpoczął się exodus młodych, dobrze wy-
kształconych mieszkańców śródmieść do osiedli suburbialnych i apartamentowców. 
Przybrał on jeszcze bardziej ostrą formę w ośrodkach miejskich o upadających funk-
cjach przemysłowych. Dobrze wykształceni mieszkańcy tych miast zaczęli je opusz-
czać, udając się za pracą do dużych polifunkcyjnych ośrodków, oferujących zatrudnie-
nie i godziwe zarobki w różnorodnych fi rmach i instytucjach. Oczywiście opuszczanie 
dzielnic śródmiejskich przez młodych mieszkańców przyczyniało się do pogłębienia re-
cesji społecznej tych dzielnic oraz ich depopulacji a także zwiększało udział starzejącej 
się ludności. 

Pojawiły się problemy z zasiedleniem, najbardziej zdegradowanych materialnie 
budynków, czemu towarzyszyło relatywne w stosunku do rosnących czynszów ich 
obniżanie, a także spadek wartości nieruchomości. W dużych miastach, w tzw. złych 
dzielnicach pojawili się w tych zdeteriorowanych kamienicach – jeszcze nie gremialnie 
– przedstawiciele mniej zamożnych imigrantów, głównie z Azji i Europy Wschodniej 
(Warych-Juras, Gałka 2009). Mieszkania w dużych miastach o lepszym standardzie, ale 
niezbyt wysokim, zostały z kolei zasiedlone przez studentów, co znane jest jako z lite-
ratury proces „studentyzacji” czy „beanizacji”. Pojawienie się słabszych ekonomicznie 
grup społecznych w śródmieściu wraz z postępującymi procesami pauperyzacji stałych 
mieszkańców prowadziły do ekonomicznego upadku tych dzielnic, wyrażającego się 
w upadku usług i handlu oraz wszechobecności sklepów z odzieżą z drugiej ręki. Ca-
łego obrazu dopełniał niski poziom inwestycji realizowanych przez samorząd i sektor 
prywatny. 

Zatem cały cykl degradacji śródmieścia rozgrywa się na co najmniej czterech 
płaszczyznach: ekonomicznej, urbanistyczno-infrastrukturalnej, prawnoadministracyj-
nej i społecznej, może on być podzielony na dwie fazy: realnosocjalistyczną i transfor-
macyjną. W dużej mierze cykl ten można odnieść do postępującej degradacji wielkich 
osiedli mieszkaniowych, w tym szczególnie dawnych robotniczych osiedli zakładowych. 
To, co w pewnej mierze odróżnia osiedla mieszkaniowe od śródmieść, to utrzymująca 
się bardzo wysoka gęstość zaludnienia brutto, przeludnienie mieszkań, ale też relatyw-
nie wysoki poziom życia przy jednocześnie pojawiających się na dużą skalę procesach 
stygmatyzacji i etykietowania wybranych osiedli. 

Cykl ten wskazuje na wiele zjawisk niekorzystnych z punktu rozwoju społecznego 
miasta, w tym jego śródmieścia, które powinny być przedmiotem dogłębnych analiz 
przed podjęciem działań rewitalizacyjnych. Wskazuje on jednocześnie na podmiot rewi-
talizacji, którym jest każdy mieszkaniec miasta bez względu na jego pozycję na drobinie 
społecznej i związane z nią zróżnicowane możliwości aktywnej partycypacji w działa-
niach rewitalizacyjnych. 
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5.8. Wnioski 
Prowadzone badania dają podstawę do rozszerzenia kryteriów wyboru obszarów 

wymagających rewitalizacji w polskich miastach o następujące dane:
 wskaźnik gęstości zaludnienia,
 wielkość gospodarstw domowych,
 funkcje pełnione przez dzielnice (lub miasto) w okresie realnosocjalistycznym i ich 

zmiany w okresie transformacji,
 ocena wizerunku dzielnicy, osiedla przez mieszkańców miasta, w tym stygmatyza-

cja i etykietowanie,
 miary poziomu i jakości życia (wynagrodzenie realne gospodarstw domowych, 

struktura wydatków na 1 osobę, wyposażenie mieszkań w sprzęt AGD i elektroniki 
użytkowej, stopień zadowolenia z wybranych dziedzin życia codziennego).
Dla celów delimitacji obszarów podlegających rewitalizacji a także oceny i moni-

toringu jej efektów wymagane jest tworzenie baz danych przestrzennych dotyczących 
zjawisk demografi czno-społecznych, uwzględniających podziały wewnątrzmiejskie na 
dzielnice i osiedla mieszkaniowe (poziom jednostek urbanistycznych). Wskazany jest 
także monitoring procesów migracji i gentryfi kacji oraz segregacji przestrzennej w celu 
ocenienia wpływu działań rewitalizacyjnych na zmiany składu społecznego mieszkań-
ców i tworzenie się nowych układów społeczno-ekologicznych.

Szeroko rozumiana polityka mieszkaniowa gminy jest zasadniczym narzędziem 
przeciwdziałającym bezdomności oraz zjawiskom wypierania dotychczasowych miesz-
kańców z odnawianych zasobów (szczególnie prywatnych, choć nie tylko). Brak jest 
natomiast instrumentów dostosowanych do specyfi ki procesów odnowy zaniedbanych 
dzielnic miasta. Pożądana partycypacja właścicieli prywatnych w fi nansowaniu prac 
rewitalizacyjnych jest możliwa tylko pod warunkiem uzyskania przez nich zwrotu po-
niesionych nakładów. Jednak zwrotu poprzez podniesienie czynszu w odnowionych lo-
kalach skutkuje wymianą znacznej części najemców. Przeciwdziałanie tym zjawiskom 
dotychczasowymi instrumentami jest skazane na niepowodzenie.
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Rozdział 6. Społeczne kryteria delimitacji obszarów 
kryzysowych

Miasta, zwłaszcza wielkie, można postrzegać jako swoiste laboratoria życia spo-
łecznego w tym sensie, że wszelkie procesy są w nich szczególnie nasilone i przebie-
gają z większą intensywnością. Ta cecha miasta powoduje, że zarówno w przestrzeni 
miejskiej, jak i w systemie społecznym miasta kumulują się rozmaite zjawiska zarówno 
pozytywne jak i negatywne, w sferze form przestrzennych, kultury, sposobów zorganizo-
wania życia społecznego, gospodarki, sztuki i architektury i in. To miasta są miejscami 
innowacji, miejscami lokowania rozmaitych eksperymentów. Jednocześnie miasto cha-
rakteryzujemy, odwołując się do trzech co najmniej osobliwości tego środowiska spo-
łeczno-przestrzennego: zespolenia wielu elementów przestrzennych i społecznych, wyni-
kającego z ich koncentracji na ograniczonym obszarze; intensywności życia miejskiego 
oraz przemieszania wszystkich rodzajów działalności ludzkiej (Gruen 1965 s. 28). 

Kształtują się w ten sposób rozmaite czynniki kryzysogenne, sprzyjające narasta-
niu i utrzymywaniu się problemów społecznych w mieście. Gottdiener i Hutchinson 
(2006, s. 199) wskazywali, że przez większą część dziejów cywilizacji ludzkiej życie 
miejskie stawało się wręcz synonimem problemów społecznych.

Należy wskazać także, że wobec miasta jako środowiska mieszkalnego formułowa-
ne są wysokie oczekiwania, co wiąże się z tradycyjnym postrzeganiem miasta jako „wyż-
szej formy” skupienia społecznego. Tego typu postawy ukształtowały się bardzo wcze-
śnie, czego dowodem mogą być liczne próby konstruowania miast idealnych. Jednocze-
śnie jednak te same wysokie oczekiwania stają się podstawą postrzegania niedogodności 
życia miejskiego czy niesprawności w funkcjonowaniu miast jako bardzo dolegliwych, 
choć przecież wiele z nich występuje nie tylko na obszarach miejskich. Wyrazicielem 
takiego „rozczarowania miastem” był chociażby Patrick Geddes (1915, s. 73-74), który 
jeszcze w XIX wieku określił współczesne mu miasto mianem kakotopii12.

6.1. Źródła powstawania problemów społecznych w miastach
Te dwie tendencje: narastanie czynników kryzysogennych w mieście oraz for-

mułowanie wysokich oczekiwań wobec miasta i życia miejskiego, nasilając się, spo-
wodowały powszechnie występujące w miastach zjawiska pauperyzacji, zarówno 
w wymiarze społecznym, jak i przestrzennym. Znaczenie tego drugiego czynnika, 

12 Słowo: kakotopia wywodzi się z dwóch greckich słów: kakós (zły) i tópos (miejsce).
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czyli niespełnione oczekiwania wobec miasta, wyraża się w tym, że osoby (rodziny) 
niezadowolone z warunków życia, możliwości zaspokajania potrzeb, zwłaszcza te 
o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, wyprowadzają się z pewnych obsza-
rów uznanych przez nich za nieatrakcyjne. Dotyczy to na przykład tzw. blokowisk, 
obszarów ze zdegradowaną zabudową, miejsc, w których zlokalizowana została in-
westycja uznana za uciążliwą, obszarów, na których osiedlają się nieakceptowane 
mniejszości itd. W ten sposób może zwiększać się liczba miejsc „problematycznych”, 
zagrożonych dalszą degradacją. Jeśli to zagrożenie nie zostanie w porę dostrzeżone, 
zazwyczaj zjawiska degradacji nasilają się, co może prowadzić do sytuacji określanej 
w amerykańskiej polityce miejskiej jako redlining. Chodzi tu o powstawanie obsza-
rów (zaznaczonych na mapie miasta ostrzegawczą czerwoną linią), na których stop-
niowo pogłębiają się powiązane ze sobą objawy degradacji społecznej, przestrzennej, 
gospodarczej. 

Te miejsca podlegają negatywnej stygmatyzacji wyrażającej się m.in. w tym, że 
banki nie chcą udzielać kredytów na inwestycje, które miałyby być tam zlokalizowane, 
mały i średni biznes likwiduje tam swoje przedsięwzięcia, podobnie rozmaite instytucje 
(niepubliczne), w tym także edukacyjne. Z drugiej strony adres w takim miejscu stygma-
tyzuje mieszkańca, sprzyja stereotypowemu postrzeganiu go jako potencjalnego spraw-
cy niedozwolo nych czynów, osoby niepewnej, nie w pełni akceptowanej w wielu sytu-
acjach. 

Zjawisko rozpoznawania „dobrych” i „złych” adresów w Polsce nie jest jeszcze 
tak powszechne, jednak już występuje. Przywołując koncepcje szkoły chicagowskiej 
można wskazać, że w wielu dużych miastach Polski pojawiają się zjawiska koncentracji, 
skupiania się ludzi o podobnych cechach w konkretnej dzielnicy miasta a także zjawiska 
segregacji związanej z współzawodniczeniem o najlepsze obszary w przestrzeni miej-
skiej i „wypychaniem” pewnych (najsłabszych) grup do miejsc gorszych (pod takim czy 
innym względem) (Szczepański Nurek 1997, s. 31).

W każdym społeczeństwie, nie tylko „ofi cjalnie” wielokulturowym jak USA, Ka-
nada, czy Niemcy, istnieją rozmaite środowiska, które z różnych powodów (religijnych, 
kulturowych, ekonomicznych) są łatwo, nieraz automatycznie, wykluczane. To na przy-
kład Romowie w wielu krajach, zwłaszcza postsocjalistycznych. Według ofi cjalnych 
szacunków słowackich co dziesiąty obywatel tego kraju jest Romem, a bezrobocie w tej 
grupie wynosi niemal 100%13. Także w Polsce mamy środowiska „odrzuconych” i „wy-
kluczonych”, poddawane analizie od początku lat dziewięćdziesiątych, które nie uczest-
niczą w procesach dialogu społecznego, coraz bardziej zamykając się w kręgu potrzeb 
podstawowych i nastawiając na „przeżycie najbliższego dnia”. 

W większości krajów rozwiniętych bieda jest zjawiskiem typowym dla miast, 
zwłaszcza wielkich. Dotyczy to np. Stanów Zjednoczonych (Majer 1997), ale także wie-
lu miast Europy Zachodniej (Preteceille 2000). W Polsce bieda w znacznym stopniu 
dotyka terenów wiejskich, co oznacza, że istnieje u nas odmienny przestrzenny rozkład 

13 Problem niepoprawny politycznie; D. Wieczorek, Polityka nr 46, 16 listopada 2002.
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ubóstwa, biedy i innych związanych z tym zjawisk. Jednak także w Polsce wiele miast 
ma znaczne obszary naznaczone ubóstwem i zjawiskami pochodnymi, jak bierność za-
wodowa, zachowania patologiczne, marginalizacja społeczna, uzależnienie od instytucji 
pomocy społecznej i in. (Grotowska-Leder 2001, s. 47).

Wiele kwestii związanych z degradacją obszarów miejskich w Polsce ma swoje 
źródła w dziedzictwie okresu socjalizmu, okresu dominowania państwa właścicie-
la mieszkań, nieruchomości, sklepów, środków transportu itd. Kształtowanie mia-
sta socjalistycznego pod każdym względem: społeczno-kulturowym, gospodarczym 
i wreszcie przestrzennym, podporządkowane było realizacji ideologicznej wizji 
egalitarnego społeczeństwa, którego podstawę stanowiła wielkoprzemysłowa kla-
sa robotnicza. Powstawała w ten sposób, zwłasz cza w miastach nowo tworzonych 
i intensywnie rozbudowywanych, zbiorowość „nieuła dzona” społecznie ze wzglę-
du na destrukcję tradycji, nasilenie procesów migracyjnych, brak powszechnie ak-
ceptowanych wartości, brak poczucia współuczestnictwa i przynależności. Ponadto 
należy wskazać nieracjonalną politykę przestrzenną, nie opartą na respektowaniu 
cen a także zasady „najkorzystniejszego spożytkowania”, powstawały obszary pu-
ste (także w centrach miasta), źle zagospodarowane. Wiele miast przemysłowych 
zapłaciło wysoką cenę za swój wzrost, cenę związaną z pogarszaniem się warunków 
życia, a czasami nieodwracal nymi szkodami w środowisku naturalnym, zwłaszcza 
jeśli w procesie uprzemysłowienia igno rowano dawne, historyczne funkcje pewnych 
miejsc, możliwości rozwoju przemysłu (lokali zacja złóż naturalnych, istnienie zaple-
cza przemysłowego, zasobów kadry).

Po roku 1990 wiele wielkich inwestycji z okresu socjalizmu upadło, co stało się 
początkiem kolejnych procesów degradacji materialnej i społecznej na tych terenach. 
Jak przewidywał Jałowiecki, w nowej rzeczywistości będzie coraz bardziej ujawniać 
się problem pozostałości po systemie socjalistycznym, a zwłaszcza destrukcja tech-
niczna i społeczna degradacja wielkich blokowisk zaprojektowanych i zbudowanych 
w innej rzeczywistości, w odpowiedzi na inne oczekiwania i zgodnie z innymi moż-
liwościami. Chodzi tu zwłaszcza o kwestię nieuwzględniania rachunku ekonomicz-
nego zarówno w kwestii stosowanych technologii, jak i kosztów eksploatacji, dalej 
poziom wykonawstwa i jakość użytych materiałów, wreszcie o kwestię utrzymywania 
ich i modernizowania w nowych warunkach gospodarki rynkowej. Ta sytuacja stwarza 
zagrożenie wystąpienia zjawisk przekształcania się blokowisk w slumsy (Jałowiecki 
1995). 

Warto tu wskazać, że te pesymistyczne prognozy nie potwierdziły się powszech-
nie, sytuacja braku mieszkań, absurdalnie wysokich cen metra kwadratowego w wie-
lu miastach spowodowała – obok innych jeszcze czynników – zmiany postaw wobec 
blokowiska, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań – poprawy standardów jakości 
mieszkań i budynków. Oczywiście można wskazać przykłady degradacji społeczno-de-
mografi cznej wielkich zespołów mieszkaniowych, z których wyprowadzają się rodziny 
o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym i wykształceniu, nie jest to jednak jedyny 
scenariusz przyszłości tych dzielnic miasta. 
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Węcławowicz14 w założeniach do projektu badawczego zwraca uwagę na fakt, że 
w stosunku do tych obszarów nastąpiło charakterystyczne uproszczenie. Znaczna część 
literatury przedmiotu skupia się na negatywnych aspektach ich funkcjonowania i formu-
łuje raczej negatywne ścieżki rozwoju, pomijając lub traktując z góry jako nieskuteczne 
pojawiające się inicjatywy społeczne i polityczne15. 

Tymczasem można sobie wyobrazić, że poprzez analizę całego syndromu czynników 
sprzyjających narastaniu kryzysowości tych obszarów ujawni się powiązania np. między 
stosunkowo niskim statusem mieszkańców, brakiem wysokiej jakości przestrzeni publicz-
nych, niezadowalającym stanem technicznym budynków, niedostatecznym skomunikowa-
niem obszaru z innymi częściami miasta itd. W tym sensie odpowiednia wiedza szczegóło-
wa o sytuacji konkretnego osiedla blokowiskowego mogłaby wspomagać proces szukania 
rozwiązań, wychodzący poza standardowe elementy polityki miejskiej nakierowane na 
poprawę stanu materii czy równie standardowe rozwiązania integracyjne.

W miastach kształtują się specyfi czne przestrzenne wzory nierówności, co oznacza 
kumulowanie się negatywnych zjawisk w określonych obszarach. Gottdiener i Hutchin-
son podkreślają znaczenie cech przestrzeni miejskiej dla występowania problemów spo-
łecznych. Wykorzystując zaproponowane przez nich podejście społeczno-przestrzenne 
(the socio-spatial approach), można wskazać na kilka czynników najbardziej znaczą-
cych dla powstawania i utrzymywania się obszarów problemowych.

Wymieńmy tu najpierw fakt, że w mieście koncentrują się zasoby różnego rodzaju: 
kapitał ludzki, kapitał społeczny, gospodarczy i in. Jednak dostępność tych zasobów nie jest 
jednakowa i ma wpływ na możliwości realizowania aspiracji i dążeń życiowych przez jed-
nostki i grupy zamieszkujące poszczególne obszary. Działają tu także czynniki związane ze 
zróżnicowaniem etnicznym, społeczno-ekonomicznym, demografi cznym (Gottdiener, Hut-
chinson 2006, s. 201). W efekcie powstają pewne miejsca (dzielnice, ulice) w przestrzeni 
miejskiej, w których dysproporcjonalnie występują zjawiska niekorzystne o różnorodnym 
charakterze: społecznym ,kulturowym, przestrzennym – obszary kryzysowe.

6.2. Problemy defi nicyjne obszarów kryzysowych
Obszar kryzysowy jest jednym z kilku najważniejszych terminów odnoszących się 

do aspektów społecznych w teorii i praktyce programów rewitalizacji. Pojęcie to zostało 
zdefi niowane na użytek działań rewitalizacyjnych stosunkowo precyzyjnie16, choć pro-

14 Restructuring Large-scale Housing Estates in Euopean Cities: Good practices and new Visions for 
Sustainable Neighbourhoods and Cities realizowanego w Zakładzie Geografi i Miast i Ludności 
IGiPZ PAN.

15 Informacje o projekcie: http://www.igipz.pan.pl/miasto/restate/restate.htm − korzystano 9.01.2007.
16 Obszar kryzysowy według obowiązujących ustaleń to obszar spełniający co najmniej trzy kryteria 

określone w art. 47 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 usta-
nawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
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blemy doboru i sposobu dokładnego określenia cech, które decydują o uznaniu jakie-
goś miejsca za obszar kryzysowy są nadal przedmiotem dyskusji. Chodzi tu zazwyczaj 
o miejsca, w których nagromadziło się wiele zjawisk stanowiących czynniki ryzyka, 
w tym sensie, że są one (mogą być) zapowiedzią niekorzystnych trendów przemian 
w danej części miasta. Skutki niedostrzegania takich sygnałów mogą być bardzo poważ-
ne, ze względu na to, że przyspieszają one i stymulują procesy dezorganizacji społecznej 
w rozmaitych sferach życia społecznego nie tylko w skali lokalnej. Nawarstwianie się 
tych procesów tworzy trudno odwracalny trend pogarszania się poczucia bezpieczeń-
stwa, braku stabilizacji, pogarszania się jakości życia. Te obszary często zaczynają być 
postrzegane jako gorsze, nieatrakcyjne zarówno jako miejsce zamieszkania jak i jako 
miejsce inwestowania.

W badaniach nad obrazem zjawisk i problemów społecznych w Częstochowie, 
inspirowanych pracami Jane Addams, zespół Krzysztofa Czekaja posłużył się mapa-
mi punktowymi dla zilustrowania dystrybucji przestrzennej problemów społecznych. 
W tym przypadku wytyczenie obszarów kryzysowych oparte zostało na ustaleniach 
Atlasu problemów społecznych Miasta Częstochowy 2000. Autorzy użyli dokumentacji 
gromadzonej przez osiem instytucji miejskich świadczących różne usługi i pomoc dla 
różnych grup mieszkańców. Badania te dały pełny obraz dystrybucji w przestrzeni ubó-
stwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, alkoholizmu, trudności w przystosowaniu 
się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, dysfunkcjonalności rodziny, bezradności 
i innych. Przygotowano osiem map i wyznaczono obszary o najwyższej koncentracji 
wszystkich badanych problemów i kwestii społecznych (Czekaj 2002, s. 17-31).

Defi niowanie obszaru kryzysowego wymaga także przywołania koncepcji ada-
ptacji społeczno-kulturowej w warunkach radykalnych zmian. Termin ten obejmuje, 
najogólniej biorąc, procesy osiągania niezbędnej równowagi między oczekiwaniami, 
aspiracjami, sposobami myślenia i działania jednostek a zmieniającymi się wymagania-
mi zewnętrznego otoczenia. Z jednej strony chodzi o adaptowanie się jednostek i grup 
społecznych, z drugiej zaś adaptowanie ich otoczenia. Powstawanie problemów spo-

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(Dz.Urz. UE L 371 z 27.12.2006 str. 1). Chodzi o następujące kryteria:
a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego,
b) wysoka stopa bezrobocia,
c) niekorzystne trendy demografi czne,
d) niski poziom wykształcenia, defi cyt kwalifi kacji,
e) wysoki wskaźnik przerywania scholaryzacji,
f) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
g) wysoki poziom degradacji środowiska,
h) niski poziom przedsiębiorczości,
i) znaczny odsetek mniejszości etnicznych, kulturowych, imigrantów, uchodźców,
j) niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,
k) niski poziom wydajności energetycznej budynków.
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łecznych w miastach współczesnych może być w pewnej mierze rezultatem swoiście 
przebiegającego procesu takiej dwustronnej adaptacji. 

Defi niując zatem obszar kryzysowy, zwracamy uwagę na fakt, iż jest on obszarem 
procesów przystosowawczych zmierzających w stronę złej adaptacji (maladaptation). 
Jak wskazuje A. Ziemilski, jest wiele czynników wpływających na odrzucanie pozytyw-
nej adaptacji do nowych warunków w rozmaitych dziedzinach życia społecznego i go-
spodarczego, między innymi struktura społeczna o wysokim stopniu spetryfi kowania 
i niskim wskaźniku mobilności międzygeneracyjnej; poczucie nierównych szans rodzą-
ce zniechęcenie; sam tok i tempo przemian, a zwłaszcza dostrzeżenie w nich własnych 
korzyści; uwarunkowania o charakterze kulturowym; konieczność przystosowania się 
do nowych standardów zachowań i działań (Ziemilski 1995, s. 90-91). Należy tu jesz-
cze dodać inne czynniki, jak orientacje mentalne charakterystyczne dla grup (jednostek) 
dokonujących złej adaptacji a także postawy i przekonania, które zaliczamy do tzw. 
kultury biedy, wyrażające się w specyfi cznym układaniu relacji społecznych z innymi 
ludźmi, instytucjami, a także często specyfi cznym sposobem zagospodarowania prze-
strzeni i stosunku do otoczenia szerszego niż przestrzeń mieszkalna. 

Obszary kryzysowe defi niowane z uwzględnieniem zagadnień przystosowania 
społeczno-kulturowego do nowych warunków można zatem określić jako tereny, na któ-
rych ujawniają się skutki braku adaptacji lub złej adaptacji, skutki społeczne, kulturowe, 
gospodarcze i przestrzenne. Ważnym elementem defi niowania obszarów kryzysowych 
jest sprecyzowanie pojęcia problem społeczny. Chodzi tu zazwyczaj o zjawiska zakłó-
cające funkcjonowanie jednostek i grup zgodne z przyjętymi standardami społecznymi, 
sprzyjające występowaniu rozmaitych objawów dezorganizacji społecznej. W efekcie 
tych zakłóceń może narastać nierówność szans życiowych, poczucie frustracji, wreszcie 
agresji. W tym sensie występowanie problemów społecznych sprzyja generowaniu kon-
fl iktów. Problemy społeczne często kumulują się w pewnym obszarze. Zjawisko to opi-
sywane było najpierw przez badaczy szkoły chicagowskiej, ale mimo postępów polityki 
społecznej, programów prewencyjnych i innych działań podejmowanych w stosunku do 
grup i obszarów zagrożonych jest bardzo rozpowszechnione. Negatywne cechy zwią-
zane z usytuowaniem w strukturze społecznej, a zwłaszcza z niskim dochodem, mają 
tendencję do łączenia się i nawarstwiania. Ubóstwo łączy się z niskim wykształceniem, 
długotrwałym bezrobociem i wielodzietnością. Taki niekorzystny syndrom tworzy się 
też w związku z cechami miejsca zamieszkania, chodzi tu zwłaszcza o zdegradowaną 
zabudowę, niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, brak 
perspektyw rozwoju.

O kryzysowości danego obszaru należy mówić także w kontekście potrzeb i aspira-
cji najmłodszych mieszkańców. Analizując kształtowanie się w Polsce underclass, Wa-
rzywoda-Kruszyńska (2001, s. 77-79) zwraca uwagę na problem dziedziczenia biedy, na 
stygmatyzujący wpływ dorastania w biedzie. Powinno się zatem, defi niując obszary kry-
zysowe, uwzględnić kwestie zagrożenia marginalizacją i napiętnowaniem społecznym 
najmłodszego pokolenia. Dobrym przykładem byłaby tu powstająca w wielu wielkich 
zespołach mieszkaniowych swoista podkultura blokersów. Przynależność do takiego 
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kręgu kulturowego utrudnia mobilność społeczną i zamyka wielu młodych ludzi w krę-
gu środowiska skazanego na marginalizację, ponieważ jest źle społecznie postrzegane, 
nieakceptowane. Jak wskazują doświadczenia badaczy slumsów krajów trzeciego świa-
ta wyrwanie się ze środowiska społecznie nieakceptowanego jest bardzo trudne (Geisse, 
Sabatini 1988).

Oczywiście trudno porównywać sytuację w tych slumsach z enklawami biedy wiel-
komiejskiej w Polsce, jednakże należy podkreślić, że możliwość awansu jest związana 
z ukształtowaniem postaw i orientacji mentalnych, które pozwoliłyby na uparte dążenie 
do poprawy swojej sytuacji społecznej, wykreowanie wysokich ambicji. Ważne jest tu 
wsparcie bezpośredniego środowiska społecznego, nie tylko rodziny, ale także środowi-
ska lokalnego. 

Innym ważnym zagadnieniem dla defi niowania obszarów kryzysowych jest wola 
uwzględniania potrzeb i interesów także tych grup mieszkańców, którzy pozbawieni są 
realnej siły przejawiana (lub nie) przez władze miasta (regionu). Zazwyczaj, jak wska-
zuje Majer (1997, s. 86-87), władze czują się odpowiedzialne wobec warstw silniejszych 
ze względu na ich pozycję ekonomiczną czy zawodową. Taka postawa władz jest zresztą 
związana z nastawieniem innych kategorii społecznych, dla których problemy „margi-
nesu” nie są specjalnie istotne. Obszary kryzysowe można zatem określać także jako 
obszary w pewnym stopniu lekceważone, zaniedbane przez władze lokalne, obszary, 
które nie są podmiotami współrządzenia (urban governance).

Proces degradacji, jak pisze Herbst, ma pewną logikę, używa tu określenia „spirala 
degradacji”. Zazwyczaj zaczyna się od zmian gospodarczych jak zaprzestanie produkcji 
w wyniku upadku pewnych branż (górnictwo), pojawienia się nowych form organiza-
cji produkcji, np. nowe typy przenośnych hal fabrycznych zamiast dawnych wielkich 
budynków, pojawienie się nowych technologii itp. Funkcje obiektów się zmieniły, ale 
często pozostały budynki, ponadto dawni pracownicy, którzy stracili dotychczasowe 
podstawy bytu i dotychczasowy styl życia. Istniejące budynki podlegają procesowi de-
gradacji fi zycznej, niszczeją, tworząc stygmatyzujące otoczenie.

 Osoby (rodziny) o wyższym statusie starają się opuścić ten obszar, następuje obni-
żenie wartości rynkowej nieruchomości, zmienia się charakter obszaru, ubywa sklepów 
i usług zaspokajających potrzeby wyższego rzędu. Mieszkańcy tracą, ich mieszkania, 
domy są mniej warte, poczucie niższego statusu przekłada się na zmniejszenie aktywno-
ści, przybywa ludzi należących do środowisk marginalnych, rośnie przestępczość, wan-
dalizm, a w konsekwencji dalsza pauperyzacja.

Interesujące jest to, że czasami zbiorowość mieszkająca na takich kryzysowych 
obszarach tworzy połączoną silnymi więzami współdziałania całość. To jest przyczyną 
pojawiania się sprzeciwu wobec próby relokacji w inne miejsce (chodzi o utratę po-
czucia oparcia) (Herbst 2008, s. 8). Ten typ więzi to swoisty rodzaj biernego kapitału 
społecznego, który nastawiony jest na przetrwanie. Używając tu spopularyzowanego 
w publicystyce określenia, służy on strategii „jeża” (ograniczającego potrzeby, wycofu-
jącego się). Istotne pytanie, jakie należy tu zadać, to takie czy owe więzi mogą stać się 
(w jakich warunkach?) bardziej twórczym kapitałem społecznym?
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I jeszcze jedna ważna uwaga. Obszary kryzysowe nie zdarzają się przypadkiem. Są 
one efektem zlekceważonych lub niedostrzeżonych procesów (często trwających bardzo 
długo), zachodzących w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. W pewnym sen-
sie można powiedzieć, ze obszary kryzysowe zostały zbudowane (wytworzone) zbioro-
wym wysiłkiem mieszkańców, którzy nie potrafi li radzić sobie z wieloma problemami, 
władz lokalnych a czasem także wyższego szczebla, które nie dostrzegły dostatecznie 
wcześnie symptomów deterioracji społecznej, przestrzennej, gospodarczej lub nie za-
pobiegły w odpowiednim czasie narastaniu rozmaitych problemów. Kreatorami obsza-
rów kryzysowych są do pewnego stopnia także przedsiębiorcy, którzy opuszczają dane 
miejsce, jeśli tylko przestaje ono być „dobrą lokalizacją”, a także inne instytucje, które 
nie podjęły w odpowiednim momencie działań. Wreszcie w wykreowaniu kryzysowości 
miejsca ma udział społeczne otoczenie budujące negatywny obraz danego obszaru.

6.3. Wskaźniki stosowane do wyznaczania obszarów kryzysowych
W programach rewitalizacyjnych niezbędne jest zastosowanie wskaźników różne-

go rodzaju, ze względu na to, że odnoszą się te programy do sfery życia społecznego, 
kultury lokalnej (ale często i narodowej), gospodarki, środowiska przyrodniczego, prze-
strzeni miasta. Odwołując się do ustaleń badaczy polityki społecznej możemy wskazać 
cztery podstawowe zadania wskaźników stosowanych do analizy procesów zachodzą-
cych w życiu społecznym, a jednocześnie przenieść je na szerszą płaszczyznę działań 
rewitalizacyjnych:
 analizowanie stanu istniejącego,
 monitorowanie zmian,
 ustalanie celów polityki państwa (samorządu),
 monitorowanie postępu w osiąganiu założonych celów polityki społecznej17.

Po pierwsze, chodzi o wskaźniki pozwalające ocenić harmonijność funkcjonowania 
zbiorowości lokalnej, zachowanie wartości kulturowych, poziom i perspektywy rozwoju 
gospodarki, istnienie zagrożeń środowiska naturalnego, jakość przestrzeni miejskiej. Po 
drugie, wskaźniki pozwalają na obserwowanie w czasie zmian zachodzących w anali-
zowanym otoczeniu, zarówno tych o charakterze żywiołowym, jak i tych, które zostały 
zaplanowane i wdrażane są w sposób celowy. Wskaźniki pozwalają na ocenę skali i tem-
pa zachodzących zmian. Można także stosować wskaźniki pozwalające oceniać stopień, 
w jakim odpowiadają one akceptowanym w danym społeczeństwie (lub mniejszej zbio-
rowości) wartościom. Te wartości to na przykład równość szans, zachowanie tożsamości 
miejsca, ochrona środowiska czy dobre funkcjonowanie społeczności.

Kolejnym celem stosowania wskaźników jest ustalanie priorytetów polityki spo-
łecznej, wspomaganie wyboru programów i zadań sprzyjających osiąganiu pożądanego 
stanu rzeczy.

17 O wskaźnikach społecznych, ich roli w procesach wprowadzania zmian pisze Kurowska (2005), 
analizując na konkretnych przykładach drugi, trzeci i czwarty z wymienionych tu celów.
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Wreszcie istotnym celem jest monitorowanie poprzez obserwację zmieniających 
się wskaźników efektów wdrażanych praktyk i programów.

Dokonując wyboru obszarów, w odniesieniu do których rozważane będą wskaź-
niki, warto sięgnąć do doświadczeń badawczych i diagnostycznych w podobnych dzie-
dzinach, np. opracowywanych dla potrzeb polityki społecznej wskaźnikach dobrego 
funkcjonowania jednostek i rodzin (personal and family sustainability). Wskaźniki te 
odnoszą się do czterech sfer: bezpieczeństwa ekonomicznego, zdrowia, życia społecz-
nego i edukacji. W ramach każdej sfery zastosowano pewne miary dobrostanu, np. w od-
niesieniu do bezpieczeństwa ekonomicznego: poziom dochodów rodziny, stan posia-
dania określonego minimum wyposażenia, możliwość zaspokajania potrzeb, poczucie 
pewności pracy. W sferze zdrowia chodzi o akces do opieki zdrowotnej, możliwość za-
kupu lekarstw przepisanych przez lekarza, sposób odżywiania, występowanie zachowań 
antyzdrowotnych i inne (Hawkins 2005). 

Jak wspomniano wyżej, w praktyce rewitalizacji wypracowane zostały podsta-
wowe zestawy wskaźników, pozwalające określać stan rzeczy na danym obszarze jako 
kryzysowy, a także wyznaczać inne jego cechy, wzmacniające przekonanie o potrzebie 
i zasadności jego rewitalizacji. Te ostatnie to na przykład istnienie na danym obszarze 
cennych wartości przyrodniczych lub kulturowych, usytuowanie w pobliżu jakiejś inwe-
stycji stwarzającej nowe możliwości rozwoju.

Potrzeba uporządkowania pojęć i ich dookreślenia jest jednak nadal wyraźna18. Po-
dejmowane są rozmaite działania w intencji ujednolicenia stosowanych kryteriów czy 
lepszego ich dostosowania do lokalnych potrzeb (Uchwała nr XXVI/140/2008...).

Problemem najważniejszym dla możliwości skonstruowania zestawu wskaźników 
kryzysowości jest brak danych odnoszących się do poziomu dzielnic (a nie całego mia-
sta) a także brak odpowiednich, kontynuowanych badań jakościowych przynoszących 
wiedzę o wskaźnikach „miękkich”, dotyczących różnych aspektów kryzysowości. Dla 
potrzeb programów rewitalizacyjnych byłyby potrzebne procedury zbierania informacji, 
np. takie, jakie zastosowane zostały w Częstochowie do przygotowania Atlasu proble-
mów społecznych dla Częstochowy.

W defi niowaniu obszarów kryzysowych odwołujemy się do trzech najważniejszych 
płaszczyzn funkcjonowania całości społeczno-przestrzennych: społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej, powiązanych ze sobą i wzajemnie się wzmacniających. Zjawiska, na 
które należy zwracać uwagę jako na swoiste zapowiedzi narastania degradacji obsza-
ru, to przede wszystkim dane dotyczące jego charakterystyki demografi cznej, w tym 
kwestie struktury wieku, struktury etnicznej, zapadalności na choroby, śmiertelności, 
zwłaszcza nadumieralno ści w pewnych grupach wieku. Ponadto ważne są rozmaite 

18 Por. np. Uporządkujmy przepisy w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych, J. Pałasz 
http://www.wspolnota.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5971, korzy-
stano 20.03.2009; Wymogi wobec lokalnych programów rewitalizacji pod kątem ich zgodności 
z wymogami ZPORR, W. Kłosowski http://www.kip.kalisz.pl/pliki/zporr/Klosowski_LPR_
uwagi.doc korzystano 20.03.2009.
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wskaźniki świadczące o dezorganizacji społecznej, osłabianiu poczucia bezpieczeństwa 
osobistego i publicznego, niskim poziomie kapitału społecznego. Inne objawy to brak 
dbałości o interesy zbiorowe, brak zainteresowania sprawami lokalnymi. Kolejnym sy-
gnałem ostrzegawczym jest kryzys instytucji publicznych, niezdolnych do zapewnienia 
pokoju społecznego i równowagi między rozmaitymi interesami.

W płaszczyźnie ekonomicznej ważne są przede wszystkim wskaźniki bezrobocia, 
poziomów ubóstwa i biedy, objawy zagrożenia podstaw gospodarki lokalnej, obniżania 
się wartości potencjału urbanistycznego w danym obszarze, zmniejszającej się liczby 
przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą, bankructwa fi rm, odstę-
powania od realizacji zaplanowanych inwestycji, duża liczba pustostanów, zdewastowa-
nych obiektów pozbawionych funkcji, porzuconych.

Wreszcie w płaszczyźnie przestrzennej sygnały ostrzegawcze to przede wszystkim 
obniżanie się jakości zagospodarowania przestrzeni, zwłaszcza przestrzeni publicznych, 
brak działań zmierzających do przywracania ładu i porządku. Inne ważne objawy to 
degradacja zasobów mieszkaniowych, widoczne zaniedbania, degradacja stanu infra-
struktury technicznej. Dla tej płaszczyzny niezbędne jest wykonanie dokumentacji foto-
grafi cznej i inwentaryzacji występujących zjawisk, pożądane byłoby powtarzanie tych 
działań dla uzyskania materiału do porównań.

Należy tu wskazać, że szczególnie istotnym sygnałem ostrzegawczym jest nieko-
rzystna dynamika wskaźników obrazujących stan rzeczy w danym obszarze. Nawet jeśli 
wskaźniki te są niższe niż średnia dla miasta, jeśli w dłuższym okresie widać tendencję 
do pogarszania się stanu rzeczy – jest to zjawisko niepokojące. Należy także przygoto-
wać dla poszczególnych obszarów analizę SWOT, oparto na danych typu statystycznego 
oraz dane jakościowe.

Rozważając kwestię wskaźników pozwalających na wyznaczanie obszarów kry-
zysowych, potencjalnie priorytetowych w przygotowywaniu programów rewitalizacji 
należy wskazać pewne zagrożenie wynikające ze skupienia się wyłącznie na kryteriach 
odnoszących się do problemów lokalnych. Należy tu jednak wziąć pod uwagę istotne 
powiązania i relacje między strukturami społecznymi należącymi do różnych poziomów. 
Najważniejszy, z punktu widzenia omawianych tu zagadnień typ tych relacji określany 
jest jako koncentryczny. Makrostruktura określa dla mniejszych zbiorowości materialne 
ramy ich funkcjonowania i rozwoju, ramy organizacyjne, zasady i reguły funkcjonowa-
nia instytucji, prawo. Wreszcie makrostruktura określa kontekst kulturowy, w obrębie 
którego funkcjonują mniejsze społeczności i grupy.

Drugi ważny dla przywoływanych zagadnień typ relacji między strukturami to na-
kładanie się (Rybicki 1979, s. 322). Chodzi tu o sytuację, w której pewne problemy 
mogą być jednocześnie ważne na wszystkich trzech poziomach integracji zjawisk spo-
łecznych, tj. w skali społecznej mikro, mezo i makro. Cele rozwoju zdefi niowane dla 
poziomu lokalnego mogą, a nawet powinny, zawierać się w celach rozwoju regionalne-
go. Warto wskazać, że niektóre obszary, zwłaszcza miasta o rozbudowanych funkcjach, 
odgrywają ważną rolę w rozwoju w skali makro (na poziomie krajowym czy międzyna-
rodowym). 
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Biorąc pod uwagę te powiązania, należy dążyć do integrowania kryteriów wyzna-
czania obszarów priorytetowych w formułowaniu strategii rewitalizacji. Jednak możli-
wość realizowania takiego modelu zależy od wypracowania wzorów współpracy insty-
tucji na różnych poziomach życia społecznego, a przede wszystkim formułowania prio-
rytetów na szczeblu regionu i władz centralnych w sposób „kompatybilny”, pozwalający 
na ich łączenie i/lub układanie w hierarchię.





Marek Węglowski

Rozdział 7. Prawno-instytucjonalny aspekt rewitalizacji

Obecnie brak jest odrębnych przepisów prawnych regulujących procesy przygotowy-
wania i prowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jako specyfi cznej części szerszego 
procesu jakim jest odnowa miast. Koresponduje to z brakiem ujęcia zarówno w ustawach 
samorządowych, a nawet ze względu na wagę społeczną np. w konstytucji, zagadnień 
kompleksowej odnowy i rozwoju miast jako ważnego zadania sektora publicznego, a na-
wet nie uznanie takich działań za zadania własne odpowiednich jednostek samorządu tery-
torialnego, zadań niewątpliwie mających charakter użyteczności publicznej. 

W efekcie takiej sytuacji, przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmujące; zagadnie-
nia społeczne, gospodarcze oraz materialno-przestrzenne, są, w dodatkowo niepełnym 
zakresie, regulowany przez znaczną ilość rozproszonych w kilkunastu ustawach prze-
pisów, często nieprzystosowanych do specyfi ki rewitalizacji. Zasadnicza ich cześć za-
warta jest zarówno ustawach samorządowych, jak i ustawach regulujących gospodarkę 
przestrzenną, budownictwo, gospodarkę nieruchomościami, zagadnienia mieszkaniowe, 
społeczne, rozwoju gospodarczego, ochronę środowiska, itd.

Częściowe kompetencje niezbędne jednak do przygotowania i prowadzenia proce-
sów rewitalizacji, ustawodawca rozdzielił pomiędzy wszystkie funkcjonujące szczeble 
samorządu terytorialnego i tak: 
 zgodnie z art. 6 i art. 7 ustawy o samorządzie gminnym19 do zadań własnych gminy 

należy większość spraw ze sfery materialno-przestrzennej oraz sprawy publiczne 
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów,

 zgodnie z art. 4. ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym20 do zadań własnych tej 
jednostki samorządu należą m.in. sprawy społeczne, rynku pracy oraz zarządzanie 
nieruchomo ściami skarbu państwa,

 zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie województwa21 do kompetencji tej 
jednostki należą zagadnienia związane z pobudzaniem aktywności gospodarczej, 
fi nansowaniem rozwoju oraz wspieraniem i prowadzeniem działań na rzecz inte-
gracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Dopiero łączne uprawnienia tych trzech szczebli samorządu terytorialnego pozwa-

lają zbudować spójny, choć niepełny, plan rewitalizacji w wymienionych trzech podsta-

19 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
20 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 

z późn. zm.
21 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 

z późn. zm.
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wowych zakresach. Zatem wymagany jest tutaj stosunkowo szerokozakresowa współ-
praca w procesie planowaniu, a następnie w realizacji zaplanowanych zadań, ujętych np. 
w trzech różnych budżetach, strategiach rozwoju, planach operacyjnych, itp. 

Jednak cześć zagadnień które powinny być kompleksowo rozwiązane w ramach 
przeprowadzanej rewitalizacji, pozostaje poza kompetencjami jednostek prowadzących 
(na ogół gmin). Wynika to z braku odpowiednich regulacji prawnych, bądź z faktu, że są 
uregulowane w niedostatecznym stopniu. Wszystko to sprawia, że zbudowanie spójnego 
i kompletnego planu rewitalizacji jest sprawą skomplikowaną, zależną często od poza-
merytorycznych uwarunkowań, a jego realizacja w sposób skoordynowany i efektywny 
społecznie i ekonomicznie praktycznie niemożliwa.

Poniżej przedstawiony będzie przegląd najistotniejszych instrumentów prawnych, 
które stają do dyspozycji jednostek prowadzących procesy rewitalizacji. Wynikają one 
na ogół z kompetencyjnych ustaw samorządowych i kształtują przebieg z zakres pro-
cesów planistycznych w gminie (instrumenty planowania strategicznego, instrumenty 
koordynacji planów, fi nansowania itp.). 

W drugiej kolejności omówione zostaną instrumenty realizacji (możliwości instru-
mentalizacji) zaplanowanych zadań rewitalizacyjnych, umożliwiające w konsekwencji 
osiągnięcie przyjętych celów.

7.1. Planowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Strategie rozwoju

Długofalowe planowanie, obejmujące również planowanie zadań rewitalizacyj-
nych, jest podstawowym instrumentem prowadzenia racjonalnej polityki rozwoju przez 
jednostki samorządów terytorialnych. 

Instrument taki może przybrać postać, uchwalonej przez radę odpowiedniego 
szczebla strategii (polityki) rozwoju. Jednak ani samorząd gminy, ani powiatu nie ma 
obowiązku sporządzania strategii rozwoju kształtujących na dłuższe okresy politykę 
danej jednostki we wszystkich najważniejszych zakresach funkcjonowania gminy lub 
powiatu22 czy województwa23. Dopiero na szczeblu samorządu wojewódzkiego istnie-
je ustawowy obowiązek sporządzania strategii rozwoju województwa przy współpracy 
m.in.: 
 z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego oraz z samorządem gospodar-

czym i zawodowym, organizacjami pozarządowymi,
 z administracją rządową, szczególnie z wojewodą.

22 Który zresztą ma bardzo ograniczony zakres zadań dot. stricte rozwoju.
23 Dopiero warunki uzyskania środków unijnych spowodowały, że począwszy od 2003 r. gminy za-

częły sporządzać tzw. plany rozwoju lokalnego, często prócz posiadanej strategii rozwoju gminy. 
Są to jednak na ogół plany rozwoju ograniczone w zasadniczej części do zadań pozwalających 
uzyskać dofi nansowanie z funduszy unijnych, zatem często nie obejmują pozostałych zagadnień 
istotnych dla rozwoju miasta, niewspomaganych jednak przez środki unijne.
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Zgodnie z ustawą o samorządzie wojewódzkim, samorząd województwa określa 
strategię i prowadzi politykę rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności 
następujące cele:
 pobudzanie aktywności gospodarczej,
 podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki wojewódz-

twa,
 zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego z uwzględnieniem 

potrzeb przyszłych pokoleń,
 kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. 

Należy zauważyć, że problem rozwoju (odnowy) miast nie jest obligatoryjną czę-
ścią strategii województw. Ponadto ustawa o samorządzie wojewódzkim zawiera upo-
ważnienia do realizowania zadań publicznych o charakterze wojewódzkim. Zatem wy-
odrębnianie w strategiach celów szczegółowych (np. rozwój gospodarczy danego ob-
szaru rewitalizacji), dotyczących niektórych miast, a więc nierówne traktowania wszyst-
kich podmiotów, nie będzie sprawą prostą z punktu widzenia obecnie obowiązującego 
prawa. 

Choć, jak już powiedziano, brak jest obligatoryjności sporządzania strategii rozwo-
ju na szczeblu gmin, to jednak większość gmin sporządza taki dokument, uznając jego 
niezbędność. Podstawą formalną są tutaj zapisy art. 18 ustawy o samorządzie gminy, 
stanowiącego, że: Do właściwości rady gminy należy… uchwalanie programów gospo-
darczych oraz zapis w art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym24, 
stanowiący, że w studiach uwarunkowań uwzględnia się ustalenia strategii gminy, jeśli 
gmina taką ma. Brak bardziej szczegółowej regulacji w tej materii skutkuje tym, że 
tworzone na tej podstawie strategie w poszczególnych gminach różnią się zdecydowanie 
pod względem układu i szczegółowości oraz zawartych w nich treści i są trudno porów-
nywalne.

Zarówno obligatoryjna strategia województwa, jak i strategia gminy są nie są pra-
wem miejscowym, a tylko aktami kierownictwa wewnętrznego, nie wiążą więc podmio-
tów trzecich.

Plan (program) rewitalizacji
Plan rewitalizacji powinien być dokumentem (uchwałą rady gminy), który w ra-

mach szerszej strategii rozwoju gminy określa cele rewitalizacji (w sferze materialno 
przestrzennej, gospodarczej, społecznej) i wraz z planem operacyjnym ustala zadania, 
proponuje metody ich osiągnięcia, zakłada harmonogram realizacji, podmioty odpowie-
dzialne i określa przewidywane środki.

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej znacznie wzrosło zainteresowanie 
rewi talizacją. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego w latach 2004-2006 jednym z priorytetów wyznaczających dostęp do funduszy UE 

24 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.
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stało się działanie 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojsko-
we”. Przewi dziano w nim dofi nansowanie unijne dla różnych typów projektów o cha-
rakterze infrastruktu ralnym, modernizacyjnym, jednak – poza wyjątkami obejmującymi 
budynki historyczne – nie były fi nansowane przedsięwzięcia dotyczące modernizacji 
zabudowy mieszkaniowej.

W obecnym okresie budżetowym (2007-2013) przewidziano, że z funduszy UE 
możliwe będzie fi nansowanie wielu różnych działań objętych programami rewitalizacji, 
np. w sferze infrastruktury, renowacji zabudowy mieszkaniowej, poprawy stanu środo-
wiska, bezpieczeństwa publicznego, edukacji obywatelskiej i szkoleń, wspierania sekto-
ra małych i średnich przedsiębiorstw i otoczenia biznesu, rozwoju instytucji obywatel-
skich, opieki socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniom, rozwoju turystyki i w ograni-
czonym zakresie możliwość fi nansowania mieszkalnictwa ze środków EFRR. Środków 
na programy mieszkaniowe w ramach rewitalizacji będą umieszczone w regionalnych 
programów operacyjnych, pozostających w gestii samorządów wojewódzkich. 

Podobnie jak strategia rozwoju gminy, program rewitalizacji nie jest dokumentem 
obligatoryjnym, a co za tym idzie brak jest standardów i procedur przygotowywania 
takiego dokumentu. Gminy, jak już wspominano, sporządzają te dokumenty na ogół 
w czysto funkcjonalnym zakresie, tzn. takim, który umożliwi ewentualne skorzystanie 
ze środków unijnych, często bez kompleksowego ujęcia zagadnienia, zwłaszcza w czę-
ści społecznej i gospodarczej.

W związku z tym istnieje duża rozbieżność w kwalifi kowaniu do programów rewi-
talizacji poszczególnych obszarów w miastach, ich merytorycznej zawartości, układzie, 
proponowanych metodach osiągnięcia założonych celów itp. Brak jednolitych kryte-
riów uniemożliwia porównawczą ocenę tych programów, monitorowanie postępu prac 
(wskaźniki), a brak instrumentów organizacyjnych utrudnia sprawne zarządzania tymi 
procesami. 

Ostatni projekt ustawy o rewitalizacji (z 2006 r.) usuwał te niedociągnięcia i za-
wierał dość szczegółowe wytyczne delimitacji obszarów poddawanych procesom re-
witalizacji, określał pożądaną zawartość programu rewitalizacji, jednostki realizujące, 
instrumenty fi nansowego wsparcia przedsięwzięć rewitalizacyjnych itp.

Wieloletni plan fi nansowy
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminny rada gminy może 

uchwa lać wieloletni plan fi nansowy (WPF), będący strategią fi nansową danej jednostki 
samorządo wej. WPF stanowi podstawowe narzędzie efektywnego zarządzania fi nansa-
mi gminy i zaj muje istotne miejsce w procesie zarządzania strategicznego. Bazując na 
analizie przeszłych i przewidywanych dochodów i wydatków z budżetu gminy, sporzą-
dzana jest prognoza wol nych środków na inwestycje np. na najbliższych 10 lat. W na-
wiązaniu do tych przewidywań gmina może sformułować wieloletni plan inwestycyjny, 
czyli zestawienie inwestycji, które gmina chciałaby realizować (uwzględniając możli-
wości fi nansowe, konieczne przesunięcia lub rozłożenie w czasie niektórych inwestycji 
itp.). Wieloletni plan fi nansowy jest systemem racjonalnego planowania i zarządzania fi -
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nansowego w długim okresie, co może pozwolić na realizację większych przedsięwzięć 
o bardziej odległym horyzoncie czasowym. 

Jednak podobnie jak w przypadku strategii rozwoju, problemem może być zapew-
nienie trwałości uchwalonych rozwiązań. Oba te dokumenty nie są obligatoryjne, nie 
tworzą też prawa miejscowego i mogą być stosunkowo łatwo (uchwałą rady zwykłą 
większością głosów) zmienione. Ponadto muszą wpisać się w system rocznego uchwa-
lania budżetu jednostki samorządowej, a co za tym idzie ustalenia w nich zawarte nie są 
obowiązujące (z wyjątkiem WPI, o czym w dalszej części opracowania).

Strategiczne dokumenty planowania przestrzennego 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
Spośród trzech szczebli samorządu terytorialnego jedynie województwo samorzą-

dowe oraz gmina mają obowiązek, a zarazem możliwość, sporządzania dokumentów 
strategicznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Dla województwa jest to 
plan zagospodarowa nia przestrzennego zgodnie z art. 39 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzen nym25, natomiast dla gminy jest to studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządza się dla obszaru 
w granicach administracyjnych województwa, a ponadto uwzględnia się w nim ustalenia 
strategii rozwoju województwa oraz określa się w szczególności obszary problemowe 
wraz z zasadami ich zagospodarowania i obszary wsparcia. Sformułowanie „w szcze-
gólności” do puszcza zamieszczenie w planie wojewódzkim również innych zagadnień 
prócz wymienio nych w art. 39, byle tylko w zakresie zadań publicznych o charakterze 
wojewódzkim, nieza strzeżonych ustawami dla organów administracji rządowej i bez 
naruszenia samodzielności powiatu i gminy (art. 2 i art. 4 ustawy o samorządzie woje-
wództwa).

Zgodnie z ww. zapisami można zamieścić w planach wojewódzkich zadania z za-
kresu rewitalizacji, oczywiście w zakresie przedmiotowym ustawowo przynależnym tej 
jednostce samorządu. Będzie to jednak tylko niesformalizowany akt współpracy samo-
rządów, obarczony wadą stosunkowo niewielkiej trwałości oraz trudności w realizacji 
(zwłaszcza fi nansowaniu). Zapisy planu wojewódzkiego są tylko opiniowane m.in. przez 
zarząd powiatów, wójtów, burmistrzów gmin i prezydentów miast położonych na terenie 
województwa. Zatem stosunkowo trudno będzie wypracować procedury zamieszczania 
w obu omawianych dokumentach strategicznych zapisów (takich samych jak np. co do 
celu) dotyczących tego samego problemu, np. rewitalizacji.

Chyba jako ciekawostkę należy potraktować regulację art. 11 ust. 1e ustawy o sa-
morządzie województwa: Samorząd województwa, każdorazowo w terminie… od dnia 
wejścia w życie uchwały o przyjęciu… planu zagospodarowania przestrzennego (woje-
wództwa)…, dostosowuje do nich strategię rozwoju województwa. Zatem to nie strategia 

25 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, op. cit.
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rozwoju jest najważniejszym dokumentem odzwierciedlającym politykę rozwoju wo-
jewództwa a ograniczony do zagadnień przestrzennych plan zagospodarowania woje-
wództwa. Przy tym oba te akty mają taką samą rangę, nie są aktami prawa miejscowego, 
a tylko aktami kierownictwa wewnętrznego. Wskazuje to jednak, jaką wagę przykłada 
ustawodawca do najważniejszego dokumentu strategicznego regionu, bo nie jest to dzia-
łanie na zasadzie wyjątku, ale ustawowo wprowadzona rutynowa procedura, w domyśle 
do zastosowania w każdym czasie i dowolnie często.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zadania rewitalizacyjne mające odniesienia przestrzenne powinny znaleźć odbi-

cie również w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
które powinno być przestrzennym odzwierciedleniem zamierzeń rozwojowych gminy. 
Studium jest aktem planistycznym o charakterze kompleksowym i musi odnosić się do 
całego obszaru gminy. Jest to zatem dokument planistyczny pozwalający nawet przy 
koniecznej ogólności ustaleń zgromadzić znaczny zasób informacji o terenach wymaga-
jących specjalnych działań (rewitalizacji, rewaloryzacji, rehabilitacji itp.).

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
uwzględnia się obowiązkowo:
 zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
 ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego wojewódz-

twa, 
 strategii rozwoju gminy, jeśli gmina dysponuje takim opracowaniem.

Zatem w przeciwieństwie do planów wojewódzkich studium uwarunkowań jest 
w znacznej mierze dokumentem spajającym założenia wojewódzkie z gminnymi. Jed-
nak podobnie jak w przypadku planów, ustalenia studium uwarunkowań obowiązują 
tylko w stosunku do zapisów miejscowych planów (ale już nie w stosunku do decyzji 
o warunkach zabudowy czy też decyzji lokalizacyjnych!). 

Chociaż w dokumencie tym nie wskazuje się wprost konieczności podjęcia za-
gadnień rewitalizacyjnych, to jednak katalog zagadnień, które mogą być ujęte w stu-
dium nie jest zamknięty, co powoduje, że bazując na zapisach: W studium określa się 
ponadto w szczególności obszary zabudowane ze wskazaniem obszarów wymagających 
przekształceń lub rehabilitacji (art. 10, ust. 2 pkt. 14 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym), można zawrzeć pożądane z punktu widzenia rewitalizacji 
treści (zakres materialno-przestrzenny), które później zostaną przeniesione na zapisy 
miejscowego planu i będą funkcjonować już jako prawo miejscowe. 

W pozostałej części zadań rewitalizacyjnych (społeczne, fi nansowe, organizacyj-
ne itp.) ich instytucjonalizacja powinna być przeprowadzona na drodze odpowiednich 
uchwał rady gminy, np. uchwały o przyjęciu planu rewitalizacji, a następnie realizowana 
na ich podstawie decyzji organów wykonawczych gminy.

Jednak zakres zadań ujęty w studium oraz innych uchwałach rady nie jest wystar-
czający. W zakres kompleksowo przygotowywanego programu rewitalizacji wchodzą 
zagadnienia wykraczające poza kompetencje przyznane ustawowo gminie. Dotyczy to 
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szczególnie zagadnień związanych z rozwojem gospodarczym, sprawami socjalnymi 
(np. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu) i rynkiem pracy. W tym zakresie ko-
nieczne będzie współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, szczebla 
powiatu i województwa, ale również z innymi instytucjami zajmującymi się sprawami 
społecznymi bądź gospodarczymi.

Koordynacja planowania 
Samorządy, każdy w zakresie swoich kompetencji, mogą podejmować działania 

dostosowujące własną politykę do pojawiających się wyzwań i problemów. Są to jed-
nak na ogół działania nieskoordynowane. Brak bowiem instrumentów planistycznych, 
o czym wyżej, ekonomicznych i prawnych koordynujących tworzenie wspólnej i stabil-
nej polityki rozwoju dla obszarów podlegającym procesom odnowy26.

Jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla mają możliwość zawierania 
dobrowolnych porozumień m.in. w celu realizowania wspólnych zadań. Tak więc zgod-
nie z ustawą o samorządzie gminnym: 
Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu 
właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu te-
rytorialnego (art. 8).
Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między 
jednostkami samorządu terytorialnego (art. 10).
W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki mię-
dzygminne (art. 64).
Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia 
jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych (art. 74).

Podobnie regulowane są kompetencje samorządu powiatowego na podstawie usta-
wy o samorządzie powiatowym:
Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wy-
konywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. 
Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań pu-
blicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, 
na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu (art. 5).
Miasto na prawach powiatu może tworzyć związki i zawierać porozumienia komunalne 
z gminami (art. 74).
Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i województwami 
(art. 75).

Również wojewódzki szczebel samorządowy wyposażony został przez ustawo-
dawcę w możliwość realizowania swoich zadań we wszechstronnej współpracy z inny-
mi jednost kami samorządu terytorialnego lub organami centralnymi: 

26 Nie licząc obowiązku umieszczania w miejscowych planach ponadgminnych inwestycji celu pu-
blicznego.
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W celu wykonywania zadań województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednost-
kom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy fi nansowej (art. 8a). 
Województwa mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i powiatami 
(art. 8b). 

Praktyka pokazuje, że jest to niewystarczający zestaw instrumentów koniecz-
nych do tworzenia skoordynowanej, wspólnej polityki, np. rewitalizacyjnej. Dotyczy to 
szczególnie prawnych i proceduralnych możliwości koordynowania opracowywanych 
równolegle całości lub części dokumentów planistycznych. Jeśli jednak można sobie 
wyobrazić skoordynowanie planów rozwoju (np. z wykorzystaniem procedur opisanych 
poniżej), to już ich realizacja, rozłożona często na wiele lat, związana z koniecznością 
zapewnienia stałego fi nansowania poszczególnych zadań z rocznego na ogół budżetu 
jednostek samorządowych jest praktycznie niemożliwa do skoordynowania, nie mówiąc 
już o wspólnej realizacji uchwalonej strategii rozwoju. 

Jednak nawet obecny ograniczony zestaw instrumentów nie jest wykorzystywany. 
Wydaje się, że problem ten wymaga szerszej analizy. Chodzi bowiem o częściowe skoor-
dynowania planów różniących się co do stopnia ogólności oraz zakresu materialnego.

7.2. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Głównym instrumentem, pozwalającym kompetentnie zorganizować proces 

rewitali zacji powinna być druga część wspomnianego programu rewitalizacji, tzw. pro-
gram (plan) operacyjny, łączący w spójną całość i w określonym porządku czasowym 
poszczególne zada nia składające się na program rewitalizacji, określający ich źródła fi -
nansowania oraz jednostki odpowiedzialne. W obecnej rzeczywistości prawnej realizacja 
zapisanych w programie rewi talizacji zadań możliwa jest przy zastosowaniu omówio-
nych poniżej zasadniczych instru mentów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, 
gospodarki nieruchomościami, rozwoju gospodarczego oraz zagadnień społecznych. Na 
wstępie wspomnieć można o zasadniczych brakach w instrumentarium realizacji zadań 
rewitalizacyjnych. 

Pierwszym instrumentem zupełnie nieprzystosowanym do wieloletnich procesów 
rewitalizacyjnych jest sposób fi nansowania budżetowego, drugim – brak instrumentów 
organizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych i wreszcie wadliwe procedury konsultacji 
społecznych przy uchwalaniu planów rewitalizacji.

W obecnym stanie prawnym zapewnienie stałego fi nansowania (części) zadań re-
witalizacyjnych z budżetu gminy natrafi a na ustawowe przeszkody. Otóż zgodnie z art. 
165 ust. 1-3 ustawy o fi nansach publicznych27,
1.  Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wy-

datków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.
2.  Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały bu-

dżetowej na rok budżetowy.

27 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych, Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
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3.  Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki fi nansowej jednostki samorządu 
terytorialnego w roku budżetowym.
Zasadą jest więc roczne planowanie wydatków z budżetu gminy. Dopuszczonym 

przez ustawę wyjątkiem jest przepis art. 166 stanowiący, że:
Uchwała budżetowa może określać… limity wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 328, oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą 
Ministrów a samorządem województwa, ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik do 
uchwały budżetowej.

Wieloletnie planowanie wydatków na zadania inwestycyjne ma na celu zabezpie-
czenie w budżetach lat następnych środków na te zadania oraz zapewnienie ciągłości 
fi nansowania rozwoju gminy mimo kadencyjności jej władz. Dotyczy to jednak tylko 
środków uzyskiwanych ze źródeł zagranicznych. Te źródła fi nansowania nie pokrywają 
wszystkich koniecznych wydatków inwestycyjnych na rewitalizację. Niezbędne są wy-
datki z budżetów jednostek administracji, wydatki te pełnią funkcję gwaranta zaanga-
żowania gminy w przedsięwzięcie oraz są podstawą dźwigni fi nansowej umożliwiającej 
zaangażowa nie środków prywatnych.

Drugim zagadnieniem wymagającym regulacji jest, podobnie jak w innych zakre-
sach działalności związanej z kompleksową odnową miast, brak ustawowo określonych 
instrumentów organizacyjnych przystosowanych do charakteru zadań rewitalizacyjnych. 
Dotychczas zadania te najczęściej przygotowywały i prowadziły urzędy gmin, a tylko 
w sporadycznych przypadkach poszczególne zadania powierzano podmiotom zewnętrz-
nym (najczęściej spółkom z udziałem gminy). 

W dużych miastach struktura urzędów miejskich opiera się na podziale według 
specjalizacji fachowej. Jeśli miasto zamierza przeprowadzić proces urbanistycznej re-
witalizacji samodzielnie i bez specjalnych przygotowań organizacyjnych, zadanie to bę-
dzie należało do kompetencji wielu departamentów, wydziałów i podwydziałów urzędu. 
W wyniku tego znacznie wzrasta ilość wewnętrznych działań koordynacyjnych. Do-
świadczenia gmin wskazują, że również w samym urzędzie gminy musi powstać jed-
nostka, która uzgadnia zadania, ustala harmonogram prac i terminów oraz koordynuje 
działania wewnątrz administracji miejskiej. 

Odrębnej regulacji wymagać będzie również realizacja zadań zapisanych w planie 
operacyjnym rewitalizacji. W tym przypadku zakres koniecznych do wykonania zadań 
wykracza poza ustawowo określone cele publiczne, czyli obszar kompetencji gminy. 
Zlecenie przeprowadzenia procesu rewitalizacji fi rmie zewnętrznej, tzw. operatorowi, 
w znacznym stopniu zmniejsza nakład prac koordynacyjnych i przez to wyraźnie przy-
spiesza proces rewitalizacji. Jednak przeprowadzenie operacji rehalilitacyjnej, niezależ-
nie od kompetencji operatora, nie może być oderwane od ścisłego współdziałania z gmi-

28 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzie-
lonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz 
środki pochodzące z jeszcze innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.
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ną. Wymieniona wcześniej „wewnątrzgminna“ jednostka uzgadniająco-koordynująca 
powinna być partnerem fi rmy operatorskiej. Funkcja ta przewidziana była w ostatnim 
projekcie ustawy o rewitalizacji. 

Obowiązujące regulacje prawne pozwalają jedynie w ograniczonym zakresie na 
organizacyjną instrumentalizację procesów rewitalizacji. Obecnie sprawy organizacji 
procesu rewitalizacji gminy rozwiązują według „własnych wzorów“, w granicach zbyt 
szczupłych mozliwości prawnych, bazując często na doświadczeniach innych gmin.

Następnym zagadnieniem jest brak procedur szerokiego konsultowania i uzgad-
niania za społecznością lokalną zamierzeń planowanych w ramach strategii rozwoju, 
w tym zwłaszcza rewitalizacji danego obszaru. Udział czynnika społecznego przewi-
dziany jest tylko przy opracowywaniu części planistyczno przestrzennej, tj. uchwalaniu 
studium uwarunkowań gminy i przyjmuje postać instytucji wniosków oraz uwag wno-
szonych przez zainteresowane strony29. Dotyczy to nie tylko właścicieli nieruchomości, 
ale również lokatorów i użytkowników lokali. Doświadczenia Polski i innych krajów 
europejskich30 wskazują, że bez wstępnej szerokiej konsultacji, a następnie akceptacji, 
cele rewitalizacji, zwłaszcza w zakresie społecznym, ale również gospodarczym i mate-
rialno-przestrzennym osiąga się z dużym trudem, jeżeli w ogóle się je osiąga. 

7.2.1. Instrumenty z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Podstawę prawną rozwiązań w tym zakresie tworzy wspomniana już ustawa o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ustawie tej zasadniczą rolę odgrywają: 
plan miejscowy oraz decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Stanowią one podstawę wszelkich działań związanych z budownic-
twem kubaturowym, infrastrukturalnym a także gospodarowaniem terenami podlegają-
cymi i niepodlegającymi zainwestowaniu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan, który ma status prawa miejscowego, jest podstawowym instru-

mentem kształtowania działalności inwestycyjnej związanej z zagospodarowaniem 
przestrzennym i budownictwem (mieszkaniowe, użyteczności, przemysłowe, infrastruk-
turalne itp.). Jest to również instrument z zakresu gospodarki, skoro tworzy niezbędne 
warunki rozwoju na danym terenie działalności gospodarczej oraz wywołuje różnorakie 
skutki fi nansowe, np. poprzez obowiązek realizacji zapisanych w nim inwestycji celu 
publicznego. 

Sporządzenie miejscowego planu nie jest obligatoryjne z wyjątkiem przypadków 
określonych w ustawie (w art. 10 ust. 2 pkt 8, tzn. na podstawie przepisów szczególnych, 

29 Znacznie szerszy jest udział czynników instytucjonalnych, ale w tym miejscu uwagę poświęcamy 
raczej udziałowi bezpośredniemu lokalnej społeczności. 

30 Por. K. Herbst, Społeczny sens rewitalizacji. Ekonomia Społeczna, Teksty, 2008; C. A. Heller, 
Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Polsce, 2005.
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w celu realizacji programów rządowych i realizacji celów publicznych itp.). Może więc 
być – i powinien – sporządzony dla terenów planowanej rewitalizacji i regulować zgod-
nie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy m.in.:
 granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

w tym konieczność realizacji nowej infrastruktury,
 przewidziane dla tego obszaru parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, 

ogólne warunki zagospodarowania oraz użytkowania terenów,
 granice terenów wymagających przekształceń i rekultywacji.

Jako załączniki miejscowego planu funkcjonują dokumenty ustalające sposób re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury oraz zasady ich fi nan-
sowania. Procedura sporządzania miejscowego planu przewiduje czasochłonny system 
wszechstronnych uzgodnień z podmiotami instytucjonalnymi oraz uwzględniania wnio-
sków i uwag społeczności lokalnej (art. 17 i 18 ustawy). Również zmiana planu wymaga 
przejścia podobnej procedury. Ta przewlekłość postępowania stanowi niejednokrotnie 
zasadniczą barierę w partycypacji inwestorów zewnętrznych.

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego staje się przepisem 
prawa miejscowego, obowiązującym zarówno osoby fi zyczne, jak też i instytucje komu-
nalne również w zakresie realizacji zawartych tam zadań inwestycyjnych.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na terenach nieobjętych planem miejscowym w przypadku konieczności zrealizowa-

nia inwestycji celu publicznego ustawodawca wprowadził możliwość lokowania takiego 
przedsięwzięcia na podstawie decyzji administracji samorządowej – decyzji o ustale-
niu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Procedura ta przewidziana jest zarówno dla 
inwestycji celu publicznego ponadlokalnych, jak też gminnych, a więc może znaleźć 
zastosowania w przypadku mniejszych i jednostkowych inwestycji prowadzonych w ra-
mach rewitalizacji.

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy
W tym trybie dopuszczona jest:

Art. 59. 1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, 
polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, 
a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, … wymaga 
ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Regulacje w tym zakresie zawierają przepisy art. 59 do 67 ustawy o zagospodarowa-
niu przestrzennym. 

Gmina praktycznie nie ma możliwości zablokowania inwestycji na konkretnej 
działce, jeśli projekt mieści się w rozmaicie rozumianej kontynuacji zabudowy, bez 
względu na koszty dla terenów sąsiednich, dostęp do usług publicznych, tereny zieleni 
publicznej, dojazd itp. Nie mówiąc już o braku możliwości reagowania na formy roz-
wiązań architektonicznych nakierowanych na maksymalne wykorzystania powierzchni 
działki. 
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Jak w poprzednim przypadku obowiązuje również procedura uzgodnień31. Decyzja 
ta jest również podstawą przeprowadzenia podziału nieruchomości w przypadku braku 
planu miejscowego – art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami32.

7.2.2. Instrumenty z zakresu gospodarowania nieruchomościami 
W ustawie o gospodarce nieruchomościami, zawarte są następujące instrumenty 

gospodarowania nieruchomościami:
 prawo pierwokupu, 
 wywłaszczenie nieruchomości,
 podział oraz scalanie i podział nieruchomości,
 scalanie i wymiana gruntów.

Prawo pierwokupu
W procesach rewitalizacji najczęściej stosuje się prawo pierwokupu przysługujące 

skarbowi państwa bądź jednostce samorządu terytorialnego. Jak już wspomniano, za-
sadnicze regulacje zawiera ustawa o gospodarce nieruchomościami, ale także ustawa 
o kształtowaniu ustroju rolnego33. Sankcją za pominięcie przywileju pierwokupu zapi-
sanego wprost w ustawie jest nieważność umowy rozporządzającej podpisanej z osobą 
trzecią. 

Przypadki objęte pierwokupem wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami zostały wyczerpująco ujęte w art. 109 tego aktu prawnego. Brzmi on następują-
co:
Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:
1)  niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu 

Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;
2)  prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, nieza-

leżnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę;
3)  nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na 

obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nierucho-
mości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego;

4)  nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego 
takiej nieruchomości.

31 O uciążliwości różnorakich uzgodnień świadczy fakt, że np. działki budowlane na terenie Kra-
kowa, dla których uzyskano warunki zabudowy (nie mówiąc już o pozwoleniu na budowę), są 
średnio o 100% droższe od działek bez takiej decyzji. 

32 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późn. 
zm.

33 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. Nr 64, poz. 592 z późn. 
zm.
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Prawo pierwokupu wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
Wydaje się, że uprawnienia gminy w tym zakresie określono zbyt wąsko jak na 

potrzeby przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Na ich podstawie nie sposób np. zablokować 
ewidentnych przypadków spekulacji gruntami, nie mówiąc już o obrocie gruntami np. 
w celu realizacji taniego budownictwa mieszkaniowego. 

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego przewiduje, pod pewnymi warunkami 
pierwokup dla dzierżawców gruntów uprawnych, a w braku dzierżawców bądź w przy-
padku niewykorzystywania przez nich swego przywileju – dla Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Ta ustawa może mieć tylko sporadycznie zastosowanie przy programach rewi-
talizacji, dlatego też nie będzie szerzej omawiana.

Wywłaszczenie nieruchomości
Wywłaszczenie regulują przepisy wspomnianej ustawy o gospodarce nieruchomo-

ściami w art. 112-127. Wywłaszczenie jest możliwe w stosunku do nieruchomości 
położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne 
albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu 
albo ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności, prawa użytkowania wieczystego 
lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości: jeżeli cele publiczne nie mogą być 
zrealizowane w inny sposób (art. 112 ust. 3). Nieruchomość może być wywłaszczona 
w całości lub części tylko na rzecz skarbu państwa albo na rzecz jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Również w tym zakresie uprawnienia są zbyt wąsko zarysowane, zwłaszcza na 
potrzeby rewitalizacji i związanej z tym niejednokrotnie konieczności uporządkowania 
zagospodarowania przestrzennego. Nie można zgodnie z ustawą wywłaszczyć nieru-
chomości np. na cele terenów zieleni urządzonej, terenów rekreacyjnych, terenów zwią-
zanych z ochroną przyrody, terenów, których funkcji ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami nie traktuje jako cele publiczne.

Podziały oraz scalanie i podział nieruchomości
Obie instytucje prawne reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami i obie 

mają na celu dostosowania podziałów terenu do szeroko rozumianych potrzeb gospo-
darczych, w tym również publicznych. Zasady te dotyczą nieruchomości położonych na 
obszarach, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego są przezna-
czone na cele inne niż rolne i leśne. Zatem procedury te przewidziane są szczególnie dla 
terenów przeznaczone pod szeroko rozumiane budownictwo. W przypadku projektów 
dotyczących np. przekształceń w kwartałach dawnej zabudowy miejskiej często posługi-
wać się trzeba będzie poszerzonym prawem pierwokupu i scaleniami pod większe inwe-
stycje, np. parkingi podziemne przebiegające pod terenem poprzednio podzielonym na 
kilka działek, lub pod większy budynek na dawnych wąskich działkach. Jest to procedu-
ra z różnych przyczyn prawie niewykorzystywana przez gminy, zwłaszcza wszczynana 
z inicjatywy jednostki samorządu.
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Scalania i wymiana gruntów
Regulacje w tym zakresie zawiera ustawa o scalaniu i wymianie gruntów34. Ten 

instrument, którym dysponuje zasadniczo starosta, dotychczas był tylko sporadycznie 
stosowany w procesach rewitalizacji. Dotyczyć to może wydzielania terenów pod au-
tostrady lub przypadków, kiedy w obszar rewitalizacji wchodzą tereny rolne. Ponieważ 
jednak procedury scalania i wymiany gruntów mogą być realizowana na terenach nie-
posiadających planu miejscowego oraz na terenach miast, wspomniano o tym narzędziu 
porządkowania podziałów gruntowych bez bliższego opisu.

7.2.3. Instrumenty z zakresu gospodarowania zasobem mieszkanio-
wym 

Zgodnie z art. art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego35 do zadań własnych gminy należy tworzenie 
warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, zapewnie-
nie lokali socjalnych i zamiennych a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospo-
darstw domowych o niskich dochodach. Wykonując powyższe zadania, gmina wykorzy-
stuje swój zasób mieszkaniowy lub realizuje je w inny sposób. 

Jak wynika z ustawowego zapisu, rola gminy jest dwojaka. W ustępie 1 art. 4 usta-
wy, zobligowano gminę do tworzenia warunków zaspakajania potrzeb mieszkaniowych. 
Zapis ten dotyczy więc tej części społeczności lokalnej, której do zaspokojenia potrzeb 
w tym zakresie wystarczy tylko niewielka pomoc, na ogół ograniczająca się do wy-
znaczenie przez gminę terenów pod budownictwo mieszkaniowe (plany miejscowe)36, 
wybudowania sieci uzbrojenia oraz dróg. 

Z drugiej strony gmina jest zobowiązana do zapewnienia lokali dla części społecz-
ności lokalnych określonych ustawowo jako grupa ludności o niskich dochodach, która 
nie jest w stanie z różnych przyczyn samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszka-
niowych.

Mieszkania komunalne
Do realizacji nałożonych na gminę w tym zakresie zadań ustawodawca przewidział 

wykorzystanie komunalnego zasobu mieszkaniowego. Tutaj jednak regulacje ustawowe 
nie są konsekwentne. Zasadniczym instrumentem powinna być możliwość pełnego dys-
ponowania mieszkaniowym zasobem komunalnym. Tymczasem swoboda właściciela 
komunalnego w tym zakresie jest mocno ograniczona. 

34 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, Dz.U. Nr 11, poz. 80 z późn. zm.
35 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.
36 Z tą uwagą, że gmina nie ma obowiązku sporządzania planów miejscowych (poza przypadkami 

określonymi w przepisach odrębnych) a zatem nie ma też obowiązku wyznaczania terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe. 
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Zagadnienia zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi są uregulowa-
ne w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Natomiast w odniesieniu do nieruchomo-
ści, będących współwłasnością gminy, przepisy te nie mają zastosowania. Zarządzanie 
takimi budynkami podlega ustawie o własności lokali37.

Gmina zatem musi zarządzać komunalnym zasobem nieruchomości, czyli lokalami 
komunalnymi, oraz tymi budynkami, w których ma pełną własność – zadanie własne 
gminy wynikające z art. 4 w związku z art. 20 ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy itd. Inaczej natomiast przedstawia się sprawa zarządzania 
mieszkaniami lub budynkami nie będącymi w 100% własnością gminy. Gmina nie może 
zarządzać budynkami wspólnot mieszkaniowych38, nie mówiąc już o nieruchomościach 
prywatnych bez udziału gminy39. Zgodnie z art. 7. ust 1 ustawy o samorządzie gminy, 
gmina nie może prowadzić działalności wykraczającej poza zakres zadań użyteczności 
publicznej, a do tego zakresu nie wliczono zarządzania zasobem mieszkaniowym.

W celu zarządzania własnym zasobem gmina może utworzyć podmiot (zakład bu-
dżetowy lub spółkę prawa handlowego) lub też może powierzyć zarządzanie komunal-
nym zasobem nieruchomości podmiotowi prywatnemu.

Zatem z woli ustawodawcy gmina pozbawiona jest bezpośredniego wpływu na za-
rządzanie znaczną częścią swojego zasobu, który jak już wspomniano, odgrywa często 
decydującą rolę w procesach rewitalizacji.

Ustawa o ochronie praw lokatorów zobowiązała gminę do przygotowania 5-letniego 
planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Ma ona obejmować m.in.:
 analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, wynikający ze stanu technicz-

nego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,
 zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

Jest to zatem zakres zadań wpisujący się w problematykę rewitalizacji, jednak 
dotyczy tylko zasobu komunalnego. Zakres i koordynację prac w pozostałym zasobie 
należy negocjować z resztą właścicieli i to nawet w tym zasobie, w którym gmina ma 
znaczne udziały. Wydaje się, że na czas przedsięwzięć rewitalizacyjnych uprawnienia 
w tym zakresie (gminy lub tzw. operatora) powinny być rozszerzone.

Mieszkania zamienne
Zgodnie z art. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, przez lokal zamienny należy 

rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal 

37 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 
203, z późn. zm.

38 Mieszkania w takich budynkach w wyniku prowadzonej od lat sprzedaży lokali przeważają w ko-
munalnym zasobie mieszkaniowym.

39 Oczywiście autorzy zdają sobie sprawę, że praktyka w tym zakresie jest w wielu gminach odmien-
na, gdyż zakłady budżetowe gminy bądź spółki komunalne bardzo często zarządzają nierucho-
mością wspólnot mieszkaniowych, jednak nie można takiej praktyki uznać za zgodną z prawem, 
w szczególności w świetle regulacji wprowadzonych nowelą do ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami z dnia 22 września 2004 r.
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dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wy-
posażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas 
używanym.

Pewna liczba tego typu mieszkań jest niezbędna przy prowadzeniu przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, zwłaszcza do czasowych przesiedleń na czas remontów lokatorów 
mieszkań komunalnych, ale również prywatnych. Brak zasobu mieszkaniowego, który 
może być przeznaczony na takie cele, stanowi poważną barierę w realizacji zadań re-
montowych w procesach odnowy miast. Rozwiązanie tego problem może ułatwić poro-
zumienie właścicieli największych zasobów lokalowych, a więc np. gminy, spółdzielni 
mieszkaniowej, tbs, zarządców mieszkań zakładowych itp. 

Lokale socjalne
Z zasobu mieszkaniowego gmina jest zobowiązana wydzielić część lokali, które 

przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne (art. 22 ustawy o ochronie praw loka-
torów).

Zważywszy, że rewitalizacja obejmuje na ogół obszary miasta ze zrujnowaną na 
ogół strukturą budowlaną i społeczną, dysponowanie takimi mieszkaniami może warun-
kować przeprowadzenie remontów czy wyburzeń zdekapitalizowanej substancji miesz-
kaniowej.

Finansowe wsparcie przy budowie mieszkań socjalnych zapewnia ustawa o fi nan-
sowym wparciu tworzenia lokali socjalnych40.

Stawki czynszowe
Poniższe uwagi dotyczyć będą czynszu regulowanego oraz czynszu płaconego 

przez lokatorów lokali komunalnych, lokali w budynkach wspólnot i tbs, lokali socjal-
nych a także dodatków mieszkaniowych, tzn. tych instrumentów, którymi dysponuje 
bezpośrednio gmina. 

Zasadnicze regulacje w tym zakresie zawiera art. 7 i następne ustawy o ochronie 
praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy:
W lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego właściciel usta-
la stawki z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość 
użytkową (…) Właściciele (publicznego zasobu mieszkań) mogą stosować określone ob-
niżki czynszu w stosunku do najemców o niskich dochodach. (…) Obniżki udziela się 
najemcy na okres 12 miesięcy, a w przypadku uzasadnionych można udzielać obniżek 
czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

Regulacje w zakresie czynszu za lokale socjalne zawiera przepis art. 23 ust. 4 usta-
wy, stanowiący, że: czynsz za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniż-
szego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

40 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o fi nansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, Dz.U. Nr 251, poz. 1844 z późn. zm.
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Zatem w zakresie regulacji wysokości czynszów w lokalach znajdujących się w bu-
dynkach będących własnością gminy (lub w przeważającej części należących do gminy) 
ma ona prawie pełną swobodę kształtowania wysokości czynszu.

Wysokość czynszu w budynkach wspólnot ustala zebranie członków wspólnoty. 
Stawki czynszowe w tbs-ach regulowane są na odrębnych zasadach41 i nie mogą 

być wyższe w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu.
Warto zauważyć, że dla żadnych zasobów mieszkaniowych, w tym również ko-

munalnych, nie określono górnej granicy stawek czynszowych, a tym samym nie ma 
prawnie zagwarantowanej ochrony lokatorów, którym w zasobie mieszkaniowym zmo-
dernizowanym w wyniku działań rewitalizacyjnych, zgodnie z ustawą (art. 7 cyt. ustawy 
o ochronie praw lokatorów) podniesiono opłaty czynszowe. 

Dodatki mieszkaniowe
Skutki wysokości opłat czynszowych w zasobach gminnych, a szczególnie w zaso-

bach innych właścicieli, łagodzi ustawa o dodatkach mieszkaniowych42.
Art. 3.1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na 
jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej eme-
rytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobo-
wym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Szeroko rozumiana polityka mieszkaniowa gminy jest zasadniczym narzędziem 
przeciwdziałającym bezdomności oraz wypieraniu dotychczasowych mieszkańców 
z odnawianych zasobów (szczególnie prywatnych, choć nie tylko). Brak jest natomiast 
instrumentów dostosowanych do specyfi ki procesów odnowy zaniedbanych części 
miast. Pożądany udział właścicieli prywatnych w fi nansowaniu prac rewitalizacyjnych 
jest możliwy tylko pod warunkiem, że uzyskają zwrot poniesionych nakładów. Jednak 
zwrot poprzez podniesienie czynszu w odnowionych lokalach skutkuje wymianą znacz-
nej części najemców. Przeciwdziałanie tym procesom dotychczasowymi instrumentami 
jest skazane na niepowodzenie. Konieczne będą w tym zakresie instrumenty bardziej 
skuteczne.

Rozwiązań systemowych wymaga również prawo do korzystania z domów opieki 
społecznej dla ludzi starszych, szczególnie samotnych. W programach rewitalizacji czę-
sto bowiem brak jest możliwości zapewnienia miejsc w tego typu placówkach dla osób, 
które skłonne są opuścić zajmowane dotychczas a poddane rewitalizacji lokale w za-
mian za miejsce w DOS. Oczywiście konieczny jest system wspierania fi nansowego 
tych rozwiązań, gdyż osoby te nie mają na ogół możliwości korzystania z takich usług 
na zasadach ściśle komercyjnych.

41 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkanio-
wego, Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.

42 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. 
zm.
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7.2.4. Instrumenty z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego
Wieloletni plan inwestycyjny
Podstawowym i skutecznym narzędziem wdrażania planów rozwoju gminy jest 

wieloletni plan inwestycyjny. Sporządzenie tego narzędzia realizacji planów opartego na 
ustaleniach wieloletniego planu fi nansowego pozwala na znalezienie kompromisu między 
oczekiwaniami społeczności lokalnej a możliwościami fi nansowymi budżetu gminy. WPI 
gmina sporządza na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminy (fakultatyw-
nie), przy czym jeżeli w fi nansowanie zaplanowanych zadań mają być angażowane środki 
publiczne lub unijne, istnieje możliwość sporządzania długoletnich wiążących dla rocznych 
budżetów jednostki samorządowej, planów fi nansowania zadań inwestycyjnych. 

Zgodnie bowiem z art. 110 ust. 1 ustawy o fi nansach publicznych, uchwała bu-
dżetowa może określać oprócz limitu wydatków na rok budżetowy, limity wydatków 
na wieloletnie programy inwestycyjne, ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik 
do uchwały budżetowej. Wieloletni plan inwestycyjny (WPI) zawiera listę zadań in-
westycyjnych przewidzianych do realizacji wraz z zakresem rzeczowym i fi nansowym 
w poszczególnych latach (minimum 5 lat).

Zarząd mieniem komunalnym
Udostępnianie gruntów i obiektów komunalnych pod działalność komercyjną może 

stać się dźwignią rozwoju gospodarczego danego obszaru, np. rewitalizowanego, jak 
również narzędziem kontroli pożądanego kierunku rozwoju. Regulacje w tym zakresie 
zawierają zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami w art. 13 i art. 18 (realizacja 
praw właścicielskich w zakresie obrotu i oddawanie do użytkowania nieruchomości) 
oraz ustawy o samorządzie gminy w art. 18 ust. 2 pkt. 9, regulujące kompetencje po-
szczególnych organów gminy w tym zakresie.

Partnerstwo publiczno-prywatne 
Łączenie kapitału publicznego z prywatnym w celu wspólnego realizowania zadań 

inwestycyjnych (na ogół inwestycje celu publicznego czy też świadczenie usług pożytku 
publicznego) jest formą współpracy przedsiębiorczości prywatnej, wspartej prywatnym 
kapitałem, z sektorem publicznym na wszystkich szczeblach, regulowanej nową usta-
wą o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP)43. Ten rodzaj kojarzenia kapitału może 
opierać się na samej umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym lub może być do tego 
celu zawiązana spółka. Realizowanie w tej formie usług powszechnego pożytku gospo-
darczego stanowi rozwiniętą formę inwestowania w sektor publiczny w większości kra-
jów świata. W Polsce dopiero zaczyna nabierać znaczenia, tym bardziej że poprzednia 
ustawa o PPP praktycznie nie funkcjonowała. Nowa ustawa stwarza ponadto możliwość 
bezpośredniego wykorzystania środków unijnych na tego typu przedsięwzięcia.

43 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U.  z 2009 r. Nr 19, 
poz.100.
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Koncesje 
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi44 rozszerza prawne możliwo-

ści realizacji zadań publicznych przez podmioty prywatne. Określa ona tryb i zasady 
zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi pomiędzy koncesjodawcą 
(podmiot publiczny) a koncesjonariuszem (podmiot prywatny). Przepisy tej ustawy do-
stosowane są do omówionej poprzednio ustawy o PPP i w pewnych przypadkach mogą 
być stosowane bezpośrednio do umów o PPP. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, po-
nieważ dotychczas najpowszechniejszym sposobem realizacji zadań publicznych było 
ich powierzanie do wykonania zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień 
publicznych. Prawo zamówień publicznych przewiduje wprawdzie koncesje na roboty 
budowlane, jednak procedura ich udzielania jest równie skomplikowana jak w przypadku 
pozostałych zamówień publicznych. Nie wspomina natomiast o możliwości udzielenia 
koncesji na usługi. Możliwość udzielenia koncesji podmiotom prywatnym nie pozbawi 
oczywiście odpowiedzialności za realizację tych zadań podmiotów publicznych.

Umowy cywilnoprawne
Współdziałanie przedstawicieli kapitału prywatnego i jednostek administracji sa-

morządowej regulowane jest, jak powiedziano wyżej, ustawą o PPP, ale nie wyłącznie. 
Inne formy prawne, a szczególnie wieloletnie umowy cywilnoprawne mogą skutkować 
współpracą podmiotów publicznych i partnerów prywatnych, realizowaną w Polsce od 
wielu lat w sektorze wodno-kanalizacyjnym, utylizacji odpadów, a ostatnio w budow-
nictwie komunalnym dla gmin, w którym zostały wykonane pierwsze projekty.

Instrumenty fi skalne i fi nansowe 
Są to: różnicowanie wysokości podatków i opłat, ustalanie cen za udostępniane 

mienie i świadczone usługi użyteczności publicznej. Rodzaj stosowanych podatków, 
wysokość stawek, ulg i ewentualnych zwolnień mogą bowiem bezpośrednio oddziały-
wać na zachowania podmiotów gospodarczych, zachęcając je lub zniechęcając do po-
dejmowania określonego rodzaju działalności gospodarczej. Władze gminy mogą zgod-
nie z ustawami zmniejszać ciężary pozostających w ich gestii podatków i opłat, kierując 
się własną oceną ich skutków dla społeczności lokalnej.

Dotyczy to szczególnie ustalanej przez samorząd gminny:
 wysokości podatku rolnego na podstawie ustawy o podatku rolnym45,
 wysokości opłat i podatków lokalnych (nieruchomości) zgodnie z ustawą o podat-

kach i opłatach lokalnych46,

44 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. Nr 19, 
poz. 101.

45 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. 
zm.

46 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.
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 opłat za usuwanie odpadków a także warunków udzielania zezwoleń podmiotom 
świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją tej ustawy47,

 opłat adiacenckich związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości a także 
realizacji uzbrojenia terenu48.

Instrumenty instytucjonalne 
Jednostki komunalne (z wyłącznym udziałem gminy), jak wcześniej wspomniano, 

nie mogą prowadzić działalności poza strefą użyteczności publicznej. Jednak zgodnie 
z regulacja art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminy nie ma to zastosowania do spółek 
(ale również fundacji) o kapitale mieszanym, tj. prywatnym i komunalnym. Podmioty 
takie utworzone z udziałem gminy mogą prowadzić (zgodnie z zapisem statutu) działal-
ność polegającą np. na: tworzeniu na terenie gminy warunków sprzyjających powstawa-
niu nowych przedsięwzięć gospodarczych jak:
 przygotowywanie terenów przemysłowych pod inwestycje komercyjne,
 popieranie małej przedsiębiorczości, np. przez utworzenie funduszu umożliwiają-

cego poręczanie w banku kredytów dla mniejszych przedsiębiorców,
 działania bezpośrednie w sferze przedsięwzięć, np. budowa infrastruktury realizo-

wana bezpośrednio przez gminy, o czym już wspominano, 
 instrumenty informacyjne i promocyjne, jak udostępnianie podmiotom gospodar-

czym baz danych tworzonych przez organy gminy np. o nieruchomościach, dzia-
łalność promocyjna gminy, ułatwienia organizacyjne, np. zasada jednego okienka.

7.2.5. Instrumenty z zakresu pomocy społecznej 
W obecnych rozwiązaniach prawnych ciężar obowiązków związanych z pomocą 

społeczną został przeniesiony z administracji rządowej na gminy. Wyodrębniono za-
dania własne (fi nansowane z funduszy gminnych) i zlecone (opłacane przez państwo). 
Należy stwierdzić, że zasadnicza część instrumentów, jakimi dysponują gminy, jest 
nakierowana na łagodzenie istniejącej sytuacji, na ogół fi nansowej i mieszkaniowej, 
i z zasady dotyczy całych gospodarstw domowych. Bardzo niewiele jest instrumentów 
służących uzyskaniu trwałej zmiany niekorzystnych społecznie postaw niektórych grup 
miejscowego społeczeństwa.

Zagadnienia pomocy w zatrudnieniu i instytucje rynku pracy znajdują się w gestii 
j.s.t stopnia ponadgminnego. Nie wyklucza to oczywiście wykorzystania takich instru-
mentów przez jednostkę prowadząca przedsięwzięcia rewitalizacyjne, tzn. gminy, na 
drodze porozumień między jednostkami samorządu lub delegowania uprawnień, choć 
brak jest ustawowych procedur uzgadniania programów i ich wspólnej realizacji.

47 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.

48 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 2004 r. Nr 261,  
poz. 2603 z późn. zm.
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Zasadnicze znaczenie w tym zakresie mają dwie ustawy: ustawa o pomocy spo-
łecznej49 i ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy50.

Powiat przygotowuje tzw. powiatową strategię rozwiązywania problemów spo-
łecznych, w której powinno znaleźć się miejsce dla tych problemów zidentyfi kowanych 
na terenach poddanych procesom rewitalizacji. Ponadto zadania powiatu (własne oraz 
zlecone rządowe) dotyczą na ogół młodzieży i dzieci (opieka, wychowania, szkolnic-
two, pomoc fi nansowa i mieszkaniowa itp.).

Zadania samorządu wojewódzkiego ograniczają się do zagadnień strategicznych, 
wśród których jest m.in.:
rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomo-
cy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania 
tego zjawiska.

Znacznie szersze zastosowanie w programach rewitalizacji znajdą instrumenty 
spo łeczne, ale również po części gospodarcze, stworzone przez wzmiankowaną ustawę 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zdecydowana cześć tych instrumen-
tów znajduje się w rękach powiatowych władz samorządowych lub wojewódzkich oraz 
rządo wych. Zatem możliwość ich wykorzystania w programach rewitalizacji będzie wy-
magała sto sownych porozumień między j.s.t oraz pozostałymi publicznymi i niepublicz-
nymi podmio tami rynku pracy. 

W formie tabelarycznej (tab. 7.1) przedstawiono instytucje dysponujące podstawo-
wymi instrumentami prawnymi i organizacyjnymi koniecznymi do realizacji zadań 
rewitalizacyj nych.

Tabela 7.1. Instrumenty z zakresu realizacji zadań składających się na przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne.

Zakres 
przedmiotowy

Instytucja 
stosująca Instrumenty

Instrumenty 
z zakresu planowania 
strategicznego

urząd 
marszałkowski

strategia rozwoju województwa
plan przestrzenny województwa

urząd gminy strategia rozwoju gminy
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy
plan rewitalizacji
wieloletni plan fi nansowy

województwo, 
powiat, gmina

zasady współpracy pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego

Instrumenty 
z zakresu planowania 
i zagospodarowania 
przestrzennego

gmina miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego

49 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.
50 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. Nr 99, 

poz. 1001 z późn. zm.
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Instrumenty 
z zakresu gospodarki 
nieruchomościami

gmina prawo własności gruntów komunalnych
zarząd nieruchomościami, których właściciele nie są znani
podział oraz scalanie i podział nieruchomości,
prawo pierwokupu
wywłaszczenie nieruchomościami

powiat (starosta) zarząd nieruchomościami skarbu państwa
administracja architektoniczno-budowlana (nadzór 
budowlany) 

województwo 
(urząd 
marszałkowski)

zbycie nieruchomości będącej własnością skarbu państwa,
scalanie i wymiana gruntów

Instrumenty z zakresu 
gospodarki lokalami 

gmina wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy (mieszkania komunalne, lokale socjalne, użytkowe 
i in.)
TBS
czynsze i dodatki mieszkaniowe
domy pomocy społecznej (zarządzane przez podmioty 
prywatne, przydział miejsc przez MOPS)

Instrumenty z zakresu 
wspierania rozwoju 
gospodarczego

gmina wieloletni plan inwestycyjny
instrumenty fi skalne i fi nansowe
partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje
agencje rozwoju lokalnego (różne formy)
promocja gminy i bazy informacyjne dla inwestorów

powiat 
(starostwo)

powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych, 
a w niej:
promocja zatrudnienia 
instytucje rynku pracy

Instrumenty z zakresu 
wspierania rozwoju 
gospodarczego

województwo 
(urząd 
marszałkowski)

strategia rozwoju 
specjalne strefy ekonomiczne
promocja województwa i bazy informacyjne dla inwestorów

Instrumenty z zakresu 
społecznego

gmina program pomocy społecznej (MOPS)
powiat (starosta) powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych, 

a w niej pomoc społeczna
województwo 
(urząd 
marszałkowski)

regionalne programy pomocy społecznej, w tym pomoc 
samorządom lokalnym

Źródło: opracowanie własne. 

7.3. Instytucje działające na polu rewitalizacji 
Szeroki zakres działań związanych z rewitalizacją implikuje równie szeroki udział 

różnego rodzaju podmiotów występujących jako strony takiego przedsięwzięcia. W za-
leżności od roli, jaką odgrywają w długotrwałym i skomplikowanym procesie rewitali-
zacji, można je podzielić na kilka grup:
 podmioty (instytucje) reprezentujące administrację samorządową i centralną, 
 podmioty (instytucje, często nieformalne) reprezentujące społeczność lokalną, 
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 podmioty (instytucje) reprezentujące tzw. jednostki pomocnicze, w tym: jednostki 
wspierające rozwój gospodarczy, jednostki wspierające działania socjalne, inwe-
storzy instytucjonalni, eksperci, doradcy,

 stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe,
 instytucje z zakresu ekonomii społecznej.

7.3.1. Podmioty administracji publicznej
Gmina, w praktyce a także według wszystkich dotychczasowych projektów ustaw 

regulujących zagadnienia odnowy miast, ma za zadanie przygotowanie, prowadzenie, 
monitoring i kontrolę realizacji procesów rewitalizacji, choć w rożnym zakresie. Jest 
to logiczna konsekwencja usytuowania gminy jako podstawowego podmiotu odpowie-
dzialnego za zapewnienie społeczności lokalnej m.in. odpowiedniego standardu życia51, 
zamieszkania i rozwoju, w tym również gospodarczego52. 

Do kompetencji tej jednostki samorządu należą w zasadzie wszystkie zasadnicze 
sprawy, składające się na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Nie wszystkie zadania gmina 
wykonuje poprzez swoje jednostki organizacyjne. Cześć obowiązków związanych z wy-
konywaniem usług publicznych razem z częścią majątku komunalnego, jako materialną 
podstawą funkcjonowania, gminy przekazały53 innym podmiotom gospodarczym. Do ta-
kich podmiotów należą przedstawione niżej, zajmujące się mieszkaniami komunalnymi, 
wodociągami i kanalizacją, drogami gminnymi itp. tzw. przedsiębiorstwa komunalne.

Jednostki zarządzające zasobem komunalnym
Gminy posiadają na ogół znaczny zasób budynków mieszkalnych a często również 

zasób budynków i lokali użytkowych. Zarządzanie tym majątkiem powierzone zostało 
na ogół spółkom z udziałem gminy lub gminnym zakładom budżetowym. Pewną odmia-
ną jest pośrednie zarządzanie nieruchomościami poprzez realizację praw właścicielskich 
w spółkach zarządzających budynkami (lokalami), będącymi własnością tych spółek.

Prawo nie dopuszcza możliwości zarządzania nieruchomościami przez samą gminę 
oraz gminne zakłady budżetowe lub spółki, gdyż nie są to zadania z zakresu użyteczności 
publicznej. Zatem wykonywanie takich usług w dotychczasowej formie (z naruszeniem 
prawa) będzie wymagać zmian w odnośnych regulacjach prawnych. Zadania w tym za-

51 W zakres tych zagadnień wejdą również wszystkie kwestie społeczne, które muszą być rozwiązane 
w programach rewitalizacji.

52 Gminy nie mają jednak ani wystarczających środków, ani odpowiedniego umocowania prawnego 
w tym zakresie. Dotyczy to zarówno ustawowych uprawnień gminy, jak i instrumentów prawnych, 
organizacyjnych, fi nansowych, jakimi gmina może dysponować. Dotyczy to również na ogół po-
siadanych kompetencji faktycznych – braku odpowiednio wykwalifi kowanych i dysponujących 
doświadczeniem służb komunalnych.

53 Majątek ten został wniesiony przez gminy jako aport do spółek komunalnych wykonujących zada-
nia w sferze użyteczności publicznej, bądź został sprywatyzowany - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.
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kresie realizowane są bezpośrednio przez zakłady lub jednostki budżetowe gmin lub 
pośrednio przez samodzielne jednostki gospodarcze, na ogół spółki prawa handlowego, 
najczęściej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

 
Jednostki zarządzające zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków
W ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-

ków54 powtórzono oraz uściślono sformułowania z ustawy o samorządzie gminnym, 
wprowadzając zapis stwierdzający, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

W tym przypadku najczęściej będziemy mieć do czynienia z samodzielnymi pod-
miotami prawnymi (spółki z udziałem gminy), realizującymi zlecone zadania własne 
gminy. Sama gmina pozostawia sobie najczęściej uprawnienia do ustalania kierunków 
rozwoju sieci, np. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 3 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Jednostki zajmujące się utrzymaniem czystości i porządku w gminie 
W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdza się, że utrzy-

manie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gmin, a gminy 
w tym celu m.in.: 1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem 
czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworze-
nie odpowiednich jednostek organizacyjnych, 2) zapewniają budowę, utrzymanie i eks-
ploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych itp.

Ponieważ jednak właścicielem odpadów jest ich wytwórca (lub na podstawie upo-
ważnienia zarządca np. nieruchomości), całość zadań w zakresie usuwania odpadów 
stałych wykonują na ogół wyspecjalizowani przewoźnicy prywatni bądź konkurujące 
z nimi spółki prawa handlowego z udziałem gminy.

Jednostki zarządzające drogami
Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego 

należą do zadań własnych gmin (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Ponadto 
na mocy zapisów ustawy o drogach publicznych55 właściwy organ administracji rządo-
wej oraz jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek zarządzania drogami, w tym 
prowadzenia spraw z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania 
i ochrony dróg. Zarządcą drogi jest w zależności od kategorii dróg wójt (burmistrz, 
prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa, generalny dyrektor dróg kra-
jowych i autostrad. Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między 

54 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.

55 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.
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zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia 
fi nansowe.

Jednostki transportu miejskiego
Obecnie większość zadań z zakresu zbiorowego transportu drogowego i szynowe-

go (tramwaj) osób na obszarze miast lub aglomeracji (np. Śląsk) wykonują bądź jed-
nostki gminne (na ogół zakłady budżetowe lub spółki gminy, lub też spółki utworzone 
przez kilka gmin).

Jednostki zaopatrzenia w energię 
Zadania gminy w zakresie zaopatrzenia w energię określa Prawo energetyczne, 

stanowiąc, że gmina zapewnia m.in. planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej części 
oraz określa ewentualny zakres współpracy na tym polu z innymi gminami. Konkrety-
zacja tych założeń odbywa się na szczeblu przedsiębiorstw energetycznych i przybiera 
formę planów rozwoju na okresy nie krótsze niż trzy lata, w zakresie zaspokojenia obec-
nego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło, 
uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju 
gminy określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy.

Jednostki wspomagające gospodarczy rozwój lokalny
Pomimo braku ustawowych zapisów sytuujących rozwój gospodarczy wśród zadań 

własnych jednostek samorządu, gminy mają instrumenty, którymi są w stanie skutecz-
nie ożywić obszary gospodarczo opóźnione56. Gmina samodzielnie lub we współpracy 
z innymi podmiotami może powołać następujące podmioty gospodarcze lub konstrukcje 
prawne. 
 Agencje rozwoju lokalnego działające zazwyczaj jako spółki akcyjne lub fundacje, 

których głównymi udziałowcami są najczęściej gminy. W niektórych przypadkach 
istotnymi udziałowcami, nawet większościowymi, zostają przedsiębiorstwa, wno-
szące grunty jako swój udział, lub przedstawiciele miejscowego biznesu. 

 Agencje zarządzające poszczególnymi składnikami majątku państwowego lub 
samorządowego, tworzone często na podstawie specjalnych ustaw (jeżeli w grę 

56 Należy zauważyć, że w pewnych zakresach działania rewitalizacyjne nie mogą się ograniczać 
tylko do wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Tak jak np. w przypadku infrastruktury czy też sze-
rzej: zagospodarowania przestrzennego rozwiązania lokalne musza nawiązywać do istniejących 
w otoczeniu. Tak samo ożywienia gospodarczego, rynku pracy, ograniczenia procesów marginali-
zacji grup społecznych itp. nie sposób zrealizować tylko na obszarze objętym procesami odnowy. 
Powinno to być działanie wpisane w szerszy kontekst rozwoju miasta lub co najmniej dzielnicy.
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wchodzi majątek skarbu państwa) lub tworzone przez jednostki samorządu teryto-
rialnego i inne podmioty na podstawie prawa spółek handlowych57.

 Specjale strefy ekonomiczne, tworzone na podstawie ustawy o specjalnych strefach 
ekonomicznych58 w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego części terytorium 
kraju, stanowiących regionalne otoczenie stref, m.in. przez rozwój określonych 
dziedzin działalności gospodarczej bądź nowych rozwiązań technicznych i techno-
logicznych. Strefa jest zarządzana wyłącznie przez spółki z o.o. lub SA, w których 
skarb państwa lub samorząd województwa ma większość udziałów.

 Parki przemysłowe funkcjonują najczęściej jako spółki prawa handlowego (z udzia-
łem gminy), zajmujące się przygotowywaniem (wykupem, scaleniem itp.) np. tere-
nu pod duże inwestycje.

 Inkubatory przedsiębiorczości, tworzone bądź jako spółki prawa handlowego, bądź 
fundacje59, często z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz np. agencji 
rozwoju regionalnego, lub jako wydział gospodarczy spółki akcyjnej np. Agencji 
Rozwoju Regionalnego lub Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości60. Pod-
stawowym celem statutowym inkubatora przedsiębiorczości jest tworzenie warun-
ków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw.
Ponadto w omawianym zakresie gmina może podjąć współpracę z:

 Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), która jest jednym 
z najważniejszych i najskuteczniejszych partnerów gmin w uzyskiwaniu inwestycji. 

 regionalnymi centrami obsługi inwestorów (RCOI,) które funkcjonują w urzędach 
marszałkowskich lub regionalnych agencjach rozwoju i pomagają samorządom 
w pozyskiwaniu inwestorów i są fi nansowane przez te instytucje. 
Ważną rolę w realizacji zadań, zwłaszcza z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu i przeciwdziałaniu bezrobociu, mogą odegrać przedsięwzięcia publiczno-
prywatne61 oraz wciągnięte do stałej współpracy podmioty gospodarcze i organizacje po-
zarządowe62 zwłaszcza w zakresie celów pożytku publicznego, tzn. działalności społecz-
nie użytecznej, prowadzonej przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych 
określonych w ustawie (w tym celów społeczno-kulturalnych).

Dla poszczególnych sfer działalności mogą być wykorzystywane specyfi czne pod-
mioty wyspecjalizowane lub powołane do realizacji tylko określonych zadań, jak np. in-
stytucje rynku pracy realizujące zadania określone w ustawie, a mianowicie ochotnicze 

57 Kodeks spółek handlowych, op.cit., Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości, Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.

58 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. nr 123, 
poz. 600 z późn. zm.

59 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.  o fundacjach, Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.
60 Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, op.cit.
61  Cyt. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.
62 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 

Nr 96, poz. 873 z późn. zm.
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hufce pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społeczne-
go, instytucje partnerstwa lokalnego.

Jednostki samorządu terytorialnego stopnia powiatowego 
Samorząd powiatu ma kompetencje, pozwalające na podejmowanie działań ma-

jących na celu odnowę miast a dotyczące rozwoju gospodarczego, uaktywniania rynku 
pracy itp. oraz problemów społecznych. Powiat wykonuje określone ustawami zadania 
publiczne o zasięgu ponadgminnym, m.in. w zakresie pomocy społecznej, wspierania 
osób niepełnosprawnych, gospodarki nieruchomościami skarbu państwa, administra-
cji architektoniczno-budowlanej (nadzór budowlany), przeciwdziałania bezrobociu oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Jednostki samorządu terytorialnego stopnia wojewódzkiego 
Samorząd województwa realizuje cele określone w strategii województwa, w tym 

pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowa-
cyjności gospodarki województwa, kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego63. 

Ponadto prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą m.in. składa się: two-
rzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, pozyskiwa-
nie i łączenie środków fi nansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań 
z zakresu użyteczności publicznej, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji 
społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Tylko samorząd województwa ma ustawowy obowiązek sporządzania strategii roz-
woju społeczno gospodarczego województwa. Szczegółowy podział kompetencji j.s.t. 
w odniesieniu do zasadniczych obszarów przedstawiono w tab. 1.

Jednostki administracji rządowej 
Są to: 

 dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górni-
czych,

 dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
 państwowi inspektorzy sanitarni
oraz jednostki administracji zespolonej:
 Komenda Wojewódzka Policji, 
 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, 
 Kuratorium Oświaty, 
 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 
 Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków.

63 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 
z późn. zm.
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Tabela 7.2.  Kompetencje poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego w zakre-
sie rewitalizacji miast.

Gmina Powiat Województwo
Do zakresu działania gminy 
należą wszystkie sprawy 
publiczne o znaczeniu lokalnym, 
niezastrzeżone ustawami na rzecz 
innych podmiotów. 
Do zadań własnych gminy należą 
w szczególności sprawy:
ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony 
środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej, 
gminnych dróg oraz organizacji 
ruchu drogowego, 
wodociągów i zaopatrzenia 
w wodę, kanalizacji, usuwania 
i oczyszczania ścieków 
komunalnych, utrzymania 
czystości i porządku, 
zaopatrzenia w energię 
elektryczną i cieplną oraz gaz, 
lokalnego transportu 
zbiorowego, 
ochrony zdrowia, 
pomocy społecznej, 
w tym ośrodków i zakładów 
opiekuńczych, 
gminnego budownictwa 
mieszkaniowego, 
kultury oraz ochrony zabytków
targowisk i hal targowych, 
zieleni gminnej i zadrzewień, 
cmentarzy gminnych, 
porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli 
oraz ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej,
polityki prorodzinnej, 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi,
współpracy ze społecznościami 
lokalnymi i regionalnymi 
innych państw. 

Dodatkowe zadania własne 
wymagają zapewnienia 
koniecznych środków 
fi nansowych na ich realizację. 

Powiat wykonuje określone 
ustawami ponadgminne zadania 
publiczne w zakresie: 

edukacji publicznej, 
promocji i ochrony zdrowia, 
pomocy społecznej, 
wspierania osób 
niepełnosprawnych, 
transportu zbiorowego i dróg 
publicznych, 
kultury oraz ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami, 
kultury fi zycznej i turystyki, 
gospodarki nieruchomościami 
skarbu państwa, 
administracji architektoniczno-
budowlanej, 
gospodarki wodnej, 
ochrony środowiska i przyrody, 
porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli, 
ochrony przeciwpowodziowej, 
zapobiegania innym 
nadzwyczajnym zagrożeniom 
życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska, 
przeciwdziałania bezrobociu 
oraz aktywizacji lokalnego 
rynku pracy, 
ochrony praw konsumenta, 
obronności, 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

Inne zadania określone ustawami.

Samorząd województwa 1. 
wykonuje zadania publiczne 
o zasięgu wojewódzkim 
określone ustawami, 
w szczególności w zakresie: 

edukacji publicznej, w tym 
szkolnictwa wyższego, 
promocji i ochrony zdrowia, 
kultury oraz ochrony zabyt-
ków i opieki nad zabytkami, 
pomocy społecznej, 
zagospodarowania 
przestrzennego, 
ochrony środowiska, 
gospodarki wodnej, 
w tym ochrony 
przeciwpowodziowej, 
transportu zbiorowego i dróg 
publicznych, 
ochrony praw konsumentów, 
obronności, 
bezpieczeństwa publicznego, 
przeciwdziałania bezrobociu 
i aktywizacji lokalnego rynku 
pracy. 

Ustawy mogą określać sprawy 
należące do zakresu działania 
województwa jako zadania 
z zakresu administracji rządowej, 
wykonywane przez zarząd 
województwa. 
2. Samorząd województwa pro-

wadzi politykę rozwoju woje-
wództwa, na którą składa się 
m.in.

tworzenie warunków rozwo-
ju gospodarczego, w tym 
kreowanie rynku pracy,
utrzymanie i rozbudowa 
infrastruktury społecznej 
i technicznej o znaczeniu 
wojewódzkim,
uzyskiwanie i łączenie środ-
ków fi nansowych publicz-
nych i prywatnych w celu 
realizacji zadań z zakresu 
użyteczności publicznej.

Źródło: opracowanie własne. 
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Kompetencje organów administracji rządowej w województwie dotyczą m.in. za-
gadnień planowania przestrzennego (uzgodnienia, analizy oddziaływań na środowisko, 
ochrona zabytków) oraz etapu realizacji zamierzonych przedsięwzięć. 

Na szczeblu powiatu szczególną rolę będzie spełniać nadzór budowlany zwłaszcza 
w fazie przygotowywania i realizacji zadań inwestycyjnych.

Jednostki realizujące transport drogowy
Zbiorowy przewóz osób na trasach pozamiejskich w znacznym stopniu realizują 

spółki z przeważającym udziałem skarbu państwa, powstałe na ogół na bazie skomercja-
lizowanego przedsiębiorstwa PKS. Natomiast zasadniczy wpływ na możliwość świad-
czenia usług z zakresu transportu drogowego (licencje, zezwolenia itp.) mają poszcze-
gólne jednostki samorządu terytorialnego i w nielicznych przypadkach przewidzianych 
w ustawie władze centralne. 

Zbiorowy transport osób (łącznie z regulacją transportu prywatnego stosownie do 
istniejących potrzeb i funkcjonujących już przewoźników) zależny jest zatem w znacznym 
stopniu od właściwych terytorialnie organów władzy samorządowej. Zgoda jednostek sa-
morządu odpowiedniego szczebla konieczna jest do podjęcia tej działalności, natomiast 
niewielkie są możliwości koordynacji funkcjonowania poszczególnych przewoźników. 

Jednostki realizujące transport kolejowy
Transport kolejowy regulowany ustawą o transporcie kolejowym64 funkcjonuje 

obecnie jako spółki (na ogół będące własnością skarbu państwa), które podlegają pre-
zesowi Urzędu Transportu Kolejowego. Koszty utrzymania infrastruktury kolejowej, 
pokrywane są przez zarządcę, przy czym mogą być one pokrywane przez jednostki sa-
morządu terytorialnego oraz z innych źródeł. 

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich 
wykonywanych w ramach obowiązku służby publicznej oraz nabywanie kolejowych 
pojazdów szynowych należy do zadań własnych samorządu województwa. Zadanie to 
fi nansowane jest z dochodów własnych samorządu województwa.

7.3.2. Instytucje reprezentujące społeczność lokalną 
Jednostki te, o strukturze mniej lub bardziej sformalizowanej, reprezentują głów-

nych partnerów samorządu gminy w procesach rewitalizacji. Jest to również grupa, 
z której rekrutują się zasadniczy benefi cjenci rewitalizacji, których postawa często prze-
sądza o powodzeniu całych zadań rewitalizacyjnych.

Należą do nich podmioty reprezentujące (na różnych zasadach) interesy określo-
nych grup społeczności lokalnej65, na ogół właścicieli nieruchomości, choć nie tylko. 

64 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.
65 Autorzy zdają sobie sprawę, że nie jest to podział rozłączny. Do grupy drugiej można zaliczyć 

również gminę (oraz pozostałe j.s.t.) jako ustawowego reprezentanta społeczności lokalnej oraz 
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Współpraca lub współdziałanie tych podmiotów z gminą, w różnej formie66, jest nie-
zbędne do osiągnięcia założonych celów rewitalizacji. Chodzi o współdziałanie na eta-
pie planowania, koordynowanie działań realizacyjnych, ich modyfi kacje, jak również 
fi nansowanie w całości lub części poszczególnych zadań wchodzących w skład więk-
szych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Jednostki reprezentujące właścicieli nieruchomości
Jest to grupa instytucji należących do najważniejszych partnerów jednostek ad-

ministracji realizujących zadania rewitalizacyjne. Na pierwszym miejscu wymienić 
należy instytucje reprezentujące właścicieli nieruchomości, w tym zwłaszcza nieru-
chomości lokalowych67. Współdziałanie (również fi nansowe), a przynajmniej zgoda na 
przeprowadze nie pewnych działań zaplanowanych i realizowanych przez administrację 
gminną, składających się na program odnowy części miasta, warunkuje sukces zamie-
rzeń rewitalizacyjnych.

Zrzeszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości jest to instytucja funkcjonująca 
na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach68, grupująca właścicieli nieruchomości 
(na ogół budynków wielorodzinnych) i reprezentująca wspólne interesy właścicieli wo-
bec państwa i gmin. Są to na ogół sprawy związane z regulowanymi czynszami w loka-
lach mieszkalnych zajętych w przeszłości na podstawie decyzji administracyjnej, tzw. 
przydziału.

Wspólnoty mieszkaniowe funkcjonują na podstawie ustawy o własności lokali69, re-
prezentują interesy właścicieli mieszkań. W kompetencji tego podmiotu pozostają spra-
wy zarządu częściami wspólnymi budynku, remontów oraz sprawy zagospodarowania 
działek gruntowych, na których dany budynek jest zlokalizowany. 

Spółdzielnie mieszkaniowe działają zgodnie z Prawem spółdzielczym70 oraz ustawą 
o spółdzielniach mieszkaniowych71. W ich działalności mają zastosowanie także przepisy 

właściciela lub zarządzającego znacznym nieraz zasobem nieruchomości gruntowych i miesz-
kaniowych. Jest to więc raczej podział wg głównej roli jaką odgrywają poszczególne instytucje 
w procesach rewitalizacji.

66 Będą to np. konsultacje, uzgadniania na etapie przygotowywania programów rewitalizacyjnych, 
współpraca przy realizacji poszczególnych zadań zarówno w zakresie realizacji faktycznej, jak 
i współfi nansowania.

67 Jak już wspomniano w przypisie, nie ujmujemy w tym miejscu gminy oraz jednostek zależnych, 
posiadających prawo własności licznych nieruchomości, w tym wykorzystywanych na cele usług 
komunalnych, gdyż ich główna rola w procesach rewitalizacji jest odmienna, a prawa rzeczowe 
w tym zakresie są tylko instrumentem realizacji zadań własnych gminy.

68 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 
z późn. zm.

69 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.  o własności lokali, Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.
70 Ustawa z dnia 18 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z późn. zm.
71 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 27 

z późn. zm.
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ustawy o własności lokali72 oraz przywoływana już ustawa o gospodarce nieruchomościa-
mi. Spółdzielnie będą miały zasadniczą rolę do odegrania jako właściciele (lub współwła-
ściciele) lub jednostki zarządzające w tzw. blokowiskach, zwartych obszarach zabudowy 
wielorodzinnej powstałych na ogół w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Z tego też powodu 
będą głównym partnerem dla jednostki prowadzącej działania rewitalizacyjne.

Przedsiębiorstwa, które na podstawie ustawy o gospodarce gruntami i wywłasz-
czaniu nieruchomości oraz innych ustaw73 nabyły prawo własności budynków i urządzeń 
oraz lokali, jeśli zostały one nabyte lub wybudowane ze środków własnych tych przed-
siębiorstw lub ich poprzedników prawnych. Jeżeli zatem przedsiębiorstwa państwowe 
lub samorządowe nie skorzystały z ustawowych możliwości przekazania lub sprzeda-
ży swojego zasobu nieruchomości, wykonują obecnie wszystkie prawa właścicielskie 
w stosunku do otrzymanych nieruchomości. 

Towarzystwo budownictwa społecznego (TBS), jako podmioty utworzone ustawą 
o niektórych formach popierania budownictwa74, mają na celu realizację zadań wynika-
jących z wymienionej ustawy, w szczególności obowiązek budowania ze środków Kra-
jowego Funduszu Mieszkaniowego mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach 
dla osób o średnich dochodach.

Niektóre gminy przekazały TBS-om (spółkom z udziałem gminy) cześć swojego 
zasobu mieszkaniowego wraz z niezabudowanymi nieruchomościami, z zadaniem bie-
żącego zarządzania tymi nieruchomościami oraz obowiązkiem przeprowadzenia w ra-
mach posiadanych i wypracowanych środków rewitalizacji tego zasobu.

Indywidualni (prywatni) właściciele nieruchomości to na ogół najliczniejsza (obok 
lokatorów) grupa podmiotów uczestniczących w procesach rewitalizacji. Dysponuje 
ona prawami własności do nieruchomości gruntowych bądź lokalowych. Ze względu na 
uciążliwość koniecznych kontaktów z tymi osobami ze strony podmiotów przygotowu-
jących i zarządzających procesami rewitalizacji, na ogół w drodze mediacji proponuje 
się tej grupie społeczności lokalnej wyłonienie nieformalnego przedstawicielstwa do 
rozmów z gminą lub operatorem.

Agencje zarządzające nieruchomościami składnikami majątku państwowego75 lub 
samorządowego. Tworzone są one często na podstawie specjalnych ustaw, jeżeli chodzi 

72 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.
73 Ustawa z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, tekst jedno-

lity:  Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 z późn. zm., 
 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków miesz-

kalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, Dz. U. Nr 119, poz. 567 z późn. zm. 
 oraz Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz.U. Nr 85, poz. 388 z późn. zm.
74 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa, Dz.U. 

Nr 133, poz. 654 z późn. zm.
75 Przykładowo agencje tworzone na podstawie następujących ustaw: 
 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 późn. zm.,
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o majątek skarbu państwa, bądź na podstawie prawa spółek handlowych w przypad-
ku lokalnych jednostek samorządu terytorialnego76. W zależności od warunków miej-
scowych mogą wystąpić również sporadycznie inne podmioty prawne, których udział 
w procesach rewitalizacyjnych będzie niezbędny. 

Jednostki reprezentujące najemców i użytkowników lokali
Najemcy i użytkownicy lokali stanowią najliczniejszą grupę podmiotów, posiada-

jącą na terenach objętych rewitalizacją, prawa o charakterze zobowiązaniowym. W ob-
rocie prawnym w zakresie zarządzania nieruchomościami grupa ta reprezentowana jest 
przez właścicieli zasobów mieszkaniowych, np. spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, jed-
nostki zarządzające zasobem mieszkań zakładowych, komunalnych itp. Nie zawsze jed-
nak interesy obu tych grup są tożsame, zwłaszcza jeżeli chodzi o standard, opłaty czyn-
szowe, eksploatacyjne, infrastrukturę społeczną. Ponieważ jednak użytkownicy lokali to 
grupa żywo zainteresowana wynikami rewitalizacji, gmina jako jednostka prowadząca 
powinna włączyć te osoby w różny sposób do przygotowywania i realizacji przedsię-
wzięć rewitalizacyjnych. 

Obecnie brakuje procedur, ale i tradycji wyłaniania, np. w drodze negocjacji, ja-
kiejś nieformalnej reprezentacji (liderów lokalnych) do stałych kontaktów z gminą lub 
innymi uczestnikami przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Do tej pory gminy samodzielnie 
wyłaniają takich reprezentantów grup społecznych, lub pomijają tę sprawę w procedu-
rach planowania rozwoju.

Jednostki reprezentujące instytucje doradcze
Są nimi eksperci, doradcy, uczestniczący stale lub czasowo w procesach odnowy 

miast w celu wykonania w fazie planowania lub sporządzania programów rewitalizacji 
i np. planu miejscowego, badań i analiz obszarów kryzysowych itp. Na etapie realizacji 
mogą wykonywać konieczne dodatkowe ekspertyzy, studia bądź opracowania dla fa-
chowego wsparcia realizacji konkretnych projektów. W zależności od podmiotu powo-
łującego ekspertów (doradców) znajdą zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach 
publicznych, Kodeksu cywilnego i inne.

Jednostki reprezentujące instytucje fi nansujące
Instytucje fi nansujące, jak banki oraz inne profesjonalne instytucje fi nansujące prace 
rewitalizacyjne, jak np. proponowany w nowej ustawie o rewitalizacji fundusz rewitali-
zacji, instytucje dysponujące środkami pochodzącymi z funduszy UE i inne.

 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Pań-
stwa, Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.,

 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 z późn. zm.

76 Kodeks spółek handlowych, op.cit., Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości.
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Odrębną grupę stanowią inwestorzy uczestniczący w rewitalizacji na zasadach komer-
cyjnych. Są to te wszystkie podmioty, które na ogół biorą udział w realizacji poszczegól-
nych zadań wchodzących w skład procesów odnowy miast. Dotyczyć to będzie przede 
wszystkim inwestorów zewnętrznych realizujących zadania na zasadach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego77, koncesji78 lub umów cywilnoprawnych o podobnym charakterze. 
Zasady uczestnictwa tej grupy podmiotów w realizacji zadań rewitalizacyjnych regulują 
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawa o zamówieniach publicznych79, ustawa o partner-
stwie publiczno-prywatnym, ustawa o koncesji na roboty budowlane.

7.4. Wnioski 
Pomimo stwierdzanych braków instrumentalnych gmina jest obecnie jedynym 

odpowiednio umocowanym podmiotem do przeprowadzania przedsięwzięć rewitaliza-
cyjnych. Przygotowanie kompleksowego programu rewitalizacji oraz jej realizacja na 
obszarach zabudowy miejskiej angażuje właściwie w pełnym zakresie kompetencji za-
równo gminę jak również pozostałe jednostki samorządu terytorialnego. 

Kompetencje trzech szczebli samorządu terytorialnego, wraz z kompetencjami 
administracji zespolonej i niezespolonej pozwalają teoretycznie zbudować w drodze 
szerokich porozumień (np. w trybie art. 10 ustawy o samorządzie gminy) plan rewi-
talizacji w trzech podstawowych zakresach: materialno-przestrzennym, gospodarczym 
i społecznym. Jednak w praktyce zbudowanie takiego planu będzie stwarzało problemy, 
gdyż brak jest w zasadzie jakichkolwiek przepisów formalizujących tryb sporządzania 
planów rozwoju (a częścią takiego planu powinien być plan rewitalizacji) we wzajem-
nym powiązaniu czasowym, fi nansowym, przestrzennym, hierarchicznym80 zadań reali-
zowanych przez poszczególne szczeble samorządu terytorialnego. 

Dotychczasowe doświadczenia w rewitalizacji prowadzonej przez kilkanaście miast 
w kraju dowiodły, że obecną mnogość aktów prawnych nie pozwala zbudować sprawnie 
działającego systemu rewitalizacji. Gminy co prawda uzyskały cenne doświadczenia 
w radzeniu sobie z tymi problemami w niesprzyjającej rzeczywistości prawnofi nanso-
wej81. Nie są to jednak instrumenty wystarczające do kompleksowego i efektywnego 

77 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100.

78 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. Nr 19, 
poz. 101.

79 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 
z późn. zm.

80 Z nielicznymi wyjątkami, jak np. obowiązek uwzględniania inwestycji publicznych ponadlokal-
nych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miej-
scowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

81 A począwszy od roku 2007, również fi nansowe wsparcie ze środków UE dla części zadań rewita-
lizacyjnych.
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prowadzenia bardzo skomplikowanych prawnie i organizacyjnie oraz trudnych społecz-
nie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Ponadto niektóre działania konieczne do sporządzenia i późniejszej realizacji pro-
gramów rewitalizacyjnych wymagają aktywności podmiotów samorządowych w zakre-
sie wykraczającym poza dozwolony obszar użyteczności publicznej. Do takich należą 
np., ogólnie mówiąc, wszelkie usługi, które na zasadach komercyjnych lub niekomercyj-
nych, gmina mogłaby świadczyć na rzecz uczestników procesów rewitalizacyjnych, np. 
w sprawach zarządzania i koordynowania prowadzonych inwestycji (w tym w zakresie 
mieszkalnictwa), obrotu i zarządzania nieruchomościami, prowadzenia montażu fi nan-
sowego, doradztwa w sprawach projektowych, szerokich działań prorozwojowych itp. 

Pole możliwych działań gminy nie jest więc rezultatem kompleksowo pomyśla-
nych, systemowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych, lecz wynikową rozwiązań 
prawnych, organizacyjnych i fi nansowych z różnych sfer i dziedzin, ponadto obarczone 
jest znacznym stopniem niepewności co do stabilności przyjętych rozwiązań82. 

Brak jest jakichkolwiek organizacyjnych instrumentów (lub sprawdzonych pro-
cedur tworzenia takich instrumentów) całościowej realizacji programów rewitalizacyj-
nych. Nawet struktury urzędów gmin nie są przygotowane do realizacji długoletnich 
i wielobranżowych działań w tym zakresie i wymagają tworzenia specjalistycznych 
komórek organizacyjnych, koordynujących konieczną międzywydziałową współpracę. 
Dlatego też dotychczasowe niewątpliwe osiągnięcia rewitalizacyjne poszczególnych 
gmin są okupione niepomiernym nakładem sił i środków, a często ograniczane tylko do 
obszaru materialno-przestrzennego w zakresie zadań własnych gminy. 

Poprawa istniejącej sytuacji wymaga podjęcia działań zarówno w sferze uspraw-
nienia funkcjonowania już istniejących instrumentów prawnych obowiązujących po-
wszechnie, jak i wprowadzenia szczególnych unormowań dotyczących tylko procesów 
rewitalizacji.

Nie przesądzając, czy zmiany w regulacjach mają mieć postać nowej ustawy, czy 
też zmian w już istniejących przepisach prawa, można wskazać trzy główne kierunki 
proponowanych zmian w zakresie organizacyjno-prawnym:
 zasadniczą zmianę powinno przynieść podniesienie rangi rewitalizacji poprzez 

nadanie temu przedsięwzięciu statusu zadania własnego gminy, może również za-
dania o charakterze użyteczności publicznej, co pozwoli zwiększyć (czasowo i na 
ograniczonym obszarze) zakres kompetencji gminy;

 uznanie rewitalizacji za cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce nieru-
chomościami umożliwi pełniejsze korzystanie przez gminę z instrumentów praw-
nych, jakie oferuje ta ustawa;

82 Stabilność przyjętych rozwiązań należy traktować względnie. Chodzi raczej o konsekwentne za-
chowanie obranych kierunków działania, niż realizację poszczególnych zadań w ustalonej kolej-
ności. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że prowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych powinno 
być w miarę elastyczne, tzn. powinno reagować na zmieniające się warunki. 
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 ustalić zasady przygotowania i uchwalania programu rewitalizacji, w tym wielolet-
niego fi nansowania.
Jest jeszcze jeden ważny aspekt rewitalizacji, który tylko zaznaczymy w tym miej-

scu. Otóż z natury rzeczy programy rewitalizacyjne są przedsięwzięciami realizowanymi 
długoterminowo. Tymczasem realizujące takie przedsięwzięcia samorządy mają usta-
wowo ograniczoną możliwość planowania wieloletniego. Mamy zatem funkcjonujące 
obok siebie czy też częściowo przenikające się dwie drogi fi nansowania rewitalizacji. 
Jedną, opierającą się na środkach własnych gmin, gdzie progiem staje się zasada roczne-
go planowania budżetu83, drugą, gdy rewitalizacja oparta jest na środkach unijnych, co 
jest równoznaczne z dopuszczeniem planowania wieloletniego (WPI). Ponadto pozafi -
nansowe ustalenia dokumentów planistycznych zmieniają się na ogół razem ze zmianą 
składu rady gminy (wybory), która ma i promuje już na ogół inne priorytety84. Nic nie 
zmienia w tym zakresie – albo bardzo niewiele – możliwość tworzenia tzw. WPI, jako 
że dotyczą one tylko zadań jednostkowych i tylko w przypadku korzystania ze środków 
publicznych, a szczególnie unijny

83 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych, Dz.U. Nr 249, poz. 2104. Art. 166. 1  
Uchwała budżetowa może określać oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego, limity 
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich 
zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa, ujmowane w wykazie stanowią-
cym załącznik do uchwały budżetowej.

84 Zagadnieniom fi nansowania zadań rewitalizacyjnych poświęcone będzie osobne opracowanie. 
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Rozdział 8. Ekonomiczne aspekty rewitalizacji

8.1. Przyjęte założenia
W rozdziale przedstawiono wybrane zagadnienia rewitalizacji rozpatrywane 

z punktu widzenia ekonomii, nauki o procesach gospodarczych. Charakteryzując aspekt 
ekonomiczny rewitalizacji, należy pamiętać, że przedmiotem zainteresowania ekonomii 
jest gospodarowanie w warunkach ograniczoności zasobów, z których ludzie korzystają 
w konkretnych warunkach społeczno-gospodarczych. Gospodarowanie to polega na:
 wyborze kryteriów alokacji dostępnych w danym miejscu i w danym czasie zaso-

bów, w tym kryteriów efektywności ekonomicznej;
 dystrybucji dostępnych w danym miejscu i w danym czasie zasobów między alter-

natywne zastosowania;
 ocenie efektywności podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych, w tym doko-

nywanej na tle przedsięwzięć alternatywnych lub konkurencyjnych.
Głównym założeniem analiz i ocen prezentowanych w rozdziale było zastosowanie 

ekonomii jako nauki opisowej, badającej relacje między celami i środkami oraz alterna-
tywnymi możliwościami ich użycia85 w istniejącej rzeczywistości (w zasadzie nie formu-
łującej sądów wartościujących). Założono, że przedstawiona w rozdziale charakterystyka 
stanu istniejącego posłuży sformułowaniu w toku prac nad modelem rewitalizacji w Polsce 
przyszłego, postulatywnego – normatywnego sposobu uwzględnienia problemów ekono-
micznych rewitalizacji, rozpatrywanych w jednostkowej skali poszczególnych przedsię-
wzięć gospodarczych a także w skali objętego rewitalizacją obszaru miasta.

W konkretnych warunkach rynkowych prowadzony w jednostkach pieniężnych, rachu-
nek efektywności przedsięwzięcia gospodarczego polega na porównywaniu efektów uzyski-
wanych w wyniku realizacji danej inwestycji z nakładami poniesionymi na jego realizację. 
Może być rachunkiem bezwzględnym, oceniającym jednostkowy projekt przedsięwzięcia 
gospodarczego, bądź rachunkiem względnym, mającym za zadanie wyłonić spośród wielu 
możliwych do realizacji wariantów przedsięwzięcia ten, który jest najbardziej efektywny, 
opłacalny. W rachunku efektywności inwestycji stosuje się dwie grupy metod: 
 statyczne (proste), określające okres zwrotu i przeciętną stopę zwrotu z inwestycji oraz
 dynamiczne (dyskontowe, złożone), uwzględniające w rachunkach wpływ czynni-

ka czasu na wartość pieniądza, m.in. określające bieżącą wartość kapitałową netto 

85 Ekonomia jest również nauką teoretyczną, dążącą do wykrycia prawidłowości, które rządzą proce-
sami gospodarczymi.
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inwestycji (ang. NPV, Net Present Value) oraz wewnętrzną stopę zwrotu (ang. IRR, 
Internal Rate of Return)86. 

8.2. Klasyfi kacja nakładów na rewitalizację i ich zestawienie 
z efektami
Zgodnie z zastosowanym w rozdziale podejściem, podstawowym elementem rewi-

talizacji rozpatrywanej w aspekcie ekonomicznym są nakłady (koszty własne produkcji 
lub usług, zakup niezbędnych środków i przedmiotów pracy, w tym infrastruktury tech-
nicznej, surowców i materiałów, narzędzi, energii, robocizny oraz usług obcych). W in-
teresującym nas zakresie ważne są nakłady inwestycyjne, których podział przedstawiono 
na rycinie 8.1.

Ryc. 8.1. Rodzaje nakładów inwestycyjnych.
Źródło: opracowanie własne.

Rewitalizacja wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów, które zarówno co 
do specyfi ki, struktury, jak i niejednokrotnie wielkości różnią się od nakładów związa-
nych z typową działalnością remontowo-budowlaną.

Nakłady te z punktu widzenia ich związku z procesem rewitalizacji można po-
dzielić na bezpośrednie, towarzyszące i pośrednie, których szczegółową charakterystykę 
przedstawiono w tabeli 8.1.

Należy podkreślić, że prace badawczo-dokumentacyjne poprzedzają pozostałe rodzaje 
prac, stanowiąc warunek konieczny do ich podjęcia, a także, co nie zawsze jest należycie 
doceniane, w znacznym stopniu decydują o powodzeniu i ostatecznym efekcie rewitalizacji. 

86 Obliczenie IRR dla inwestycji alternatywnych lub konkurencyjnych umożliwia wyłonienie przed-
sięwzięcia najbardziej opłacalnego z uwagi na kryteria ekonomiczne. 
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W praktyce, z uwagi na specyfi kę rewitalizacji, prace te mogą towarzyszyć całemu proceso-
wi inwestycyjnemu, w tym realizowanym robotom remontowo-budowlanym.

Tabela 8.1.  Rodzaje nakładów związanych z procesem rewitalizacji
Rodzaj 
nakładów Zakres prac

Bezpośrednie 1. Badawczo-dokumentacyjne
faza pierwsza:
prace inwentaryzacyjne rewitalizowanego 
obszaru oraz zlokalizowanych na nim 
obiektów i urządzeń technicznych;
prace badawcze składające się z opracowań 
historycznych rewitalizowanego obszaru;
badania archeologiczno-konserwatorskie;
badania geologiczne;
badania demografi czne;
orzeczenia i ekspertyzy o stanie technicznym 
obiektów i urządzeń technicznych zlokalizo-
wanych na rewitalizowanym obszarze.

faza druga:
opracowanie dokumentacji 
architektoniczno-konserwatorskiej 
oraz techniczno-kosztorysowej 
wraz z rzeczowymi i fi nansowymi 
harmonogramami realizacji projektu 
rewitalizacji obszaru oraz remontu 
i modernizacji poszczególnych 
obiektów i urządzeń technicznych;
przygotowanie projektów 
technologicznych realizacji 
poszczególnych zadań.

2. Konserwatorskie – ponoszone, jeżeli w obszarze rewitalizacji znajdują się obiekty 
zabytkowe.
3. Remontowo-budowlane, w tym:
konserwacja i remonty bieżące,
remonty pośrednie i zabezpieczające,
remonty częściowe,
remonty gruntowne (kompleksowe),
odnoszone do rewitalizacji obiektów budowlanych (w tym ich posadowienia, 
konstrukcji, instalacji i wyposażenia).

Towarzyszące Działania związane z remontami, modernizacją lub realizacją nowej infrastruktury 
technicznej, zlokalizowanej w obrębie rewitalizowanego obszaru oraz 
ogólnomiejskiej, umożliwiającej eksploatację w nowym kształcie i w nowej formie 
zrewitalizowanych obiektów (zwłaszcza infrastruktury drogowej, ciepłowniczej 
i energetycznej a także wodno-kanalizacyjnej).
Deglomeracja rewitalizowanego obszaru.
Uzyskanie mieszkań i lokali użytkowych na czasowe (obejmujące okres 
prowadzenia robót budowlano-remontowych), lub docelowe (wynikające ze zmiany 
dotychczasowych funkcji rewitalizowanych obiektów) przesiedlenia mieszkańców lub 
użytkowników.
Wykupy nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych od dotychczasowych 
właścicieli lub użytkowników wieczystych.

Pośrednie Ochrona środowiska naturalnego, w tym prace związane z likwidacją skutków, 
mającej w przeszłości miejsce degradacji środowiska w formie rekultywacji 
i zagospodarowania terenów.
Likwidacja lub przeniesienie w inne miejsce uciążliwej dla rewitalizowanego obszaru 
działalności produkcyjnej i usługowej.
Zmiana organizacji lub likwidacja ruchu samochodowego na rewitalizowanym 
obszarze oraz wprowadzenie w to miejsce transportu publicznego lub komunikacji 
alternatywnej (np. rowerowej).

Źródło: opracowanie własne.
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Ponoszone w toku przygotowania i realizacji określonego przedsięwzięcia gospo-
darczego nakłady należy porównać z efektami, w szczególności z efektywnością ekono-
miczną, rozumianą jako:
 rezultat działalności podmiotu gospodarczego lub określonego przedsięwzięcia,
 sposób pomiaru skuteczności i celowości prowadzenia określonej działalności go-

spodarczej, wyrażający się porównaniem (relacją) wartości uzyskanych efektów do 
nakładu czynników użytych do ich uzyskania.
Efektywność może być szacowana (obliczana):

 ex ante, co polega na identyfi kowaniu i szacowaniu przewidywanych efektów, na-
kładów w określonym czasie (zawiera znaczny stopień niedokładności i niepew-
ności); ocena w tym ujęciu służy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, czy i jak 
inwestować (odpowiednio ocena bezwzględna i względna);

 ex post – dotyczy rozpatrywania rezultatów określonych działań, a więc rzeczywi-
stych efektów i nakładów.
Należy przy tym pamiętać, że w sytuacji niedoboru środków fi nansowych admi-

nistracja publiczna powinna mieć ścisłe kryteria wyboru projektów kierowanych do 
realizacji przy udziale środków budżetowych lub pochodzących z Unii Europejskiej. 
Kryteria te, w równym stopniu powinny obejmować:
 zestaw wymogów formalnych i merytorycznych, jakim powinien sprostać projekt,
 zestaw narzędzi umożliwiających bezwzględną (wewnętrzną) i względną (rozpa-

trywaną w stosunku do projektów alternatywnych) ocenę ekonomiczno-fi nansową 
projektowanego przedsięwzięcia.
Przesłanek decyzyjnych o racjonalności podejmowanego projektu, ocenianego 

w kategoriach formalnych i merytorycznych, może dostarczyć analiza SWOT – metoda 
pozwalająca przeanalizować:
 atuty i słabości rozpatrywanego przedsięwzięcia a także układu odniesienia, w któ-

rym będzie ono realizowane (regionu, inwestora – przedsiębiorcy, sektora gospo-
darki);

 szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie.
Przesłanek niezbędnych do oceny racjonalności fi nansowej podejmowanego 

projektu, może dostarczyć analiza kosztów i korzyści (cost-benefi t analysis – CBA), 
umożliwiająca ocenę efektywności realizacji projektu poprzez porównywanie ko-
rzyści i kosztów. Metoda ta jest o tyle istotna w przypadku projektów rewitalizacyj-
nych, że pozwala uwzględnić nie tylko wyrażone w twardych jednostkach nakłady 
i efekty, ale również koszty i korzyści społeczne, poszerzając analizę o elementy 
jakościowe.



Ekonomiczne aspekty rewitalizacji 135

8.3. Szacunkowe nakłady fi nansowe na rewitalizację zasobów 
mieszkaniowych w Polsce
Szacunkowe nakłady fi nansowe na rewitalizację wielorodzinnych zasobów miesz-

kaniowych w Polsce (liczone w cenach bieżących) wyniosły w 1995 r. ok. 1,3 mld zł, 
w 2000 r. ok. 3,5 mld zł, a w 2005 r. ok. 5,0 mld zł87. 

Z przedstawionych przez Instytut Rozwoju Miast badań wynika, że nakłady te były 
pokrywane prawie wyłącznie środkami własnymi, pochodzącymi głównie z:
 czynszów za lokale mieszkalne oraz zaliczek i opłat eksploatacyjno-remontowych 

(stanowiących w założeniu podstawowe źródło fi nansowania konserwacji i remon-
tów budynków mieszkalnych), 

 wpływów z lokali użytkowych, 
 innych źródeł, z reklam, odsetek z lokat bankowych itp. (Zaniewska i in. 2008).

Brak oceny stanu technicznego budynków mieszkalnych w Polsce oraz szacunków 
umożliwiających określenia potrzeb remontowych skłonił IGM do podjęcia zakończo-
nych w 1995 r. badań, umożliwiających opracowanie teoretycznego modelu określenia 
skali potrzeb remontowych, wyrażonej w ujęciu fi nansowym w zależności od wieku i ja-
kości zasobów mieszkaniowych (Korniłowicz 1995). W modelu zastosowano procedurę 
ustalenia potrzeb remontowych w oparciu o stopę remontową odniesioną do aktualnego 
kosztu odtworzenia poszczególnych rodzajów zasobów mieszkaniowych (odzwiercie-
dlającego średnie koszty bezpośrednie budowy 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania 
w zasobie wielorodzinnym).

Wysokość niezbędnych nakładów fi nansowych ustalono, przyjmując następujące 
założenia:
 normatywne potrzeby w zakresie nakładów na konserwacje i remonty bieżące 

powinny kształtować się na poziomie – 0,6% kosztów odtworzenia – liczonych 
w skali roku;

 koszty remontów pośrednich i zabezpieczających powinny osiągnąć poziom około 
10% kosztów odtworzenia zasobów zakwalifi kowanych do tych remontów;

 remontom gruntownym powinny zostać poddane zasoby o umiarkowanym stopniu 
zużycia nieodwracalnego, w tym:

 ok. 25% zasobów wzniesionych do 1918 r.,
 ok. 80% zasobów wzniesionych w latach 1919-1944,
 przy czym przeciętny koszt remontu gruntownego powinien kształtować się na po-

ziomie około 35% kosztu odtworzenia (w tym 30% z tytułu likwidacji skutków 
zużycia technicznego i 5% z tytułu likwidacji skutków zużycia moralnego, dla do-
stosowania warunków mieszkaniowych do standardu współczesnego).

87 W badaniu uwzględniono nakłady na remonty i modernizację mieszkań i lokali użytkowych.
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Kategorią ekonomiczną pozwalającą na określenie niezbędnych nakładów na 
techniczne utrzymanie budynków jest wskaźnik stopy remontowej. Zdaniem J. Kor-
niłowicza, zaletą tego wskaźnika jest możliwość ustalenia poziomu nakładów na 
remonty obiektów wzniesionych w różnych okresach. Wynika to z tego, że istnieje 
możliwość pokazania relacji procentowej pomiędzy wartością odtworzeniową da-
nego obiektu a nakładami potrzebnymi na jego utrzymanie. Przyjęta metodyka po-
zwoliła na wyznaczenie luki remontowej w Polsce na 36 mld zł. Podobne podejście 
zastosował zespół H. Zaniewskiej, przyjmując te same wskaźniki stóp remontowych 
dla poszczególnych grup wiekowych wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych 
(por. tabela 8.2.).

Tabela 8.2.  Wskaźniki stóp remontowych dla poszczególnych grup wiekowych wielo-
rodzinnych zasobów mieszkaniowych.

Zasoby
według czasu

budowy

Łączna stopa 
remontowa
w skali roku

(w %)

W tym stopa remontowa
dla poszczególnych rodzajów remontów w skali roku (w %)
bieżące, łącznie 
z konserwacją

pośrednie
i zabezpieczające gruntowne

do 1918 r.
1919-1944
1945-1960
1961-1970
1971-1990
po 1990 r.

1,2
2,6
1,1
1,0
0,8
0,5

0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5

0,2
0,4
0,5
0,4
0,2
-

0,5
1,6
-
-
-
-

Źródło: Zaniewska i in. 2008, s. 15.

Szacunkowe określenie konsekwencji fi nansowych, wynikających z istniejącej 
luki remontowej w wielorodzinnych zasobach mieszkaniowych, zostało przedstawione 
w ujęciu wariantowym, obejmującym 3 warianty.

Wariant I – minimalny, zakładający niepogłębianie się istniejącej luki remonto-
wej, pozwalający na zachowanie trwałości konstrukcyjnej większości budynków; w wa-
riancie tym założono istnienie następującej luki remontowejw zakresie nakładów bieżą-
cych na techniczne utrzymanie obiektów na poziomie:
 75% w prywatnych zasobach czynszowych,
 62% w zasobach zakładów pracy,
 60% w zasobach komunalnych,
 58% w zasobach wspólnot mieszkaniowych,
 20% w zasobach spółdzielni mieszkaniowych.

Oszacowane zgodnie z założeniami wariantu minimalnego, niezaspokojone potrze-
by remontowe w zakresie nakładów bieżących w poszczególnych formach wielorodzin-
nych zasobów mieszkaniowych przedstawiono w tabeli 8.3.
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Tabela 8.3. Niedobór środków fi nansowych w zakresie remontów bieżących.

Zasoby Niedobór środków fi nansowych w zakresie remontów bieżących
w zł/m2 p.u. miesięcznie w zł/m2 p.u. rocznie w mln zł

Razem 1,0 12,0 3.683
Spółdzielcze 0,3 4,0 607
Komunalne 1,9 22,5 519
Wspólnot 1,2 14,5 1784
Osób fi zycznych 3,1 37,5 655
Zakładów pracy 1,5 17,8 118
Źródło: Zaniewska i in. 2008, s. 16.

Ogólne potrzeby fi nansowe na realizację wariantu I, uwzględniające nakłady na 
remonty bieżące oszacowano na 3,7 mld zł.

Wariant II – pośredni, zakładający stopniowe zmniejszanie istniejącej luki re-
montowej, szczególnie w sferze remontów pośrednich i zabezpieczających; podstawą 
szacunków w tym wariancie są potrzeby w sferze remontów pośrednich oraz zabezpie-
czających, na poziomie:
 20% ogółu czynszowych zasobów prywatnych;
 18% ogółu zasobów komunalnych;
 15% ogółu zasobów zakładów pracy;
 14% ogółu zasobów wspólnot; 
 9% ogółu zasobów spółdzielczych.

Oszacowane zgodnie z założeniami wariantu II, pośredniego, potrzeby fi nansowe 
w zakresie remontów pośrednich i zabezpieczających w poszczególnych formach wie-
lorodzinnych zasobów mieszkaniowych, przedstawiono w tabeli 8.4.

Tabela 8.4. Nakłady na remonty pośrednie i zabezpieczające.

Zasoby Nakłady na remonty pośrednie i zabezpieczające
w zł/m2 p.u. miesięcznie w zł/m2 p.u. rocznie w mln zł

 Razem 2,6 30,8 9710
 Spółdzielcze 1,9 22,6 3366
 Komunalne 4,1 48,6 1035
 Wspólnot 2,9 34,7 4182
 Osób fi zycznych 4,3 51,0  872
 Zakładów pracy 3,3 39,3  255

1/ założono koszt odtworzenia w wysokości 2550 zł/1 m2 p.u. mieszkania.
Źródło: Zaniewska i in. 2008, s. 19.

Ogólne potrzeby fi nansowe na realizację wariantu II, – uwzględniające nakłady na 
remonty bieżące oraz remonty pośrednie oszacowano na 13, 4 mld zł.
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Wariant III – maksymalny, zakładający istotne zmniejszenie luki remontowej 
w zakresie remontów gruntownych połączonych z modernizacją budynków; w warian-
cie tym założono, że zasoby wielorodzinne będą objęte remontami gruntownymi połą-
czonymi z modernizacją budynków. 

Oszacowane zgodnie z założeniami wariantu III, maksymalnego potrzeby fi nan-
sowe w zakresie remontów gruntownych połączonych z modernizacją budynków w po-
szczególnych formach wielorodzinnych zasobów, przedstawiono w tabeli 8.5.

Tabela 8.5. Nakłady na remonty gruntowne i modernizacje.
Zasób Nakłady na remonty gruntowne i modernizacje

w zł/m2 p.u. miesięcznie w zł/m2 p.u. rocznie w mln zł.
 Razem 7,9 94,7 29886
 Spółdzielni 0,6 7,5 1122
 Komunalne 22,6 270,8 6120
 Wspólnot 10,9 130,3 15708
 Osób fi zycznych 28,8 346,0 5916
 Zakładów pracy 13,1 156,9 1020

1/ założono koszt odtworzenia w wysokości 2550 zł/1 m2 p.u. mieszkania.
Źródło: Zaniewska i in. 2008, s. 20.

Ogólne potrzeby fi nansowe na realizację wariantu III, uwzględniające nakłady na 
remonty bieżące, remonty pośrednie i zabezpieczające oraz remonty gruntowne 
i modernizacje oszacowano na 43,3 mld zł.

8.4.  Finansowanie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób 
ze zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych w Polsce

Przedstawione powyżej analizy wskazują jednoznacznie na ogromne potrzeby re-
montowe w zasobach mieszkaniowych w polskich miastach. Finansowanie zaspokojenia 
tych potrzeb to obowiązek władzy publicznej. Ponieważ główne metody i instrumenty 
fi nansowania rewitalizacji (dotacje, instrumenty dłużne, fi skalne i poręczeniowe) zosta-
ły opisane w pracy I. Herbst (2009), dotyczącej warunków fi nansowania rewitalizacji 
w gospodarce rynkowej, ograniczono się do programów rządowych i kredytów ze środ-
ków funduszy celowych, odpowiadających celom rewitalizacji w zakresie zaspokoje-
nia potrzeb mieszkaniowych osób ze zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych 
w Polsce.

8.4.1.  Rola Banku Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym w Polsce bankiem państwowym. 

Podstawowym celem funkcjonowania BGK jest rozwój społeczno-gospodarczy Polski. 
BGK wspiera rządowe i samorządowe programy rozwoju regionalnego realizowane 
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z wykorzystaniem środków publicznych, w tym środków pochodzących z Unii Europej-
skiej. Realizując zadania zlecone przez Rząd, BGK administruje: rządowymi programa-
mi społeczno-gospodarczymi oraz funduszami celowymi, w ramach których udzielane 
są preferencyjne kredyty w interesującym nas zakresie, dla gmin, spółdzielni miesz-
kaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, małych i średnich przedsiębiorstw 
i spółek prawa handlowego. Wspierają m.in. realizację celów polityki mieszkaniowej 
państwa w zakresie wspierania społecznego budownictwa czynszowego i polityki inwe-
stycyjnej jednostek samorządu terytorialnego.

8.4.2.  Programy rządowe odpowiadające celom rewitalizacji
Obsługiwane przez BGK programy rządowe mają na celu rozwiązanie wybra-

nych problemów, w tym dotyczących budownictwa mieszkaniowego, przeciwdziałanie 
skutkom klęsk żywiołowych oraz skutecznej absorpcji środków unijnych przez samo-
rządy. W interesującym nas zakresie są to:

Program wspierania budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat. Podsta-
wę prawną programu stanowi Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o fi nansowym wspar-
ciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla 
bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 z późn. zm.). Celem programu fi nansowe-
go wsparcia w zakresie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, nocle-
gowni i domów dla bezdomnych jest zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń 
służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych. Środki na fi nansowe wsparcie 
programu pochodzą z Funduszu Dopłat umiejscowionego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

Zgodnie z zapisami ustawy, będącej podstawą prawną Programu wspierania 
budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat (art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3), wspar-
cie fi nansowe może zostać udzielone gminie lub związkowi międzygminnemu na 
remont lub przebudowę budynku, będącego własnością gminy i przeznaczonego na 
pobyt ludzi, albo części takiego budynku oraz zmianę sposobu użytkowania budyn-
ku będącego własnością gminy albo części takiego budynku, wymagającej remontu 
lub przebudowy w przypadku uzyskania w wyniku tych inwestycji lokali socjal-
nych. Podobne regulacje wprowadzono w odniesieniu do wsparcia inwestycji w za-
kresie pomocy społecznej w formie noclegowni i mieszkań chronionych. Do grupy 
benefi cjentów wsparcia zalicza się również towarzystwa budownictwa społecznego 
na podstawie odpowiednich umów z gminami bądź ich związkami. Istotne jest za-
strzeżenie wprowadzone w ustawie, że wsparcie nie może być łączone z kredytami 
ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego ani środkami unijnymi. Ponie-
waż KFM został rozwiązany, a nowego instrumentarium wsparcia dla TBS brakuje, 
regulacje te są w chwili obecnej podstawą wsparcia towarzystw budownictwa spo-
łecznego.

Poniżej przedstawiono maksymalną wysokość fi nansowego wsparcia udzielanego 
w ramach programu (tab. 8.6).
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Tabela 8.6.  Maksymalna wysokość fi nansowego wsparcia w Programie wspierania 
budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat.

Przedsięwzięcie lokale 
socjalne

mieszkania 
chronione

noclegownie i domy 
dla bezdomnych

lokale 
komunalne

Inwestor gmina gmina, 
powiat

gmina, związek 
międzygminny, 

organizacje pożytku 
publicznego

gmina

Rodzaj inwestycji
budowa, w tym rozbudowa lub 
nadbudowa budynku 30% 30%1 40% 30%

remont lub przebudowa budynku lub 
jego części 40% 40%1 50% 40%

zmiana sposobu użytkowania budynku 
lub jego części 40% 40%1 50% 40%

kupno lokalu mieszkalnego, lub 
budynku mieszkalnego 30% 30%1 30%

kupno + remont lokalu mieszkalnego 
lub budynku mieszkalnego 30% 30%1 30%

Lokale 
mieszkalne 
realizowane 
przez TBS

budowa, 
w tym rozbudowa lub 
nadbudowa budynku

40%2 40%2 40%

remont lub przebudowa 50%2 50%2 50%
zmiana sposobu 
użytkowania 50%2 50%2 50%

1 Także organizacje pożytku publicznego.
2 Także związek międzygminny.
Źródło: http://www.bgk.com.pl/index.php?module=site&catId=525&pl.

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego jest bezpośrednią 
odpowiedzią na nałożone na BGK Ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie usta-
wy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb państwa oraz niektóre osoby 
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych ustaw zobowiązanie 
do realizacji zadań wynikających z polityki państwa w zakresie gospodarki mieszkanio-
wej oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w tym zwłaszcza czynszowego. Zobo-
wiązanie to wynika z likwidacji Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i włączenia jego 
środków do funduszy statutowych BGK. Ustawa w art. 17 wyznacza BGK obowiązek 
udzielania kredytów i dokonywania wypłat na podstawie wniosków przyjętych do 30 
września 2009 r., we własnym imieniu i na rachunek własny, natomiast po tej dacie nie 
ma jednoznacznych informacji o tym, w jaki sposób program będzie realizowany w ko-
lejnych edycjach.

W pewnym stopniu z celami rewitalizacji wiąże się również Program rodzina na 
swoim. Podstawą prawną programu jest Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o fi nansowym 
wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354), zmie-
niona Ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o fi nansowym wsparciu rodzin 
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w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 136, poz. 955). Program oferuje preferen-
cyjny kredyt z dopłatami do oprocentowania, który jest przeznaczony dla rodzin, osób 
samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko (małoletnie, na które pobierany 
jest zasiłek pielęgnacyjny, lub dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące 
się w szkołach). Kredyt może być przeznaczony na zakup lub budowę domu lub lokalu 
mieszkalnego. Osobie ubiegającej się o kredyt preferencyjny nie może przysługiwać 
tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 
i 140 m2. Jest to jednak program wsparcia dla pojedynczych rodzin i w rezultacie może 
przyczynić się do ucieczki bardziej zaradnych gospodarstw domowych ze zdekapitali-
zowanych zasobów, a nie do ich odnowy.

8.4.3.  Fundusze celowe wspierające inwestycje związane z rewitalizacją
Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza państwowymi funduszami celowymi 

przeznaczonymi między innymi na rozwój budownictwa społecznego, infrastruktury, 
innowacji, a także wspiera projekty związane z ochroną środowiska i pomagając samo-
rządom w korzystaniu ze środków unijnych. Obsługiwane przez BGK fundusze celowe 
obejmują:

1. Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR). Fundusz został ustanowio-
ny z dniem 19 marca 2009 r., po wejściu w życie Ustawy o wspieraniu termomoder-
nizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), która zastąpiła dotychczasową ustawę 
o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na mocy nowej ustawy w Banku 
Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął działalność Fundusz Termomodernizacji 
i Remontów, który przejął aktywa i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji.

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc fi nan-
sowa88 dla inwestorów realizujących z udziałem kredytów zaciąganych w bankach ko-
mercyjnych:
 przedsięwzięcia termomodernizacyjne, 
 przedsięwzięcia remontowe,
 remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

O premie mogą występować właściciele lub zarządcy:
 budynków mieszkalnych,
 budynków zbiorowego zamieszkania,
 budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu 

terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicz-
nych,

 lokalnej sieci ciepłowniczej,
 lokalnego źródła ciepła.

88 Udostępnienie środków na spłatę części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub 
remontu.
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Tabela 8.7. Kategorie pomocy ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Rodzaj premii Benefi cjenci Cel inwestycji
Warunki 

udzielania 
wsparcia

Wysokość wsparcia

Termo-
modernizacyjna

- osoby prawne 
(np. spółdzielnie 
mieszkaniowe 
i spółki prawa 
handlowego),
- jednostki 
samorządu 
terytorialnego,
- wspólnoty 
mieszkaniowe, 
- osoby fi zyczne, 
w tym właściciele 
domów 
jednorodzinnych,
- nie przysługuje 
jednostkom 
i zakładom 
budżetowym

- zmniejszenie 
zużycia energii na 
potrzeby ogrzewania 
i podgrzewania wody 
użytkowej,
- zmniejszenie kosztów 
pozyskania ciepła 
dostarczanego do ww. 
budynków,
- zmniejszenie strat energii 
pierwotnej,
- całkowita lub częściowa 
zamiana źródeł energiia

przedstawienie 
audytu 
energetycznego 
i jego pozytywna 
weryfi kacja 
przez BGK; 
audyt taki 
powinien być 
dołączony 
do wniosku 
o przyznanie 
premii 
składanego wraz 
z wnioskiem 
kredytowym 
w banku 
kredytującym

20% wykorzystanego 
kredytu, nie 
więcej jednak 
niż 16% kosztów 
poniesionych 
na realizację 
przedsięwzięcia 
termomodernizacyj-
nego i dwukrotność 
przewidywanych 
rocznych 
oszczędności 
kosztów energii, 
ustalonych na 
podstawie audytu 
energetycznegob

Remontowa 
(dotyczy jedynie 
budynków 
wielorodzinnych, 
których 
użytkowanie 
rozpoczęto przed 
14 sierpnia 1961 r.)

- osoby fi zyczne,
- wspólnoty 
mieszkaniowe 
z większościowym 
udziałem osób 
fi zycznych,
- spółdzielnie 
mieszkaniowe,
- TBS

przedsięwzięcia remon-
towe związane z termo-
modernizacją budynków 
wielorodzinnych, w tym 
remont tych budynków, 
wymiana okien lub remont 
balkonów (nawet jeśli 
służą one do wyłącznego 
użytku właścicieli lokali), 
przebudowa budynków, 
w wyniku której następuje 
ich ulepszenie, wyposaże-
nie budynków w instalacje 
i urządzenia wymagane 
dla oddawanych do 
użytkowania budynków 
mieszkalnych, zgodnie 
z przepisami techniczno-
budowlanymic

przedstawienie 
audytu 
remontowego 
i jego pozytywna 
weryfi kacja 
przez BGK, 
audyt powinien 
być dołączony 
do wniosku 
o przyznanie 
premii 
składanego wraz 
z wnioskiem 
kredytowym 
w banku 
kredytującym

20% kwoty kredytu 
wykorzystanego 
na realizację 
przedsięwzięcia 
remontowego, 
jednak nie więcej niż 
15% poniesionych 
kosztów 
przedsięwzięcia

a http://www.bgk.com.pl/index.php?module=site&catId=594&pl.
b Od dnia 19 marca 2009 r. zniesiony został także wymóg minimalnego wkładu własnego inwestora (20% 
kosztów przedsięwzięcia) oraz ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu.
c Wiąże się z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii oraz 
zachowania warunków dotyczących poziomu wskaźnika kosztu przedsięwzięcia – rozumianego jako 
stosunek kosztu przedsięwzięcia w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, 
do ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczania premii 
gwarancyjnej za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię (remontową, kompensacyjną lub 
termomodernizacyjną).
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji BGK.
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2. Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony na pod-
stawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów miesz-
kaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922). Ustawa dotyczy 
kredytów udzielanych przez banki na cele związane z budownictwem mieszkaniowym, 
realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określa źródła fi nansowania do-
płat oraz zasady rozliczeń z tytułu przekazanych bankom dopłat. Fundusz Dopłat ma 
istotne znaczenie we wspieraniu inwestycji komunalnych w zakresie pomocy społecznej 
w formie lokali socjalnych, mieszkań chronionych oraz noclegowni i domów dla osób 
bezdomnych (por. rozdział 8.4.2.).

3. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK), z którego udzielane są 
preferencyjne kredyty dla gmin i ich związków przeznaczone na fi nansowanie doku-
mentacji projektowej inwestycji komunalnych przewidzianych do współfi nansowa-
nia z funduszy Unii Europejskiej. Do dokumentacji tej zalicza się:
 studium wykonalności inwestycji, 
 analizę kosztów i korzyści, 
 dokumentację projektową,
 analizy, ekspertyzy i studia niezbędne do przygotowania realizacji inwestycji.

Biorąc pod uwagę katalog wyszczególnionych przez BGK projektów, które w ramach 
działania 3.3. ZPORR mogły uzyskać dofi nansowanie w fazie przygotowania wniosków 
o dofi nansowanie, można stwierdzić, że wsparcie FRIK może w dużym stopniu przyczy-
nić się do realizacji projektów rewitalizacyjnych przy wykorzystaniu środków unijnych. 

Spośród zarządzanych przez BGK do 2009 r. funduszy celowych:
 trzy fundusze zostały zlikwidowane: Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM), 

Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (KFPK) oraz Fundusz Poręczeń Unij-
nych (FPU), w przypadku dwu ostatnich prowadzone są w banku prace nad udo-
stępnieniem nowych produktów poręczeniowych;

 dwa fundusze mogłyby mieć większe znaczenie dla podmiotów uczestniczących 
w procesie rewitalizacji, są to: przeznaczony dla gmin Fundusz Rozwoju Inwe-
stycji Komunalnych (FRIK) oraz przeznaczony dla realizatorów przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych i remontowych Fundusz Termomodernizacji i Remontów 
(FTiR). Obecnie z uwagi na skalę potrzeb, w tym związanych z luką remontową 
(Korniłowicz 1995, Zaniewska i in. 2008) i infrastrukturalną (Werner, Jaworski, 
Wężyk 2006) naszej gospodarki oraz realnie dostępne środki – programy te mają 
tylko znaczenie propagandowe.

8.5. Rola sektora prywatnego (deweloperów) w fi nansowaniu re-
witalizacji
Przedstawione powyżej dostępne w ofercie BGK instrumenty fi nansowania odnoszą 

się jedynie do wycinka potrzeb rewitalizacyjnych. Władza publiczna, wspierając inwe-
stycje mieszkaniowe lub infrastrukturalne, nie ma obowiązku zabezpieczyć dostępu do 
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tych form fi nansowania podmiotom, które w sposób niezakłócony mogą zaspokoić swoje 
potrzeby w normalnej grze rynkowej. W przypadku obszarów zdegradowanych władza 
publiczna nie może w całości sprywatyzować tych usług i ponosić całej odpowiedzialno-
ści za realizację przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, dlatego musi kontrolować jego prze-
bieg. Sytuacja fi anansowa większości mieszkańców i użytkowników lokali i budynków, 
położonych na obszarach kryzysowych objętych programami rewitalizacji, powoduje, że 
nie są oni w stanie przeznaczyć odpowiednich środków niezbędnych do przeprowadzenia 
modernizacji zajmowanych przez siebie zasobów. Również zasoby sektora publicznego 
są ograniczone. Dlatego niezbędne jest wykorzystanie określonych przez prawo narzędzi, 
zachęcających inwestorów prywatnych do angażowania własnych środków89.

Partnerstwo publiczno-prywatne jest realizowane w ramach długotrwałej umowy, 
w której inwestor prywatny zapewnia wykonanie zadania publicznego przez poniesienie 
w całości lub części kosztów, a podmiot publiczny koncentruje się na określaniu celów 
oraz zapewnia wkład własny. Współpraca jest oparta na precyzyjnym podziale ryzyka 
oraz zysków. Inwestor prywatny może mieć prawo do wieloletniej eksploatacji przed-
miotu inwestycji i w ten sposób odzyskać poniesione nakłady oraz dzięki właściwemu 
zarządzaniu wpływać na zyski (Belniak 2009).

Według informacji podanej przez Ministerstwo Gospodarki90 na podstawie prze-
pisów Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym nie powstał 
praktycznie żaden projekt PPP, ponieważ nakładała na potencjalnych zainteresowanych 
nadmierne obciążenia.

Uchwalona 18 grudnia 2008 r. nowa ustawa o PPP zlikwidowała nadmierne wy-
mogi analityczne. Jej przepisy zapewniają stronom umowy swobodę w doborze formy 
współpracy oraz rodzaju realizowanych projektów. W szczególności ustawa opiera się 
na dwóch założeniach:
 nie tworzyć nowych zbędnych przepisów, ale odesłać do sprawdzonych rozwiązań 

prawnych, zawartych np. w prawie handlowym i cywilnym;
 zostawić jak najwięcej miejsca dla dogodnych dla obu stron partnerstwa uzgodnień, 

zwłaszcza w zakresie umowy, tworząc jedynie ramowe, a nie sztywne przepisy. 
Nowa ustawa nie określa, co może być przedmiotem partnerstwa. Jeżeli spełnione 

zostaną wymagania ustawowe co do sposobu wynagradzania partnera prywatnego i po-
działu ryzyka związanego z przedsięwzięciem, partnerstwo będzie dopuszczalne. 

Zgodnie z przepisami nowej ustawy umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym 
jest ramowa, tworzona zgodnie z rozwiązaniem znanym w praktyce światowej, tzw. 
umbrella agrement. Na jej podstawie partner prywatny zobowiązuje się do realizacji 
przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia wydatków na jego realizację 

89 W toku prac nad przyszłym modelem polskiej rewitalizacji należy rozważyć celowość wprowa-
dzenia ustawowej możliwości przyspieszonej amortyzacji zaangażowanych w realizację przedsię-
wzięć rewitalizacyjnych środków trwałych. Pozwoliłoby to na wcześniejsze wycofywanie zainwe-
stowanego kapitału i przeznaczanie go na kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne.

90 www.mg.gov.pl (2 kwietnia 2009 r.). 
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(samodzielnie lub przez osobę trzecią). Z kolei podmiot publiczny zobowiązuje się do 
współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie 
wkładu własnego. Zaś każda ze stron ponosi część ryzyka powodzenia przedsięwzięcia. 
Szczegółowe zobowiązania stron wynikające z umowy o PPP reguluje ustawa i odpo-
wiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

8.6. Wnioski 
Na podstawie przedstawionej w rozdziale charakterystyki obecnego stanu ekono-

micznych aspektów rewitalizacji, w dalszych pracach nad przyszłym modelem rewitali-
zacji w Polsce należy rozważyć następujące warianty.

Tabela 8.8. Warianty przyszłego kształtu polityki rewitalizacji.
Wariant Podstawa prawna

Zachowawczy Obowiązujące przepisy, w tym zwłaszcza dotyczące:
planowania i zagospodarowania przestrzennego;
prawa budowlanego;
gospodarki nieruchomościami;
ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego;
fi nansów publicznych i zamówień publicznych;
prawa podatkowego;
prawa bankowego;
prawa handlowego i kodeksu cywilnego;
źródeł fi nansowania inwestycji (wewnętrznych i zewnętrznych, w tym pomocowych);
partnerstwa publiczno-prywatnego;

Realistyczny Przygotowanie i wdrożenie zwięzłej, mającej charakter lex specialis, ramowej ustawy 
o rewitalizacji – regulującej jedynie:
zasady opracowywania programów rewitalizacji i realizacji rewitalizacji 
zdegradowanych obszarów zabudowy, a także
zasady fi nansowania ze środków publicznych części kosztów realizacji rewitalizacji 
zdegradowanych obszarów zabudowy;
oraz wszędzie gdzie jest to możliwe odesłanie do ogólnie obowiązujących rozwiązań 
prawnych (por. wariant zachowawczy);

Optymistyczny Przygotowanie i wdrożenie, mającej charakter lex specialis, ustawy całościowo 
regulującej proces odnowy miast.

 Źródło: opracowanie własne.

Wszystkie dotychczas podejmowane w Polsce przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
były projektowane, realizowane, oddawane do użytku i eksploatowane na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

Przyjęcie wariantu zachowawczego nie wyklucza nowelizacji obecnie obowiązu-
jących aktów prawnych, w tym dokonanej pod kątem różnych aspektów rewitalizacji. 
W przypadku wyboru tego wariantu organy administracji publicznej (rządowej i samo-
rządowej) powinny z własnej inicjatywy, z udziałem jednostek naukowo-badawczych 
Ministra Infrastruktury oraz zainteresowanych środowisk (izb gospodarczych, zawodo-
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wych i organizacji społecznych) opracować zestaw poradników, zawierających kompen-
dium wiedzy umożliwiającej na bazie istniejącego w Polsce prawa, racjonalne wyko-
rzystanie w procesie rewitalizacji istniejącego krajowego i zagranicznego dorobku teo-
retycznego i praktycznego. W zakresie aspektów ekonomicznych rewitalizacji powinny 
być to poradniki dotyczące montażu fi nansowego, wykorzystującego dostępne źródła 
fi nansowania krajowe (w tym oparte na programach rządowych i funduszach celowych) 
i zagraniczne (zwłaszcza unijne). 

W przypadku wariantu optymistycznego warto podkreślić, że Stowarzyszenie 
Forum Rewitalizacji, począwszy od 1998 r., podejmuje jak dotychczas bezskutecznie 
próby doprowadzenia do powstania odpowiedniej ustawy91, która zgodnie z intencją 
Stowarzyszenia powinna dotyczyć zasad opracowywania programów rewitalizacji i ich 
realizacji, fi nansowania ze środków publicznych części kosztów realizacji rewitalizacji 
oraz zasady utworzenia i funkcjonowania specjalnego funduszu remontowego92.

Z doświadczeń zagranicznych wynika, że powodzenie procesów odnowy miast we 
Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii było możliwe dzięki jednoznacznemu, 
popartemu wolą centralnej, regionalnej i lokalnej administracji publicznej oraz odpowied-
nim ustawodawstwem (w tym budżetowym), zdefi niowaniu miejsca rewitalizacji w po-
lityce miejskiej państwa (Belniak 2009, Herbst 2009a, b). W praktyce oznaczało to, że 
niezbędnym elementem prowadzonej przez poszczególne kraje polityki miejskiej były:
 specjalnie powołane w celu budowania krajowych i regionalnych strategii reali-

zacyjnych instytucje (np. jako narodowe agencje rewitalizacji oraz ich regionalne 
odpowiedniki) oraz

 przeznaczone do wspierania rewitalizacji instrumenty ekonomiczne, w tym umoż-
liwiające mobilizowanie środków fi nansowych pochodzących z różnych źródeł.
Wracając do polskich realiów, może się okazać, że dla sprawnego, efektywnego, 

a przy tym zgodnego z interesem społecznym prowadzenia rewitalizacji w naszym kraju 
wystarczą:
 regulacje prawne tworzone przez samorząd lokalny w ramach planów zagospoda-

rowania przestrzennego gminy (plany te mają charakter prawa miejscowego) oraz
 ogólnie obowiązujące regulacje prawne, dotyczące np. partnerstwa publiczno-pry-

watnego, ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony przyrody i krajobrazu lub 
ochrony praw lokatorów.
Należy pamiętać, że powoływanie fasadowych instytucji, nie dysponujących odpo-

wiednimi do skali potrzeb odnowy polskich miast środkami fi nansowymi pochodzącymi 
z budżetu państwa, może stworzyć tylko iluzję rozwiązania problemu.

91 Na łamach strony internetowej Stowarzyszenia są prezentowane wszystkie kolejne wersje projek-
tów ustaw, łącznie z ostatnim, datowanym na dzień 01.09.2006 projektem ustawy o rewitalizacji 
oraz wspieraniu remontów i niektórych inwestycji budowlanych.

92 Zasady fi nansowania ze środków tego funduszu części kosztów remontów niektórych budynków 
mieszkalnych poprzez wypłatę premii lub dotacji remontowych oraz zasady udzielania ze środków 
tego funduszu poręczeń i gwarancji spłaty kredytów remontowych.
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Rozdział 9. Źródła i metody fi nansowania projektów 
rewitalizacyjnych w Polsce 

9.1. Wprowadzenie – Aleksandra Jadach-Sepioło
W rozdziale skupiono się na przedstawieniu i wyjaśnieniu logiki funkcjonowania 

wybranych metod i instrumentów fi nansowania rewitalizacji, dlatego w niewielkim 
stopniu, jako tło, pokazany jest ilościowo udział poszczególnych instrumentów w fi nan-
sowaniu rynku projektów rewitalizacyjnych. Kryterium wyboru stanowiło dopasowanie 
tych instrumentów do potrzeb fi nansowania rewitalizacji, dotychczasowe zastosowanie 
ich w tym celu w Polsce i perspektywy wykorzystania w najbliższych latach. W rezul-
tacie wybrano:
 kredyty bankowe – jako najczęściej wykorzystywane zewnętrzne źródło fi nanso-

wania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,
 obligacje komunalne – w związku z pojawiającymi się propozycjami emitowania 

obligacji rewitalizacyjnych ściśle dopasowanych do potrzeb programów rewitali-
zacji,

 project fi nance – jako formułę, która może zachęcić prywatnych inwestorów (w tym 
potencjalnych operatorów rewitalizacji) do prowadzenia efektywnie zarządzanych 
programów rewitalizacji,

 partnerstwo publiczno-prywatne – jako nowoczesną i bardzo atrakcyjną metodę 
realizacji usług publicznych z uwagi na korzystny podział zadań i ryzyk odpowia-
dający naturalnym rolom strony publicznej i prywatnej,

 unijne środki dotacyjne – z uwagi na największy udział środków fi nansowych po-
chodzących z tego źródła w strukturze fi nansowania projektów rewitalizacyjnych 
w Polsce,

 instrumenty inżynierii fi nansowej udostępnione w Inicjatywie Wspólnotowej JES-
SICA – jako przyszłościową alternatywę dla dotacyjnego systemu wsparcia rozwo-
ju regionalnego z funduszy europejskich.
Analiza kolejnych instrumentów nie ograniczyła się do zwykłego opisu, została 

rozszerzona o wskazanie potencjalnych kierunków dalszego wykorzystania w fi nanso-
waniu rewitalizacji.
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9.2.  Komercyjne instrumenty fi nansowania projektów rewitali-
zacyjnych  – Gabriel Główka

9.2.1. Zarys problemu
W procesach rewitalizacji powinno uczestniczyć wiele podmiotów, jednak bezpo-

średnia realizacja poszczególnych projektów w polskich warunkach przypada zwykle 
jednostkom samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotom od nich zależnym. Dlatego 
też, omawiając dostępne instrumenty fi nansowania projektów rewitalizacyjnych, skon-
centrowaliśmy się na możliwościach uzyskania środków na ten cel przez JST.

Zdecydowana większość środków fi nansowych przeznaczonych na realizację zadań 
JST pochodzi z podatków i opłat lokalnych, dochodów związanych z gospodarowaniem 
mieniem komunalnym a także redystrybucji środków między budżetem państwa a struk-
turami lokalnymi. W tym drugim przypadku polskie jednostki samorządu terytorialnego 
otrzymują środki poprzez subwencje i dotacje pochodzące z budżetu państwa. Ponieważ 
jednak środki te nie wystarczają na zaspokojenie potrzeb bieżących i inwestycyjnych, 
JST mogą korzystać z innych dostępnych na rynku fi nansowym sposobów uzyskania 
kapitału. W pierwszej kolejności ubiegać się mogą o preferencyjne kredyty z funduszy 
celowych bądź wsparcie z programów rządowych (por. rozdz. 8), w drugiej – o środki 
oferowane przez instytucje komercyjne. Organy samorządu terytorialnego samodzielnie 
decydują o wyborze konkretnej formy uzyskania środków, muszą natomiast przestrze-
gać ograniczeń ustawowych w tym zakresie, wynikających z przepisów dotyczących 
fi nansów publicznych.

1. Dług publiczny w Ustawie o fi nansach publicznych
Zgodnie z art. 170 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych „łączna 

kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może 
przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym”. 
Przepis ten stanowił dokładne odwzorowanie zapisów Traktatu z Maastricht. Nowa Ustawa 
o fi nansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. nie zawiera bezpośredniego odniesienia 
do tych kryteriów. Zgodnie z zasadą, że prawo i uznane międzynarodowe zobowiązania są 
nadrzędne wobec prawa krajowego, uznaje się, że zapisy Traktatu obowiązują w polskim 
prawie i nie muszą być do niego transponowane dosłownie.

Przyjęty w nowej ustawie wskaźnik zadłużenia nie powiela zapisów Traktatu z Maastricht, 
jest tak pomyślany, żeby wzmocnić aktywną politykę inwestycyjną JST także poprzez 
aktywne zarządzanie posiadanym majątkiem. Podstawą konstrukcji wskaźnika jest określenie 
nadwyżki bieżącej, a więc różnicy między dochodami a wydatkami publicznymi. W tym 
przypadku zostaje ona jednak powiększona o dochody ze sprzedaży majątku. Tak zbudowany 
wskaźnik zadłużenia ma promować aktywną politykę JST i skłaniać do stosowania zarządzania 
zasobem nieruchomości w różny sposób, m.in. poprzez stosowanie PPP, leasingu zwrotnego 
czy komunalnego.

Źródło: opracowanie własne.
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Jak wynika z cyklicznych badań Ministerstwa Finansów, w strukturze zadłużenia 
JST dominują zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek (78,81%) 
oraz z tytułu obligacji (14,15%). Pozostałe zobowiązania stanowią niewiele więcej niż 
7% i są głównie krótkoterminowe (MF 2008). Z uwagi na dominację kredytów i obliga-
cji tym instrumentom fi nansowym zostanie poświęcony ten podrozdział.

9.2.2.  Kredyty bankowe
Pomimo że mechanizmy i sposoby fi nansowania projektów inwestycyjnych pod-

legają w naszym kraju ewolucji, ciągle podstawowym instrumentem pozostaje kredyt 
bankowy93. W związku z tym, że jest on najlepiej rozpoznany przez JST, tego typu źródło 
fi nansowania projektów inwestycyjnych będzie miało jeszcze przez długi czas istotne 
znaczenie dla realizacji przedsięwzięć rewitalizacych. Kredyt inwestycyjny dostosowa-
ny do fi nansowania projektów rewitalizacyjnych powinien być szczególnym produktem 
bankowym, atrakcyjnym i dostępnym dla możliwie największej liczby samorządów re-
alizujących projekty rewitalizacyjne, spełniającym przynajmniej trzy podstawowe wa-
runki (por. ramka 2).

2. Charakterystyka optymalnego kredytu inwestycyjnego na rewitalizację
1. Duża wartość, co najmniej 80% nakładów inwestycyjnych, pozostała ich część stanowi 

tzw. wkład własny kredytobiorcy.
2. Długi okres spłaty (kredyt udzielany na 10 i więcej lat2).
3. Stosunkowo niskie oprocentowanie, nie wyżej niż 5-6% w stosunku rocznym. Jest to 

możliwe w warunkach ustabilizowanego poziomu infl acji, ale także z uwagi na ograniczony 
poziom ryzyka, wynikający ze statusu kredytobiorcy, którym jest jednostka samorządu 
terytorialnego oraz sposobu zabezpieczenia np. w formie hipoteki.

Źródło: Opracowanie własne.

Kredyty z międzynarodowych instytucji fi nansowych (MIF)
Wśród instrumentów fi nansowych, z których obecnie mogą skorzystać polskie jed-

nostki samorządu terytorialnego do fi nansowania podejmowanych projektów rewitali-
zacyjnych są kredyty oferowane przez międzynarodowe instytucje fi nansowe (MIF). 
Kredyty takie polskie samorządy mogą uzyskać w Europejskim Banku Inwestycyjnym 
(EBI), Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Banku Rozwoju Rady Eu-
ropy (BRRE) oraz Banku Światowym (BŚ). Produkty oferowane przez te instytucje są 

93 Z danych statystycznych wynika, że obecnie w strukturze długu polskich jednostek samorządu 
terytorialnego kredyty i pożyczki bankowe oraz obligacje komunalne stanowią około 98% całego 
zadłużenia (MF 2008).

94 Dochód inwestora (kredytobiorcy) stanowi niewielką część wartości nieruchomości, dlatego 
też rata spłaty kapitału wraz z odsetkami musi być niska, najlepiej około 1% wartości kredy-
tu.
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zróżnicowane. W przypadku EBI, EBOR i BRRE są to wieloletnie kredyty inwestycyjne 
(10-20 lat), ale co do zasady fi nansujące projekty maksymalnie w wysokości do 50% 
ponoszonych nakładów95.

Kredyty pochodzące z MIF mogą być udzielane zarówno na stałą, jak i zmienną 
stopę procentową96.

3. Dylematy związane z kredytami w MIF – ryzyko stopy procentowej i ryzyko 
kursowe

Kredyty na stałą stopę procentową są rzadkością, dominują kredyty na zmienną 
stopę, co oznacza, że ryzyko stopy procentowej ponosi samorząd terytorialny zaciągający 
kredyt. Kredyty w MIF mogą być zaciągane zarówno w PLN, jak i w euro. Dlatego też ich 
oprocentowanie oparte jest, w zależności od sposobu spłaty kredytu na 3M lub 6M stawce 
WIBOR oraz stawce EURIBOR, do których dodawana jest marża kredytodawcy. Koszt 
takiego kredytu, w obecnych warunkach kształtuje się więc na poziomie około 2,5% w euro 
oraz 5,5% w PLN w stosunku rocznym. Oznacza to, że kredyty takie są tańsze niż możliwe 
obecnie do uzyskania przez JST w bankach działających w naszym kraju.

W przypadku kredytów w euro oprocentowanie jest wyraźnie niższe, ale powstaje 
znaczne ryzyko kursowe, choć perspektywa wejścia naszego kraju do strefy euro dodatkowo 
motywuje do zaciągania długoterminowych kredytów w tej właśnie walucie.

Źródło: opracowanie własne.

Kredyty inwestycyjne w MIF są w różnym stopniu dostępne dla JST. Z przepro-
wadzonej analizy rynku wynika, że zdecydowanie najczęściej polskie samorządy wyko-
rzystują do fi nansowania projektów inwestycyjnych kredyt oferowany przez EBI, także 
dlatego że mają do niego ułatwiony dostęp poprzez BGK. Jednocześnie praktycznie 
niedostępny jest obecnie dla nich kredyt z BŚ, który nie ma ograniczeń co do wysokości 
kredytowania projektu inwestycyjnego, ale trudno jest uzyskać w tym przypadku wyma-
ganą gwarancję skarbu państwa. Zdaniem autora, powinno to się zmienić w warunkach 
obecnego kryzysu, którego skutki są już wyraźnie widoczne w malejących dochodach 
samorządów terytorialnych w Polsce97. Wszystko wskazuje też na to, że w najbliższych 
latach polskie samorządy nie będą funkcjonowały w lepszych warunkach. Oznacza to, 

95 Reguła ta nie dotyczy kredytów pochodzących z BŚ, przy czym występuje tutaj innego rodzaju 
ograniczenie, polegające na konieczności uzyskania przez kredytobiorcę gwarancji skarbu pań-
stwa.

96 JST mogą również uzyskać w MIF kredyty na fi nansowanie projektów inwestycyjnych z karencją 
w spłacie odsetek nawet do pięciu lat. Jednak wówczas marża kredytu może być podwyższona 
nawet około 0,6 punkta procentowego dla kredytów w PLN. Dlatego też samorządy, decydując się 
na taki kredyt, muszą zawsze brać pod uwagę jego opłacalność.

97 Z szacunków Unii Metropolii Polskich wynika, że w połowie 2009 r. wpływy do budżetów 12 
największych miast polskich były o 2 mld zł niższe niż planowano. Dla przykładu można jeszcze 
podać, że prognozuje się, iż w Krakowie dziura budżetowa sięgnie w 2009 r. 247 mln a we Wro-
cławiu ok. 200 mln zł (Antkiewicz 2009).
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że realizacja planowanych wcześniej, jak i ewentualnie nowych projektów inwestycyj-
nych będzie wymagała, oprócz ograniczania innych wydatków, szerszego korzystania 
z zewnętrznych, komercyjnych źródeł ich fi nansowania. Szerszy dostęp JST do gwa-
rancji skarbu państwa mógłby się znaleźć w zestawie działań rządu mających na celu 
przeciwdziałanie skutkom kryzysu fi nansowego i gospodarczego.

Kredyty z banków uniwersalnych
Dominującą pozycję na polskim rynku kredytu inwestycyjnego zajmują jak dotąd 

banki uniwersalne. Zasadniczym sposobem refi nansowania ich akcji kredytowej, zwią-
zanej z udzielaniem długoterminowych kredytów przeznaczonych na fi nansowanie pro-
jektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości, są depozyty gospodarstw domowych 
i przedsiębiorstw98. Obecnie, w części z powodu kryzysu fi nansowego, a w części z po-
wodu nadwyżki kredytów nad depozytami, w polskim systemie bankowym zmieniają 
się możliwości i warunki oferowania przez banki uniwersalne kredytu, najważniejszego 
dotąd w praktyce funkcjonowania JST komercyjnego instrumentu fi nansowania ich pro-
jektów inwestycyjnych99.

Tym samym ograniczona może zostać dostępność tego rodzaju instrumentu fi nan-
sowania projektów rewitalizacyjnych. W pełni potwierdza to analiza bieżącej sytuacji 
w zakresie warunków kredytowania JST przez banki uniwersalne. Oferta banków w tym 
zakresie jest bardzo droga, często oczekują one marży nie niższej niż 3%, a ponadto 
wymagają wielu zabezpieczeń tego rodzaju kredytów. Natomiast maksymalny okres, na 
jaki udzielane są obecnie kredyty inwestycyjne JST, wynosi pięć lat. W związku z tym 
możliwość wykorzystania przez JST tego źródła komercyjnego fi nansowania projektów 
rewitalizacyjnych jest bardzo utrudniona. Warunki, na jakich dostępne są kredyty, nie są 
bowiem odpowiednio dostosowane do specyfi ki tego rodzaju projektów inwestycyjnych. 
W tej sytuacji JST, nie rezygnując z tej formy uzyskania środków, muszą jednocześnie 
poszukiwać innych źródeł fi nansowania.

98 Pod wpływem zjawiska boomu długoterminowego kredytowania hipotecznego banki w 2008 r. 
po raz pierwszy stanęły w obliczu przerastającego ich możliwości realizacji popytu na mieszka-
niowe kredyty hipoteczne. Ponadto w tym samym czasie polski system bankowy zaczął również 
funkcjonować pod wpływem negatywnych zjawisk kryzysowych obserwowanych na światowych 
rynkach fi nansowych. Kryzys ten spowodował brak zaufania i dużą niepewność wśród instytucji 
fi nansowych i inwestorów. Wszystkie wymienione czynniki wpłynęły na utratę przez polski sys-
tem bankowy tak charakterystycznej dla niego wcześniej stałej strukturalnej nadpłynności. Już 
w ostatnich miesiącach 2007 r. w polskim systemie bankowym zaczęła występować, niewielka 
nadwyżka wartości kredytów nad wartością depozytów. Wyniosła ona na koniec roku około 5 mld 
zł. W następnym roku tendencja ta znacznie się nasiliła i na koniec 2008 r. różnica osiągnęła już 
poziom 79,3 mld zł, czyli blisko 14%. Analiza danych NBP na koniec pierwszego kwartału 2009 r. 
pokazuje, że luka ta nadal wzrastała i wynosiła już 96,4 mld zł, a więc ponad 16%.

99 Szacuje się, że w latach poprzednich udział kredytu bankowego w fi nansowaniu na zasadach ko-
mercyjnych projektów inwestycyjnych realizowanych przez samorządy kształtował się na pozio-
mie ok. 80%.
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Kredyty z banków hipotecznych
Obecnie w Polsce działają tylko trzy banki hipoteczne, a mianowicie BRE Bank 

Hipoteczny SA, Pekao Bank Hipoteczny SA, ING Bank Hipoteczny SA. Kwota ogó-
łem udzielonych przez te banki kredytów na fi nansowanie nieruchomości wyniosła na 
koniec 2008 r. 5067 mln zł, co stanowiło 2,04% kredytów przeznaczonych na ten cel 
w całym sektorze bankowym (KNF 2009).

4. Kredyty hipoteczne wsparciem dla podmiotów prywatnych na rynku nieruchomości
Roczny przyrost wartości udzielonych kredytów w stosunku do 2007 r., był znaczący 

i wyniósł 1260 mln zł, czyli 33,1%. Warto pokreślić także, że zdecydowana większość, bo 
aż 70,1% wartości kredytów udzielonych przez polskie banki hipoteczne, stanowiły kredyty 
przeznaczone na fi nansowanie funkcjonujących na rynku nieruchomości przedsiębiorstw 
i nieruchomości komercyjnych.

Udział tego rodzaju kredytów udzielonych przez banki hipoteczne w kredytach ogółem 
przeznaczonych na ten cel w całym sektorze bankowym, wynosił na koniec 2008 r. aż 
10,36%. Jest to dosyć wysoki poziom, jak na liczbę i wielkość banków hipotecznych 
działających w naszym kraju. Pozwala to przewidywać, że znaczenie banków hipotecznych 
w fi nansowaniu projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych może 
nadal rosnąć w najbliższych latach.

Stwarzałoby to możliwość wykorzystania również tego źródła do fi nansowania projektów 
rewitalizacyjnych przez JST, zwłaszcza że na podstawie zapisów Ustawy o listach zastawnych 
i bankach hipotecznych, JST są uprzywilejowanymi kredytobiorcami, którzy mogą otrzymać 
kredyt zakwalifi kowany do produktów o bardzo niskim ryzyku i w związku z tym tańszy 
i z reguły bez ustanowienia zabezpieczenia.

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększeniu dynamiki rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce powinno towa-
rzyszyć uzyskiwanie coraz większych środków na rynku kapitałowym dzięki emisjom 
listów zastawnych. Pod tym kątem kredyty udzielane JST są szczególnie cennymi wie-
rzytelnościami dla banków hipotecznych. Zgodnie z zapisami Ustawy o bankach hipo-
tecznych i listach zastawnych m.in. te kredyty100 mogą być podstawą emisji publicznych 
listów zastawnych, papierów o znacznym stopniu wiarygodności. Pierwsza w Polsce 
emisja publicznych listów zastawnych została przeprowadzona przez BRE Bank Hi-
poteczny w 2007 r. po trzyletniej budowie portfela kredytów od JST, w wyniku której 
portfel kredytowy banku w około jednej piątej składał się z takich kredytów. Najnowsza 

100 Obok kredytów w części zabezpieczonych wraz z należnymi odsetkami gwarancją lub poręcze-
niem Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego, rządów lub banków cen-
tralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju, z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagra-
niczne w ostatnich 5 latach, oraz gwarancją lub poręczeniem skarbu państwa zgodnie z przepisami 
odrębnych ustaw.
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emisja miała miejsce pod koniec 2009 r. Z uwagi na niskie ryzyko tych papierów cieszą 
się one dużą popularnością w czasie kryzysu, co z kolei umożliwia zwiększenie akcji 
kredytowej banków hipotecznych zarówno dla JST, jak i podmiotów prywatnych aktyw-
nych na rynku nieruchomości także w zakresie rewitalizacji.

9.2.3.  Obligacje komunalne
Drugą podstawową metodę uzyskania przez JST środków komercyjnych na fi nan-

sowanie projektów rewitalizacyjnych stanowi emisja obligacji komunalnych, które są 
dla JST instrumentem fi nansowym, umożliwiającym zaciąganie pożyczek jednocześnie 
u wielu wierzycieli, często na bardzo długi okres, znacznie przekraczający czas, na jaki 
mogą one uzyskać bankowe kredyty inwestycyjne, szczególnie w bankach uniwersal-
nych101. Stąd też emisja obligacji może stanowić bardzo dobre źródło fi nansowania pro-
jektów inwestycyjnych o charakterze rewitalizacyjnym i pojawiały się propozycje two-
rzenia tzw. obligacji rewitalizacyjnych. 

5. Obligacje rewitalizacyjne w Polsce
Pomysł wykorzystania obligacji rewitalizacyjnych pojawił się w woj. łódzkim. M. 

Turała (2005, s. 8) wskazał na takie obligacje, jako możliwość kompleksowego wsparcia 
fi nansowego dla programu rewitalizacji miasta. Mogłyby być one skierowane zarówno 
do podmiotów instytucjonalnych, np. do otwartych funduszy emerytalnych czy funduszy 
inwestycyjnych, w celu włączenia ich kapitału do fi nansowania rewitalizacji. Jako 
najważniejszą grupę odbiorców tych obligacji należy jednak wskazać przedsiębiorców oraz 
mieszkańców rewitalizowanego obszaru, zwłaszcza że zakup obligacji rewitalizacyjnych 
mógłby zapewniać im dostęp do instrumentów wsparcia ich działalności. Np. mógłby to 
być warunek korzystania z innych instrumentów przewidzianych w programie rewitalizacji 
(np. w programie pobudzania przedsiębiorczości na rewitalizowanym obszarze), np. z ulg 
podatkowych, czynszowych czy inwestycyjnych lub zapewniać ułatwienia w dostępie do 
lokali.

Podobny instrument planowano zastosować w Aleksandrowie Łódzkim i został on 
zapisany w LPR. Przeważnie jednak do fi nansowania rewitalizacji stosuje się standardowe 
obligacje komunalne bądź w bardzo niewielkim stopniu obligacje przychodowe.

Źródło: opracowanie własne.

Polskie JST mogą wykorzystywać w celu zdobycia środków na fi nansowa-
nie projektów rewitalizacyjnych wszystkie formy emisji obligacji komunalnych. 
Wszystko zależy od wielkości emisji oraz kosztów, jakie będą one skłonne ponieść 
w konkretnym przypadku. Z regulacji prawnych wynika, że zdecydowanie najprost-

101 Na rozwiniętych rynkach fi nansowych emitowane są zarówno obligacje długoterminowe z termi-
nem wykupu 30 lat, jak i średnioterminowe 5-letnie, w ostatnich latach najczęściej emitowane były 
obligacje z terminem wykupu 10-15 lat.
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szą, jednocześnie najtańszą i możliwą do przygotowania w najkrótszym czasie for-
mą emisji obligacji komunalnych jest emisja niepubliczna, zamknięta i adresowana 
do 100 i mniej osób. 

Obecnie JST w naszym kraju wykorzystują w celu uzyskania środków na cele fi -
nansowania inwestycji prawie wyłącznie niepubliczne emisje obligacji komunalnych. 
Zawierają one wówczas umowy z bankami, w ramach których przeprowadzane są tego 
rodzaju emisje obligacji, kierowane do ograniczonej grupy inwestorów bez tzw. underw-
ritingu, czyli bez gwarancji ze strony banku uplasowania takiej emisji na rynku. Najczę-
ściej w roli organizatora emisji występują Bank PKO BP SA, Bank PEKAO SA, BGK 
oraz BOŚ SA, które zdecydowanie dominują na tym rynku. Z kolei podmiotami naj-
częściej inwestującymi w tego rodzaju papiery wartościowe są fundusze inwestycyjne, 
OFE, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz banki komercyjne. Dlatego też nieprzypadko-
wo właśnie w stosunku do OFE i funduszy inwestycyjnych skierowana miała być emisja 
obligacji rewitalizacyjnych według koncepcji M. Turały (2005).

Choć w Polsce dominują emisje niepubliczne, to ze względu na możliwość no-
towania obligacji komunalnych pochodzących z emisji publicznych na rynku MTS – 
CeTO SA oraz niedawno uruchomionym rynku Catalyst, mogą one stanowić istotną 
alternatywę dla emisji niepublicznych. Jednak z uwagi na większą pracochłonność, 
wyższe koszty i konieczność przekazania stosownych informacji do Komisji Nadzoru 
Finansowego (KNF), tego rodzaju emisji obligacji komunalnych jest w Polsce bardzo 
mało. Zdaniem autora, poza już wymienionymi wyżej przyczynami istotną barierą jest 
również konieczność zapewnienia płynności tym papierom wartościowym102 oraz rodzaj 
oprocentowania103. 

Pomimo powyższych ograniczeń emisja tego rodzaju obligacji komunalnych 
w Polsce, w celu uzyskania kapitału na projekty rewitalizacyjne, jest możliwa, szcze-
gólnie w przypadku większych jednostek samorządu terytorialnego. Dowodem na to 
jest publiczna emisja 10-letnich obligacji komunalnych przeprowadzana przez War-
szawę w 2009 r. Była to pierwsza emisja z przyjętego programu emisyjnego tego typu 
obligacji i jej wartość wyniosła 600 mln zł. Była to emisja o stałej stopie procentowej 
na poziomie 6,80%. Jest to nieco wyższe oprocentowanie niż przy emisjach o charak-
terze niepublicznym, ponieważ w tym przypadku ryzyko stopy procentowej ponosi 
inwestor.

102 Doświadczenia w tym zakresie wskazują, że odpowiedni poziom płynności może być zapewniony 
przy emisji o wartości zbliżonej do 1 mld zł, a najlepiej byłoby, gdyby taka emisja opiewała na 
kwotę 2-3 mld zł.

103 Obligacje komunalne oparte na stałej stopie procentowej z reguły nie są amortyzowane, co ozna-
cza, że kapitał nie musi być spłacany proporcjonalnie do czasu ich zapadalności. W przeciwień-
stwie do obligacji komunalnych opartych na zmiennej stopie procentowej, które prawie zawsze 
podlegają amortyzacji.
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6. Obligacje komunalne na rynki zagraniczne
W ostatnich latach przeprowadzono w Polsce tylko trzy tego rodzaju emisje. Pierwsza 

z nich została przeprowadzona przez Kraków w 2000 r. i wyniosła 34 mln euro. Druga 
została uruchomiona przez mazowiecki samorząd wojewódzki w 2008 r. Wówczas to 
sejmik wojewódzki uchwalił program emisji obligacji kierowanej na rynki zagraniczne na 
kwotę 360 mln zł, ale denominowanych w euro. Z uwagi jednak na kryzys na światowych 
rynkach fi nansowych termin tej emisji przesunięto na następny rok. Pierwszą transzę 
obligacji wyemitował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w połowie 
2009 r. na kwotę 50 mln euro. Obie emisje miały charakter niepubliczny i były adresowane 
do wybranej grupy prywatnych inwestorów. Trzecią i ostatnią jak dotąd, tego rodzaju emisję, 
przeprowadziła w drugiej połowie 2009 r. Warszawa. Była to publiczna emisja 5-letnich 
obligacji o wartości 200 mln euro na stałą stopę procentową. Ich oprocentowanie wyniosło 
6,875%, przy oprocentowaniu w tym samym czasie obligacji skarbu państwa na poziomie 
5,80%. Obligacje te są notowane na giełdzie w Luksemburgu. 

Podstawowe ograniczenia emisji tego rodzaju obligacji komunalnych to brak 
w samorządach terytorialnych odpowiednio wykwalifi kowanych w tym zakresie kadr oraz 
wysokie koszty emisji. Jest to głównie związane z wyższymi marżami banków oraz prawie 
czterokrotnie wyższymi kosztami obsługi prawnej. Warto jednak podkreślić, że Warszawa 
dokonała w tym zakresie otwarcia rynku. Poniesione przez nią nakłady powinny przynieść 
widoczne efekty marketingowe i ułatwić w przyszłości emisje tego rodzaju obligacji również 
przez inne JST.

Źródło: opracowanie własne.

Reasumując należy stwierdzić, że polski rynek obligacji ciągle napotyka na wiele 
barier, lecz dane statystyczne pokazują, że rynek ten systematycznie rozwija się, choć 
w wolniejszym tempie niż to zakładano dwanaście lat temu, w chwili tworzenia podstaw 
prawnych umożliwiających emitowanie obligacji komunalnych (Chądzyński 2009). 
Zważywszy, że wartość emitowanych obligacji w pierwszym kwartale 2009 r. była po-
nad dwukrotnie wyższa niż w tym samym okresie roku poprzedniego (Ostrowska 2009), 
można zakładać, że rynek polskich obligacji komunalnych będzie rozwijał się coraz 
szybciej, dając szansę samorządom na uzyskanie środków na fi nansowanie różnego ro-
dzaju projektów inwestycyjnych, w tym rewitalizacyjnych. Na taką możliwość wskazu-
je również wartość przyjętych przez JST programów emisji obligacji komunalnych oraz 
propozycje instrumentów przeznaczonych bezpośrednio na rewitalizację.



156  Irena Herbst

9.3. Ocena możliwości prowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyj-
nych w formule PPP w Polsce – Irena Herbst

9.3.1.  Partnerstwo publiczno-prywatne a rewitalizacja
PPP jako forma realizacji usług publicznych
Partnerstwo publiczno-prywatne jest względnie nową formą realizacji zadań publicz-

nych. Jego świadome, podlegające specjalnej regulacji prawnej stosowanie w Europie li-
czy sobie niespełna 15 lat. Jest ono odpowiedzią społeczeństw (gospodarki i polityki) na 
wyzwanie cywilizacyjne, przed którym stają wszystkie kraje demokratyczne gospodarki 
rynkowej: w jaki sposób przy silnym ograniczeniu wielkości funduszy publicznych zaspo-
koić stale rosnące oczekiwania społeczne w zakresie ilości i standardu świadczenia usług 
publicznych, a więc tych, co do których prawo do korzystania oraz stopień dostępności 
zapisane są w postaci umowy społecznej w każdym kraju. Umowa ta nakłada na władze 
publiczne odpowiedzialność za ich świadczenie (szerzej Herbst 2009a, b).

Najprostszą odpowiedzią na brak środków publicznych jest ograniczanie zbioru 
zadań władzy publicznej, a więc prywatyzacja, ale to oznacza odstąpienie od obowiązku 
odpowiedzialności państwa za poziom dostępności tych usług poprzez urynkowienie 
dostępu do nich, a więc złamanie umowy społecznej. Zakres stosowania tej odpowiedzi 
jest zatem ograniczony, zarówno z przyczyn politycznych (brak przyzwolenia społecz-
nego), jak i w wielu przypadkach racjonalności ekonomicznej (w rachunku długookre-
sowym: wzrost zrównoważony, ochrona środowiska, transport i komunikacja i w krót-
kookresowym, np. budownictwo społeczne na wynajem).

Odpowiedzią jest PPP, które proponuje: prywatyzujmy działalność gospodarczą 
związaną ze świadczeniem usług publicznych, ale odpowiedzialność za poziom dostęp-
ności tych usług, narzuconą przepisami prawa, pozostawmy nadal władzy publicznej. 
PPP jest więc pozytywną odpowiedzią na pytanie, co zrobić, jeśli nie mamy środków 
na nakłady, umożliwiające świadczenie usług publicznych na poziomie oczekiwanym 
przez społeczeństwo, jeśli chcemy zmniejszyć koszty funkcjonowania sektora publicz-
nego, nie dostajemy przyzwolenia społecznego na prywatyzację zadań publicznych lub 
prywatyzacja ta jest niemożliwa (brak racjonalności ekonomicznej, sektor prywatny nie 
jest nią zainteresowany).

PPP nie jest prywatyzacją, ale ją zastępuje. Zastępuje także tradycyjny sposób re-
alizacji usług publicznych, polegający na zlecaniu (przetargi) poszczególnych faz reali-
zacji przedsięwzięć ze sfery usług publicznych odrębnym podmiotom (projektowanie, 
budowa, zarządzanie, eksploatacja). W PPP podmiot prywatny staje się odpowiedzialny 
za działania gospodarcze w danym przedsięwzięciu (łącznie z uzyskiwaniem kapitału na 
nie), a więc właśnie za te, które potrafi  wykonywać najlepiej, gdyż po to został zorga-
nizowany. Podmiot publiczny odpowiada za te działania, dla których został utworzony 
na mocy prawa i w których wykonywaniu nikt inny go nie zastąpi (odpowiedzialność za 
poziom dostępności świadczeń i ich standard).
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Właściwości PPP: korzystność (możliwość sprostania nowym, społecznie uzasad-
nionym wyzwaniom)), skuteczność (realizacja potrzeb mimo braku środków w budże-
tach publicznych) oraz efektywność (mniejsze koszty działania niż w tradycyjnej for-
mule realizacji zadań publicznych) powodują, iż PPP stało się w ostatnich latach coraz 
powszechniej używanym instrumentem na całym świecie. 

Rewitalizacja jako usługa publiczna realizowana w formie PPP
Zgodnie z defi nicją przyjętą w projekcie badawczym „Rewitalizacja miast pol-

skich”, rewitalizacja wpisuje się w zbiór usług publicznych i tak jest traktowana w UE. 
Powszechna zgoda na europejską wykładnię treści i roli rewitalizacji w życiu społe-
czeństw obejmuje bowiem także nadanie jej cechy usługi publicznej, a więc przypisanie 
władzy publicznej niezbywalnej (niezależnie od zmieniających się zapisów bieżącej po-
lityki) odpowiedzialności za przebieg i skutki przebiegu procesów rewitalizacji.

Z punktu widzenia obowiązującego obecnie w Europie paradygmatu rewitalizacji, 
szeroko zakreślającego takie cele, jak pobudzenie aktywności społecznej i gospodar-
czej, pozwalającej na uruchomienie zrównoważonego wzrostu i zwiększenie spójności 
społecznej, a także akcentującego niezbędność do realizacji tych celów, oparcia sposobu 
jej prowadzenia na partnerskich związkach jej uczestników, PPP jest szczególnie przy-
datnym instrumentem. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że także skuteczna realizacja 
projektów rewitalizacyjnych w formule tradycyjnej wymagała znacznego uczestnictwa 
w nich podmiotów i kapitału prywatnego (szerzej Herbst 2009a, b).

Mówiąc zatem o PPP jako o formie realizacji projektów rewitalizacji, nie mówimy 
o prostym uczestnictwie partnera prywatnego i jego współudziale w fi nansowaniu pro-
jektu, ale – w ujęciu modelowym – o przejęciu przez niego odpowiedzialności za całość 
działań gospodarczych związanych ze świadczeniem usługi publicznej, jaką jest rewita-
lizacja: fi nansowanie, budowę, eksploatację, zarządzanie i świadczenie usługi. 

Projekt rewitalizacji realizowany w PPP oznacza zatem, iż to partner prywatny 
prowadzi projekt: projektuje strukturę i organizację, fi nansuje, koordynuje i nadzoruje 
przebieg realizacji. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, podpisana z władzą 
publiczną (zazwyczaj szczebla lokalnego, rzadziej regionalnego) jest zaś swoistym po-
twierdzeniem, akceptacją, uznaniem przyjętych przez partnera prywatnego zasad i me-
tod działania – jako adekwatnych do celów uruchamiania przez nią danego projektu re-
witalizacji. Tak więc w projekcie realizowanym w formie PPP nadal to władza publiczna 
określa jego cele i pozostaje za nie odpowiedzialna. Partner prywatny opracowuje or-
ganizację i sposób fi nansowania, pozwalające na efektywną i skuteczną realizację tych 
celów104.

104 Stosowanie PPP w projektach rewitalizacji ma jeszcze krótszą historię niż w projektach infrastruk-
tury komunikacyjnej czy usług zdrowotnych i jest ściśle związane z poziomem upowszechnienia 
w danym kraju PPP jako takiego (szerzej Herbst 2009a).
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9.3.2.  PPP i rewitalizacja w Polsce
Niezależnie od problemów warunkujących rzeczywiste upowszechnienie PPP 

w Polsce (por. tabela 9.1), jego zastosowanie w projektach rewitalizacyjnych wymaga 
nadania rewitalizacji atrybutu usługi publicznej. Bez tego nie jest możliwe zawieranie 
długookresowych umów cywilnoprawnych, nakładających na obie strony prawa i obo-
wiązki i skutkujących wieloletnimi zobowiązaniami, w tym fi nansowymi:
 strona prywatna fi nansuje działania inwestycyjne, eksploatację, zarządzanie pro-

jektem;
 strona publiczna wypłaca za tę działalność wynagrodzenie (w tym zwrot poczynionych 

nakładów, w przypadku jeśli projekt nie generuje samodzielnie takiego zwrotu).
Właśnie m.in. ta długoterminowość umowy związana z podjęciem poważnych 

zobowiązań fi nansowych powoduje, iż przyznaniu rewitalizacji cech usługi publicznej 
towarzyszyć powinny specjalne rozwiązania systemowe, zmniejszające ryzyko niewy-
wiązywania się obu stron z podjętych zobowiązań.

Tabela 9.1. Warunki konieczne i wystarczające do pełnej implementacji PPP w Polsce.
Warunki konieczne Warunki wystarczające

 wola polityczna – silne, aktywne poparcie 
polityczne struktur władzy wykonawczej dla 
idei PPP jako formy realizacji infrastruktury, 
niezbędnej do poprawy świadczenia usług 
publicznych, 

 stabilne, przyjazne regulacje prawne 
umożliwiające realizację zadań publicznych 
z wykorzystaniem środków prywatnych,

 przewidywalna sytuacja makroekonomiczna,
 gotowość i dojrzałość organizacyjno-

kompetencyjną sektora publicznego do realizacji 
inwestycji z udziałem podmiotu prywatnego na 
zasadach partnerstwa,

 wiarygodność i solidność partnerów sektora 
prywatnego.

opracowanie krajowej (lokalnej, regionalnej) 
polityki/ strategii wykorzystania PPP, w tym:

określenie preferowanych pól jego stosowania 
(przedmiotu PPP),

 sytemu organizacji i koordynacji, monitoringu 
oraz oceny korzystności realizowanych 
projektów PPP wraz z wykreowaniem instytucji 
realizujących te funkcje,

 systemu upowszechniania i promocji rozwoju 
stosowania PPP, w tym odpowiednich do tych 
funkcji instytucji przygotowujących standardy 
dobrych praktyk i wzorców zachowań;

opracowanie programu popularyzacji wiedzy 
o PPP – szkolenia, studia podyplomowe, 
warsztaty,

uruchomienie środków publicznych 
fi nansujących przygotowanie pożądanych 
standardów zachowań i wzorców dobrych 
praktyk oraz wspierających działania instytucji: 
weryfi kujących korzystność wyboru formuły 
PPP, programowo koordynujących oraz 
monitorujących rozwój PPP.

Źródło: opracowanie własne.

Znajdujemy się na początkowym etapie uruchamiania procesów rewitalizacji, na 
tyle wczesnym, że w zasadzie właściwsze byłoby mówienie o małych, jednostkowych, 
incydentalnych i krótkotrwałych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych a nie procesach 
(szerzej Herbst 2009a, b).
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Podstawową przyczyną niestosowania PPP w projektach rewitalizacyjnych w Pol-
sce nie jest ani wadliwie sformułowana ustawa regulująca zasady uruchamiania umowy 
o PPP, ani też nawet rzeczywiście występujący brak wiedzy władzy publicznej na temat 
PPP – jest to warunek konieczny, ale niewystarczający. Podstawową przyczyną jest brak 
regulacji prawno-instytucjonalnych w zakresie samej rewitalizacji, a przede wszystkim 
brak nadania rewitalizacji cechy usługi publicznej.

Do czasu przystąpienia do UE realizacja projektów rewitalizacji opierała się na 
suwerennych, samodzielnych decyzjach samorządów lokalnych fi nansowanych z ich 
budżetów. Obecnie opiera się na regulacjach wynikających z reguł przyjętych dla 
programowania i fi nansowania projektów RPO i ze znacznym wsparciem środków 
unijnych. W latach dziewięćdziesiątych ograniczone doświadczenia i brak środków 
znacznie ograniczały zakres przedmiotowy projektów do działań remontowo-odtwo-
rzeniowych. Obecnie regulacje silnie ograniczające wydatki z funduszy unijnych na 
inwestycje rzeczowe (mieszkalnictwo), ale dostarczające środków na działania „mięk-
kie”, preferują społeczne cele tych projektów. Oznacza to jednak, że teraz, jak i po-
przednio, mamy do czynienia z brakiem kompleksowego podejścia do rewitalizacji 
i a priori małą skutecznością i efektywnością realizacji celów, jakie się przed nimi 
stawia. Przy założeniu utrzymania zbliżonych do obecnych regulacji wykorzystywa-
nia środków unijnych, aktywne wykorzystanie kapitału prywatnego w projektach po-
prawiłoby sytuację w tym zakresie. Przy wykorzystaniu go w formie PPP poprawa 
byłaby znakomicie większa. Wymaga to jednak głębokich zmian systemowych: od 
nadania rewitalizacji atrybutu usługi publicznej poczynając, poprzez specjalne regu-
lacje prawne, zasady programowania, struktury organizacyjne i instytucjonalne i last 
but not least stabilny w długim okresie udział środków publicznych w fi nansowaniu 
przedsięwzięć rewitalizacji.

9.4. Finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych – Project fi -
nance i PPP – Katarzyna Sobiech-Grabka 

9.4.1.  Project fi nance a PPP
Finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych przy użyciu techniki project fi nan-

ce jest specyfi czną metodą fi nansowania projektów infrastrukturalnych, przemysłowych 
i usług publicznych, wyodrębnionych ze struktur inicjatora, gdzie źródłem spłaty długu 
i zwrotów z kapitałów własnych użytych do fi nansowania projektu są przepływy pie-
niężne generowane przez projekt. Wynika z tego, że istotnym kryterium wyróżniania 
project fi nance jest nie tyle cel fi nansowania (projekt), co sposób fi nansowania. W tej 
metodzie jedynym źródłem spłaty zadłużenia jest bowiem przyszła nadwyżka fi nansowa 
wygenerowana przez dane przedsięwzięcie, natomiast często jedynym zabezpieczeniem 
udzielanych kredytów są aktywa danego projektu. Podstawą do podjęcia decyzji o fi nan-
sowaniu inwestycji nie jest w tym przypadku wiarygodność kredytowa podmiotów re-
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alizujących projekt, ale ocena jego opłacalności. Konstrukcja project fi nance umożliwia 
fi nansowanie dużych projektów infrastrukturalnych, obarczonych znacznym ryzykiem 
i w wielu przypadkach jest dogodniejszą formą fi nansowania niż choćby kredyt konsor-
cjalny, a powstające zobowiązania mają charakter pozabilansowy (ang. off balance sheet 
fi nancing).

Tabela 9.2. Wady i zalety metody project fi nance.
Zalety Wady

Elastyczność warunków fi nansowania
Finansowanie długoterminowe
Poprawa zdolności kredytowej
Finansowanie pozabilansowe
Korzyści podatkowe
Wysoki poziom dźwigni fi nansowej

Wyższy koszt pozyskania kapitału
Dodatkowe koszty transakcyjne
Wysoki koszt zarządzania projektem

Źródło: Opracowanie własne na podst. Yescombe 2007, s. 22-25 oraz Kowalczyk 2002, s. 7-9, 12-13.

Szczególnie wartym uwagi przypadkiem wykorzystania project fi nance jest uru-
chamianie dużych inwestycji infrastrukturalnych z udziałem państwa lub samorządów 
terytorialnych W takiej sytuacji wyodrębnienie organizacyjne i fi nansowe projektu jest 
rozwiązaniem, które pozwala na sfi nansowanie potrzebnych inwestycji bez wpływu na 
poziom długu publicznego (Kowalczyk 2002, s. 7-9, 12-13).

Finansowanie projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym bar-
dzo często odbywa się z wykorzystaniem techniki project fi nance, która daje możliwość 
podziału ryzyka pomiędzy partnera prywatnego i publicznego, odpowiadającego pre-
dyspozycjom obu stron. Podmiot prywatny ponosi zwykle ryzyko związane z sytuacją 
rynkową (budowa, dostępność, wahania popytu), natomiast podmiot publiczny gwaran-
tuje dostarczenie określonego przedmiotu umowy o PPP, wypełniając tym samym okre-
ślone zobowiązania z zakresu świadczenia usług publicznych. Metoda project fi nance 
będzie mieć rosnące znaczenie w procesach rewitalizacji Wydaje się, że głównymi mo-
tywami jej wykorzystania będą ograniczone własne źródła inwestorów oraz korzyści 
wynikające z podziału ryzyka. Z pewnością poważną trudnością może być natomiast 
znaczne ryzyko polityczne, na jakie narażone są duże projekty infrastrukturalne, w tym 
rewitalizacyjne, a także długotrwały proces zamknięcia fi nansowego.

W rewitalizacji rozumianej kompleksowo (a więc nie tylko dotyczącej infrastruktu-
ry „twardej”, ale także społecznej), ukierunkowanej na potrzeby społeczności lokalnej, 
poprawę stanu środowiska naturalnego oraz przywracanie ładu przestrzennego, szeroki 
udział partnerów prywatnych jest niezwykle pożądany. Wynika to z obowiązującego 
w Europie paradygmatu rewitalizacji. Partnerstwo publiczno-prywatne umożliwia nie 
tylko uzyskanie kapitału niezbędnego do podjęcia działań inwestycyjnych, ale także 
uruchamia procesy integracji ekonomicznej i społecznej dla realizacji projektów rewita-
lizacyjnych (Herbst 2009, s. 138).



Ekonomiczne aspekty rewitalizacji 161

W warunkach polskich istotnymi barierami rozwoju wszystkich projektów PPP 
– nie tylko tych związanych z rewitalizacją – są jednak: mało rozwinięte społeczeń-
stwo obywatelskie oraz nieufność względem intencji władz lokalnych. Dlatego też na-
leży zgodzić się z autorami raportu „Rewitalizacja. Przegląd doświadczeń brytyjskich”, 
którzy twierdzą, że możliwość przeniesienia na grunt polski doświadczeń brytyjskich 
(gdzie udział sektora prywatnego w projektach rewitalizacyjnych jest duży) w zakresie 
rewitalizacji jest niezwykle skromna, nie tylko z powodu różnic w systemie prawnym, 
ale nade wszystko z uwagi na braki w kapitale społecznym (Guzik 2009, s. 244).

9.4.2.  Modele PPP rekomendowane dla przedsięwzięć rewitalizacyj-
nych

Ze względu na zaangażowanie i podział ryzyka pomiędzy poszczególnych partne-
rów wyróżnia się różnorodne modele PPP (por. Sobiech 2007, s. 83-92). Jak wskazują 
wyliczenia wykonane na potrzeby projektu badawczego „Rewitalizacja miast polskich 
jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrówno-
ważonego rozwoju”, z każdego złotego wydanego na realizację przedsięwzięć rewita-
lizacyjnych co najmniej 25 groszy wpłynie ponownie do budżetu państwa. A zatem, 
jeśli na każdego złotego środków budżetowych uda się zapewnić co najmniej trzy złote 
środków prywatnych, to działania rewitalizacyjne przestaną być obciążeniem budżetu, 
a staną się źródłem dodatkowych wpływów budżetowych (Bryx 2009, s. 81). Biorąc to 
pod uwagę, wydaje się, że najodpowiedniejszymi (z punktu widzenia stanu fi nansów pu-
blicznych) modelami PPP dla projektów rewitalizacyjnych będą te, w których to strona 
prywatna w przeważającej części (jeśli nie w całości) zapewnia środki fi nansowe, czyli: 
BOT, BTO, DCMF i DBFO. Do podobnych wniosków można dojść, analizując zakres 
odpowiedzialności partnera prywatnego.

W tych modelach strona prywatna wykonuje zadania, do których często jest przy-
gotowana lepiej od strony publicznej, co sprzyja uzyskaniu większej efektywności pro-
jektu i pozwala na najpełniejsze skorzystanie z zalet PPP.

Modele DBFO i DCMF z punktu widzenia zobowiązań budżetu publicznego są 
czymś w rodzaju quasi-leasingu: strona publiczna wnosi na rzecz prywatnego operatora 
projektu okresowe płatności (odpowiednik rat leasingowych) w zamian za udostępnie-
nie danego obiektu. Takie rozwiązania niewątpliwie zmniejszają obciążenia budżetowe 
(w porównaniu z wariantem fi nansowania inwestycji w sposób tradycyjny, budżetowy), 
mogą przyczynić się do większej społecznej akceptowalności udziału podmiotów pry-
watnych w projekcie, a także (przypadek modelu DBFO) wprowadzenie w późniejszym 
okresie opłat od użytkowników końcowych może okazać się łatwiejsze. Model DCMF 
natomiast może być szczególnie przydatny w tych projektach rewitalizacyjnych, w któ-
rych przerzucenie opłat na użytkowników końcowych jest niemożliwe: przenosi ryzyko 
fi nansowe na podmiot prywatny, zwalniając go z ryzyka popytu.
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Tabela 9.3. Zakres zastosowań modeli PPP w projektach rewitalizacyjnych.
Model Cechy modelu Zakres zastosowania w rewitalizacji

BOT 
(Buduj, 
eksploatuj, 
przekaż)

przedsiębiorca buduje i fi nansuje 
obiekt, jest też odpowiedzialny 
za jego utrzymanie i eksploatację 
oraz zarządza nim i pobiera opłaty 
od użytkowników przez określony 
w umowie czas (pozwalający na 
osiągnięcie zamierzonej stopy 
zwrotu), następnie własność obiektu 
przechodzi na jednostkę publiczną 
(Zysnarski 2003, s. 62);

 odpowiedni dla projektów obejmujących 
długą eksploatację, np. dotyczących gospodarki 
wodnej i usuwania odpadów,
 przebudowa, wymiana i/lub remont 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 
elektrycznej, grzewczej i gazowej 
w rewitalizowanych obiektach publicznych, 
usługowych;

BTO 
(Buduj, przekaż, 
eksploatuj)

przedsiębiorca buduje i fi nansuje 
obiekt, a potem przenosi własność 
obiektu na partnera publicznego, od 
którego dzierżawi go przez okres 
konieczny do uzyskania założonej 
stopy zwrotu; jednostka publiczna 
zachowuje kontrolę nad standardem 
usług i poziomem opłat;

 remont i/lub przebudowa obiektów 
pełniących funkcje zaplecza turystycznego 
i kulturalnego;
 remont, przebudowa i/lub przystosowanie 
budynków do potrzeb tworzenia inkubatorów 
przedsiębiorczości;

DBFO 
(Projektuj, 
buduj, fi nansuj, 
eksploatuj)

fi nansowanie budowy obiektu 
infrastrukturalnego przez podmiot 
prywatny; przez kilka pierwszych lat 
przedsiębiorca nie pobiera opłat od 
użytkowników, otrzymuje natomiast 
okresowe płatności od jednostki 
publicznej. Po upływie określonego 
w umowie czasu instalowane są już 
urządzenia do pobierania opłat;

 szczególnie właściwy dla projektów 
obejmujących długą eksploatację, dotyczących 
dróg, gospodarki wodnej i usuwania odpadów,
 renowacja budynków o wartości 
architektonicznej i znaczeniu historycznym 
znajdujących się na rewitalizowanym terenie, 
w tym ich adaptacja na cele gospodarcze, 
społeczne, edukacyjne, turystyczne lub 
kulturalne, przyczyniająca się do tworzenia 
stałych miejsc pracy,
 remonty i/lub przebudowa infrastruktury 
technicznej, szczególnie w zakresie ochrony 
środowiska na terenie zdegradowanych dzielnic 
miast,
 poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, 
ruchu pieszego i estetyki przestrzeni 
publicznych rewitalizowanego terenu;

DCMF 
(Projektuj, 
konstruuj, 
zarządzaj, 
fi nansuj)

podmiot prywatny fi nansuje 
budowę, projektuje i buduje obiekt 
infrastruk tury, ale odpowiedzialny 
jest również za utrzymanie obiektu 
we właściwym stanie; płatności 
obciążające jednostkę sektora 
publicznego obliczane są we dług 
stawek jednostkowych.

 obiekty infrastruktury (techniczna, społeczna, 
sportowa, rekreacyjna).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bitner 2003, s. 29-30; KE 2003, s. 2.
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Wybór modelu BTO może być korzystny z punktu widzenia zachowania przez 
stronę publiczną własności obiektów po zakończeniu fazy budowy/przebudowy. Przy-
pomnijmy, że w tym przypadku strona prywatna fi nansuje projekt, po zakończeniu prac 
inwestycyjnych przekazuje obiekty stronie publicznej i następnie je dzierżawi (co po-
zwala na zwrot nakładów i uzyskanie nadwyżki ekonomicznej). W odniesieniu do zło-
żonych projektów rewitalizacyjnych, często „drażliwych” ze względów społecznych, 
można spodziewać się większej akceptacji dla właśnie takiego rozwiązania, oddalające-
go zarzut „oddawania tego, co publiczne, w ręce prywatnych właścicieli”. Szczególnie 
w początkowym okresie implementacji PPP może to mieć duże znaczenie psychologicz-
ne i przyczynić się do większej akceptacji PPP jako metody fi nansowania przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych.

Omówione wyżej modele PPP mogą być fi nansowane wyłącznie przy udziale środ-
ków krajowych (publicznych i prywatnych) lub dotacji unijnych. Wtedy sposób fi nanso-
wania takich PPP określa się jako hybrydowy.

W okresie programowania 2007-2013 poszczególne programy operacyjne w różny 
sposób precyzują możliwość korzystania z funduszy strukturalnych w przypadku re-
alizacji inwestycji w formule PPP. Chociaż metoda PPP jest popierana przez UE, to na 
tym etapie nie we wszystkich działaniach krajowych programów operacyjnych została 
ona uwzględniona, co może być istotnym bodźcem do podjęcia decyzji o strukturze 
organizacyjno-fi nansowej projektu. W mazowieckim RPO np. (działanie 5.2 oraz 6.1) 
wśród podmiotów mogących być benefi cjentami wsparcia wymienia się przedsiębior-
ców działających w ramach PPP. Z kolei w PO Infrastruktura i Środowisko nie wymie-
nia się przedsiębiorstw prywatnych, a zatem nie można realizować hybrydowego PPP 
z wykorzystaniem tych środków.

Metoda fi nansowania polegająca na łączeniu PPP z fi nansowaniem z funduszy 
strukturalnych z pewnością nie będzie stosowana dla projektów małych i średniej wiel-
kości z uwagi na wysokie koszty opracowania dokumentacji projektowej (Koźmińska 
2007, s. 164).

Wskazanie wyżej wymienionych konstrukcji PPP jako najbardziej przydatnych do 
rewitalizacji nie znaczy jednak, że inne modele PPP będą nieodpowiednie dla projektów 
rewitalizacyjnych. Każdorazowo wybór struktury PPP musi być poprzedzony dokładną 
analizą korzyści i kosztów, uwzględniającą cechy danego projektu, zakładane rezultaty 
i możliwości ich osiągnięcia.

9.4.3.  Regulacje w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w Pol-
sce

Regulacje prawne dotyczące PPP zostały w części przedstawione w rozdziale 8, 
w tym miejscu ograniczymy się więc jedynie do wskazania najistotniejszych różnic 
między starą a nową ustawą i ich konsekwencji dla zastosowania PPP do rewitalizacji 
miast (tab. 9.4).
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Tabela 9.4. Porównanie regulacji prawnych PPP z lat 2005-2009.
Stan prawny w latach 2005-2008 Stan prawny od 27.02.2009

Regulacje bardzo szczegółowe 
i rygorystyczne

Ramowy charakter ustawy, zamiast tworzenia nowych 
konstrukcji prawnych odsyła do systemu obowiązującego 
prawa

Brak precyzyjnego wskazania, na 
jakich zasadach PPP może być łączone 
z funduszami struktural nymi

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju – dodanie przepisu, który wprost upoważnia do 
dofi nansowania projektów PPP ze środków unijnych 

Szczegółowa kategoryzacja ryzyka Rezygnacja z kategoryzowania ryzyka, pozostawienie 
tych kwestii do rozważenia w trakcie przygotowywania 
partnerstwa

Liczne obowiązki informacyjne i analityczne 
sektora publicznego

Obowiązek informacyjny spełniony przez opublikowanie 
ogłoszenia o zamówieniu publicznyma

Analizy wstępne – decyzja po stronie podmiotu 
publicznego

a Wzór ZP-400, z dodatkowymi informacjami zamieszczonymi w punkcie IV.3.6, bez konieczności 
opracowa nia odrębnego ogłoszenia o PPP. Jest to przełom w stosunku do poprzedniej praktyki, gdy 
nie można było speł nić obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy o PPP właśnie z powodu 
braku specjalnego formularza.
Źródło: opracowanie własne.

Ramowy charakter ustawy o PPP stwarza szansę dla projektów rewitalizacyjnych, 
które ze swej natury są złożone i wymagają często unikatowych, nietypowych rozwiązań 
organizacyjno-prawnych. Pozostawienie szczegółowych ustaleń stronom umowy o PPP 
zamiast obligatoryjnych, „sztywnych” wymogów zawartych w przepisach prawa, uznać 
należy za element sprzyjający wykorzystaniu formuły PPP w procesach rewitalizacji.

9.5. Środki unijne na rewitalizację polskich miast w regional-
nych programach operacyjnych w latach 2007-2013105 
– Natalia Batz

9.5.1.  Miejsce rewitalizacji w RPO
Przedstawione powyżej metody i źródła fi nansowania przedsięwzięć rewitalizacyj-

nych zyskują i nadal będą zyskiwać na znaczeniu w polskich warunkach, w dalszym 
ciągu jednak dominującą rolę w tym zakresie odgrywają fundusze strukturalne, przede 
wszystkim ze względu na skalę zaangażowanych środków, ale również dlatego, że to 
właśnie perspektywa uzyskania dofi nansowania ze środków unijnych skłania JST do 
poszukiwania wkładu własnego z wykorzystaniem wyżej opisanych możliwości.

105 Szerzej, Krawczyk 2009.
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Tabela 9.5. Udział środków na rewitalizację w ogólnej kwocie RPO.

Województwa
Środki na 

rewitalizację
(w euro)

Ogólna kwota RPO
(środki publiczne 
krajowe i UE + 
środki prywatne)

(w euro)

Udział środków
na rewitalizację

w ogólnej kwocie 
RPO

dolnośląskie  152 667 271  1 823 425 319 8,4%
kujawsko-pomorskie  105 729 248  1 245 199 649 8,0%
lubelskie   84 762 666  1 726 607 423 4,9%
lubuskie  31 428 798,05  589 140 620 5,3%
łódzkie  118 397 754  1 282 338 752 9,2%
małopolskie  95 533 603  1 790 827 730 5,3%
mazowieckie  220 000 000  3 032 530 562 7,3%
opolskie  365 080 955,48  712 209 402,02 9,0%
podkarpackie  99 426 934  1 471 870 000 7,0%
podlaskie ― ― ―
pomorskie  75 862 780  1 258 673 955 6,0%
śląskie  86 690 916  2 318 087 445 3,7%
świętokrzyskie  87 673 711  956 357 810 9,2%
warmińsko-mazurskie  118 387 611  1 619 380 528 7,3%
wielkopolskie  54 060 000  1 272 793 000 4,2%
zachodniopomorskie  41 088 747  1 505 044 296 2,7%
Polska  1 436 790 995  21 648 128 681 6,6%
Źródło: Krawczyk 2009, s. 12.

 
W perspektywie fi nansowej UE na lata 2007-2013 kwestie rozwoju i rewitalizacji 

miast zapisane zostały przez województwa w regionalnych programach operacyjnych 
(RPO). Z 16 województw, 15 (poza woj. podlaskim) zdecydowało się na przeznacze-
nie w ramach RPO środków na rewitalizację miast. Udział środków na rewitalizację 
w ogólnej kwocie RPO jest zróżnicowany i wynosi od 2,7% w województwie zachod-
niopomorskim do 9,2% w woj. łódzkim. Łączna alokacja na rewitalizację wszystkich 15 
województw ma wynieść 1.436.790.995 euro, co odpowiadać będzie 6,6% całkowitej 
kwoty RPO dla tych województw. 

9.5.2.  Typy benefi cjentów
Występujące na poziomie województw zróżnicowanie rodzajów realizowanych 

projektów przełożyło się na zróżnicowanie w wyborze benefi cjentów działań. W grupie 
benefi cjentów znalazło się łącznie kilkanaście kategorii podmiotów. Cztery z nich znala-
zły się na listach benefi cjentów we wszystkich województwach106. Do grupy tej należą:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
 jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną;
 jednostki sektora fi nansów publicznych posiadające osobowość prawną.

106 Oprócz woj. podlaskiego, które nie uwzględniło rewitalizacji w swoim RPO.
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 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Pozostałe kategorie podmiotów zostały uznane tylko w części województw. W gru-

pie tej znalazły się następujące kategorie benefi cjentów:
 organizacje pozarządowe (14 woj.);
 kościoły i związki wyznaniowe (14 woj.);
 towarzystwa budownictwa społecznego (10 woj.); 
 szkoły wyższe (10 woj.);
 instytucje kultury (8 woj.); 
 jednostki administracji rządowej (7 woj.);
 przedsiębiorcy (7 woj.); 
 partnerstwa publiczno-prywatne (5 woj.); 
 podmioty działające w zakresie pomocy społecznej (3 woj.); 
 spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające 

zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia (5 woj.); 

 inne (lasy państwowe, instytucje otoczenia biznesu, policja, PKS, partnerzy spo-
łeczni, samorządy gospodarcze i zawodowe oraz związki zawodowe, podmioty 
świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadowej, regionalne zarządy gospo-
darki wodnej).
Wymienione podmioty mogą w poszczególnych RPO uzyskać pomoc publiczną, 

której udzielanie jest realizowane w zależności od typu projektu zgodnie z zasadami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.10.2007 r. 
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych pro-
gramów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1399 z późn. zm.). Jedynie mogą, 
ponieważ ciągle w fazie uzgodnień międzyresortowych jest projekt Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ra-
mach regionalnych programów operacyjnych, a więc dokument o decydującym znacze-
niu, który jednoznacznie wskazywać będzie reguły udzielania pomocy publicznej tylko 
w zakresie rewitalizacji.

9.5.3.  Środki pokrewne publicznym
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz Ministra Finansów, wkład własny 

benefi cjentów spoza sektora fi nansów publicznych, ubiegających się o współfi nansowa-
nie projektów mających na celu dobro publiczne jest traktowany w sprawozdawczości 
wykorzystania funduszy strukturalnych na równi z wkładem publicznym (jest uznawany 
za środki pokrewne publicznym, stanowiące element kategorii „inne środki publiczne”). 
Oznacza to, że projektodawcy spoza sektora fi nansów publicznych, składający wnioski 
o dotację z funduszy strukturalnych na projekty służące dobru publicznemu, są trakto-
wani tak samo jak projektodawcy należący do sektora fi nansów publicznych, a więc są 
uprawnieni do uzyskania dotacji na tych samych warunkach, bez konieczności wykaza-
nia się wkładem środków publicznych w rozumieniu ustawy o fi nansach publicznych.
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Wytyczne o charakterze technicznym dotyczące wkładu własnego benefi cjenta 
w wymienionych projektach:
 Uznanie wydatków za kwalifi kowane nie zależy od statusu prawnego benefi cjenta 

i źródła pochodzenia środków fi nansowych wykorzystywanych na realizację pro-
jektów.

 Wszystkie wydatki uznawane za kwalifi kowane w projektach służących dobru pu-
blicznemu po odjęciu wartości refundacji z zasobów funduszy strukturalnych są 
wykazywane w systemie sprawozdawczości określonym w rozporządzeniach wy-
konawczych jako środki „pokrewne – inne publiczne”. Środki te są kwalifi kowane 
do całkowitej kwoty współfi nansowania krajowego sprawozdawanej Komisji Eu-
ropejskiej. 

 Jako środki prywatne będzie zasadniczo wykazywany w sprawozdawczości wkład 
własny benefi cjentów, który jest niezbędny do realizacji projektu, w projektach 
podlegających przepisom o pomocy publicznej.
Powyższe zasady oparte są na przepisach Rozporządzenia Rady UE nr 1260/99 

wprowadzających ogólne zasady wdrażania funduszy strukturalnych (art. 29 ust. 2) oraz 
Rozporządzeniu Komisji nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym Rozporzą-
dzenie Rady nr 1685/2000 w sprawie kwalifi kowania wydatków związanych z projekta-
mi współfi nansowanymi z funduszy strukturalnych. 

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującą, korzystną dla benefi cjentów a także 
dla absorpcji środków z funduszy strukturalnych interpretacją „inne środki publiczne” 
są to środki, które przyczyniają się do realizowania celów o charakterze publicznym. 
Kluczowym elementem nowej interpretacji jest cel wydatkowania środków a nie forma 
prawna benefi cjenta czy też jego przynależność (lub jej brak) do sektora fi nansów pu-
blicznych107.

9.5.4.  Rodzaje dofi nansowywanych projektów (w tym dot. mieszkal-
nictwa)

Zapisy opracowań strategicznych108 nie zawierają domkniętych list rodzajów pro-
jektów do zrealizowania w kategorii 61 (rewitalizacja miast), wyznaczają natomiast kie-
runki działań, które mają przyczynić się do realizacji zapisanych w nich celów. Określa-
jąc w regionalnych programach operacyjnych rodzaje dofi nansowywanych projektów, 
województwa skupiły się na zagadnieniach wymienionych na ryc. 9.2.

107 www.zporr.dolnyslask.pl/zal/.../interpretacja%20kwalifi kowalnosci%201.doc,www.wiado-
mosci.ngo.pl/wiadomosci/70919.html

108 Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW) – 2.1. Wkład miast we wzrost i zatrudnienie; Na-
rodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) – piąty cel dotyczący wzrostu konkurencyjności 
polskich regionów i przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 
w zakresie wykorzystania tkwiącego w miastach potencjału; strategie rozwoju województw.
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Ryc. 9.2. Rodzaje projektów w kategorii 61.
Źródło: Krawczyk 2009, s. 13-14.

Osobną kategorią interwencji, związaną z działaniami rewitalizacyjnymi, jest 
Kategoria 78 – Infrastruktura mieszkalnictwa. Dofi nansowanie w tej kategorii, ogra-
niczone tylko do nowych krajów członkowskich, opiera się w przypadku Polski na 
zapisach:
 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lip-

ca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylają-
cego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999;

 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawia-
jącego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
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 Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifi kowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Fun-
duszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.
Wydatki na cele mieszkaniowe powinny wynikać z zapisów lokalnego programu 

rewitalizacji, przy czym aby ułatwić delimitację obszarów objętych wsparciem wyraźnie 
wskazano kryteria kwalifi kowania obszarów miejskich do kategorii obszarów dotknię-
tych lub zagrożonych degradacją fi zyczną i wykluczeniem społecznym. Dla obu typów 
interwencji konieczne jest zaprogramowanie wydatków w odrębnych dokumentach ope-
racyjnych na poziomie lokalnym, odpowiednio:
 w planie rozwoju lokalnego dla zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich,
 w lokalnym programie rewitalizacji dla obszarów dotkniętych lub zagrożonych de-

gradacją fi zyczną i wykluczeniem społecznym.
Rodzaje projektów objętych fi nansowaniem w dziedzinie mieszkalnictwa to:

a)  renowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych:
 remonty i modernizacje części wspólnych istniejących wielorodzinnych bu-

dynków mieszkalnych: remonty dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okien-
nej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych i zewnętrznych, 
wejść i elementów jego konstrukcji zewnętrznej, wind, instalacji technicznej 
budynku,

 dofi nansowanie termomodernizacji w celu zwiększenia efektywności (oszczęd-
ności) energetycznej budynku;

b)  adaptacja i renowacja budynków na cele mieszkaniowe dla osób o szczególnych 
potrzebach:
 adaptacja budynków stanowiących własność publiczną lub własność podmio-

tów o celach niezarobkowych na cele mieszkaniowe dla osób o szczególnych 
potrzebach (np. na mieszkania socjalne).

Wymieniono również rodzaje projektów nie objętych fi nansowaniem w dziedzinie 
mieszkalnictwa:
 postawienie nowych budynków mieszkalnych,
 adaptacje pomieszczeń i zbrojenia terenu na cele mieszkalne lub administracyjne,
 prace w mieszkaniach indywidualnych,
 prace remontowe, których celem jest wyłącznie podwyższenie wartości lub stanu 

technicznego.
Do potencjalnych benefi cjentów w zakresie renowacji części wspólnych wieloro-

dzinnych budynków mieszkalnych oraz adaptacji budynków na cele mieszkaniowe na-
leżą109:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 spółdzielnie mieszkaniowe,

109 Lista benefi cjentów jest szczegółowo określona w poszczególnych RPO w Szczegółowym opisie 
osi priorytetowych. 
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 wspólnoty mieszkaniowe,
 towarzystwa budownictwa społecznego,
 inne jednostki organizacyjne ujęte w lokalnym programie rewitalizacji, które mają 

prawo do dysponowania daną nieruchomością,
 instytucje i organizacje (w tym pozarządowe) zajmujące się walką z bezdomnością, 

mieszkaniami chronionymi,
 kościoły i związki wyznaniowe (jeśli będą tworzyć placówki dla bezdomnych 

i mieszkania chronione),
 podmioty niedziałające dla zysku, zajmujące się integracją różnych grup społecz-

nych.
W opisywanych działaniach z zakresu mieszkalnictwa może wystąpić pomoc pu-

bliczna. Będzie ona udzielana na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional-
nego w sprawie pomocy udzielanej na rewitalizację w ramach regionalnych programów 
operacyjnych110, na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju. 

W RPO na lata 2007-2013 wprowadzone zostały następujące rozwiązania w odnie-
sieniu do mieszkalnictwa:
 14 z 16 województw uwzględniło kwestie mieszkalnictwa w swoich RPO (wyjątek 

stanowiło woj. podlaskie, które w ogóle nie uwzględniło kwestii miejskiej w swo-
im RPO i woj. śląskie, gdzie nie włączono mieszkalnictwa do zakresu projektów 
rewitalizacyjnych),

 14 województw (wyjątek: podlaskie, śląskie) uwzględniło działania w zakresie re-
nowacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

 9 województw przyjęło działania zarówno w zakresie renowacji budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych, jak i adaptacji i renowacji budynków na cele mieszka-
niowe dla osób o szczególnych potrzebach (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, 
lubelskie, lubuskie, małopolskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie, świętokrzy-
skie),

 w 7 województwach (opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-ma-
zurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) nie uwzględniono działań z zakre-
su adaptacji i renowacji budynków na cele mieszkaniowe dla osób o szczególnych 
potrzebach,

 w 4 województwach (małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-
mazurskim) wytyczne sformułowano dość ogólnie, odnosząc się do podstawy 
prawnej.

Charakterystyczne są rozwiązania przyjęte w dwóch województwach:
 w woj. pomorskim, gdzie działania w sferze mieszkalnictwa ograniczono do zabu-

dowy historycznej,
 w woj. świętokrzyskim, gdzie ograniczono zakres projektów jedynie do lokali so-

cjalnych.

110 Obecnie w fazie uzgodnień międzyresortowych.
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Tabela 9.6. Środki zaplanowane na dofi nansowanie kategorii 78a w RPO.

Województwo

Środki zaplanowane 
w odpowiednim 

priorytecie RPO, kat. 78 
(w euro)

Planowana dotacja na 
wszystkie projekty RPO

(w euro)

Udział procentowy 
planowanych wydatków 

w kat. 78, do wartości 
całego RPO

dolnośląskie 34 731 794 1 213 144 879 2,86
kujawsko-pomorskie 19 115 177 951 003 820 2,01
lubelskie 23 117 091 1 155 854 549 2,00
lubuskie 5 174 194 439 173 096 1,17
łódzkie 18 114 856 1 006 380 910 1,79
małopolskie 5 800 000 1 290 274 402 0,44
mazowieckie 45 900 000 1 831 496 698 2,50
opolskie 4 100 590 427 144 813 0,95
podkarpackie 16 192 386 1 136 307 823 1,42
podlaskie 0 636 207 883 0
pomorskie 5 310 395 885 065 762 0,60
śląskie 23 000 000 1 712 980 303 1,34
świętokrzyskie 2 165 482 725 807 266 0,29
warmińsko-mazurskie 22 285 654 1 036 542 041 2,10
wielkopolskie 6 131 250 1 272 792 644 0,48
zachodniopomorskie 12 000 000 835 437 299 1,43
Polska 243 138 869 16 555 614 188 Przeciętnie 1,47

a Kategoria interwencji 78 – Infrastruktura mieszkalnictwa.
Źródło: Milczyńska-Hajda 2008.

Wprowadzenie kwestii mieszkalnictwa do RPO przez 14 z 16 województw wska-
zuje na uznanie dużego znaczenia tego zagadnienia. Występujące w poszczególnych 
RPO różnice wskazują na dążenie to dostosowania zapisów ogólnych podstawy prawnej 
do lokalnej specyfi ki.

9.6.  Inicjatywa JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków 
UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na ob-
szarach miejskich – Marta Modelewska

Inicjatywa JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment in 
City Areas) jest pozadotacyjnym mechanizmem fi nansowania, stworzonym w 2005 r. 
przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady 
Europy. JESSICA nie jest nowym źródłem fi nansowania, raczej nowym sposobem wy-
korzystywania obecnych środków z funduszy strukturalnych na wsparcie projektów 
rozwoju obszarów miejskich. Według nowych regulacji kraje członkowskie Unii Eu-
ropejskiej mają możliwość wykorzystania części fi nansowania dotacyjnego ze środków 
strukturalnych, na inwestycje zawarte w zintegrowanych planach rozwoju obszarów 
miejskich. Finansowanie to może przybrać formę wkładów kapitałowych, pożyczek 
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i/lub gwarancji i pochodzących z Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) 
(ryc. 9.3.). 

Dotychczas projekty rewitalizacyjne współfi nansowane z funduszy unijnych nie ge-
nerowały dochodów dla miasta. JESSICA, dzięki wykorzystaniu instrumentów zwrotnych, 
ma pozwolić na wielokrotne wykorzystanie raz przekazanych do FROM funduszy. 

Fundusz Rozwoju
obszarów Miejskich (UDF)

Banki

Projekty, Przedsięwzięcia PPP, Spółki celowe

Ryc. 9.3. Produkty funduszy FROM.
Źródło: EBI 2009, s. 49.

Koncepcja instrumentu JESSICA przewiduje fi nansowanie działań związanych 
z rozwojem obszarów miejskich za pomocą struktury obejmującej Fundusze Powier-
nicze (ang. Holding Fund, HF) i Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (ang. Urban 
Development Funds, UDF) (ryc. 9.4.).

Fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich (FROM) to – zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Rady (WE) Nr 1083/2006 Art. 44 – fundusze inwestujące w partnerstwa 
publiczno-prywatne i inne projekty zawarte w zintegrowanym planie trwałego rozwoju 
obszarów miejskich.

FROM tworzy portfel inwestycji zarządzanych za pomocą jednorodnych narzę-
dzi z zachowaniem odrębności ekonomicznej poszczególnych projektów. Dobrze 
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zdywersyfi ko wany fundusz rozwoju obszarów miejskich powinien dysponować moż-
liwie dużą liczbą projektów o różnej wielkości, okresie zwrotu i rentowności. Ma to 
przyczynić się do uzyskania efektu synergii, który pozwoli na realizację wielu projek-
tów w dłuższej perspektywie i przy mniejszym zaangażowaniu środków. Dzięki temu 
nakłady na każdy projekt zostaną zoptymalizowane, co ma się przełożyć na uwolnienie 
środków budżetowych miasta na inne cele.

Ryc. 9.4. Sposób przekazywania funduszy w ramach JESSICA.
Źródło: EBI 2008, s. 3.

Regulacje dotyczące JESSICA (Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 Art. 43) nie 
rozstrzygają o formie prawnej oraz modelu biznesowym funkcjonowania FROM. Może 
on być:
 niezależnym podmiotem prawa, podlegającym ustaleniom wynikającym z umów 

między partnerami fi nansującymi lub udziałowcami czy akcjonariuszami,
 wydzieloną jednostką fi nansową w istniejącej instytucji fi nansowej, podlegającą 

wewnętrznym regulacjom tej instytucji. 
Musi być natomiast podmiotem o charakterze inwestycyjnym, a nie wykonaw-

czym. Zaangażowanie funduszu w poszczególne projekty powinno odbywać się poprzez 
inwestowanie w spółki wykonawcze, a nie przez faktyczne wykonawstwo projektowe. 
FROM może powstać jako fundusz zarządzany przez TFI, spółkę kapitałową założoną 
przez podmioty prywatne i publiczne lub jako odrębny rachunek bankowy.
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Rycina 9.5. prezentuje trzy opcjonalne schematy wdrożenia instrumentu JESSICA 
(wraz z opcjonalnym utworzeniem funduszu powierniczego). Zgodnie z Rozporządze-
niem Rady (WE) Nr 1083/2006 (Art. 44) fundusze rozwoju obszarów miejskich (FROM) 
mogą być zasilane z funduszy powierniczych. Jest to jednak rozwiązanie opcjonalne 
(tzn. fundusze powiernicze mogą zostać pominięte, a zasilenia mogą wpływać bezpo-
średnio do FROM). Fundusz powierniczy nie jest niezbędny do realizacji JESSICA, 
może jednak być korzystny, gdyż pozwala na: 
 przejęcie znacznej części prac administracyjnych od instytucji zarządzającej, tj. 

ustanowienie konkretnych kryteriów dotyczących inwestowania w fundusze na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, ocenianie i rekomendowanie właściwych fun-
duszy do zainwestowania, negocjowanie umów z nimi oraz monitorowanie wyni-
ków tych funduszy i sporządzanie sprawozdań na ten temat;

 znaczne przyspieszenie przyjęcia funduszy strukturalnych;
 połączenie środków JESSICA z innymi środkami sektora publicznego i, lub prywat-

nego w celu zainwestowania ich w fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich.
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Fundusz Holdingowy
Utworzony w ramach EBI,

Pomoc Techniczna EBI

Fundusz Holdingowy
Formalne postępowanie

w celu wyłonienia
Podmiotu Zarządzającego HF

(1) (2) (3)

Ryc. 9.5.  Możliwe alternatywne modele organizacyjne wdrażania instrumentu 
JESSICA.

Źródło: EBI 2009, str. 86.

Podstawą mechanizmu JESSICA są FROM, które według koncepcji Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego mają być aktywnym partnerem i doradcą dla władz miejskich 
w stymulowaniu rozwoju poszczególnych obszarów. Taki fundusz może bowiem słu-
żyć miastu przez wiele lat, również w następnych okresach programowania. Powołanie 
FROM ma na celu:
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 umożliwienie lepszej mobilizacji dodatkowych zasobów fi nansowych pochodzą-
cych ze źródeł prywatnych oraz publicznych;

 zapewnienie fi nansowania pomostowego (zazwyczaj niezbędne nakłady początko-
we są wysokie, podczas gdy korzyści z inwestycji ujawniają się w długim okre-
sie);

 realizację przedsięwzięć na obszarach, na których podmioty prywatne nie inwestu-
ją i na które nie są przeznaczane dotacje sektora publicznego.
FROM mogą przybierać różne formy: od stosunkowo prostych modeli, w których 

fundusz działa jako pożyczkodawca, do złożonych, w których fundusz angażuje się rów-
nież kapitałowo w przedsięwzięcie inwestycyjne. 

Rozporządzenia unijne wyraźnie wskazują, iż tylko projekty wynikające ze zinte-
growanych planów rozwoju obszarów miejskich będą mogły być fi nansowane ze środ-
ków FROM. Przez zintegrowany plan rozwoju obszaru miejskiego należy rozumieć plan 
obejmujący niezbędny zestaw działań i projektów przyczyniających się razem do trwa-
łego rozwoju społeczności miejskiej. Projekty takie powinny:
 zachęcać ludzi do mieszkania w miastach przez oferowanie im właściwych warun-

ków życia w miastach, nie na przedmieściach;
 tworzyć atrakcyjne i tętniące życiem obszary w granicach miast;
 w dużych miastach wykorzystywać dawne obszary postindustrialne znajdujące się 

blisko centów, zaniedbane tereny przy rzekach lub duże obszary przeznaczone do 
przebudowy, będące własnością miast;

 w mniejszych miastach wykorzystywać puste przestrzenie przeznaczone do zabu-
dowy. 
W szczególności zastosowanie JESSICA można rozważać w przypadku:

 regeneracji i przygotowania terenu pod inwestycję;
 podstawowej infrastruktury urbanizacyjnej, wyposażenia ulic i chodników, tere-

nów zieleni;
 miejskiego transportu publicznego, sieci energetycznych;
 infrastruktury internetowej; 
 elementów infrastruktury społecznej w zakresie opieki zdrowotnej oraz edukacji; 
 parków naukowych, centrów biznesowych, biurowców;
 odnowienia miejsc historycznych oraz budynków chronionych; 
 centrów turystycznych oraz miejsc, budynków o istotnym znaczeniu widokowym 

i turystycznym; 
 centrów rekreacyjnych o wielorakim zastosowaniu. 

Najbardziej naturalnym przedmiotem fi nansowania z FROM mogą być projekty 
uzasadnione z ekonomiczno-społecznego punktu widzenia, lecz o niewielkiej, choć 
zapewniającej zwrot zainwestowanych środków, zyskowności. W przypadku wyższej 
rentowności nie ma uzasadnienia dla wykorzystania środków pomocowych jako konku-
rencji dla prywatnych inwestycji, w przypadku projektów niekomercyjnych – pozostają 
instrumenty dotacyjne. 
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Ideą mechanizmu JESSICA jest zapewnienie kompleksowego podejścia do pro-
blemu rewitalizacji obszarów miejskich. Dzięki elastycznej konstrukcji opartej na in-
strumentach zwrotnych pozwala on na zastosowanie trwalszego, efektywniejszego niż 
w przypadku dotacji podejścia do inwestycji, jak również stosowanie różnorodnego 
montażu fi nansowego. W rezultacie ma przyczynić się do realizacji większej liczby 
projektów w dłuższym horyzoncie czasowym, wsparcia fi nansowego miast w realizacji 
polityki rozwoju obszarów miejskich oraz zwiększenia efektu oddziaływania funduszy 
unijnych. Jednocześnie, ze względu na promocję projektów opartych na partnerstwie 
publiczno-prywatnym, JESSICA przyczynia się do zwiększenia szans na aktywizację 
organizacyjną i fi nansową podmiotów sektora prywatnego i budowanie współpracy sek-
tora publicznego z prywatnym dla realizacji procesu rewitalizacji obszarów miejskich.

9.7. Wnioski – Aleksandra Jadach-Sepioło
W rozdziale przedstawiono różnorodne możliwości fi nansowania przedsięwzięć re-

witalizacyjnych. W pierwszej części przeprowadzono analizę polskiego rynku komercyj-
nych instrumentów fi nansowych: kredytów i obligacji. Przedstawione rozważania doty-
czące tendencji rozwoju na rynku kredytu bankowego sugerują, że kredyty inwestycyjne 
(zwłaszcza w bankach uniwersalnych) mogą w najbliższych latach stanowić coraz droż-
sze źródło uzyskania środków na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Alternatywą może 
okazać się zastosowanie przy montażu fi nansowym instrumentów oferowanych przez 
banki hipoteczne z uwagi na szczególny status i wiarygodność kredytową JST. Banki hi-
poteczne mogą być również zainteresowane zwiększonym kredytowaniem JST z uwagi 
na możliwość emitowania publicznych listów zastawnych opartych na portfelu kredy-
tów JST. Zwłaszcza w okresie kryzysu te wiarygodne papiery wartościowe mogą zyskać 
na znaczeniu i wejść w szerszym stopniu na polski rynek.

Warte uwagi są również obligacje komunalne, a szczególnie ich podtyp, obligacje 
rewitalizacyjne. Mimo że konstrukcja tego instrumentu fi nansowego jest jeszcze w Pol-
sce w fazie koncepcyjnej, w dalszej perspektywie możliwe jest wprowadzenie takich 
instrumentów zarówno w niepublicznych, jak i publicznych emisjach. Mogą być z tym 
związane korzyści (nie tylko fi nansowe) dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego 
oraz przedsiębiorców, prowadzących tam działalność gospodarczą i oferujących miejsca 
pracy. Szczególnie cenne jest dostosowanie instrumentu do specyfi ki programów rewi-
talizacji.

W kolejnej części rozdziału przeprowadzono dokładną analizę możliwości i wa-
runków ograniczających stosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego do pro-
jektów rewitalizacyjnych. Wychodząc od zmian gospodarczych, społecznych i politycz-
nych w Europie, które wymusiły znalezienie trzeciej drogi pomiędzy realizacją usług 
publicznych przez nieefektywny ekonomicznie sektor publiczny oraz niechcianą spo-
łecznie prywatyzacją tych usług, autorka uzasadnia popularność PPP. Zwraca również 
uwagę, że jest to mechanizm, którego powodzenie jest w zasadzie warunkiem dalszej 
sprawnej realizacji usług publicznych przez władze publiczne krajów gospodarki rynko-
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wej. Odniesienie do rewitalizacji jest w tym przypadku oczywiste. Zgodnie z europej-
skim paradygmatem rewitalizacja jest traktowana jako usługa publiczna, stąd formuła 
PPP jest najbardziej odpowiednia dla jej specyfi ki, zwłaszcza biorąc pod uwagę wielo-
stronność celów i związaną z tym konieczność koordynowania przez stronę publiczną 
realizacji usługi oraz konieczność zaangażowania fi nansowego podmiotów prywatnych 
ze względu na skalę kosztów. Mimo że w polskich warunkach wprowadzanie PPP cią-
gle jeszcze kuleje, nie ma jednak przeszkód, aby jego wprowadzanie z czasem zyskało 
większą dynamikę przy spełnieniu określonego zestawu warunków. W przypadku sto-
sowania PPP w rewitalizacji jest jeden fundamentalny warunek – sankcja prawna dla 
rewitalizacji jako usługi publicznej.

Czwarta część rozdziału została poświęcona projektowemu fi nansowaniu przedsię-
wzięć rewitalizacyjnych, wskazano zalety wyodrębniania projektów rewitalizacyjnych 
jako osobnego przedmiotu fi nansowania (off-balance sheet fi nancing) z zastosowaniem 
techniki project fi nance. Następnie przedstawiono możliwości prowadzenia i fi nanso-
wania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w kilku modelach PPP, najodpowiedniejszych 
do realizacji projektów rewitalizacyjnych. Zaangażowanie podmiotów prywatnych jest 
w obecnych warunkach koniecznym warunkiem powodzenia przedsięwzięć rewitaliza-
cyjnych na szerszą skalę. Tak więc wobec braku unormowania prawnego zasad pro-
wadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Polsce, regulacje dotyczące partnerstwa 
publiczno-prywatnego mogą odegrać niebagatelną rolę w pobudzaniu aktywności sek-
tora prywatnego w zakresie rewitalizacji miast, głównie dzięki temu, że PPP jest przez 
państwo akceptowane, wspierane, ale jednocześnie na tyle elastycznie regulowane, żeby 
potencjalni partnerzy mogli realnie dopasowywać warunki umowy do potrzeb realizacji 
projektu.

Włączaniu prywatnych środków fi nansowych do fi nansowania przedsięwzięć re-
witalizacyjnych ma także służyć rozszerzenie regulacji unijnych w kwestii środków 
pokrewnych do publicznych. Tu jednak istotne znaczenie ma kategoria celu i interesu 
publicznego, wobec czego środki niepubliczne przeznaczone tylko na niektóre działania 
rewitalizacyjne mogą być zakwalifi kowane do tej grupy. W ostatniej części rozdziału 
przedstawiono także typy benefi cjentów i rodzaje projektów, które mogą uzyskać dofi -
nansowanie ze środków RPO w obecnej perspektywie fi nansowej.

Mimo że Inicjatywa JESSICA, omówiona w części czwartej rozdziału, nie stanowi 
sama w sobie źródła fi nansowania, warto poświęcić jej uwagę z racji nowoczesnego po-
dejścia zarówno do wspierania zaangażowania środków niepublicznych w fi nansowanie 
rewitalizacji, jak i do zwiększania efektywności wykorzystania środków JST pochodzą-
cych z dofi nanso wań funduszy rozwoju obszarów miejskich z RPO. Stosowanie instru-
mentów zwrotnych i wspieranie PPP w ramach Inicjatywy JESSICA mogą sprawić, że 
wykorzystanie dostępnych środków na fi nansowanie rewitalizacji stanie się dużo bar-
dziej efektywne niż przy stosowanych dotychczas metodach montażu fi nansowego.





Zygmunt Ziobrowski

Rozdział 10. Urbanistyczny aspekt rewitalizacji

Rewitalizacja jest częścią polityki miejskiej111. Przy takim założeniu jest ona inte-
gralną częścią procesów urbanizacyjnych, również tych, które zachodzą w strefach pod-
miejskich dużych miast.

Polityka miejska rządów krajów UE jest wyraźnie zorientowana na zmiany jako-
ściowe, a te właśnie są cechą procesów rewitalizacji.

10.1.  Główne cechy degradacji
Jednym z poważniejszych problemów terenów zurbanizowanych jest degradacja 

techniczna i funkcjonalna znacznych obszarów, pogarszająca warunki życia mieszkań-
ców, w tym także dostępność tych obszarów, a tym samym ich atrakcyjność jako miejsca 
zamieszkania i biznesu.

Jeśli degradacja dotyczy znacznej części terenów zainwestowanych miasta (wię-
cej niż 20%), wówczas wpływa to negatywnie na wizerunek całego miasta, stawiając 
w złym świetle jego władze i jego mieszkańców.

Ze zgromadzonych danych przedstawionych szczegółowo w rozdz. 3 wynika, że ska-
la degradacji polskich miast jest wprawdzie zróżnicowana, ale w większości przypadków 
większa niż miast w krajach wysokorozwiniętych. Taki wysoki poziom degradacji wynika 
z wielu czynników ukształtowanych jeszcze w okresie PRL-u. Najważniejsze z nich to:
 koncentracja na odbudowie, a później na rozbudowie polskich miast przy równo-

czesnym zminimalizowaniu działań modernizacyjnych (wyjątkiem była odbudowa 
historycznych centrów),

 powszechnie niski standard zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (z wyjątkiem 
mieszkań z okresu międzywojennego),

 permanentny brak mieszkań ograniczający możliwości organizowania mieszkań 
zastępczych na czas operacji rewitalizacyjnej,

 brak działań aktywizujących tereny zdegradowane, jak np. większe inwestycje ko-
munikacyjne.
o Po roku 1990 XX w. powoli słabła siła tych czynników, ale w ich miejsce poja-

wiły się nowe, jak np.:
 degradacja terenów przemysłowych na skutek upadku wielu zakładów i racjonali-

zacji wykorzystania istniejących,
 pojawienie się terenów powojskowych po opuszcznaszego kraju przez wojska radziec-

kie i zmiany w dyslokacji funkcji obronnych wynikające z nowej doktryny obrony

111 Chodzi o politykę rządu wobec miast.
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 racjonalizacja wykorzystania terenów kolejowych, co w rezultacie spowodowało 
uwolnienie z użytkowania wielu terenów i coraz większą degradację usytuowa-
nych tam zasobów materialnych.
Kolejnym czynnikiem degradującym przestrzeń polskich miast są powszechnie 

obserwowane dogęszczenia blokowisk (Gorczyca 2009). Najczęściej nie jest to efekt 
przemyślanych całościowych koncepcji, lecz pojedynczych decyzji budowlanych. W re-
zultacie działania te nie modernizują układu urbanistycznego osiedli, a degradują je, 
blokując możliwość uzupełnienia brakujących parkingów, usług podstawowych, zieleni 
i terenów wypoczynku codziennego.

Degradacja blokowisk wskazuje na potrzebę innego niż obszar kryzysowy defi -
niowania przestrzennego zakresu rewitalizacji. W tym przypadku mamy do czynienia 
raczej z problemem kryzysowym niż z obszarem.

Zjawisko degradacji dotyczy w różnym stopniu prawie wszystkich blokowisk 
wzniesionych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ub. wieku i rozwiązywanie 
tego problemu powinno mieć odpowiednie do charakteru zjawiska procedury i regula-
cje prawne inne niż w przestrzennie zdefi niowanym obszarze kryzysowym. Oczywiście 
w wyjątkowych przypadkach konkretne blokowisko może być potraktowane jako ob-
szar kryzysowy, np. wówczas gdy obserwuje się tam wysoki poziom degradacji, lub gdy 
pojawią się indywidualnie adresowane środki.

Wieloraki charakter zdegradowanych obszarów, a szczególnie rosnący ich udział 
w ogólnej wielkości terenów zainwestowanych ma negatywny wpływ na funkcjonowa-
nie obszarów zurbanizowanych a także na jakość przestrzeni publicznej.

Degradacja objawia się w różnej formie. Najbardziej widoczny jest zły stan tech-
niczny budynków, często zamieszkanych lub użytkowanych na cele niemieszkalne. 
Od 1990 r. GUS nie bada poziomu dekapitalizacji majątku trwałego. Według szacun-
kowych danych a także badań ankietowych (Zaniewska i in. 2008) przeprowadzonych 
na użytek projektu, najwyższy poziom degradacji zasobów budowlanych zanotowano 
w woj. dolnośląskim i lubuskim a także w województwach Polski północnej. Jeśli 
chodzi o miasta, najwyższy poziom ich degradacji zaobserwowano w województwach 
śląskim i dolnośląskim a także zachodniopomorskim, łódzkim, mazowieckim i lubu-
skim.

Złemu stanowi technicznemu zabudowy towarzyszy najczęściej zaniedbane oto-
czenie, pogłębiające negatywny wizerunek miejsca.

Kolejnym przejawem degradacji jest pogorszenie funkcjonalności obiektów i ich 
otoczenia, nierzadko zajmującego wielohektarowe obszary. W zdegradowane obiek-
ty i obszary nikt nie chce inwestować. Samorzutnie uruchamia się proces pogłębiony 
ucieczką zamożniejszych grup mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

Te procesy sprzyjają w efekcie narastaniu zjawiska degradacji społecznej. Ubo-
żeje społeczność zamieszkująca te obszary i ubożeją zlokalizowane tam fi rmy. To rodzi 
patologie i zachowania kryminogenne.

Na obszarach, które poddano rewitalizacji, zjawiska te prawie całkowicie zniknęły 
lub zostały znacznie zminimalizowane.



Urbanistyczny aspekt rewitalizacji 181

Z degradacją techniczną i funkcjonalną wiąże się zjawisko degradacji przestrzeni 
publicznych i krajobrazu miejskiego, odzwierciedlające się nie tylko w estetyce, ale 
także w niechęci do korzystania z tych miejsc, jako bardziej niebezpiecznych od innych. 
Prowadzi to nieuchronnie do spadku produktywności ekonomicznej przestrzeni zurba-
nizowanej, czyli spadku dochodu uzyskiwanego z umownej jednostki przestrzennej (np. 
z 1 ha terenu zabudowanego).

Degradacja przestrzeni we wszystkich jej formach jest groźna dla zachowania 
dziedzictwa materialnego i duchowego, opóźnia także równoważenie rozwoju.

Wszędzie tam gdzie doszło do degradacji przestrzeni zurbanizowanej na wielką 
skalę (kwartały miejskie, dzielnice katastralne), następowała również degradacja, a czę-
sto i dewastacja historycznych zasobów kultury materialnej. W takich sytuacjach przy-
wracanie dawnej wartości samym tylko obiektom zabytkowym mija się z celem. Muszą 
one uzyskać nową wartość w nowym otoczeniu. Rewitalizacja jest więc ważnym instru-
mentem ochrony wartości kultury materialnej i zachowania dziedzictwa duchowego.

10.2. Cechy i charakter działań rewitalizacyjnych
Pierwsze działania rewitalizacyjne w polskich miastach miały na celu odno-

wę struktur budowlanych co najmniej przywracająca ich pierwotne cechy użytkowe, 
a w szerszym ujęciu pozwalającą na przystosowanie do nowych funkcji, podniesienie 
standardów technicznych i użytkowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa i walorów es-
tetycznych.

Ostatnie programy rewitalizacji były formułowane jako wieloletnie plany działa-
nia w sferze przestrzennej, ekonomicznej i społecznej, odnoszące się do terenów uzna-
nych za kryzysowe z różnych punktów widzenia. Zużycie techniczne budynków oraz 
obniżenie standardów funkcjonalnych zabudowy jest wciąż głównym kryterium kwali-
fi kacyjnym w procedurze przyznawania środków na fi nansowanie programu. Mniejszą 
wagę przywiązuje się do efektów synergicznych, jak np. zwiększenie produktywności 
jednostkowej terenu, pozytywne oddziaływanie na otoczenie, wpływ na poprawę wize-
runku całego miasta i na ograniczenie suburbanizacji. Dzieje się tak dlatego, że progno-
zowanie i szacowanie tego typu efektów ma słabe podstawy metodyczne, a samo tylko 
zwerbalizowanie problemu jest mało przekonywające.

Pomimo że suburbanizacja jest w Polsce procesem stosunkowo młodym, ma jed-
nak pewne cechy strukturalne, bardzo podobne do notowanych w zachodniej Europie 
(Zborowski 2009). Mianowicie, do polskich suburbiów wędruje z miast centralnych 
ludność przeciętnie starsza od mieszkańców zasiedlających suburbia miast zachodnich. 
Kolejną wyróżniającą cechą migrantów z miast do suburbiów jest przeciętnie wyższe 
wykształcenie. Spis ludności z 2002 r. ujawnił, że w gminach podmiejskich wśród ogółu 
migrantów osoby z wyższym wykształceniem stanowiły z reguły powyżej 15%. W nie-
których gminach położonych pod Warszawą i Poznaniem udział tej grupy osób przekra-
czał 1/3 ogółu imigrantów (Śleszyński 2006). Zwracając uwagę na rozwinięte procesy 
suburbanizacji, należy dostrzegać ich ścisły związek z procesami rewitalizacji. Obydwa 
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procesy należy widzieć w perspektywie ich społecznego kontekstu. Jak na to zwrócono 
uwagę, w procesie suburbanizacji bierze udział przede wszystkim ludność w wieku pro-
dukcyjnym, dobrze wykształcona, a zatem o przeciętnie wysokim statusie społecznym 
i materialnym. Jest to ludność zainteresowana poprawą standardu zarówno własnych 
warunków mieszkaniowych, jak i swojego dotychczasowego otoczenia mieszkaniowe-
go, które jest zazwyczaj zdegradowane. Procesy rewitalizacji powinny przynajmniej 
część z potencjalnych emigrantów zatrzymać w zrewitalizowanych dzielnicach.

10.3.  Rewitalizacja kreowaniem nowego wizerunku miasta
Nie zawsze docenianym obszarem interwencji programowej są pozainwestycyjne 

działania proekologiczne i prospołeczne, w tym przedsięwzięcia kulturalne. Tymczasem, 
jak świadczą o tym choćby przykłady Poznania, Szczecina, Dzierżoniowa (Muzioł-Wę-
cławowicz 2009), mają one istotny wpływ na integrowanie społeczności lokalnej wokół 
programu, pomagają w „oswajaniu” przestrzeni wspólnej, generują społeczną energię, 
wytwarzając patriotyzm lokalny, skierowany na działania konstruktywne i na budowanie 
poczucia wspólnoty. W społecznościach dotkniętych bezrobociem ma to istotny wpływ na 
wykorzystanie zasobów czasu jako zamiennego „kapitału”, mogącego poprawić jakość 
życia w drodze działań nieinwestycyjnych i niskonakładowych. Problemem organizacyj-
nym w rewitalizacji działań tego typu jest potrzeba współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi i środowiskami animatorów kultury, które dysponują coraz częściej atrakcyjną 
ofertą możliwych przedsięwzięć, na którą samorządy nie zawsze są przygotowane. 

Przykład dobrej współpracy z instytucjami kulturalnymi daje program wspierania 
aktywności kulturalnej realizowany od 1995 r. w ramach strategii rewitalizacji Starego 
Miasta w Lublinie. Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN i Teatr Gardzienice tworzyły 
żywotność kulturalną na początku procesu rewitalizacji, a przez to wpłynęły korzystnie 
na profi lowanie oferty usługowej w tym miejscu. Wytworzyło się swoiste sprzężenie 
zwrotne między ofertą kulturalną a ofertą usług komercyjnych, wzmacniających się na-
wzajem. Ten model został w ostatnich latach przejęty także przez Centrum Kultury, któ-
re jest organizatorem dużych przedsięwzięć kulturalnych (Noc Kultury, Planeta Lublin, 
Jarmark Jagielloński), promujących Lublin i ożywiających cały kompleks zabytkowego 
śródmieścia.

Proces udanej rewitalizacji, szczególnie w obrębie dzielnic śródmiejskich, dopro-
wadził w wielu przypadkach do rozwoju życia kulturalnego. 

W Szczecinie 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 Mię-
dzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy, koncerty z udziałem gwiazd. Organizowane 
są również akcje edukacyjne dla najmłodszych, pokazy tańca, kiermasze. Tradycyjna 
stała się też impreza sportowa – coroczny konkurs skoków o tyczce.
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W związku z realizacją zadania pn. Modernizacja budynku Popówka – Muzeum 
Pielgrzymowania zorganizowano 9 imprez (wystawy czasowe, spotkania z historykami 
sztuki), których odbiorcami było ok. 1000 osób.

Realizacja zadania pn. Modernizacja kamienicy przy ul. Katedralnej 8 zaowoco-
wała utworzeniem w części tego budynku Galerii Malarstwa i Rzeźby XIX i XX wieku, 
gdzie odbyło się 6 imprez (wystawy stałe i czasowe), które zgromadziły ok. 800 osób.

Od momentu objęcia Śródki w Poznaniu Miejskim Programem Rewitalizacji, na jej 
obszarze przeprowadzono wiele imprez kulturalnych i artystycznych, które dziś kojarzone 
są właśnie z tą dzielnicą. Od roku 2006 dwukrotnie zorganizowano obchody Europej-
skiego Święta Sąsiadów (The Neighbour’s Day). Głównym celem imprezy była integracja 
mieszkańców. W październiku 2006 r. w ramach wdrażania strategii rozwoju narodowego 
produktu turystycznego „Trakt Królewsko-Cesarski” w Poznaniu, Urząd Miasta Pozna-
nia zorganizował imprezę pt. „Tu się Polska zaczęła... Dni Ostrowa Tumskiego i Śródki” 
współfi nansowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem wydarzenia 
było pogłębienie świadomości historycznej i popularyzowanie wiedzy na temat początków 
państwowości polskiej i narodzin chrześcijaństwa na ziemiach polskich. W październiku 
2006 i 2007 r. na Śródce odbyły się międzynarodowe wystawy sztuki RE:GENERACJA 
i RE:GENERACJA II. Było to przedsięwzięcie realizowane z inicjatywy Stowarzyszenia 
InterCity w ramach projektu Dzielnica Artystyczna, którego celem jest promowanie za-
pomnianych, zniszczonych dzielnic Poznania poprzez działania plastyczne, multimedial-
ne i performance. W ramach prezentacji wystaw przeprowadzane były m.in.: artystyczne 
adaptacje klatek schodowych miejscowych kamienic, prelekcje na ścianach budynków, 
wystawy plenerowe itp. W miesiącach wakacyjnych 2007 r., w niedzielne południa An-
tykwariat „Pokój z widokiem” wraz z Urzędem Miasta zorganizował letnie wycieczki po 
Śródce. Mieszkańcy Poznania oraz turyści mogli wziąć udział w bezpłatnej wycieczce 
z przewodnikiem oraz obejrzeć cykl fi lmów o Poznaniu w kinie Malta. Głównym celem 
akcji była edukacja i popularyzacja wiedzy o rewitalizacji i realizacji Miejskiego Progra-
mu Rewitalizacji na obszarze pilotażowym Śródka (Zborowski 2009).

W krajach zachodniej Europy powszechnie uważa się, że rewitalizacja obszarów 
centralnych oraz wykorzystywanie dla nowych inwestycji tzw. brown fi elds jest istotnym 
czynnikiem ograniczania tempa rozlewania się miast (suburbanizacji). W Wielkiej Brytanii, 
Szwecji, Holandii ustawowo nakazuje się lokowanie określonej procentowo części 
planowanych terenów inwestycyjnych właśnie na istniejących brown fi elds. Wielkość tych 
terenów w Polsce stale rośnie, są one położone nie tylko na obrzeżach miast, ale także na ich 
obszarach śródmiejskich (Łódź, miasta Górnego Śląska, Wałbrzych i wiele innych). 

Można więc postawić tezę, że jeśli tempo rewitalizacji obszarów zdegradowanych będzie 
zbyt wolne w stosunku do potrzeb, nie uda się zatrzymać degradacji polskich miast. Wielu 
ekspertów uważa (Billert 2010), że procesy degradacji naszych miast uda się zatrzymać tylko 
wówczas, gdy wprowadzone zostanie wysokie opodatkowanie inwestycji budowlanych na 
green fi elds i duże ulgi dla inwestorów realizujących inwestycje na terenach zdegradowanych 
(brown fi elds).
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Tereny poprzemysłowe, w tym pokopalniane112, powojskowe i pokolejowe są i w jesz-
cze większym zakresie powinny być w pierwszej kolejności rekultywowane, a w drugiej 
– zagospodarowywane. Mówiąc o reurbanizacji, mamy na myśli włączenie tych terenów 
w układ urbanistyczny miasta, czyli założenie tam miejskiej siatki ulic charakterystycz-
nej dla danego miasta. Tak zrobiono na terenie wydzielonym z Huty Stalowa Wola (342 
ha). Pozwoliło to na nadanie wielofunkcyjnego charakteru nowej zabudowie realizowa-
nej w formie bloków miejskich. W tej formule mieści się także nowoczesna zabudowa 
przemysłowa, przy założeniu że większe zakłady mogą zajmować 2 i więcej bloków bez 
potrzeby łamania zaplanowanej siatki ulic.

Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie terenów poprzemysłowych na cele 
kulturalne.

Przykładem budynków przemysłowych, które w udany sposób zostały zaadapto-
wane na cele kulturalne, jest Fabryka Trzciny w Warszawie, pierwotnie na początku XX 
w. fabryka marmolady, w końcowej fazie swojego funkcjonowania pełniąca rolę zakładu 
przemysłu gumowego. Od 2006 r. obiekty byłej fabryki pełniły funkcję galerii sztu-
ki, obecnie zaś są ważnym i prestiżowym centrum kulturalnym prawobrzeżnej części 
Warszawy. Budynki po dawnej elektrowni wykorzystuje się także do realizacji projektu 
Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu (Huculak 2009).

Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów rewitalizacji terenów poprze-
mysłowych z przeznaczeniem na cele kulturalne jest adaptacja terenów i zabudowań 
gdańskiej elektrociepłowni Ołowianka, pochodzącej z 1897 r., na Gdańskie Centrum 
Muzyczno-Kongresowe (GMCK). Rewitalizacja rozpoczęta w 1996 r. trwa do chwi-
li obecnej i stała się największym publicznym projektem rewitalizacji pojedynczego 
kompleksu budynków poprzemysłowych w Polsce. Nowo powstałe Centrum dysponuje 
łączną powierzchnią 14 637 m2, użytkową 7570 m2 i składa się m.in. z:
 sali muzyczno-kongresowej (Sala Kameralna) na około 200 osób,
 sali koncertowo-kongresowej (Sala Główna) na 930-1140 osób,
 foyer o powierzchni 1,5 tys. m2, które może służyć jako centrum wystawiennicze 

(obrazy wielkogabarytowe),
 działającego od 1998 r. amfi teatru dla 10 tys. słuchaczy zgromadzonych na Targu 

Rybnym,
 Spichlerza Królewskiego z 1606 r. zaadaptowanego na siedzibę kadry zarządzają-

cej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina oraz trzygwiazdkowy 
hotel,

 zaplecza administracyjno-socjalnego,
 budynku kas (segment E).

Kierunek muzealny reprezentują również adaptacje terenów i budynków na muzea 
lokalne i regionalne. Najbardziej znanym przykładem w kraju jest otwarte w 2004 r. Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, mieszczące się w budynku dawnej elektrowni zajezdni 

112 Chodzi również o tereny czynnych zakładów przemysłowych i kopalni, oddawane w użytkowanie 
bądź sprzedawane innym podmiotom.
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tramwajowej na Woli w Warszawie. Adaptacje nie tylko terenów, ale nawet samych bu-
dynków, można odnaleźć także w mniejszych miejscowościach: Nowym Dworze Gdań-
skim (Muzeum Żuław), Tczewie (Muzeum Wisły) czy Skarżysku-Kamiennej (Muzeum 
Orła Białego).

Pewna część zakładów przemysłowych wykorzystywana jest do pełnienia funk-
cji muzealnych bezpośrednio w nawiązaniu do pierwotnej funkcji. Do takich obiektów 
należy zaliczyć budynki dawnych i obecnie funkcjonujących zakładów, które pełnią 
funkcje muzealne związane z uprzednio bądź obecnie wykonywaną działalnością, sta-
nowiąc tym samym nierzadko atrakcję turystyczną zdolną do generowania dużego ru-
chu turystycznego. Wśród najbardziej znanych można wymienić m.in. Tyskie Muzeum 
Piwowarstwa, mieszczące się w piwnicach leżakowych Muzeum Browaru w Żywcu, 
Sztolnię Czarnego Pstrąga w Kowarach, Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie, Muzeum 
Odlewnictwa Artystycznego w halach gliwickiej huty i odlewni czy zajmujące blisko 8 
ha Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. J. Pazdura w Starachowicach.

Muzeum Browaru w Żywcu w pierwszych 16 miesiącach funkcjonowania odwie-
dziło 100 tys. turystów.

Obiekty dziedzictwa przemysłowego po rewitalizacji pełnią również inne funkcje 
usługowe, bazujące na założeniu wykorzystania substancji budowlanej zabytków tech-
niki, dzięki czemu powstały np.:
 centrum handlowe Wielki Młyn w gdańskim młynie (1994),
 Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w starej zajezdni tramwajowej 
 centrum handlowe Stary Browar w Poznaniu (2003);

W wyniku adaptacji obiektów przemysłowych do funkcji mieszkaniowych (tzw. 
lofty) uzyskano:
 mieszkania w dawnej przędzalni Scheiblera w Łodzi,
 mieszkania w zabytkowej przędzalni w Żyrardowie,
 apartamenty, w tym typu penthous, w starym młynie na Zabłociu w Krakowie,
 apartamenty w starym spichrzu w Gliwicach,
 apartamenty, w tym na wynajem, w starej piecowni Fabryki Porcelany we Wło-

cławku.
o Przykładem rewitalizacji zabytków techniki w ich dotychczasowym kształcie 

techniczno-funkcjonalnym jest rewitalizacja obiektów polskich kolei wąsko-
torowych, powstałych na przełomie XIX i XX w. Obecnie istnieje 37 kolei 
wąskotorowych, z tego ok. 1/3 nieczynnych. Ich właścicielami są Zakład Nie-
ruchomości PKP (posiadający najwięcej nieczynnych obiektów), starostwa po-
wiatowe oraz gminy. Operatorami są regionalne Towarzystwa Kolei Wąsko-
torowych lub gminy. O skali podejmowanych w tym zakresie działań dobrze 
informują przedsięwzięcia prowadzone przez:

 Ełcką Kolej Wąskotorową,
 Kolej Wąskotorową na Mierzei Wiślanej,
 Gnieźnieńską Kolej Dojazdową,
 Górnośląskie Koleje Wąskotorowe,
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 Kaliską Kolej Dojazdową,
 Świętokrzyską Kolej Dojazdową (M. Wierzchowski). 

Spośród obiektów kolejowych problemem są dworce, zarówno nieczynne (np. 
piękny dworzec w Modlinie) jak i czynne (nieudana adaptacja funkcji usługowej zabyt-
kowego dworca w Gdańsku czy różnie oceniana rewitalizacja dworca w Krakowie).

W przypadku terenów pokopalnianych, zwłaszcza kopalni odkrywkowych moż-
na mówić o przyrodniczo-edukacyjnym kierunku zagospodarowania, polegającym na 
utworzeniu na takim obszarze rezerwatu geologicznego lub też ścieżki naukowo-dydak-
tycznej (Huculak 2009). W szczególnie cennych obiektach taki ekstensywny jednak ro-
dzaj zagospodarowania należy uznać za wskazany. Obiekty, charakteryzujące się dużym 
potencjałem edukacyjnym mogą również stanowić uzupełnienie kierunku rekreacyjnego. 
Wstępna inwentaryzacja zbiorników odrzańskiego pogranicza polsko-czeskiego, prze-
prowadzona przez G. Chlebika, pozwoliła ocenić łączną powierzchnię 43 zbiorników na 
1,1 tys. ha zagospodarowania terenów pogórniczych (Głogowska 2007). Przykładami 
rozwiązań o czysto edukacyjnym charakterze mogą być m.in. rezerwaty ekologiczne: 
Bonarka w Krakowie czy Biesak-Białogon, Ślichowice oraz Kadzielnia w Kielcach. 
W tego rodzaju adaptacjach główny akcent położony jest na tematykę przyrodnicza, ze 
szczególnym uwzględnieniem budowy geologicznej.

Udanym przykładem rewitalizacji edukacyjnej może być Hevelianum w Gdańsku 
(forty napoleońskie i pruskie) oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny z „Expe-
rymentem” w dawnej zajezdni trolejbusowej w Gdyni.

Edukacyjny charakter mają także tereny pokopalniane wykorzystywane jako róż-
nego rodzaju muzea, poza kilkoma bez wyjątku bezpośrednio związane z zakładem 
górniczym funkcjonującym w danym miejscu. W porównaniu z kierunkiem opisanym 
wyżej jest to bardziej intensywny rodzaj zagospodarowania, jednocześnie o odmiennym 
charakterze ze względu na położenie większego nacisku na techniczno-gospodarcze 
aspekty funkcjonowania b. zakładów. Do wyjątków należą takie realizacje, jak Muzeum 
Śląskie planowane na obszarze ponad 6 ha po KWK Katowice. Regułę zaś potwierdzają 
liczne przykłady zakładów górniczych, których fragmenty pełnią funkcje muzeum, np. 
wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Kopalnia Soli Wieliczka, funk-
cjonujący w ramach Muzeum Górnictwa Węglowego skansen górniczy Szyb Królowa 
Luiza w Zabrzu, Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach i in.

Specyfi cznym rodzajem muzealnego kierunku zagospodarowania są miejsca pa-
mięci, najczęściej z czasu ostatniej wojny światowej. Ze względu na tworzenie przez 
hitlerowców obozów pracy i obozów koncentracyjnych w kopalniach, najczęściej od-
krywkowych, można znaleźć przykłady, które zostały upamiętnione, jak np. teren obozu 
w Krakowie-Płaszowie, kopalnia żwiru w Treblince czy teren funkcjonującego przy ko-
palni granitu Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Funkcje kulturalne mogą także pełnić po adaptacji nieczynne wyrobiska, np. wa-
pienia, czego przykładem może być oddany do użytku w 1971 r. amfi teatr na terenie 
kamieniołomu przy kieleckiej Kadzielni, na blisko 5 tys. miejsc, czy stanowiący jeden 
z pierwszych tego rodzaju w Polsce, a przy tym do chwili obecnej największy, powstały 
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w II połowie lat 30. amfi teatr w nieczynnym wyrobisku wapienia na Górze św. Anny, 
obecnie posiadający 7 tys. miejsc siedzących i 23 tys. stojących (Ostręga 2004). War-
to podkreślić, że część wyrobisk poeksploatacyjnych jest wykorzystywana na potrzeby 
plenerowych widowisk kulturalnych, jak przedstawienia teatralne czy koncerty.

W zmodernizowanych w ostatnim okresie budynkach gminnych: Konduktorowni, 
Popówce i budynku przy ul. Katedralnej 8, które pełnią rolę kulturalno-wystawienniczą 
odbyły się w sumie w 2007 r. 34 imprezy, które zgromadziły ok. 4800 osób (Forum 
Rewitalizacji... s. 44).

Na poszczególnych obszarach miejskich, w zależności od ich położenia, funkcji 
i zastosowanego programu, dążono do uzyskania i w części uzyskano zróżnicowane 
efekty rewitalizacji.

Na obszarach śródmiejskich w części przypadków udało się poprawić jakość istnie-
jących przestrzeni publicznych i utworzyć nowe, co było realizowane głównie poprzez 
odnowę tzw. salonów miasta, reprezentowanych przez zabytkowe zespoły urbanistycz-
ne. Przeprowadzano renowację zasobu mieszkaniowego, modernizację i rozbudowę 
infrastruk tury komunikacyjnej i technicznej, adaptowano budynki i tereny do nowych 
funkcji. W śródmieściach większość efektów rewitalizacji to pochodna tzw. działań 
twardych, ingerujących w fi zyczną przestrzeń miasta. Za sukces polskich gmin nale-
ży uznać pomyślne rewitalizację starówek pod kątem restauracji zabytkowych struktur. 
Dziś większość tych terenów i obiektów stanowi atrakcję kulturalną, dzięki czemu może 
być ważnym elementem kształtującym jakość życia mieszkańców i zwiększającym 
atrakcyjność turystyczną a także poprawiającym wizerunek miasta. Sytuacja wygląda 
gorzej w przypadku tzw. efektów miękkich, czyli aktywizacji lokalnych społeczności: 
poza jednym wyjątkiem (Bielsko-Biała) żaden program społeczny nie był adresowany 
konkretnie do obszaru rewitalizacji.

Efekty uzyskane w blokowiskach to przede wszystkim, jak dotąd, głównie remonty 
infrastruktury i termoizolacja poszczególnych budynków.

Na terenach poprzemysłowych uzyskano przede wszystkim nowe tereny pod in-
westycje, przeprowadzano rekultywacje, adaptowano istniejące budynki na różne cele, 
w tym omówione wyżej cele kulturalno-oświatowe, modernizowano i rozbudowywano 
istniejącą infrastrukturę.

Na terenach powojskowych uzyskano tereny pod inwestycje, które wykorzystano do 
nowych funkcji, jak mieszkalnictwo, oświata, obiekty użyteczności publicznej, lotniska, tu-
rystyka i rekreacja. Nastąpiła również poprawa środowiska przyrodniczego dzięki przepro-
wadzonym rekultywacjom. Szczególnym, wyjątkowym przypadkiem jest nowe miasto Bor-
ne-Sulinowo, dawna siedziba wojsk niemieckich i radzieckich, które do 1992 r. wyłączone 
było spod administracji polskiej. Obecnie w szybkim tempie staje się popularną miejscowo-
ścią uzdrowiskową, między innymi dzięki realizowanemu programowi rewitalizacyjnemu.

Niestety najgorsza jest sytuacja w dziedzinie rewitalizacji krajobrazu. Statystycz-
nie spośród 30% krajobrazu formalnie chronionego w Polsce skutecznymi narzędziami 
polityki prokrajobrazowej możemy posługiwać się tylko na ok. 1,2% obszaru (Böhm 
2008). Dodatkowo wprowadzenie do obrotu prawnego decyzji o warunkach zabudowy 
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spowodowało systematyczne zabudowywanie terenów otwartych, chronionych uprzed-
nio zapisami planów miejscowych.

W ciągu pięciu lat obowiązywania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w miastach średnich i dużych około 30% decyzji WZ jest niezgodne z usta-
leniami studiów uwarunkowań. Większość tych decyzji wydano na obszarach prawnie 
chronionych (parki krajobrazowe) lub terenach zieleni chronionych przez stare plany 
miejscowe jako system przyrodniczy.

Spośród szeregu patologii, które ustawa wywołała, należy wymienić parę najbar-
dziej drastycznych, sprzecznych z ideą rewitalizacji, m.in. wprowadzanie całkowicie 
obcych form do wyraźnie określonych przestrzennie zespołów zabudowy istniejącej, 
skrajne dogęszczanie istniejącej zabudowy, w tym niszczenie zrealizowanych wcześniej 
układów urbanistycznych (dotyczy to niestety również blokowisk), dostosowanie lokali-
zowania nowej zabudowy do przypadkowych istniejących podziałów ewidencyjnych.

10.4. Planowanie przestrzenne a programowanie rewitalizacji
Jak dotąd związek między planowaniem miejscowym a programowaniem rewi-

talizacji jest dość luźny. W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z 2003 r. znajdują się bardzo nieliczne odniesienia do tego problemu i nie są one zin-
strumentalizowane. Tak więc w art. 2 defi niuje się obszary problemowe, do których 
można zaliczyć obszary kryzysowe wymagające rewitalizacji. Mianem obszar proble-
mowy określa się obszar występowania szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki 
przestrzennej lub występowania konfl iktów przestrzennych wskazany w planie zago-
spodarowania przestrzennego województwa lub w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy.

W art. 10 ust. 2 czytamy, że w studium uwzględnia się w szczególności:
pkt 14) obszary wymagające przekształceń rehabilitacji lub rekultywacji,
pkt 16) inne obszary problemowe w zależności od uwarunkowań i potrzeb zago-

spodarowania występujących w gminie.
Z kolei w art. 15 ust. 3 znajduje się dozwolenie, z którego wynika, że w zależności 

od potrzeb w planie miejscowym można określić:
pkt 2)  granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury tech-

nicznej,
pkt 3)  granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji.
Natomiast w planach zagospodarowania przestrzennego województw w art. 39 ust. 

3 pkt 4) określa się w szczególności obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospo-
darowania oraz obszary metropolitalne.

Wykorzystanie w procesie planistycznym wyżej przytoczonych dozwoleń jest 
rzadko spotykane. Dlatego też powiązanie procesu planowania przestrzennego z proce-
sem programowania działań rewitalizacyjnych jest konieczne. W praktyce powinno to 
oznaczać, że dla każdego obszaru kryzysowego lub jego części objętych programem re-
witalizacji powinien być obowiązkowo, z mocy ustawy, sporządzany plan miejscowy.
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W przypadku tego typu działań jak rewitalizacja, charakteryzujących się między 
innymi długoletnim procesem realizacji, powiązanie programowania operacyjnego, ja-
kim jest LPR, z planowaniem miejscowym gwarantuje stabilizację tego procesu w dłuż-
szym okresie.

Istotnym problemem z punktu widzenia racjonalizacji tych powiązań jest ustalenie 
relacji czasowych i merytorycznych tych dokumentów.

W przypadkach standardowych, tzn. kiedy przewiduje się, że w niedługim czasie na 
wybranym obszarze będzie realizowany program rewitalizacji i w tym procesie będzie 
uczestniczyć wiele podmiotów (inwestorzy, właściciele nieruchomości, mieszkańcy lub 
reprezentujące ich organizacje o statusie strony), prezentujących często sprzeczne inte-
resy, w pierwszej kolejności powinna być zaprojektowana cała operacja rewitalizacyjna 
i uzgod niona między zainteresowanymi stronami, a następnie, w drugiej kolejności po-
twierdzona przez plan miejscowy jako przepis (prawo) lokalny.

Plan miejscowy wówczas w odniesieniu do operacji rewitalizacyjnej pełni rolę stabi-
lizatora wynegocjowanych dla tej operacji działań. Dzięki temu nie będzie tak łatwa zmia-
na cząstkowych (indywidualnych) programów działań prowadząca często do załamania 
procesu rewitalizacji. Ustalenia planu będą stanowić bazę (punkt odniesienia) dla dalszych 
negocjacji w poszukiwaniu kolejnych rozwiązań lub rozwiązywania konfl iktów.

Wówczas ustalenia planu miejscowego, dotyczące obszarów rehabilitacji istnieją-
cej zabudowy i infrastruktury technicznej, zgodnie z §4 Rozporządzenia ministra infra-
struktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, powinny zawierać opis planowanych dzia-
łań, określenie oczekiwanych rezultatów, w tym dotyczących parametrów zabudowy lub 
infrastruktury, oraz nakazy i zakazy dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenów, wynikające z przyjętych celów.

Natomiast w przypadku kiedy gmina z innych powodów zamierza sporządzić plan 
dla obszaru kryzysowego lub jego części, a obszar ten jeszcze nie ma opracowanego 
programu rewitalizacji i nie został zakwalifi kowany do realizacji, wówczas ustalenia 
planu z natury rzeczy mają bardziej ogólny charakter i bazują na koncepcji planu miej-
scowego.

W praktyce urbanistycznej spotykane są różne treści tych ustaleń, ale najbardziej 
kompleksowe odnotowano w Standardach ustaleń planu, opracowanych dla potrzeb 
Biura Rozwoju Gdańska. W tych standardach znajdują się niżej zamieszczone przykła-
dy ustaleń, dotyczące obszarów przeznaczonych do rehabilitacji istniejącej zabudowy 
i infrastruktury technicznej.

1. Planowane działania w tkance istniejącej:
 likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego,
 adaptacja/remont/modernizacja/nadbudowa/przebudowa/rozbudowa istniejących 

obiek tów o wartościach kulturowych na cele (określić jakie, np. usługowe/ miesz-
kaniowe/ mieszkaniowo-usługowe),

 realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej/mieszkaniowo-usługowej/usługowej,
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 realizacja ulicy/placu wraz z infrastrukturą techniczną/małą architekturą/ zie-
lenią/ realizacja nowego/uporządkowanie istniejącego/rozbudowa istniejącego 
zagospodarowa nia rekreacyjnego,

 wprowadzenie małej architektury/zieleni/oświetlenia/iluminacji obiektów istnieją-
cych,

 urządzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców,
 rewaloryzacja istniejących obiektów o wartościach kulturowych/wpisanych do re-

jestru zabytków/o tradycji historycznej,
 zagospodarowanie terenu w nawiązaniu do historycznej struktury przestrzennej ze-

społu zabudowy,
 poprawa stanu istniejącego drzewostanu/stanu zieleni istniejącej/nasycenia terenu 

zielenią.

2. Oczekiwane rezultaty
 poprawa parametrów użytkowych i estetycznych zabudowy,
 uporządkowanie przestrzeni półpublicznych wewnątrz kwartałów,
 poprawa stanu technicznego substancji budowlanej,
 uzupełnienie pierzei,
 wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi,
 uzyskanie/poprawa dostępności drogowej terenu/fragmentu terenu,
 poprawa warunków parkingowych,
 zachowanie i wyeksponowanie wartości kulturowych istniejącej zabudowy,
 poprawa wyposażenia terenu w zieleń izolacyjną/rekreacyjną,
 powstanie nowych miejsc pracy.

W przyszłości system planowania powinien być bardziej otwarty na problemy re-
witalizacji.

W studium uwarunkowań, a szczególnie w analizach do tego dokumentu obligato-
ryjnie powinny być wyznaczane obszary gminy, na których występują zjawiska kryzyso-
we. Dzięki temu uzyskano by większą zbieżność z lokalnym programem rewitalizacji.

W planach miejscowych, dzięki obowiązkowi zachowania zgodności ich ustaleń 
ze studium, należy oczekiwać dalszego uściślenia ustaleń studium, w tym dotyczących 
obszarów kryzysowych.
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Rozdział 11. Modele rewitalizacji miast w Polsce – ocena 
założeń

11.1. Defi nicja i kryteria oceny modelu rewitalizacji miast w Polsce
Tematem rozdziału są modele rewitalizacji w Polsce, ich założenia i ocena. Jest to 

zagadnienie nie tylko trudne, ale również kontrowersyjne. Jak podkreśla się w literaturze 
polskiej, użycie terminu model w odniesieniu do opisu polskiej praktyki rewitalizacji jest 
„na wyrost” ze względu na brak kompleksowości i epizodyczność prowadzonych dzia-
łań113. Ponieważ teza ta jest dość kategorycznie sformułowana, nie powinna być przyjmo-
wana wprost i dlatego celem rozdziału jest przeprowadzenie dyskusji nad rozwiązaniami 
dotychczas stosowanymi w rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Polsce oraz ich ocena 
pod kątem stosowania w realizowanych projektach rozwiązań systemowych.

Defi niując model rewitalizacji jako:
 wzorzec, dobrą praktykę114;
 zbiór założeń określających ramy postaw oraz zachowań społecznych i ekonomicz-

nych prowadzących do rewitalizacji przestrzeni miejskiej115, obejmujący następujące 
elementy:
1) tożsamość celu działań i ich zakresu,
2) struktury organizacyjno-prawne,
3) fi nansowanie,
4) zarządzanie,
5) współuczestnictwo podmiotów niepublicznych w projektach (procesach) na 

każdym etapie ich realizacji,
decydujemy się na dwutorowe podejście do modeli rewitalizacji. Ujmowanie modelu 
jako wzorca jest w literaturze przedmiotu powszechne, stąd rozwiązania stosowane lo-

113 Por. np.: „w latach 1990-2008 nie wypracowano jednego modelu postępowania – programowania 
i wdrażania rewitalizacji. Raczej mamy do czynienia z wieloma modelami; nie ma jednolitego 
wzorca tworzenia instrumentów rewitalizacji” (Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2008, s. 8).

114 Zgodnie ze słownikową defi nicją: „wzór, według którego coś jest lub ma być wykonywane, wzo-
rzec” (Słownik języka polskiego 1979, s. 199).

115 Zgodnie ze słownikową defi nicją modelu procesu, że jest to „hipotetyczna konstrukcja myślowa 
obejmująca układ założeń przyjętych (…) dla uchwycenia najistotniejszych cech i zależności wy-
stępujących w danym procesie” (Tamże, s. 199).
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kalnie w miastach, często nagradzane i promowane w kraju i za granicą116, były trakto-
wane jako punkt odniesienia (wzorzec) dla innych miast rozpoczynających działania 
rewitalizacyjne. Wzorce te nie powinny być jednak zestawiane na jednym poziomie ana-
lizy z modelem rewitalizacji w drugim rozumieniu (modelem krajowym). Dużo bardziej 
uprawnione jest traktowanie ich jako wypracowanych lokalnie odpowiedzi na uwarun-
kowania wynikające z modelu krajowego.

Mimo że procesy rewitalizacji są prowadzone różnie, w zależności od uwarun-
kowań krajowych i lokalnych, założenia modeli krajowych są wspólne dla wszystkich 
dojrzałych polityk rewitalizacji (np. dla Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii). 
Taka konstrukcja wynika ze zbieżności podstawowych założeń polityki rewitalizacji 
w krajach starej Unii. Kraje te, mimo różnych potrzeb rewitalizacyjnych i różnych spo-
sobów funkcjonowania państwa oraz systemów prawno-instytucjonalnych, pod koniec 
XX w. zbliżyły się w podejściu do rewitalizacji. Jest ona obecnie ujmowana szeroko, 
jako proces wymagający interwencji państwa, ale jednocześnie integracji działań pod-
miotów publicznych i prywatnych, współdziałania partnerów reprezentujących różne 
środowiska, obejmujący działania międzyresortowe zmierzające do poprawy jakości 
przestrzeni miejskiej. 

W krajach o dojrzałej polityce rewitalizacji jej modele powstały w wyniku ewolu-
cji, na którą składały się zmiany w czterech zbiorach (grupach) założeń: przedmiocie 
rewitalizacji, celach rewitalizacji, sposobie organizacji procesów rewitalizacji oraz 
metodach i instrumentach fi nansowania przedsięwzięć i procesów rewitalizacyj-
nych. Są one w dużej mierze odbiciem ewolucji doktryny funkcjonowania państwa i go-
spodarki, decentralizacji władzy publicznej oraz przechodzenia od demokracji cedującej 
uprawnienia i obowiązki na wybranych przez siebie reprezentantów oraz rozliczającej 
ich z tego raz na jakiś czas, do demokracji uczestniczącej, upodmiotowiającej obywateli 
w całym okresie życia projektu, przejmujących zarówno część uprawnień jak i obowiąz-
ków władzy publicznej. Jest to także odbiciem zmian doktryny gospodarczej w kierunku 
ograniczenia fi skalizmu, godzenia rosnących oczekiwań społecznych z koniecznością 
ograniczania wydatków publicznych oraz poszukiwania alternatywy dla tradycyjnych 
form interwencji państwa, w tym pomocy społecznej.

Wymienione czynniki, składające się na współczesny paradygmat rewitalizacji, 
w różnym stopniu oddziaływały na politykę rewitalizacyjną krajów starej Unii i na-
łożywszy się na zupełnie różne uwarunkowania krajowe, doprowadziły do powstania 
w każdym z krajów odmiennego modelu polityki rewitalizacji. Analiza przeprowadzona 
dla czterech z nich pozwoliła na następującą typologię: 
 Francja – model kontraktowo-publiczny,

116 Lubelski program inicjatyw lokalnych dla Kośminka i Bronowic zdobył prestiżową nagrodę na 
sesji HABITATU w Stambule. Szczecińskie rozwiązania zostały uznane za najbardziej innowacyj-
ne przez Związek Miast Polskich. Od 1998 r. Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji prezentowało 
zainteresowanym miastom zebrane dobre praktyki miast polskich, czyli właśnie rozwiązania miast 
pionierskich, i stawiało za wzór do naśladowania.
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 Niemcy – model kodeksowo-publiczny,
 Wielka Brytania – model programowo-partnerski,
 Holandia – model projektowo-programowo-publiczny (Herbst 2009a, s. 125). 
 

Ewolucja podejścia do rewitalizacji w latach 1960-2010 – powstawanie europejskiego paradygmatu rewitalizacji 

Przedmiot 
- wyraźne wyodrębnienie obszarów kryzysowych 

w strukturze miast, 
- zmiany podejścia do problemów mieszkaniowych 

(zamiana podejścia ilościowego na jakościowy), 
- zmiany podejścia do zagadnień społecznych (włącza-

nie społeczności lokalnych w proces decyzyjny, 
identyfikacja problemów demograficznych i społecz-
nych na terenach kryzysowych), 

- uzupełnienie sektorowego ujęcia procesów ekono-
micznych ujęciami terytorialnymi, 

- wzrost znaczenia miast w rozwoju europejskiej go-
spodarki i kultury. 

Cel 
- stopniowe odchodzenie od prostej rekonstrukcji 

wartości użytkowej nieruchomości mieszkalnych do 
kreowania różnorodnych funkcji nieruchomości 
i miasta jako takiego, 

- sukcesywne zwiększanie roli programów rewitalizacji 
z wyeksponowaniem celów społecznych, ekonomicz-
nych i środowiskowych, 

- przechodzenie od projektów odtworzeniowych do 
programów uruchamiających endogeniczne czynniki 
wzrostu, 

- odchodzenie od celów formułowanych w wymiarze 
wskaźników na rzecz realizacji programów wzrostu 
zrównoważonego w dłuższym okresie.  

Organizacja przedsięwzięć 
- dekoncentracja środków publicznych, 
- decentralizacja praw i obowiązków w zakresie for-

mułowania i prowadzenia programów rewitalizacji, 
- sukcesywnie rosnący udział podmiotów niepublicz-

nych bezpośrednio uczestniczących w przedsięwzię-
ciach rewitalizacyjnych na każdym etapie ich realiza-
cji, 

- przechodzenie od funkcji aktywnego uczestnika 
w ramach określonych prawem własności do działają-
cego na zlecenie zarządzającego projektem lub też 
realizującego w całości projekt na podstawie umowy 
PPP. 

 

Metody i instrumenty finansowe 
- stopniowe zwiększanie wydatków na cele rewitaliza-

cji, 
- powiększanie udziału kapitałowego podmiotów 

prywatnych, 
- sukcesywne odchodzenie od instrumentów fiskalnych 

do grantów, 
- stopniowa dekoncentracją źródeł finansowania 

i decyzji (na szczebel lokalny) w zakresie finansowa-
nia nie tylko projektów (Holandia, Francja), ale i pro-
gramów rewitalizacyjnych (Niemcy, Wielka Bryta-
nia, Holandia), 

- włączanie rynku kapitałowego i instrumentów inży-
nierii finansowej do finansowania rewitalizacji. 

Źródło: opracowanie własne.

Wyżej wymienione modele krystalizowały się w trakcie prawie pięćdziesięciolet-
niej ewolucji i szerokiej międzynarodowej dyskusji. Władze centralne a także władze 
miast poszczególnych krajów komunikowały się i przekazywały sobie swoje doświad-
czenia117. Ewolucji podlegała także dojrzałość polityczna i społeczna do podejmowania 
niestosowanych do tej pory powszechnie działań i metod ich realizacji. Istotnym prze-
łomem stała się coraz powszechniej uprawiana krytyka modelu państwa opiekuńczego, 
posługująca się argumentacją społecznej i ekonomicznej niewydolności tego państwa, 

117 Por. debata brytyjsko-francuska w latach 90. XX w. dotycząca implementacji modelu kontrakto-
wego w Wielkiej Brytanii (Jadach-Sepioło 2009).
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koncentrującego się negatywnych skutkach procesów ekonomicznych (interwencje so-
cjalne), a nie na przyczynach ich powstawania. Z jednej strony, skoncentrowane prze-
strzennie uzależnienie dużych grup mieszkańców miast od pomocy społecznej przy-
czyniło się do wyodrębnienia obszarów miast o wyraźnych cechach kryzysu. Z drugiej 
zaś, kryzys fi nansów publicznych w większości krajów ograniczył skłonność władz do 
pokrywania wydatków na rewitalizację jedynie czy przede wszystkim z budżetów lokal-
nych czy centralnych. Nowe rozwiązania nie zmniejszają wielkości środków fi nanso-
wych przeznaczanych na rewitalizację, jednak powszechnie akceptowanym rozwiąza-
niem staje się włączanie coraz większej liczby podmiotów prywatnych do pokrywania 
części nakładów na inwestycje rewitalizacyjne.

Na tle doświadczeń zagranicznych polskie wydają się skromne, zwłaszcza że przez 
długi czas Polska pozostawała poza europejską debatą dotyczącą rewitalizacji miast (lata 
1960-1990)118; narastała natomiast luka remontowa, wzmacniana powszechną w okresie 
PRL-u nieracjonalną gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

Transformacja rozpoczęta w roku 1989 nie przyniosła gwałtownej zmiany podejścia 
do odnowy dzielnic śródmiejskich. Co prawda pierwotni właściciele zaczęli odzyskiwać 
swoje nieruchomości, ale w stanie wymagającym znacznych nakładów fi nansowych. 
Niskie dochody z czynszów uzyskiwane od lokatorów uniemożliwiały w większości 
przypadków wykonanie większych remontów119. Dodatkowo w niektórych miastach 

118 Nie można w tym miejscu pominąć dokonań polskiej szkoły rewaloryzacji miast historycznych. 
Jej dokonania, mierzone głównie znacznym zakresem studiów projektowych i metodologicznych 
poświęconych temu zagadnieniu, miały jednak podstawową wadę. Ograniczały się przeważnie do 
koncepcyjnego lub koncepcyjno-programowego ujęcia rewaloryzacji miast historycznych, a niezwy-
kle rzadko dotykały kwestii realizacyjnych. Niemniej jednak wstępne studia dla Lublina, Zamościa, 
Krakowa, Wrocławia, Kazimierza Dolnego, Sandomierza i kilku mniejszych miast zostały wyko-
nane z dużą dokładnością. Poza tym pod koniec lat siedemdziesiątych XX w., kwestia rewaloryza-
cji miast historycznych stała się przedmiotem działań Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji 
Miast i Zespołów Staromiejskich, wychodząc tym samym poza ramy resortu kultury, któremu do tej 
pory podlegała. Obok urzędników w pracach Komisji brał również udział zespół ekspertów. Efek-
tem ich pracy było wskazanie 1363 miejscowości, które w różnym okresie uzyskały w Polsce pra-
wa miejskie, wskazanie wśród nich 600 miast i 202 wsi, w których zostały zachowane historyczne 
układy urbanistyczne. Oznaczono wówczas również 164 miejscowości o zachowanych zespołach 
zabytkowej zabudowy oraz 282 z zabudową XIX-wieczną i późniejszą o znacznych walorach kra-
jobrazowo-przestrzennych. Działania Komisji, jako organu międzyresortowego, ale jednak głównie 
wspierającego działania resortu kultury, ograniczyły się do wspierania wyznaczania stref ochrony 
konserwatorskiej w planach zagospodarowania przestrzennego, w czym aktywny udział brał Ośro-
dek Dokumentacji Zabytków. Wyznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej miały na celu ochronę 
zabytków, a prowadzona za ich pomocą polityka rewaloryzacji miast historycznych ograniczona była 
do działań konserwatorsko-naprawczych (Cęckiewicz 1989, Witwicki 1990).

119 Wynikało to z jednej strony ze struktury społecznej mieszkańców odzyskiwanych zasobów, z dru-
giej zaś z prawa ograniczającego możliwość podwyższania stawek czynszowych. Jak wynika z ba-
dań IRM przeprowadzonych w 2005 r. dla Krakowa w projekcie COOP (Integrated Form sof Co-
operation in Housing Stock Policy for Housing Provision for Risk Groups), aż 15 000 gospodarstw 
domowych w tym mieście zajmowało lokale należące do prywatnych właścicieli nie na podstawie 
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(głównie w dotychczasowych ośrodkach przemysłowych) pogorszyła się sytuacja spo-
łeczno-ekonomiczna w związku z likwidacją przedsiębiorstw państwowych i masowymi 
zwolnieniami zatrudnionych tam pracowników. Na dość znaczną lukę remontową, będą-
cą pozostałością po zaniedbaniach inwestycyjnych z okresu PRL nałożyły się problemy 
ukrytego do tej pory ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

Pomimo znacznej skali degradacji i coraz bardziej widocznych problemów spo-
łeczno-ekonomicznych niewiele miast zdecydowało się na rozpoczęcie działań rewitali-
zacyjnych na początku okresu transformacji. Wynikało to po części z braku świadomo-
ści potrzeb rewitalizacyjnych oraz umiejętności w zakresie ich oceny i kwantyfi kacji, po 
części z braku funduszy.

Według danych Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji do połowy lat dziewięćdziesią-
tych XX w. działania rewitalizacyjne podjęło tylko 6 miast pionierów (Mliczyńska-Haj-
da 2009, s. 4). Działania te były prowadzone autonomicznie, przeważnie na własną rękę, 
choć nie znaczy to, że odbywały się w izolacji. Przeciwnie, miasta pionierskie (Szczecin, 
Sopot, Płock, Lublin, Kraków, Bielsko-Biała) korzystały w znacznym stopniu z wiedzy 
i doświadczenia zagranicznych ekspertów (Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2008, 
s. 7).

Brak regulacji ustawowych, zarówno w sferze organizacji programów rewitaliza-
cji jak i ich fi nansowania, nie skłaniał władz większej liczby miast do podejmowania 
działań, mimo że coraz bardziej zdawano sobie sprawę z potrzeby odnowy obszarów 
śródmiejskich, a z biegiem czasu również poprzemysłowych i powojskowych. Z drugiej 
strony, podkreślić należy, iż trudności wynikające z braku prawa i nakładów fi nanso-
wych na ten cel ze szczebla krajowego nie dla wszystkich miast były istotną barierą 
rozpoczynania działań rewitalizacyjnych. Jak wynika z badań A. Muzioł-Węcławowicz 
(2009, s. 17), około 40 polskich miast prowadziło w różnym zakresie działania rewita-
lizacyjne jeszcze przed wstąpieniem Polski do UE. Krótki okres oraz brak szerszej wy-
miany doświadczeń między nimi, różnorodność działań i metod ich prowadzenia powo-
dowały, iż nie wypracowały one w tym okresie, ogólnokrajowego modelu rewitalizacji 
(Muzioł-Węcławowicz 2009).

Możliwością rozpoczęcia debaty publicznej dotyczącej zagadnień odnowy obsza-
rów zdegradowanych była szeroka dyskusja krajów UE rozpoczęta inicjatywą URBAN. 
Niestety i tym razem nie wykorzystano okazji i Polska nie wzięła w niej udziału. Z per-
spektywy efektów, jakie przyniosła ona dla rozwoju polityki rewitalizacyjnej w krajach 
w niej uczestniczących (Carpenter 2006), wydaje się, że była to dla Polski ogromna 
strata. Podczas gdy kraje europejskie uczyły się zintegrowanego podejścia do zagadnień 
odnowy przestrzeni miejskiej, polskie doświadczenia z tego okresu miały zasięg lokal-
ny, ponieważ były fragmentaryczną odpowiedzią na potrzeby konkretnych miast. Być 

umów najmu, ale na podstawie przydziału kwaterunkowego. W dużej części były to osoby starsze, 
ubogie, schorowane, zamieszkujące przydzielone lokale od dłuższego czasu, których zdolność do 
wynajęcia mieszkania na wolnym rynku, zarówno operacyjna jak i fi nansowa, została oceniona 
jako znikoma (How to Help People Excluded from Decent Housing 2005, s. 29).
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może, przyczyn tego stanu rzeczy szukać należy w niedojrzałości polskiego systemu 
funkcjonowania państwa – kilkuletnie doświadczenia samorządów terytorialnych nie 
pozwalały na konstruktywne współdziałanie regionalnego, sublokalnego (powiat) i lo-
kalnego (gmina) poziomu administracji, a to właśnie w krajach objętych IW URBAN 
osiągnięcia w tej właśnie dziedzinie były jedną z zasadniczych miar jej sukcesu.

Kolejną okazją do budowania krajowego modelu rewitalizacji miast w Polsce było 
kształtowanie podstaw polityki regionalnej, rozpoczęte wraz z reformą administracyjną 
1 stycznia 1999 r. Mimo że nie istniały dotąd mechanizmy fi nansowania rewitalizacji 
z poziomu krajowego czy regionalnego, przepisami Ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o za-
sadach wspierania rozwoju regionalnego, i Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego 
(NSRR) na lata 2001-2006 oraz strategiami rozwoju województw wprowadzono insty-
tucję kontraktu wojewódzkiego.

Wstąpienie do UE stało się ważnym impulsem do zmiany podejścia do rewitaliza-
cji, ponieważ wraz z umieszczeniem rewitalizacji wśród działań dofi nansowywanych ze 
środków strukturalnych pojawiła się pula środków przeznaczonych tylko na rewitalizację 
obszarów zdegradowanych w miastach. Polskie miasta, zainteresowane odnową swojej 
przestrzeni, dość szybko zareagowały na wskazaną w formalnych wytycznych koniecz-
ność opracowania lokalnego programu rewitalizacji jako podstawowego załącznika do 
wniosku o dofi nansowa nie projektu rewitalizacyjnego120. W latach 2004-2006 przygotowa-
no 167 LPR121, z których 113 stało się podstawą do uzyskania dofi nansowania na zrealizo-
wanie przynajmniej jednego projektu. W sumie zrealizowano 178 projektów rewitalizacji, 
głównie inwestycyjno-budowlanych (nawierzchnie dróg, chodniki, remonty elewacji itd.). 
Termin „rewitalizacja” nabrał także wydźwięku politycznego (władze gmin podejmują-
cych działania rewitalizacyjne były lepiej postrzegane przez mieszkańców) oraz medial-
nego (ok. 80% wystąpienia słowa „rewitalizacja” w prasie w ostatnich 16 latach przypada 
na lata 2004-2008 (Domański, Gwosdz 2009, s. 6)), przy czym w obu przypadkach rewi-
talizacja była najczęściej rozumiana jako synonim rozwoju lokalnego.

W pierwszej części niniejszy rozdział zawiera opis działań rewitalizacyjnych po-
dejmowanych przez polskie miasta przed 2003 r. W drugiej przedstawiono dyskusję nad 
projektowanymi, lecz do tej pory nie wdrożonymi rozwiązaniami ustawowymi. Trze-
cia zawiera opis obecnych rozwiązań ogólnokrajowych, stosowanych w odniesieniu 
do rewitalizacji jako działania podlegającego polityce rozwoju regionalnego. Rozdział 
kończą wnioski dotyczące wypracowanych rozwiązań i potrzeby kształtowania modelu 
rewitalizacji w Polsce.

120 Według E. Heczko-Hyłowej w wytycznych dotyczących przygotowywania LPR-ów pojawiła się 
niejasność dotycząca dopuszczenia składania wniosków o dofi nansowanie na podstawie uprosz-
czonych lokalnych programów rewitalizacji. Stało się to furtką do pobieżnego przygotowywania 
LPR-ów (2009, s. 9).

121 Dane pochodzą z biblioteki LPR-ów IRM. Liczba ta nie oznacza, że 167 miast opracowało LPR-y. 
Część miast bowiem zdecydowała się na rozdzielenie programów dla zdegradowanych obszarów 
w miastach oraz obszarów poprzemysłowych i powojskowych na dwa osobne dokumenty lub po 
pewnym czasie od uchwalenia uproszczonego LPR-u uchwaliła pełną wersję.
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11.2. Model jako wzorzec do naśladowania – podsumowanie do-
brych praktyk w zakresie rewitalizacji miast do 2004 r.
Celem tej części rozdziału jest wyodrębnienie prawidłowości i powtarzalnych pro-

cedur stosowanych przez miasta przed 2004 r., a więc przed powstaniem ogólnokra-
jowych wytycznych dotyczących programowania działań rewitalizacyjnych w ramach 
ZPORR. Analiza została przeprowadzona na podstawie doświadczeń sześciu miast pio-
nierskich122 w zakresie pięciu elementów, które – zgodnie z defi nicją przyjętą we wpro-
wadzeniu – konstytuują model rewitalizacji w danym kraju.

Przez okres transformacji systemowej w Polsce jedynie niewielka liczba miast pro-
wadziła programy rewitalizacji i miały one charakter pionierski, podejmowane dotychczas 
analizy przypadków rewitalizacji miast miały więc raczej charakter porządkujący, a nie 
syntetyzujący. Podstawowym kryterium systematyzacji tych przypadków było chronolo-
giczne następowanie po sobie zdarzeń związanych z przygotowywaniem i wdrażaniem 
programów. Wyraźną cezurę stanowi rok 2004, a więc uzyskanie możliwości ubiegania się 
o unijne środki na rewitalizację. Zgodnie z tym kryterium do 2004 r. wyodrębnić można 
według K. Skalskiego kilka faz działań rewitalizacyjnych (tabela 11.1.).

Tabela 11.1. Chronologia polskiej rewitalizacji w latach 1990-2003.
Lata Charakterystyka

1992-1994 Wczesne próby działań pilotażowych (Kraków: Program rewitalizacji obszaru Jurydyka 
Lubicz i dzielnicy Kazimierz; Szczecin: współpraca z inwestorem zagranicznym w tzw. 
kwartałach norweskich)

1994-1998 Podjęcie tematu rewitalizacji przez inne gminy przy współpracy europejskich 
i amerykańskich instytucji pomocowych: Brytyjski Fundusz Know How Fund, 
amerykańskie programy USAID/PADCO/CHF, francuski program Rady Europy i Ruchu 
PACT ARIM123. Bezpośrednia współpraca z samorządami w programach rozwoju 
demokracji lokalnej

1999-2000 Próby budowania i realizacji programów rewitalizacji przez nieliczne gminy po 
zakończeniu programów pomocowych

2000-2003 Zawieszenie działań z powodu braku środków fi nansowych i jednoznacznych wytycznych 
w oczekiwaniu na regulacje ustawowe (np. Kraków po wycofaniu się strony francuskiej 
z operacji pilotażowej „Jurydyka Lubicz”).
Podejmowanie niezbędnych lub kontynuacja rozpoczętych prac remontowych 
i modernizacyjnych w zasobach komunalnych, połączone z lobowaniem na rzecz ustawy 
(np. Szczecin) lub z próbami tworzenia indywidualnych rozwiązań na poziomie lokalnym 
(np. Lublin, Tarnów, Bielsko-Biała, Bytom, Dzierżoniów, Sopot, Płock i inne).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Skalski 2006, s. 16.

122 Wybór miast początkowo ograniczył się do miast wskazanych przez D. Mliczyńską-Hajdę jako 
pionierskich, jednak mając na uwadze szersze ujęcie rozwiązań wypracowanych w latach dzie-
więćdziesiątych, analizowaną grupę miast poszerzono o Dzierżoniów (szerzej Jadach-Sepioło 
2009). 

123 Najwcześniej, w latach 1993-1994 zagraniczni eksperci z Edynburga i Berlina wspierali tworzenie 
planu działania dla krakowskiego Kazimierza. Nieco później Szczecin korzystał z pomocy ho-
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11.2.1. Tożsamość celu działań i ich zakresu
Zbieżność celu działań rewitalizacyjnych i ich zakresu w analizowanych mia-

stach miała raczej charakter przypadkowy niż była świadomie wybraną opcją polity-
ki społeczno-gospodarczej. Po latach gospodarki nakazowej, centralnie realizowanej 
w niedemokratycz nym państwie, narosłe potrzeby i negatywne uwarunkowania, w tym 
brak wiedzy i umiejętności zarządzania procesami, których uczestnikami byłoby wiele 
samodzielnych podmiotów, były zbliżone. Do szczególnie silnie odczuwanych potrzeb 
(i logistycznie względnie łatwych do zaspokojenia) należały potrzeby remontowe (ulic, 
osiedli, domów, mieszkań), mieszkaniowe (nowe budownictwo), ochrona zabytków 
(starówki), przywracanie funkcji kulturowych i ekonomicznych fragmentom miasta 
(starówki). Stąd też powtarzalność celów w poszczególnych programach rewitalizacyj-
nych. 

Zakres programów w poszczególnych miastach był różny. Najszerszy w Szcze-
cinie, również pod względem oprzyrządowania go szeregiem instytucji, fi nansowych, 
zarządczych i realizacyjnych; najwęższy – jak się wydaje – w Gdańsku. W programie 
szczecińskim widoczna jest także próba koordynowania realizacji poszczególnych pro-
jektów, także w wymiarze czasowym.

Na formułowanie zakresu celów programów istotny wpływ miała specjalizacja 
zagranicznych instytucji pomocowych, które współpracowały z poszczególnymi mia-
stami. Tam gdzie władze miejskie potrafi ły sformułować programy autonomiczne, nie-
zależne od przedmiotu działania agencji zagranicznych, programy obejmowały więcej 
elementów rewitalizacji i włączały więcej rodzimych, ogólnie dostępnych instrumentów 
fi nansowych (Szczecin, Gdańsk, Bielsko-Biała, Dzierżoniów).

Cechą charakterystyczną większości analizowanych programów było to, że 
począt kowo budowane były wokół konkretnych, umiejscowionych lokalnie projek-
tów: remontów budynków, remontu i rewitalizacji starówki, nowego budownictwa 
mieszkaniowego. Później planowane cele strategiczne rewitalizacji były w większo-
ści analizowanych miast podobne: poprawa warunków życia ludności, wizerunku 
i jakości przestrzeni na obszarze rewitalizowa nym, ochrona dziedzictwa kulturowe-

lenderskiego programu pn. Demonstracyjny projekt renowacji ekologicznej oraz w późniejszym 
czasie współpracował z fi rmami norweskimi i amerykańskimi, Sopot z Amerykańską Agencja 
Rozwoju Regionalnego (USAID) oraz wspólnie z Dzierżoniowem – z Brytyjskim Funduszem 
Know-how, Lublin – z Fundacją Demokracji Lokalnej. Gdańsk korzystał z duńskiego programu 
termomodernizacji, Płock z pomocy swojego miasta partnerskiego Darmstadtu. Bielsko-Biała pod-
jęła współpracę z Amerykańską Firmą Doradczą ds. Planowania Przestrzennego i Rozwoju Eko-
nomicznego (PADCO) i z Amerykańską Fundacja Społeczności Mieszkaniowej (CHF). To właśnie 
kooperacja z CHF w l. 1996-1998 miała, według A. Czyżewskiej, istotne znaczenie dla rozwoju 
działań rewitalizacyjnych w miastach pionierskich: „pozwoliły one przedstawicielom ośmiu miast 
polskich (takich jak Bielsko-Biała, Kłodzko, Płock, Przemyśl, Rybnik, Sopot, Zamość i Ziębice) 
prześledzić od strony bardzo praktycznej procesy organizowania i wdrażania programów rewita-
lizacji w kontekście ekonomicznego rozwoju lokalnego w miastach amerykańskich” (Czyżewska 
2008, s. 30).
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go i środowiska przyrodniczego, dążenie do zrównowa żonego rozwoju miasta. Cele 
operacyjne natomiast, początkowo formułowane podobnie do celów strategicznych, 
z biegiem czasu zostały zróżnicowane i różnie zhierarchizowane w za leżności od 
problemów, z jakimi zmagały się poszczególne miasta. Najczęściej wymieniane to: 
zachowanie tożsamości miasta, zwiększenie aktywności gospodarczej, pobudzenie 
tury styki i handlu, odnowa przestrzeni publicznych, modernizacja infrastruktury 
i systemów transportowych oraz rozwój kulturalny. Mimo to potrzebna w rewitaliza-
cji wieloaspektowość nie była w realizowanych programach widoczna. Dominowało 
podejście stricte remontowe z elementami poprawy jakości przestrzeni publicznych. 
Tylko w niewielkim zakresie działania rewitalizacyjne przyczyniały się do powsta-
wania miejsc pracy (Lublin), poprawy sytuacji społecznej (Lublin, Dzierżoniów), 
rozwoju kulturalnego (również Lublin i Dzierżoniów). Akceptacja społeczna była 
często pozostawiana na marginesie prowadzonych działań, co szczególnie dobitnie 
pokazały wyniki konkursu na zagospodarowanie przestrzeni jednego z kwartałów 
w Szczecinie, gdzie bez konsultacji społecznej planowano wyburzenie szkoły pod-
stawowej.

11.2.2. Organizacja instytucjonalno-prawna
Ze względu na brak regulacji ustawowych oraz doświadczeń krajowych w zakresie 

rewitalizacji miasta pionierskie przy organizowaniu instrumentarium instytucjonalnego 
korzystały z pomocy ekspertów zagranicznych, a wraz z powstaniem Stowarzyszenia 
Forum Rewitalizacji stopniowo także z krajowych.

Wszystkie analizowane miasta wyodrębniły specjalne jednostki organizacyjne, 
których zadaniem miała być koordynacja działań rewitalizacyjnych na terenie miasta. 
Miasta te korzystały z doświadczeń zagranicznych i w zależności od modelu organi-
zacyjnego stosowanego przez partnera zagranicznego decydowały się na różne formy 
prawno-organizacyjne tej koordynacji. Najczęściej był to pełnomocnik prezydenta ds. 
rewitalizacji lub w większych miastach zespół koordynujący złożony z ekspertów z jed-
nego lub różnych wydziałów Urzędu Miasta. Organy te miały w większości przypadków 
uprawnienia koordynujące, nadzorcze. W przypadku Szczecina natomiast, gdzie rewita-
lizację prowadziły spółki miejskie będące w posiadaniu przekazanych im nieruchomo-
ści komunalnych, członkowie zespołu koordynacyjnego pełnili funkcję zgromadzenia 
wspólników i uczestniczyli w decyzjach zarządu spółek. Można więc wskazać dwie for-
my prowadzenia programu rewitalizacji z poziomu miasta, które wykształciły się przed 
2004 r. (tab. 11.2.).

Kolejną analizowaną kwestią związaną z podejmowaniem działań rewitalizacyj-
nych w miastach pionierskich były dokumenty porządkujące założenia tworzonych pro-
gramów rewitalizacji. W związku z brakiem regulacji ustawowych przez dłuższy czas 
jedyne odniesienie do rewitalizacji zawierała Ustawa o zagospodarowaniu przestrzen-
nym z 1994 r. Z jej przepisów wynikało, że w studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy musi zostać przeprowadzona delimitacja obszarów 
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rehabilitowanych (zabudowy i infrastruktury) oraz obszarów do przekształceń. Chaos 
planistyczny, który był efektem unieważnienia wszystkich planów miejscowych uchwa-
lonych przed 1994 r., nie sprzyjał myśleniu o rewitalizacji i jej planowaniu (Leunig, 
Swaffi eld 2008, s. 55).

Tabela 11.2. Funkcje koordynatora ds. rewitalizacji.
Koordynator Główne funkcje

Doradca  stymulowanie dialogu z inwestorami zewnętrznymi, właścicielami nieruchomości 
na obszarze rewitalizowanym, społecznością lokalną etc.,
 wspieranie ich działań za pomocą instrumentarium fi nansowo-zarządczego 
uchwalonego przez gminę, np. Lublin, Płock;

Decydent  wpływ na politykę inwestycyjną spółek miejskich podejmujących działania 
rewitalizacyjne, np. w Szczecinie.

a Podobne podejście zastosowano w Sopocie (decyzja o powołaniu na wzór Szczecina spółki z o.o., 
brak realizacji) oraz w Bielsku-Białej, gdzie rozpoczęto przygotowania do utworzenia fundacji, 
która miała przejąć część mienia komunalnego i kierować we współpracy z miastem działaniami 
rewitalizacyjnymi, fundacja nie powstała.
Źródło: Opracowanie własne.

Brakowało nie tylko stabilizacji systemu zagospodarowania przestrzennego, 
fundamentalnego dla szerszego uruchomienia procesów rewitalizacji miast, ale tak-
że podstaw systemowych, w tym ustawowego wprowadzenia możliwości ograni-
czenia prawa własności, gdy wymaga tego interes społeczny (publiczny). Prawo 
własności stało się obecnie, w okresie transformacji podstawowym fundamentem 
ustroju Polski i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że prawo to, gwaranto-
wane konstytucyjnie, nie wiązało się i nie wiąże nadal z bliżej skonkretyzowanymi 
obowiązkami124.

Mimo braku regulacji, część miast, jak pokazują badania A. Rębowskiej (2007, 
s. 119), sporządziła programy rewitalizacji przed lub w 2004 r. Odpowiedzi na ankiety 
nie udało się uzyskać od wszystkich polskich miast, ale liczba odesłanych ankiet na po-
ziomie 388, pozwala na wyciąganie pewnych wniosków, zwłaszcza że wszystkie duże 
miasta odpowiedzi udzieliły (por. tab. 11.3.).

Średnio 15,2% miast, które odpowiedziały na ankietę, zadeklarowało posiadanie 
programów rewitalizacji, najwięcej w grupie największych miast. Dane ilościowe nie 
w pełni obrazują sytuację. Po pierwsze w 2004 r. część miast sporządziła już lokalne 
programy rewitalizacji w oczekiwaniu na środki unijne. Po drugie, miasta, które miały 
uchwalone programy rewitalizacji jeszcze przed 2003 r., często mając świadomość po-

124 W polskiej konstytucji brakuje formuły „własność zobowiązuje”, która pełni podstawową rolę 
w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Ograniczenie swobody właścicieli do „granic usta-
lonych przez odrębne ustawy i zasady współżycia społecznego” (art. 3 ust. 1 Ustawy o zagospo-
darowaniu przestrzennym z 1994 r.) okazało się w tym kontekście jedynie politycznie poprawną 
formułką.



Modele rewitalizacji miast w Polsce – ocena założeń 201

ziomu degradacji swojej przestrzeni, rozpoczynały planowanie rozwoju miasta właśnie 
od programów rewitalizacji. Konstruowanie strategii rozwoju miasta było więc często 
wtórne wobec programu rewitalizacji lub strategii mieszkaniowej.

Tabela 11.3. Miasta posiadające w 2004 r. program rewitalizacji obszarów zdegradowa-
nych.

Klasa wielkości miast
Miasta posiadające 

program rewitalizacji 
(%)

W tym program odnowy 
obszarów mieszkaniowych 

(%)
0 – miasta liczące 100 i więcej tys. 
mieszkańców 50,0 72,2

1 – 50-99,9 tys. mieszkańców 26,3 31,6
2 – 20-49,9 tys. mieszkańców 21,7 30,0
3 – 10-19,9 tys. mieszkańców 15,7 27,5
4 – 5-9,9 tys. mieszkańców 10,2 23,7
Średnio 15,2 31,4
Źródło: Rębowska 2007, s. 118.

Niedoskonałości wynikające z braku ustalonej hierarchii planów oraz strategii roz-
woju i rewitalizacji miały związek z brakami systemu planowania przestrzennego i stałą 
pustką regulacyjną na poziomie krajowym w zakresie rewitalizacji. Miasta odczuwały 
ten brak i kilkakrotnie, m.in. poprzez wystąpienia Związku Miast Polskich, dopominały 
się o regulację ustawową, która jednoznacznie określiłaby organizację procesu rewita-
lizacji. 

11.2.3. Finansowanie
Brak regulacji ustawowej w zakresie rewitalizacji przekładał się także na ogra-

niczenie możliwości fi nansowego wsparcia rewitalizacji ze środków publicznych 
i przesądzał o sposobie prowadzenia działań przez miasta pionierskie, które podej-
mując działania rewitalizacyjne, wobec braku polityki rządu wobec miast były zda-
ne na siebie. Swoje działania fi nansowały ze środków własnych – dochodów bieżą-
cych i innych źródeł (m.in. emisji obligacji komunalnych). Mogły także ubiegać się 
o środki pomocowe z zagranicy. W zależności od charakteru prowadzonych działań 
gminy tworzyły odpowiednie do swoich potrzeb i możliwości montaże fi nansowe. 
Dotyczyło to tylko dość bogatych miast, których dochody znacznie przekraczały 
średnią krajową.
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Programy małych ulepszeń
Na poziomie krajowym nie wypracowano w l. 1990-2003 instrumentów przeznaczonych 

wyłącznie do fi nansowania rewitalizacji. Dlatego program małych ulepszeń (PMU), 
konstrukcja zaadaptowana z Niemiec (kleinteilige Massnahmen) (Bryx, Jadach-Sepioło 
2009), wydaje się szczególnie interesujący, ponieważ raz wykorzystany w jednym mieście 
był potem powtarzany w innych, stając się pewnego rodzaju wzorcem postępowania. 
W Niemczech programy te są jednym z elementów strategii rewitalizacyjnej, nie zastępują 
jej, ale dość dobrze uzupełniają. Należy więc pamiętać o tym, że jest to wzorcowy instrument 
działań cząstkowych – fi nansowania remontów i modernizacji budynków i powinien być – 
i tak właśnie jest w Niemczech – łączony z instrumentami wspierającymi szersze działania 
inwestycyjne, społeczne, kulturalne i gospodarcze. 

PMU został uruchomiony po raz pierwszy w Szczecinie, a potem przejęty w kilku 
miastach, m.in. w Dzierżoniowie, Bielsku-Białej (Program ulepszeń lokatorskich) i Sopocie. 
W Szczecinie polega na dotowaniu (refundacji) części kosztów prac remontowych 
i modernizacyjnych wykonywanych przez lokatorów (właścicieli mieszkań we 
wspólnotach mieszkaniowych). Co ważne, program stosowany jest na obszarach miasta nie 
przeznaczonych do natychmiastowej rewitalizacji, a więc jest raczej pomocą w działania 
rewitalizacyjnych, hamując proces dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych także na innych 
terenach i przenoszenie się zjawisk kryzysowych. Według danych podanych przez A. Muzioł-
Węcławowicz (2009, s. 11), w l. 1995-2007 w PMU w Szczecinie przeprowadzono remonty 
i modernizacje o łącznej wartości ponad 18 mln zł, przy czym dofi nansowanie z budżetu 
miasta wyniosło ok. 6,5 mln zł.

W Dzierżoniowie PMU był i jest traktowany jako podstawowy instrument fi nansowania 
działań rewitalizacyjnych. Co prawda nie został ograniczony jedynie do obszaru rewitalizacji, 
jest tam jednak najczęściej wykorzystywany. Zarówno władze miasta, jak i właściciele 
nieruchomości pozytywnie wypowiadają się na jego temat i liczą na kontynuację działań 
(Mliczyńska-Hajda 2008, s. 36-37).

Funkcjonowanie programów małych ulepszeń nie zakończyło się z chwilą wejścia Polski 
do UE. Wręcz przeciwnie, okazało się, że dla miast, które planują remonty i modernizacje 
prowadzone przez właścicieli bądź najemców z dofi nansowaniem ze strony miasta jest to 
wręcz idealne rozwiązanie. Wobec tego kilka innych miast wdrożyło bądź planuje wdrożyć 
PMU (m.in. Gdańsk, Białystok, Wałbrzych, Recz i Żory) jako sprawdzony mechanizm, PMU 
jest łatwy w zastosowaniu, a więc szczególnie użyteczny.

Istotną zmianę w funkcjonowaniu PMU przyniosły decyzję regionalnych izb 
obrachunkowych oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (I SA/
Wr 1279/07) i NSA (II GSK 411/08 ), stwierdzające, że gminy nie mogą dotować prac 
remontowych i modernizacyjnych prowadzonych przez wspólnoty mieszkaniowe, ponieważ 
zgodnie z wykładnią NSA nie stanowi to zaspokojenia potrzeb całej wspólnoty samorządowej, 
a jedynie wybranych jej przedstawicieli. Wobec powyższego dalsze funkcjonowanie PMU 
stanęło pod znakiem zapytania, a jedyną formą wsparcia remontów dokonywanych przez 
wspólnoty mieszkaniowe na poziomie lokalnym są obecnie dotacje na remonty obiektów 
zabytkowych. 

Źródło: Opracowanie własne.
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Wśród kilku najczęściej stosowanych przez polskie miasta instrumentów fi nan-
sowych obok wsparcia fi nansowego kosztów remontów ponoszonych przez podmioty 
prywatne (np. fi nansowanie kosztów kredytów) warto wyróżnić obligacje komunalne, 
z których dla celów rewitalizacji korzystały w różnym zakresie m.in. Będzin i Bielsko-
Biała. Nie jest to instrument z defi nicji bezpośrednio przeznaczony do fi nansowania 
rewitalizacji, ale jako odpowiedni właśnie do fi nansowania programów a nie tylko pro-
jektów, z pewnością powinien być traktowany jako przedkładany w modelu rewitalizacji 
polskich miast.

Niewiele uwagi poświęcono dotychczas środkom prywatnym w fi nansowaniu 
rewitalizacji. Ich udział jest znaczny, jeśli spojrzy się na wartość inwestycji w PMU. 
Należy pamiętać, że są to inwestycje „mrówcze”, niewielkie, choć w dość dużej 
liczbie. Poza tym PMU i inne tego typu programy remontowo-modernizacyjne, choć 
przeciwdziałają dekapitalizacji zasobów nie są rewitalizacją w szerokim rozumieniu 
i nie mogą być w żadnym wypadku jedynymi instrumentami realizacji programów 
rewitalizacji. Ponieważ rewitalizacja nie była w zasadzie w latach 1990-2003 przed-
miotem programowanych działań na szerszą skalę, inwestycje prywatne zmierza-
jące do odnowy budynków i ich otoczenia wynikały z decyzji inwestorów, nie zaś 
ze świadomej polityki władz miejskich (wyjątkiem, lecz zakończonym niepowo-
dzeniem, są z pewnością próby „komercyjnej” rewitalizacji kwartałów miejskich 
w Szczecinie).

Społeczno-kulturalne cele rewitalizacji wymagają zaangażowania sektora prywat-
nego i społecznego oraz publicznych instrumentów fi nansowych ułatwiających to za-
angażowanie. W przypadku Lublina i Dzierżoniowa taką rolę w omawianym okresie 
pełniły dotacje z budżetu miasta.

Charakterystyczne jest to, że większe inwestycje były fi nansowane w znacznym 
stop niu ze środków pomocowych (publicznych) z zagranicy (np. Gdańsk – termomo-
dernizacja budynków mieszkalnych we współpracy z rządem duńskim, Płock – po-
moc miasta partner skiego Darmstadt w odnowie kilku kamienic i utworzeniu Ośrodka 
Kultury Niemieckiej, Bytom – modernizacja zasobów mieszkaniowych i infrastruk-
tury ze środków miasta Recklin ghausen w ramach pomocy ze strony IBA Emscher 
Park) (GTZ, UMiRM 2003). Wpłynęło to na utrwalenie przekonania o dominującej 
roli środków publicznych w procesie rewitalizacji. Dodatkowym impulsem do ugrun-
towania takiego przekonania był nieuzasadniony optymizm związany z możliwością 
uzyskania środków na rewitalizację z pomocy przedakcesyjnej. Miasta zaczęły trak-
tować rewitalizację jako furtkę do uzyskania środków unijnych nie tylko na remonty, 
ale również na projekty infrastrukturalne, zastanawiając się, jak zdobyć wkład własny 
w obrębie sektora publicznego, nie biorąc pod uwagę prawie wcale sektora prywatne-
go. Nawiązując do przykładu Brytyjskiego Funduszu Know How Fund, projektowano 
w Bielsku-Białej utworze nie fundacji, mającej wspomagać włączanie się prywatnych 
inwestorów do działań rewitali zacyjnych, ale plany te nie doszły do skutku, w kilku 
miastach natomiast podpisano umowy indywidualne z inwestorami, którzy realizowali 
drobne projekty.
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11.2.4. Zarządzanie
Instrumenty fi nansowe są jedynie środkiem realizacji programu rewitalizacji, przy 

czym przez realizację programu rewitalizacji rozumiemy tu zarządzanie rewitalizacją 
jako procesem inwestycyjnym (Bryx 2009, s. 36). Zarządzanie rewitalizacją składa się 
z czterech głównych elementów: planowania (programowania), organizacji, kierowa-
nia, kontroli. Należy podkreślić, że w tym przypadku planowanie nawet w aspekcie 
zarządczym powinno być rozumiane dość szeroko, a ponieważ odnosi się do programu 
rewitalizacji, powinno obejmować:
 oprzyrządowanie urbanistyczne programu rewitalizacji (opis zastosowania narzę-

dzi urbanistyki operacyjnej oraz plany zagospodarowania przestrzennego wynika-
jące z istniejącego prawa),

 plany społeczno-ekonomiczne dotyczące sytuacji na obszarze objętych progra-
mem.
Tymczasem, jak pokazały badania D. Bartoszewicz i K. Donimirskiej, większość 

programów i strategii rewitalizacji przedstawiała tylko urbanistyczną wizję tego proce-
su. Autorki wskazały następujące dokumenty służące planowaniu procesów rewitaliza-
cji w polskich miastach:
 „strategie rozwoju miast,
 studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast,
 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące śródmieścia lub 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji,
 opracowania studialne (w tym historyczno-konserwatorskie),
 koncepcje funkcjonalno-przestrzenne,
 różnego rodzaju programy operacyjne,
 realizacyjne projekty wykonawcze” (Bartoszewicz, Donimirska 2005, s. 31).

Wykaz ten jest uporządkowany zgodnie z logiczną kolejnością sporządzania, jed-
nak dokumenty planistyczne w poszczególnych miastach były opracowywane w ko-
lejności od programu operacyjnego do strategii miasta, co mogło przełożyć się na 
brak spójności tych dokumentów. Dlatego w wielu wypadkach założenia programów 
rewitalizacji w miastach charakteryzowały się podobnym stopniem ogólności co do-
kumenty strategiczne, co zdecydowanie utrudniało ich realizację. Z biegiem czasu 
miasta pionierskie udoskonalały i aktualizowały swoje programy rewitalizacji, zhar-
monizowały ich treść z planami miejscowymi i strategią rozwoju miasta, czego efek-
tem było stosunkowo dobre przygotowanie tych miast do rozpoczęcia batalii o fundu-
sze unijne w 2004 r.

Jako wzorcowe rozwiązanie w zakresie planowania działań rewitalizacyjnych na-
leży wskazać planowanie rewitalizacji dzielnic Kośminek i Stare Bronowice w Lubli-
nie, gdzie przemyślany został proces planistyczny i zaangażowana społeczność lokalna. 
Zresztą w tym przypadku na planowaniu się nie skończyło, ponieważ również w kolej-
nych fazach wdrażania programu rewitalizacji współuczestniczyli przedstawiciele spo-
łeczności lokalnej. Charaktery styczne było to, że zostali oni wybrani z grupy najbardziej 
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aktywnych uczestników spotkań planistycznych, co dawało duże szanse na ich dalsze 
zaangażowanie.

Nie udało się w analizowanym okresie pobudzić szerszej współpracy sektora pu-
blicznego i prywatnego. Zaważył brak umiejętności, nierekompensowany regulacjami 
prawnymi (np. przepisami regulującymi partnerstwo publiczno-prywatne), oraz stosun-
kowo mała atrakcyjność inwestycyjna obszarów rewitalizacji w zestawieniu z łatwo do-
stępnymi terenami niezainwestowanymi. Kierowanie programami rewitalizacji opierało 
się na stopniowej realizacji przez podmioty publiczne zadań założonych w programach 
rewitalizacji, przy czym, co wydaje się dość ważne, ze względu na niewielką w stosunku 
do potrzeb rewitalizacyjnych ilość środków fi nansowych wybierano projekty niewielkie. 
Stąd wynika też dominacja działań remontowo-modernizacyjnych. Większe projekty, 
szczególnie infrastrukturalne, fi nansowane były najczęściej ze środków pomocowych. 
Dobre efekty przyniosło powierzenie zarządzania projektem rewitalizacji spółce pry-
watnej w Tarnobrzegu (krakowska spółka Archigraf). Nie można natomiast traktować 
tego przykładu jako wzorcowego ze względu na jednorazowy charakter współpracy przy 
realizacji konkretnej inwestycji (Skalski 2006, s. 51-53).

W ograniczonym zakresie prowadzono także działania aktywizujące społeczność 
lokalną i rozwój nie tylko obszaru rewitalizowanego, ale całego miasta, np. program 
Poezja na Murach w Dzierżoniowie, czy współpraca władz z ośrodkiem kulturalnym 
Brama Grodzka – Teatr NN oraz Teatrem Gardzienice w Lublinie (Czyżewska, Muzioł-
Węcławowicz 2008, s. 33).

Dość słabo wypada natomiast ocena kontroli realizacji programów rewitalizacji. 
Naj częściej jedyną formą zbierania informacji o postępie prac były sprawozdania przed-
stawiane Radzie Miasta przez pełnomocników ds. rewitalizacji lub zespoły koordynu-
jące. Dotyczyły one przeważnie wydatkowanych środków i zakresu prac wykonanych 
w danym okresie spra wozdawczym. W Dzierżoniowie na przykład sprawozdania od-
nosiły się także do aktualnych wydarzeń związanych z rewitalizacją, w których mia-
sto było zaangażowane (konferencje, szkolenia, warsztaty) (Mliczyńska-Hajda 2008, s. 
29). Brakowało natomiast informacji o zmianach, jakie wywołuje program na obszarze 
rewitalizacji. Trudno wnioskować, czy miały one korzystny wpływ na rewitalizowany 
obszar (poza względami estetycznymi), ponieważ w większości przypadków miasta nie 
dysponowały dokładnymi informacjami o sytuacji na ob szarze w momencie rozpoczy-
nania projektu. Prowadzone ankiety, które mogłyby tę sytuację naświetlić, były najczę-
ściej jednorazowe lub – jak w przypadku Bielska-Białej, nie opraco wano ich wyników.

W 1999 r. E. Zawadzki w ekspertyzie dotyczącej programów modernizacyjnych 
miejskich zasobów mieszkaniowych i użyteczności publicznej, realizowanych przed 
1999 r. w Polsce, wskazał trzy instrumenty kontroli przebiegu rewitalizacji:
 „spotkania z instytucjami i partnerami uczestniczącymi w programie,
 przygotowanie sprawozdań opisujących środki i prowadzone działania, uzyskiwa-

ne efekty, napotkane bariery itp.,
 sprawozdania o roboczych kontaktach z inwestorami i sposobie rozwiązywania sy-

tuacji konfl iktowych” (Zawadzki 1999, s. 12).
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Instrumenty te byłyby rzeczywiście pomocne miastom w kontroli realizacji progra-
mów, ale przy założeniu, że miasta byłyby w stanie odnieść zebrane w sprawozdaniach 
dane do informacji bazowych. Nie jest to istotne w przypadku sprawozdań ze spotkań, 
ale nakłady fi nansowe i efekty powinny być zestawiane z danymi z poprzednich okre-
sów oraz początku realizacji programu. Inaczej może się okazać, jak na przykład wynika 
z analizy przypadku Dzierżoniowa, że program rzeczywiście przynosi widoczne gołym 
okiem efekty, ale nie sposób ocenić ich skali, a więc efektywności wykorzystywanych 
środków. Dlatego, należy wskazać jako dość istotną słabość programów pionierskich 
brak zinstrumentalizowanego systemu zbierania danych o zróżnicowaniu przestrzen-
nym zjawisk społeczno-ekonomicznych na terenie rewitalizowanym. Jedyne acz niepeł-
ne, nie do końca dostępne i rozproszone w różnych wydziałach miejskiej administracji 
są urbanistyczne dane inwentaryzacyjne.

11.2.5. Współuczestnictwo podmiotów niepublicznych w projektach 
na każdym etapie ich realizacji

Analiza działań podejmowanych w miastach skłania do stwierdzenia, że przed 
2004 r. nie wypracowano trwałych mechanizmów partycypacji społeczności lokalnej 
w rewitaliza cji. Jak wynika z badań Forum Rewitalizacji, możliwość zafałszowania 
oznak partycypacji społecznej jest na tyle duża, że społeczności lokalne nie ufają wła-
dzy samorządowej aż do momentu uzyskania pierwszych odczuwalnych efektów popra-
wy. Dopiero wtedy, jak pokazują doświadczenia Szczecina, Lublina, Sopotu, Będzina 
i Dzierżoniowa, społeczność jest skłonna włączyć się aktywnie do działań rewitalizacyj-
nych, identyfi kuje się z programem i akceptuje jego prowadzenie (Czyżewska, Muzioł-
Węcławowicz 2008, s. 28-29).

Inną formą partycypacji społecznej, na którą zwraca uwagę m.in. E. Bończak-
Kucharczyk, jest udział właścicieli nieruchomości w procesach rewitalizacji. Ich 
zaangażowa nie w przypadku programów mieszkaniowych ma dla polskich miast klu-
czowe znaczenie, ciągle jest jednak niewystarczające. E. Bończak-Kucharczyk wskazu-
je przede wszystkim na istotne bariery, utrudniające włączenie się właścicieli do progra-
mu rewitalizacji:
 przeciągające się postępowania spadkowe i wyjaśnianie stanu prawnego nierucho-

mości,
 niskie dochody z czynszów, słaba egzekwowalność czynszów od osób mających 

administracyjny przydział na mieszkanie (Bończak-Kucharczyk 2002).
Mimo tych barier, wielu właścicieli, szczególnie w miastach, w których funkcjonują 

programy małych ulepszeń, zdecydowało się na wykorzystanie szansy na odnowę swoich 
nieruchomości z dofi nansowaniem ze strony miasta. Warte uwagi jest także to, że w nie-
których miastach (np. Bielsku-Białej) program adresowany był także do lokatorów (na-
jemców), a więc osób niezwiązanych prawem własności z zajmowaną nieruchomością. 

Członkami społeczności lokalnej, którzy ze względu na siłę ekonomiczną powinni 
również być uwzględniani w strategiach partycypacyjnych, są przedstawiciele biznesu. 
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Trudno uznać za wystarczające akcje informacyjne, niepoparte spotkaniami z potencjal-
nymi zainteresowanymi. W większości przypadków próby ich włączenia do programów 
nie dały rezultatów. Mimo kilku przykładów udanej kooperacji (np. łódzka Manufaktura 
czy poznański Stary Browar), należy podkreślić, że rozwiązania wypracowane przed 
2004 r. nie są satysfakcjonujące w porównaniu z potencjałem, jaki istnieje po stronie 
przedstawicieli biznesu.

Brak przepisów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie włącza-
nia spółek zewnętrznych w zarządzanie procesami rewitalizacji, jak to jest np. w Niem-
czech i we Francji spowodował, że współpraca ograniczała się do wniesienia nierucho-
mości rewitalizowanych aportem do spółki prywatnej z udziałami miasta i uczestnictwo 
w decyzjach zarządu spółki na zasadach prawa handlowego.

W ocenie członków Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji jednostkowy i zindywidu-
ali-zowany charakter projektów rewitalizacyjnych wynika przede wszystkim z koniecz-
ności uwzględnienia różnorodnych lokalnych uwarunkowań. W przypadku pobudzania 
tego pro cesu o dużym stopniu złożoności i zróżnicowania przestrzennego, bezcelowe 
jest formułowa nie jednolitej procedury decyzyjnej125. Istotniejsze od znormalizowanych 
procedur plani styczno-decyzyjnych są elastyczność i umiejętność dostosowania do wa-
runków lokalnych. Dlatego godne wyróżnienia są rozwiązania wypracowane przez mia-
sta (ich władze bądź spo łeczności lokalne), które wykorzystując dostępne instrumenta-
rium prawne, planistyczne i fi  nansowe, prowadzą do rewitalizacji przestrzeni miasta. 
Podobne wnioski z analizy doświad czeń rewitalizacyjnych Dzierżoniowa wyciąga D. 
Mliczyńska-Hajda, postulując zastąpienie dążenia do uniwersalnego modelu procesu re-
witalizacji „poszukiwaniem i określeniem otwartego zbioru algorytmów” (Mliczyńska-
Hajda 2008, s. 87).

Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji skłania się więc ku temu, aby uznać za mode-
lowe w polskich warunkach:
 „małe projekty sąsiedzkie i systemy ich wspierania przez gminy (projekty „nasz 

dom” czy „małych ulepszeń” w Szczecinie),
 samopomoc społeczną i lokalne inicjatywy (Lublin, Płock, Sopot),
 kredytowanie, refundowanie i dotowanie wspólnot mieszkaniowych (Dzierżoniów 

i Sopot),
 dotowanie obiektów zabytkowych (w powszechnym użyciu),
 wykorzystywanie programów pomocowych (Dzierżoniów i Sopot)” (Czyżewska 

2008, s. 30).
Są to wzorce godne naśladowania, stanowiące swoisty drogowskaz dla miast o po-

dobnych celach i potrzebach rewitalizacyjnych, mimo że żadne z analizowanych miast 
nie wypracowało kompleksowego modelu rewitalizacji, integrującego elementy prze-
strzennej, społecznej i ekonomicznej odnowy przestrzeni miejskiej w odniesieniu do 

125 „Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie prowadzi do wniosku o konieczności wykorzystywa-
nia bardzo zmiennych możliwości i uwarunkowań lokalnych, które z natury rzeczy mają charakter 
unikalny i niepowtarzalny” (Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2008, s. 22).
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wszystkich elementów wskazanych w defi nicji modelu rewitalizacji. Wypracowano więc 
kilka algorytmów wykorzystywanych w czasie realizacji działań rewitalizacyjnych, bra-
kuje jednak systemowego ujęcia wszystkich elementów modelu, które tworzyłoby pełne 
otoczenie prawno-fi nansowe dla rewitalizacji, będącej procesem wieloletnim, wielo-
aspektowym i z racji znacznej kapitałochłonności i zróżnicowania problemów na obsza-
rze kryzysowym wymagającym współdziałania podmiotów niepublicznych.

11.3. Projekty ustaw poświęconych rewitalizacji – próby budo-
wania kompleksowej polityki rewitalizacji
Prace nad ustawą rewitalizacyjną zostały rozpoczęte w pierwszej połowie lat dzie-

więćdziesiątych i doprowadziły do powstania w 1993 r. projektu Ustawy o rehabilitacji 
istniejących zasobów mieszkaniowych w ramach programowanych operacji rewitaliza-
cji enklaw śródmiejskich. Mimo znacznego zaawansowania prac autorzy projektu byli 
świadomi niedostatecznej znajomości potrzeb rewitalizacyjnych i systemu legislacyj-
nego Polski do programowania rewitalizacji. Jak podaje K. Skalski w uzasadnieniu do 
pierwszego polskiego projektu, „zapis ustawowy o metodach modernizacji obszarów 
urbanistycznych został ujęty we francuskiej ustawie o kierunkach rozwoju miast (Loi 
d’Orientation pour la Ville z 1991 r.) dopiero po 15 latach od realizacji pierwszych 
Operacji Programowanych w zakresie Modernizacji Zasobów. Poprzednio ich realizacja 
opierała się na zarządzeniu ministra budownictwa. Zapis ustawowy stał się wynikiem 
15 lat praktyki i udoskonalania narzędzi prawnych, fi nansowych i operacyjnych, które 
pozwoliły na remont 1,5 miliona mieszkań niekomfortowych od roku 1977” (Skalski 
1993, s. 2). Projekt nie został uchwalony, ani nie doprowadził do powstania innego niż 
ustawa instrumentarium wspomagającego rewitalizację obszarów śródmiejskich.

Tabela 11.4. Projekty ustaw poświęconych rewitalizacji.
Czas prac Tytuł opracowanego dokumentu

1993 Projekt założeń do ustawy o rehabilitacji istniejących zasobów mieszkaniowych w ramach 
programowanych operacji rewitalizacji enklaw śródmiejskich

1995 Założenia do ustawy o renowacji i modernizacji zabudowy miejskiej
1997 Projekt ustawy o renowacji i modernizacji obszarów zabudowanych
2000 Założenia do projektu ustawy o rewitalizacji i projekt ustawy o rewitalizacji
2002 Projekt ustawy o programach rewitalizacji
2004 Założenia do projektu ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich
2005 Założenia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

2006 Założenia do ustawy o rewitalizacji i projekt ustawy o rewitalizacji oraz wspieraniu 
remontów i niektórych inwestycji budowlanych

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejną próbę podjęto w drugiej połowie lat 90. XX wieku w sejmowej Podkomi-
sji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (1997). Prace nie zostały za-
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kończone w związku z zakończeniem kadencji Sejmu (Zawadzki 1999, s. 2). Projekt 
w 2000 r. trafi ł do Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, tutaj został dopracowany 
i 27.03.2002 r. jako gotowy projekt Ustawy o programach rewitalizacji został przedsta-
wiony do uzgodnień międzyresortowych.

Projekt Ustawy miał regulować następujące zagadnienia:
 specjalne i skuteczne zasady działań na obszarach poddawanych rewitalizacji;
 narzędzia wsparcia fi nansowego dla kompleksowych, fachowo przygotowanych 

i prowadzonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 określenie pojęcia działań rewitalizacyjnych („gruntownie przygotowane, kom-

pleksowe przedsięwzięcia obejmujące nie tylko sferę materialno-techniczną, ale 
także społeczną i ekonomiczną”; Uzasadnienie… 2002, s. 2);

 standardy (w tym pojęciowe) i procedury dla zapewnienia przejrzystości procesów 
rewitalizacji (m.in. zasady ochrony własności, kryteriów rozwoju przestrzennego) 
(Uzasadnienie… 2002).
Za najistotniejsze części projektu uznano uregulowania proceduralno-organizacyj-

ne, zakres fi nansowania procesów rewitalizacji ze środków publicznych oraz włącza-
nie społeczności lokalnej do procesu planowania i realizacji programów rewitalizacji. 
Wyraźnie rozstrzygnięte zostały także formy prowadzenia usług publicznych w trakcie 
procesu rewitalizacji.

Nie wprowadzono w projekcie szczególnych rozwiązań dla różnych typów obsza-
rów. Działania rewitalizacyjne miały być prowadzone na podstawie programów rewita-
lizacji przygotowywanych i wdrażanych przez pełnomocnika ds. rewitalizacji. W tym 
miejscu ustawodawca sankcjonował praktykę miast, które do tej pory stosowały taką 
procedurę bez ustawowych regulacji. Projekt ustawy przekazywał radzie gminy ważne 
uprawnienia w zakresie przygotowania i realizacji programu rewitalizacji, w szczegól-
ności możliwość decydowania o jego parametrach (delimitacji obszaru, terminach opra-
cowania i etapowania prac, zasadach powoływania pełnomocnika).

Istotnym składnikiem projektu, który w rezultacie przesądził o jego odrzuceniu 
przez Ministerstwo Finansów, była propozycja systemu fi nansowania rewitalizacji. Miał 
być on oparty na dwu funduszach rewitalizacji (gminnym i wojewódzkim) oraz kredy-
tach sanacyjnych.
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Pełnomocnik i operator w procesie rewitalizacji na podstawie projektów ustaw 
o rewitalizacji

W projekcie ustawy z 1993 r. zakładano, że gmina nie będzie prowadzić samodzielnie 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego i w całości przekaże jego przygotowanie oraz realizację 
specjalnej grupie operacyjnej na podstawie kontraktu. Bezpośrednio odpowiedzialny za 
przedsięwzięcie (operację rewitalizacji enklawy śródmiejskiej) miał być szef operacji, choć 
z tą funkcją nie wiązały się dodatkowe uprawnienia i obowiązki zapisane w projekcie ustawy.

Kolejny projekt ustawy (o renowacji i modernizacji obszarów zabudowanych) wprowadzał 
funkcję operatora, który zarządzać miałby przedsięwzięciem rewitalizacji. Jego zadaniem 
miało być doprowadzenie do powstania ogólnego planu rewitalizacji całego obszaru, 
godzącego wymagania administracji w zakresie ochrony, wizję Zarządu i Rady Miasta, wizję 
środowiska technicznego oraz koncepcje właścicieli i mieszkańców. Projekt silnie akcentuje 
potrzebę partnerskiego podejścia do odnowy miast.

W projekcie Ustawy o programach rewitalizacji instytucja operatora nie pojawia się, 
zastępują go dwa podmioty: pełnomocnik i towarzystwo odnowy (faktyczny operator). Do 
zadań pełnomocnika na początku procesu rewitalizacji należałoby zintegrowanie programu 
rewitalizacji i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełnomocnik ds. rewitalizacji, przygotowując program rewitalizacji, musiałby dbać 
nie tylko o dopasowanie jego treści do zapisów innych dokumentów, ale także włączyć 
społeczność lokalną w proces planowania programu, dążąc do skupienia jak największej liczby 
zainteresowanych osób wokół programu. On też doprowadzać miał do powstania towarzystw 
odnowy i pełnić w ciągu trwania całego programu funkcje koordynujące. W gestii pełnomocnika 
pozostawałby także fundusz rewitalizacyjny – podstawowy powoływany w projekcie Ustawy 
z 2002 r. instrument fi nansowania rewitalizacji ze środków publicznych. W konsekwencji do 
obligatoryjnych zadań pełnomocnika należałoby także tworzenie harmonogramu fi nansowania 
działań rewitalizacyjnych w projekcie i ustalanie planu fi nansowego z poszczególnymi 
uczestnikami programu, także z właścicielami nieruchomości i wspólnotami mieszkaniowymi, 
którym oprócz tego miał pomagać w przekwaterowaniu lokatorów.

Pełnomocnik pełniłby funkcje organizacyjno-koordynujące, natomiast zarządzanie 
procesem rewitalizacji jako inwestycją przekazywane miało być specjalnym spółkom prawa 
handlowego – towarzystwom odnowy (TO). Miały to być prywatne spółki, do których jako 
udziałowiec bądź akcjonariusz wchodziłaby gmina, by utrzymać ich rynkowy charakter, na 
prawach udziałowca (akcjonariusza) mniejszościowego.

Źródło: Opracowanie własne.

Wydaje się, że projekt stanowił kompleksowe ujęcie problematyki rewitalizacji 
i przyjęty mógł posłużyć do zbudowania ogólnokrajowego modelu prowadzenia polityki 
rewitalizacji. Był przy tym w dużej mierze zaczerpnięty z rozwiązań niemieckich, któ-
re, tworząc ramy prawne organizacji i fi nansowania rewitalizacji na poziomie krajowym, 
w gestii gmin pozostawiają większość szczegółowych uprawnień (w tym decyzji o zaini-
cjowaniu procesu rewitalizacji). Odpowiedzialność za fi nansowanie rewitalizacji rozłożo-
no na wszystkie szczeble administracji. Nie wskazano konkretnych proporcji oraz relacji
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Propozycje instrumentów fi nansowych wspierających rewitalizację miast 
w projekcie ustawy z 2002 r.

Gminny fundusz rewitalizacji miał być tworzony w celu fi nansowania realizacji programu, 
w szczególności przygotowania programu, zadań inwestycyjnych gminy w programie, dotacji dla 
podmiotów zaangażowanych w rewitalizację (TO, właścicieli nieruchomości) oraz dopłat do odsetek 
od kredytów remontowych dla wspólnot mieszkaniowych. Przyznanie dotacji uzależnione miało 
być od spełnienia dwóch warunków, przy pomocy których ustawodawca chciał zagwarantować 
spełnienie zasady dodatkowości przy fi nansowaniu projektów z funduszy publicznych:
 uzgodnienia budżetu i harmonogramu zadań z min. 2/3 właścicieli (użytkowników 

wieczystych) nieruchomości na obszarze konkretnego projektu,
 udokumentowania źródeł fi nansowania dla zadań nie objętych dofi nansowaniem oraz 

w przypadku zadań społecznych i ekonomicznych wykonanie jednego z nich przed 
udzieleniem dotacji.
Środki funduszu mogły być umieszczane na lokatach bankowych bądź lokowane 

w bezpiecznych instrumentach fi nansowych. Projekt Ustawy określał katalog możliwych 
źródeł fi nansowania dla funduszu: udział w podatku od nieruchomości, podatkach i opłatach 
lokalnych, wpływach ze sprzedaży obligacji komunalnych (przeznaczonych na fi nansowanie 
rewitalizacji) oraz dotacje z wojewódzkiego funduszu rewitalizacji. 

Wojewódzki fundusz rewitalizacji miał służyć realizacji celów rozwoju regionalnego 
na poziomie województwa. Jego wpływami miały być dotacje z budżetu państwa 
i województwa, dotacje i kredyty zagraniczne, w tym środki UE. Zakładano, że zadania 
inwestycyjne mogły być dofi nansowywane z wojewódzkiego funduszu rewitalizacji, jeśli 
było to zapisane w kontrakcie wojewódzkim (lub projekty dotyczyły obiektów zabytkowych 
oraz infrastruktury drogowej i technicznej). Fundusz mógłby być tworzony w województwie, 
w którym minimum 3 gminy realizowały program rewitalizacji.

Kredyt sanacyjny, przeznaczony na fi nansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych 
w programie rewitalizacji i objętych dopłatami z budżetu państwa, pokrywałby połowę odsetek. 
Kredytu sanacyjnego udzielać mogłyby banki na mocy specjalnej umowy z BGK, a ubiegać się 
o niego mogłyby towarzystwa odnowy, właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości, 
których działania inwestycyjne bezpośrednio dotyczą, wspólnoty mieszkaniowe oraz inne 
podmioty, które zamierzałyby podjąć działalność inwestycyjną na rewitalizowanym terenie. 
Projekt Ustawy nie zamykał katalogu podmiotów, mogących ubiegać się o kredyt, zastrzegał 
tylko, że inne podmioty poza konkretnymi wskazanymi w projekcie musiałyby do wniosku 
kredytowego dołączyć opinię pełnomocnika ds. rewitalizacji.

Źródło: Opracowanie własne.

 między projektowanym systemem funduszy a kontraktem wojewódzkim. Ciężar fi nanso-
wania spoczywałby na gminie, przy założeniu możliwości uzyskania dotacji z funduszu 
zlokalizowanego na poziomie wojewódzkim, który z kolei zasilany byłby m.in. z budżetu 
kraju. Próbowano również wprowadzić obowiązek konsultacji społecznych jako element 
partycypacji. Z kolei poprzez instrumenty gospodarki nieruchomościami zamierzano tak-
że skłonić właścicieli nieruchomości do zaangażowania w proces rewitalizacji (rewitali-
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zacja jako inwestycja celu publicznego, prawo gminy do pierwokupu nieruchomości na 
obszarze rewitalizacji). Warte podkreślenia jest to, że rewitalizacja – chociaż traktowana 
jako cel publiczny – nie była postrzegana tylko jako zespół usług zarezerwowanych dla 
sektora publicznego. Uczestnictwo przedstawicieli sektora prywatnego i społecznego było 
istotnym elementem modelu nakreślonego projektem ustawy.

Prace nad ustawą przerwano, a po likwidacji UMiRM-u projekt został przekazany 
Ministerstwu Infrastruktury, gdzie w 2004 r. na podstawie projektu i towarzyszących 
mu analiz sporządzono tezy do nowego projektu, w których nie uwzględniono mechani-
zmów fi nansowania rewitalizacji. Prac nad projektem ustawy nie zakończono.

W tym czasie znacznie zmieniły się warunki prowadzenia działań rewitalizacyjnych 
w związku z wejściem Polski do UE. Działania związane z rewitalizacją i rozwojem 
miast mogły uzyskać dofi nansowanie z funduszy strukturalnych i gminy zaczęły ubiegać 
się o dotacje unijne. Wymogi Ministra Gospodarki dostarczały wiedzy instrumentalnej 
i procedur dotyczących umiejscowienia w polityce rozwoju gminy i regionu działań 
inwestycyjnych mogących spełniać kryteria działań rewitalizacyjnych. Ze względu na 
istniejące wytyczne część gmin przestała nalegać na powstanie ustawy. Okazało się, że 
choć proste działania inwestycyjne (np. infrastrukturalne) mogą być realizowane dość 
sprawnie, to wobec innych brakuje instrumentarium prawnego (m.in. pierwokup, ogra-
niczenie prawa własności, kategoria celu publicznego), fi nansowego. Należy zaznaczyć, 
że oprócz środków unijnych na rewitalizację brak jest zintegrowanego instrumentu 
fi nansowania rewitalizacji, a krajowe środki publiczne przeznaczane na rewitalizację 
pochodzą z różnych funduszy, fi nansujących różne typy działań podejmowanych w pro-
jektach rewitalizacji.

W 2005 r. Forum Rewitalizacji przygotowało założenia do nowego projektu usta-
wy. Istniejące tezy i projekty uznano za nieaktualne w części fi nansowej i w pewnym 
stopniu w formalno-prawnej, natomiast część dotyczącą organizacji instytucjonalnej 
oraz zarządzania programem pozostawiono właściwie bez większych zmian. Zapropo-
nowano katalog instrumentów fi nansowania rewitalizacji, przy czym założono – podob-
nie jak w poprzednim projekcie, że jest to zadanie gminy i większość środków pochodzi 
z jej budżetu. Obok środków gminy proponowane rozwiązania obejmowały:
 podatkową ulgę remontową;
 kredyt sanacyjny;
 regionalny mechanizm dotacyjny, w pewnym stopniu zbliżony do wojewódzkiego 
funduszu rewitalizacji proponowanego w projekcie z marca 2002 r.;
 fundusze poręczeniowe dla wspólnot mieszkaniowych (Muzioł-Węcławowicz 
2005).

Wyraźnie wskazano także instrumenty urbanistyczne i gospodarki nieruchomo-
ściami, których brak w polskim prawie w znaczny sposób utrudnia sprawne i skuteczne 
prowadzenie rewitalizacji.

Ostatni projekt ustawy powstał w Ministerstwie Infrastruktury w 2006 r. (Ustawa 
o rewitalizacji oraz wspieraniu remontów i niektórych inwestycji budowlanych). Projekt 
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dotyczył przede wszystkim rewitalizacji, choć część regulacji odnosiła się do remontów, 
które mogły być wspomaganiem rewitalizacji, lecz mogły być też prowadzone niezależ-
nie od niej.

Podsumowując, należy zauważyć, że konstrukcja kolejnych projektów ustawy jest 
ściśle związana z doświadczeniami i inspiracjami zagranicznymi autorów. Projekty z lat 
dziewięćdziesiątych XX w. nawiązują wyraźnie do modelu francuskiego, natomiast 
później sze do niemieckiego. Podstawowe założenia krajowego modelu rewitalizacji 
wyłaniające się z projektów są wspólne i wydaje się, że oba modele mogłyby stanowić 
dobry punkt wyjścia do rozwoju procesów rewitalizacji w Polsce. W obu przypadkach 
rozbudowane instrumenta rium fi nansowe, oparte na środkach publicznych, stało się 
przyczyną niepowodzenia projektu.

11.4. Polityka rewitalizacji jako element polityki regionalnej – 
ocena ZPORR i miejsca rewitalizacji w RPO
Żaden z projektów ustaw omawianych w poprzednim podrozdziale nie został 

uchwalony. Kwestie rozwoju miast i ich rewitalizacji nie były też traktowane jako odręb-
ny przedmiot zarządzania strategicznego i działań politycznych na szczeblu centralnym. 
W latach 1989-2006 powstało w Polsce 406 rządowych dokumentów strategicznych 
(Żuber 2007), dotyczących różnych strategii rozwoju, co charakterystyczne w większo-
ści były to strategie sektorowe i kwestia miejska jako przedmiot osobnej strategii nie zo-
stała podniesiona. Do 2000 r. problemy polityki przestrzennej były dyskutowane raczej 
w odniesieniu do planowania zagospodarowania kraju niż programowania i prowadzenia 
polityki rozwoju. Mimo to wraz z włączeniem rewitalizacji do katalogu celów polityki 
rozwoju regionalnego pojawiła się szansa wypracowania krajowego modelu rewitaliza-
cji miast w Polsce. Jego elementy poddano w tej części rozdziału analizie, opierając się 
na defi nicji modelu przyjętej we wprowadzeniu.

11.4.1. Tożsamość celu działań i ich zakresu
Rewitalizacja jako sposób przeciwdziałania marginalizacji regionów o niskim po-

tencjale rozwoju, została umieszczona jako jeden z celów szczegółowych w Narodowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006. Tym samym została zakwalifi kowana jako 
przedmiot Programu wsparcia 2001-2003, a więc pierwszej w Polsce realizacji kon-
traktów wojewódzkich, realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2000 r. 
o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. Strategie rozwoju województw powstałe 
na początku XXI w. w przeważającej części marginalizowały rewitalizację126. Działania 
rewitalizacyjne były natomiast wyszczególnione w dwóch rządowych programach wie-
loletnich:

126 Wyjątkiem była strategia woj. śląskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego, a więc wo-
jewództw o stosunkowo wysokim poziomie urbanizacji.
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 programie Reforma górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002, zakładają-
cego m.in. „dywersyfi kację bazy ekonomicznej regionu, w tym wsparcie dla gmin 
górniczych w zakresie tworzenia podstaw alternatywnych źródeł zatrudnienia, re-
witalizacji społeczno-gospodarczej miast oraz obszarów poprzemysłowych, a tak-
że infrastruktury ochrony środowiska” (NSRR 2001-2006, s. 33-34);

 Programie restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce, w ramach 
którego dążono także do rewitalizacji społeczno-ekonomicznej miast, w których 
zakończono działalność hutniczą (NSRR 2001-2006, s. 34).
Umieszczenie rewitalizacji w zakresie strategicznych działań rządu i zarządów 

województw nie przyczyniło się do nawiązania efektywnej współpracy między szcze-
blem wojewódzkim a lokalnym w programowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych. 
Traktując rewitalizację jako instrument przeciwdziałający marginalizacji niektórych 
obszarów, nie sformułowano zawczasu precyzyjnego określenia zakresu tego pojęcia 
i wizji efektów prowadzenia rewitalizacji. Niestety podobny błąd popełniono również 
w trakcie programowania polityki rozwoju kraju w kolejnych latach.

Podstawowym dokumentem określającym kształt polityki regionalnej Polski 
w pierwszych latach po uzyskaniu członkowstwa w UE był Narodowy plan rozwoju 
2004-2006 (NPR 2003). Realizacji postanowień NPR służyły sektorowe programy ope-
racyjne, Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego – ZPORR oraz PO 
Pomoc techniczna. Każdy z programów został szczegółowo scharakteryzowany w osob-
nym dokumencie, tzw. Uzupełnieniu. Regulacje dotyczące rewitalizacji obszarów miej-
skich jako poddziałania 3.3.1 działania 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemy-
słowe i powojskowe zawierało Uzupełnienie ZPORR (UZPORR 2007).

Cel działania 3.3 był pochodną celu Priorytetu 3 ZPORR czyli „aktywizacji społecznej 
i gospodarczej obszarów zagrożonych marginalizacją i włączenia ich w procesy rozwojowe 
kraju i Europy” (UZPORR 2007, s. 146), przeważało dążenie do tworzenia nowych miejsc 
pracy. Można odnieść wrażenie, że troska o zrównoważony rozwój społeczny na rewitalizo-
wanych obszarach stała się przy takim sformułowaniu celu działania 3.3 drugorzędna. Dzia-
łania mające na celu stymulację ożywienia gospodarczego oraz rozwiązywanie problemów 
społecznych traktowano jako działania komplementarne, fi nansowane z innych źródeł. Po-
jęcie rewitalizacji nie było jednak w dokumentach rządowych ograniczane. Świadczy o tym 
wieloaspektowe podejście do tego zagadnienia proponowane w materiałach pomocniczych 
do przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji127, m.in. w „Przewodniku dotyczą-
cym kryteriów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi rewitalizacji zdegra-
dowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojsko wych w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego fi nansowanego ze środków funduszy 
strukturalnych” (2004) oraz w podręczniku C. Hellera (2004).

127 Lokalne programy rewitalizacji (LPR) to zintegrowane programy operacyjne, będące podstawą 
zarządzania działaniami rewitalizacyjnymi w miastach. W procedurze ZPORR i obecnie w regio-
nalnych programach operacyjnych są wymaganym formalnie załącznikiem do wniosku o dofi nan-
sowanie projektu z zakresu rewitalizacji miast.
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Lokalny program rewitalizacji jako wstęp do ogólnokrajowego programu 
rewitalizacji miast

A. Billert, analizując podejście do wdrażania europejskiego podejścia do rewitalizacji 
miast w Polsce, wskazał, że głównym problemem był brak woli politycznej na szczeblu 
centralnym do stworzenia polityki rewitalizacyjnej obejmującej przede wszystkim:

  integrację systemu planowania przestrzennego i społeczno-ekonomicznego 
z działaniami rewitalizacyjnymi,

  obowiązek partycypacji społecznej,
  strategie aktywizacji sektora prywatnego jako nieodłącznego partnera działań 

rewitalizacyjnych,
  integrację działań poszczególnych wydziałów (urzędów itp.) odpowiedzialnych za 

poszczególne polityki sektorowe (m.in. społeczną, mieszkaniową, ładu przestrzennego, 
ochrony środowiska, ochrony zabytków).

Lokalne programy rewitalizacji miały szansę złożyć się na ogólnopolski program rewitalizacji, 
jednak w okresie 2004-2006 nie były na tyle jednolite pod względem merytorycznym i metodologicznym, 
aby mógł powstać128 taki program oparty na nich, brakowało także woli politycznej do prowadzenia 
polityki miejskiej (i rewitalizacyjnej) z poziomu centralnego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Billert 2007, s. 101-105.
 

Ze względu na problemy metodyczne pomoc zagranicznych ekspertów wydawała 
się szczególnie potrzebna w celu przekazania polskim władzom samorządowym wnio-
sków z ogólnoeuropejskiej debaty dotyczącej polityki rewitalizacji, która toczyła się – 
niestety bez udziału Polski – w czasie wdrażania inicjatywy URBAN (Bouwer, Brown, 
Heller 2005, s. 265). Konstrukcja LPR-ów zaproponowana przez C. Hellera w poradniku 
„Rewitalizacja obszarów miejskich” jest oparta właśnie na tych doświadczeniach, stąd 
pojawiają się wskazówki dotyczące następujących rozwiązań, całkowicie innowacyj-
nych w stosunku do dotychczasowych instrumentów planowania przestrzennego i spo-
łeczno-gospodarczego stosowanych w Polsce:
1/  „skoncentrowane i dokładne zorientowane na cel zastosowanie wszystkich dostęp-

nych zasobów i programów” w ramach jednego programu przewodniego, integru-
jącego je na określonym obszarze;

2/  „współdziałanie i udział obywateli jest warunkiem sukcesu. Włączenie podmiotów, 
menedżerów dzielnicy i spółek zajmujących się rozwojem do kierowania projek-
tem jest z reguły nieodzowne”;

3/  „otwarte programowanie ramowe, które (…) powinno zostać wypełnione w możli-
wie największym stopniu przez własną inicjatywę lokalnych aktorów – mieszkańców, 
prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli nieruchomości oraz lokalnych in-

128 Lokalne programy rewitalizacji zostały sprowadzone do „werbalnie i tabelarycznie ujętego ma-
teriału statystycznego, określonego jako załącznik do wniosku o środki unijne i kierowanego do 
urzędów marszałkowskich” (Billert 2007).
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stytucji. Zestawienia kosztów i źródeł fi nansowania muszą odzwierciedlać niezbędny 
skoncentrowany udział środków z różnych prywatnych i publicznych budżetów”;

4/  LPR-y „tworzą bazę do wykorzystania środków i personelu wszystkich zaangażo-
wanych resortów/urzędów”, ich uchwalenie nie powinno być więc prostą decyzją 
administracyjną, ale powinno zostać poprzedzone konsultacjami zarówno w obrę-
bie lokalnych władz odpowiedzialnych za wdrażanie LPR-u, jak i wśród szeroko 
pojętej społeczności lokalnej.
Poradnik C. Hellera pomógł samorządowcom w przygotowaniu lokalnych progra-

mów rewitalizacji i pozytywnie wpłynął na pogłębienie znajomości problematyki rewi-
talizacji, nie mógł jednak dokonać przełomowej zmiany, ponieważ okoliczności prawne 
i polityczne nie dopuszczały takiej możliwości. Mimo że zgodnie z wymogami unijnymi 
obszar rewitalizacji musiał być zdelimitowany, bariery informacyjne przesądziły o po-
dejmowaniu tych decyzji często na podstawie pobieżnych ocen129. Również zaangażo-
wanie partnerów niepublicznych i szerokie konsultacje społeczne okazały się w tym 
okresie zbyt trudne do zrealizowania dla większości samorządów.

11.4.2. Struktury organizacyjno-prawne
Przy braku ustawy regulującej zasady polityki miejskiej oraz polityki rewitalizacyj-

nej jako jej szczególnego przypadku, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
jest w chwili obecnej realną podstawą prawną prowadzenia wszelkiej polityki terytorialnej, 
a więc także miejskiej i rewitalizacyjnej. Wydawać by się mogło zatem, że istnieją w polskim 
prawie instrumenty i instytucje na każdym poziomie administracji, służące wdrażaniu poli-
tyki rewitalizacji. Wniosek taki jest niestety zbyt daleko idący. Owszem, oprzyrządowanie 
polityki rozwoju istnieje i jest wdrażane przy programowaniu działań rewitalizacyjnych, ale 
z uwagi na fakt, że nie było ono przeznaczone dla rewitalizacji, brakuje konkretów. Nadal nie 
ma regulacji ustawowej, lecz dzięki unijnym wymogom w zakresie programowania polityk 
rozwoju regionalnego, które wprowadzić musiała ustawa, zostały określone zasady insty-
tucjonalnego wsparcia dla procesów rozwoju, ich programowania i fi nansowania. Miasta 
dysponują narzędziami operacyjnymi i poprzez wymianę dobrych praktyk i uczestnictwo 
w międzynarodowych programach typu INTERREG lub URBACT uczą się je wykorzysty-
wać i są w stanie mniej lub bardziej sprawnie prowadzić działania rewitalizacyjne. Z biegiem 
czasu i nabywaniem doświadczeń są zresztą coraz lepiej do tego przygotowane.

Dzisiejsza formuła sprawdza się głównie ze względu na to, że miasta potrzebują 
prostych, inwestycyjnych działań, przede wszystkim infrastruktury, remontów itp. Wraz 
ze wzrostem świadomości potrzeb rewitalizacyjnych, uspójnieniem i rozszerzeniem po-
jęcia rewitalizacji szkielet instytucjonalno-instrumentalny stworzony na potrzeby uzy-
skiwania i rozliczania środków strukturalnych może okazać się niewystarczający.

129 Urzędnicy wyznaczający ten obszar korzystali z danych na poziomie całego miasta, ponieważ nie 
dysponowali danymi obrazującymi wewnątrzmiejskie zróżnicowanie cech społeczności lokalnych 
i warunków mieszkaniowych.
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Władze regionalne i gminne nie do końca wykorzystują możliwości wynikające 
z Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, m.in. w zakresie powierzania pod-
miotom innym niż JST zadań instytucji wdrażającej130. To wymaga nie tylko pozytywnych 
wzorców w postaci dobrych praktyk, ale również powstania rynku takich usług. Wydaje 
się także, że skłonność polskich JST do delegowania zadań do podmiotów zewnętrznych 
jest jeszcze zbyt niewielka, by bez regulacji ustawowej w szybkich czasie doszło do ta-
kiej zmiany. Jak wynika z przeprowadzonych badań wstępnych do niniejszego raportu, 
miasta doskonale radzą sobie z uzyskiwaniem na zewnątrz działań doradczych w zakre-
sie opracowywania lokalnych programów rewitalizacji oraz przygotowaniem wniosków 
o dofi nansowanie. Dobrze funkcjonuje rynek tego typu usług i jest w zasadzie jedynym, 
na którym miasta w pełni cedują obowiązki na podmioty zewnętrzne.

11.4.3. Finansowanie
Pomimo nadania rewitalizacji wyraźnego miejsca w strukturze celów strategicz-

nych na poziomie centralnym, w strategiach rozwoju województw pojawiała się ona 
najczęściej jako jeden z najdalej plasowanych priorytetów, lub była w ogóle pomijana. 
Pojedyncze działania były jednak podejmowane i kilka projektów rewitalizacji zostało 
zrealizowanych w ramach polityki wspierania rozwoju regionalnego zawartych w kon-
traktach wojewódzkich, część także ze wsparciem z funduszy przedakcesyjnych.

Lata 2001-2004 to okres pospiesznych dostosowań do przyjęcia procedur unijnej 
polityki regionalnej. Korzystano ze środków pomocy przedakcesyjnej, które w znacz-
nym stopniu ułatwiały realizację projektów służących realizacji NSRR, jednocześnie 
wprowadzono kontrakty wojewódzkie jako instrument wsparcia regionalnych działań 
inwestycyjnych z poziomu krajowego. Dystrybucja publicznych środków krajowych 
w ramach kontraktów wojewódzkich była w tym okresie intensywnie testowana przez 
obie strony. Niestety, jak wynika ze sprawozdania z wykonania Programu wsparcia na 
lata 2001-2003, z niewielkim skutkiem dla realizacji celów związanych z rewitalizacją 
bazy ekonomicznej miast w Polsce. Trudno było zresztą oczekiwać konkretnych efek-
tów, jeśli potrzeby rewitalizacyjne miast były w tym okresie w znikomym stopniu spre-
cyzowane, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym.

W dokumentach strategicznych i operacyjnych z lat 2000-2006 rewitalizacja opi-
sana została jako proces wymagający szerokiej gamy działań inwestycyjnych, społecz-
nych, gospodarczych i środowiskowych, zmierzających do usunięcia wszelkich znamion 
kryzysu z danego obszaru. Skoro zatem w dokumentach pomocniczych do tworzenia 
programów operacyjnych poświęconych wyłącznie rewitalizacji ujmowano ją szeroko, 
a w dokumentach nadrzędnych ograniczono rewitalizację do działań inwestycyjno-bu-
dowlanych, władze miejskie musiały same wybrnąć z tej niespójności. Ubiegały się więc 
o dofi nansowanie projektów inwestycyjno-budowlanych (z dużym udziałem projektów 

130 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
ustawy o fi nansach publicznych, Dz. U. 2007 nr 140, poz. 984; art. 5 pkt 4.
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infrastrukturalnych), ponieważ tylko tego typu projekty mogły uzyskać dofi nansowanie 
w działaniu 3.3, fi nansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Działanie 3.3 miało stanowić wsparcie dla kompleksowych procesów 
rewitalizacji, które miały powstać z połączenia działań inwestycyjno-budowlanych, 
współfi nansowanych ze środków EFRR oraz działań społeczno-gospodarczych reali-
zowanych w mikroprogramach (UZPORR 2006, s. 170). Na realizację zadań zawartych 
w mikroprogramach można było uzyskać dofi nansowanie ze środków pochodzących 
z innych działań, komplementarnych do działania 3.3, i w założeniu całokształt realizo-
wanych w ten sposób zadań miał złożyć się na wielostronny proces rewitalizacji mia-
sta. Doświadczenia wdrażania ZPORR z lat 2004-2006 pokazały, że samorządy miast 
postrzegały w tym okresie rewitalizację dokładnie tak, jak została ona zaszufl adkowana 
w działaniu 3.3.

W raporcie ewaluacyjnym przyczynę koncentracji na inwestycyjnym aspekcie re-
witalizacji upatrywano w skali luki remontowej w Polsce. Wydaje się, że podstawowej 
przyczyny takiej konstrukcji działań rewitalizacyjnych należy szukać raczej w rozwią-
zaniach systemowych:
1/  włączeniu rewitalizacji do polityki regionalnej bez wcześniejszego sprecyzowania 

pojęcia i celów rewitalizacji w ogólnokrajowej polityce rewitalizacyjnej, co przeło-
żyło się na łatwość, z jaką władze miast sprowadziły rewitalizację jedynie do rangi 
projektów inwestycyjno-budowlanych;

2/  zakwalifi kowaniu rewitalizacji miast do działań fi nansowanych jedynie ze środków 
EFRR, a więc przeznaczonych na projekty infrastrukturalne i budowlane;

3/  wprowadzeniu wytycznych i wskazówek dotyczących prowadzenia komplekso-
wych, wieloaspektowych programów rewitalizacji nie w dokumentach nadrzęd-
nych (NPR, ZPORR, UZPORR), ale w podręcznikach i przewodnikach do opra-
cowania lokalnych programów rewitalizacji, traktowanych przez dużą część samo-
rządów jako wymagane formalnie załączniki. Miasta nie do końca umiały poradzić 
sobie z operacjonalizacją problemu degradacji miast i ich rewitalizacji. W działa-
niu 3.3 podpisano najmniej umów na realizację projektów w ZPORR, a w dwóch 
województwach (kujawsko-pomorskim i łódzkim) przeniesiono część środków na 
zadania w działaniach 3.4 i 3.5131, co może sugerować, że mimo potrzeb w zakresie 
rewitalizacji, polskie miasta nie były w latach 2004-2006 wystarczająco przygoto-
wane do jej prowadzenia w wielostronnym ujęciu.

131 O tym, że problem władz miast, co począć z potrzebnym przecież, ale nie do końca klarownym 
działaniem 3.3 istniał w zasadzie od samego początku wdrażania ZPORR, świadczy wypowiedź 
A. Porawskiego, prezentują cego stanowisko Związku Miast Polskich w roku 2005, po serii regio-
nalnych konferencji promujących rewitalizację miast: „A jak skomentować decyzję województwa 
małopolskiego o przeniesieniu części środków z działania 3.3 na inne priorytety? Władze woje-
wództw zdają się nie wiedzieć, że środki na to działanie pochodzą z Inicjatywy URBAN II i mogą 
być przeznaczone wyłącznie na rewitalizację obszarów miejskich. Wina zresztą leży prawdopo-
dobnie w opisie tego działania, zawartym w materiałach ZPORR, gdzie nie ujęto wynegocjowa-
nych przez rząd polski ustaleń, co do ich wydatkowania w Polsce” (Porawski 2005, s. 236).
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Rewitalizacja w ewaluacji działania 3.3. ZPORR 
Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

W l. 2004-2006 rozpoczęto realizację rewitalizacji w 113 miastach (24 dużych, 41 średnich oraz 48 
małych) i 9 gminach wiejskich. Najwięcej projektów wspieranych środkami unijnymi wdrożono w woj. 
śląskim (w 14 miastach), dolnośląskim (w 12 miastach) oraz mazowieckim (w 12 miastach). W innych 
województwach dofi nansowanie uzyskały projekty z 2 do 10 miast, wyjątkiem jest woj. świętokrzyskie, 
gdzie działania rewitalizacyjne zostały skoncentrowane w mieście wojewódzkim.

W sumie przeprowadzono 178 projektów rewitalizacji o łącznej wartości 659 022 tys. zł. 
Dofi nansowanie środkami unijnymi wyniosło 385 971 tys. zł, a więc w skali kraju projekty były średnio 
dofi nansowane w wysokości 62,01%, przy czym wielkość dofi nansowania zawierała się w przedziale 
od 12,58% do 75% wartości projektu.

Duża grupa projektów realizowanych w działaniu 3.3 dotyczyła rewitalizacji przestrzeni publicznych (65) 
oraz renowacji budynków (62), w mniejszej liczbie dofi nansowanie uzyskały projekty przebudowy zabudowań 
na terenach poprzemysłowych i powojskowych na budynki, mające spełniać funkcje edukacyjne, kulturalne, 
turystyczne lub gospodarcze (20). Pozostałe projekty (31) zostały przez autorów ewaluacji opisane jako 
kompleksowe, chociaż zwracają oni uwagę, że klasyfi kacja sporządzana była na podstawie tytułów, brakowało 
specyfi kacji szczegółów (np. Bielsko-Biała, Kielce, Poznań). Projekty te dotyczyły rewitalizacji starówki bądź 
wyodrębnionego obszaru miasta, co mogłoby sugerować, że rewitalizacja rozumiana jest szeroko, obejmuje 
również działania społeczne i ekonomiczne. Bardziej prawdopodobne w opinii autorów raportu jest ograniczenie 
działań do stricte inwestycyjnych, mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznych na większym 
obszarze, spowodowane proceduralnymi ograniczeniami wynikającymi z fi nansowania ze środków EFRR.

Raport ewaluacyjny bazował na badaniach dotyczących wybranej grupy 37 programów, z których 
żaden nie spełniał kryteriów Komisji Europejskiej w zakresie integracji celów i metod działania132. 
Wszystkie ograniczały się do działań inwestycyjnych bez zastosowania instrumentów polityki społecznej 
bądź aktywizacji gospodarczej rewitalizowanych terenów, co wynikało właśnie z braku mikroprogramów. 
Autorzy ewaluacji podkreślili dominację publicznego sektora w realizacji projektów. 

Aż 139 w projektach rewitalizacyjnych benefi cjentami dofi nansowania były JST, przedsiębiorstwa 
komunalne lub inne jednostki zaliczane do sektora fi nansów publicznych.

Badanie pokazało, że władze większości miast, które realizowały projekty w ramach ZPORR, 
postrzegały rewitalizację jako zespół działań inwestycyjnych, które w dalekim tle uwzględniały dopiero 
elementy społeczne.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Siemiński, Topczewska 2008, s. 30-34.

Istotną zmianę jakościową w zakresie fi nansowania rewitalizacji miast może 
wywołać wdrażana obecnie Inicjatywa JESSICA (Jadach-Sepioło 2009, Modelewska 
2009). Przede wszystkim jest to szansa na unowocześnienie i poprawę efektywności 
mechanizmów fi nansowania projektów rewitalizacyjnych dzięki:

132 Kryteria te to m.in. wyprowadzenie rewitalizacji z misji rozwoju miasta, powiązanie działań re-
witalizacyjnych z dokumentami planistycznymi i społeczno-gospodarczymi planami rozwoju, 
strategia integracji działań rewitalizacyjnych na kilku obszarach rewitalizacji na terenie jednego 
miasta, powiązanie działań „twardych” i „miękkich”, wykazywanie współpracy różnych podmio-
tów lokalnych zaangażowanych w przygotowanie (programowanie) procesu rewitalizacji i jego 
wdrażanie oraz współpracy poszczególnych jednostek (wydziałów) władzy lokalnej w zakresie 
integracji działań międzyresortowych (Siemiński, Topczewska 2008, s. 34).
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 wykorzystaniu instrumentów inżynierii fi nansowej,
 zastosowaniu dźwigni fi nansowej,
 możliwości wielokrotnego wykorzystania tych samych środków strukturalnych133 

dzięki rewolwingowemu charakterowi tych instrumentów,
 promocję PPP,
 wsparcie projektów rewitalizacyjnych o stopie zwrotu uniemożliwiającej zdobycie 

dofi nansowania w systemie dotacyjnym,
 sprowokowanie benefi cjentów do racjonalnego i efektywnego wydawania środków 

dzięki wprowadzeniu konieczności zwracania otrzymanych środków ze wskazany-
mi w umowie odsetkami.
Istotne jest również doświadczenie i wiedza, jaką miasta, regiony i ich władze mogą uzy-

skać, współpracując z wyspecjalizowanymi instytucjami fi nansowymi, w szczególności Euro-
pejskim Bankiem Inwestycyjnym, który razem z KE koordynuje wdrażanie Inicjatywy.

11.4.4. Zarządzanie
W obecnym okresie programowania (2007-2013) miejsce ZPORR-u, zajęło 16 

regio-nalnych programów operacyjnych. Nadrzędne dokumenty to Strategia Rozwo-
ju Kraju i „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013” (NSRO 2007). Ich 
operacjonaliza cją są regionalne programy operacyjne wraz z uszczegółowieniami, które 
wyznaczają reguły dofi nansowania działań wchodzących w zakres polityki rozwoju re-
gionalnego. W 15 województwach rewitalizacja zostaje wskazana jako jedno z zakłada-
nych działań (por. tab. 11.5.).

Przekazanie programowania w zakresie rozwoju regionalnego bezpośrednio w ręce 
regionów miało prowadzić do lepszego dopasowania działań do potrzeb konkretnych 
województw. Trudno na tym etapie, po zaledwie dwóch latach od rozpoczęcia okresu 
programowania odpowiedzieć, czy uzyskano coś więcej niż dopasowanie nazw działań 
do strategii wojewódzkich. Nadal rewitalizacja jest traktowana stricte inwestycyjnie, co 
jest – podobnie jak w poprzednim okresie – rezultatem pochodzenia środków z EFRR. 
W przypadku wszystkich działań wymienionych w RPO jako rewitalizacyjne wskaza-
no odpowiednio działania komplementarne, ale nadal samo pojęcie rewitalizacji jest 
w znacznym stopniu ograniczone i w stosunku do zintegrowanego społecznie, ekono-
micznie i przestrzen nie lokalnego programu rewitalizacji niespójne.

Umieszczenie zarządzania projektami rewitalizacyjnymi w kompetencjach władz 
lokalnych, z przesunięciem na wyższe poziomy administracji funkcji nadzorczych 
i kontrol nych oraz mechanizmów dofi nansowywania projektów, powoduje, że integracja 
różnych polityk sektorowych komplementarnych do rewitalizacji (m.in. polityki miesz-
kaniowej, społecznej, przestrzennej) następuje jedynie na poziomie lokalnym w trakcie 
opracowywania lokalnych programów rewitalizacji. Doświadczenia niemieckie wska-

133 Raz wykorzystane środki, które zostaną zwrócone do FROM, nie podlegają już regulacjom doty-
czącym funduszy strukturalnych.
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zują jednak na potrzebę działań międzyresortowych na każdym szczeblu administracji 
publicznej.

Z racji roli, jaką poziom regionalny odgrywa w wyborze projektów dofi nansowywa-
nych ze środków unijnych, na tym poziomie tworzone są zespoły ekspertów oceniają-
cych projekty pod względem ich umocowania w lokalnym programie rewitalizacji i ich 
wpływu na realizację kompleksowych celów programu. Z założenia zespoły powinny 
być interdyscypli narne, a dokonywane przez nie wybory powinny przyczyniać się do 
kompleksowej rewitalizacji obszarów kryzysowych. Pamiętać należy, że powodzenie re-
witalizacji zależy nie tylko od oceniających, ale i od kompleksowości projektów składa-
nych do oceny, a tę autorzy badania ewaluacyjnego dotyczącego rewitalizacji w ZPORR 
ocenili bardzo nisko (Siemiński, Topczewska 2008, s. 49-50). 

Tabela 11.5. Rewitalizacja terenów mieszkaniowych w miastach jako działanie regio-
nalnych programów operacyjnych.

Województwo Numer 
działania Działanie

dolnośląskie
9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 

tys. mieszkańców

9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach 
poniżej 10 tys. mieszkańców

kujawsko-pomorskie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
lubelskie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
lubuskie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich

łódzkie
6.1 Rewitalizacja obszarów problemowych
6.2 Renowacja substancji mieszkaniowej

małopolskie 6.1 Rozwój miast, Schemat A: Projekty realizowane w ramach programów 
rewitalizacji

mazowieckie 5.2 Rewitalizacja miast
opolskie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
podkarpackie 7.1 Rewitalizacja miast
podlaskie brak brak

pomorskie 3.2 Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, Poddziałanie 3.2.1. 
Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

śląskie 6.2
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1. 
Rewitalizacja – „duże miasta”; Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – 
„małe miasta”

świętokrzyskie 6.2 Rewitalizacja małych miast

warmińsko-
mazurskie

4.1 Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1. Poprawa warunków 
technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty

4.2 Rewitalizacja miast
wielkopolskie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
zachodniopomorskie 5.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Źródło: Jadach-Sepioło 2009.
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Co prawda już w dokumentach ZPORR (Przewodnik…, s. 24) znalazły się procedu-
ry nakazujące władzom miast tworzenie horyzontalnych (międzyresorto wych i między-
sektorowych) zespołów ds. rewitalizacji, których zadaniem miało być przygotowanie 
lokalnych programów rewitalizacji, ale jedynie w przypadku dwóch na 37 analizowa-
nych projektów wnioski o dofi nansowanie zawierały informacje o powiązaniu projektu 
z innymi projektami realizowanymi (lub planowanymi) w mieście w ramach LPR-u. 
Dlatego też niezwykle istotne wydaje się kształtowanie międzyresortowej współpracy 
na poziomie lokalnym w zakresie programowania i zarządzania działaniami rewitaliza-
cyjnymi. Zwłaszcza że miasta mają stosunkowo niewielkie doświadczenia w realizacji 
zintegrowanych projektów, dopiero uczą się programowania działań rewitalizacyjnych, 
a elementarne potrzeby (m.in. kanalizacja, transport miejski) są przez miasta traktowane 
autonomicznie134.

Wypracowanie kompleksowych rozwiązań wydaje się przede wszystkim kwestią 
czasu i nabycia odpowiedniego doświadczenia, stąd tak ważne jest rozpowszechnia-
nie dobrych praktyk. Istotnym składnikiem procesu rewitalizacji, którego braku nie moż-
na wytłumaczyć ewolucyjnym charakterem procesu powstawania polityki rewitalizacji, 
a który w kontekście międzyresortowej współpracy organów władzy lokalnej powinien 
w procedurze zostać uwzględniony, jest znaczenie planów miejscowych w programowaniu

Horyzontalne zespoły ds. rewitalizacji miast
W większości miast podejmujących działania rewitalizacyjne powstały horyzontalne 

zespoły ds. rewitalizacji. Szczególnie interesujące wydaje się rozwiązanie zastosowane 
w Warszawie, gdzie ze względu na dodatkowy podział miasta na dzielnice zarządzanie 
działaniami rewitalizacyjnymi jest bardziej skomplikowane niż w innych miastach. Bieżące 
funkcje zarządcze pełni Wydział ds. Rewitalizacji (w strukturach Biura Polityki Lokalowej) 
oraz koordynatorzy w dzielnicach. Dodatkowo Prezydent m. st. Warszawy powołał na lata 
2005-2013 Komitet Monitorujący ds. Rewitalizacji powoływany przez Prezydenta m. st. 
Warszawy w celu wdrażania i monitorowania Lokalnego programu rewitalizacji dla m. st. 
Warszawy. Jego główne zadania wiążą się z administracyjną obsługą realizacji programu, 
nie mniej ważne, choć pozornie zagubione wśród zadań administracyjnych, jest wytyczanie 
kierunków działań rewitalizacyjnych w mieście i w dzielnicach.

Komitet Monitorujący odpowiada funkcjonalnie Komisji ds. rewitalizacji i jest 
uzupełnieniem działań koordynatorów, nie ma natomiast osobnego horyzontalnego zespołu 
zadaniowego złożonego tylko z przedstawicieli władz lokalnych. Pozwala to na połączenie 
w ramach jednego organu doradczego dwóch rodzajów współpracy: publiczno-publicznej 
w obrębie władzy lokalnej oraz publiczno-prywatnej między poszczególnymi uczestnikami 
koalicji na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta.

Źródło: Opracowanie własne.

134 Większość działań opisywanych w LPR koncentruje się na działalności inwestycyjnej, jedynie 
ok. 5% środków ma być przeznaczonych na projekty w sferze gospodarczej, a jeszcze mniej, 3% 
w sferze społecznej (Adamski 2008, s. 7).
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rewitaliza cji. Koordynator ds. rewitalizacji ma podjąć czynności zmierzające do wyzna-
czenia obszaru rewitalizacji. Należałoby wyraźnie podkreślić konieczność uwzględnienia 
w planach miejsco wych obszaru rewitalizacji i kolejność uchwalania tych dokumentów. 
Brak sformalizowanej reguły pierwszeństwa planu zagospodarowania przestrzennego 
przed lokalnym programem rewitalizacji prowadzi do paradoksalnych sytuacji, gdy LPR 
uchwalany jest na obszarze bez planu zagospodarowania (zwłaszcza wobec ustawowego 
wymogu wskazania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) (Wę-
glowski 2008, s. 22).

11.4.5. Współuczestnictwo podmiotów niepublicznych w projektach
Partycypacja podmiotów niepublicznych w działaniach rewitalizacyjnych jest sta-

łym elementem dokumentów operacyjnych, wytycznych do sporządzania lokalnych 
programów rewitalizacji oraz samych LPR-ów. Dokumenty te wskazują na konieczność 
budowania koalicji prorozwojowych w rewitalizowanych miastach i podkreślają, że bez 
udziału najważniejszych partnerów społeczno-gospodarczych niemożliwe jest przepro-
wadzenie udanej rewitalizacji. W zakresie realizacji programów operacyjnych utworzo-
no odpowiednie instytucje doradcze z obowiązkowym udziałem kluczowych partnerów 
społeczno-gospodar czych135 (na poziomie krajowym – Komisję Wspólną Rządu i Samo-
rządu Terytorialnego, na regionalnym – stałe konferencje współpracy, na lokalnym zaś 
– komisje ds. rewitalizacji). Trudno oceniać sukcesy wymienionych organów w odnie-
sieniu do działań rewitalizacyjnych, ponieważ wszystkie zostały utworzone w obecnym 
okresie programowania i na ponadlokal nych szczeblach administracji służyły sprawom 
ustrojowym oraz organizacji programów operacyjnych. Korzystnie wypada natomiast 
utworzenie komisji ds. rewitalizacji, choć niestety poza Warszawą jest to rozwiązanie 
wciąż jeszcze stosowane w zbyt wąskim zakresie.

Dokumenty zawierające wytyczne do lokalnych programów rewitalizacji zarów-
no z poprzedniego okresu programowania (ZPORR, UZPORR, „Przewodnik dotyczący 
kryte riów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi rewitalizacji zdegra-
dowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach Zinte-
growanego Programy Operacyjnego Rozwoju Regionalnego fi nansowanego ze środków 
funduszy strukturalnych”), jak i obecnego (np. „Metodyka przygotowania i oceny pro-
gramu rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013”) wskazują wyraźnie na konieczność włączania środków prywatnych do 
projektów rewitalizacji.

W ostatnim z wymienionych dokumentów zawarto nawet opinię, że nie jest rewi-
talizacją działanie nieintegrujące środków publicznych i niepublicznych. W zestawieniu 

135 Na poziomie krajowym są to organizacje pozarządowe, m.in. Związek Miast Polskich, Związek 
Województw Polskich, na poziomie regionalnym – podmioty o znaczeniu ponadlokalnym, m.in. 
duzi przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, natomiast na poziomie lokalnym największe zna-
czenie mają duzi przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele uniwersytetów 
i szkół wyższych.
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ze współczesnym paradygmatem rewitalizacji informacja taka zawarta w dokumencie 
metodycznym jest niezwykle cenna. Niestety mimo tych wytycznych oraz dostępnej 
we wszystkich dokumentach dotyczących działań rewitalizacyjnych listy podmiotów 
niepublicznych, które mogą uzyskać dofi nansowanie w realizowanym przez siebie pro-
jekcie rewitalizacji, udział podmiotów niepublicznych wciąż jest niewielki. Ta sytuacja 
jest przede wszystkim wynikiem tego, że podmioty niepubliczne w niewielkim zakresie 
ujmowane były w LPR, a tylko ich zawarte w nich projekty mogły zostać dofi nansowa-
ne. Analiza LPR z lat 2004-2006 pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:
 dość duża grupa miast całkowicie pomijała w LPR istnienie prywatnych podmio-

tów jako potencjalnych partnerów w działaniach rewitalizacyjnych (około 34%),
 fi nansowanie prywatne było przewidziane na dalszym etapie (w kolejnym okresie 

programowania lub w bliżej nieokreślonym terminie),
 najczęstszymi partnerami prywatnymi były wspólnoty i spółdzielnie mieszkanio-

we, na drugim miejscu kościół i osoby prywatne (właściciele kamienic),
 rzadko planowano uczestnictwo organizacji pozarządowych w projektach rewita-

lizacji, choć zdarzało się to, najczęściej w przypadku adaptacji budynku tychże 
organizacji na cele społeczne itp.
W analizie lokalnych programów rewitalizacji uderza rzadkość wspominania in-

westorów prywatnych jako potencjalnych partnerów w projektach rewitalizacji. Może 
to mieć związek z nie do końca określonym charakterem środków prywatnych w wy-
tycznych odnoszących się do współfi nansowania projektów realizowanych w ramach 
ZPORR. W 2005 r. wątpliwości te zostały ostatecznie wyjaśnione we wspólnym stano-
wisku Komisji Europejskiej i polskiego Ministerstwa Finansów. Wkład własny podmio-
tów niepublicznych znajdujących się na liście benefi cjentów końcowych, tzn.:
 organizacji pozarządowych, nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym fun-

dacji, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych,
 spółdzielni mieszkaniowych,
 szkół wyższych,
 wspólnot mieszkaniowych,
jest od tego czasu traktowany na równi z wkładem publicznym jako środki pokrewne 
do publicznych. Przekłada się to na jednakowe traktowanie projektów służących dobru 
publicznemu136 w procesie ubiegania się o dotację. Wyjaśnienie tej kwestii nie przyczy-
niło się do zwiększenia udziału podmiotów niepublicznych w działaniach rewitalizacyj-
nych.

Kolejnym czynnikiem utrudniającym udział partnerów niepublicznych w rewitali-
zacji było pomijanie partnerstwa publiczno-prywatnego w związku z wadliwą ustawą, 
czasem pojawiało się natomiast w odległych czasowo projektach.

136 W odniesieniu do funduszy unijnych nie występuje kategoria celu publicznego, ale dobra publicz-
nego, zbliżona do ekonomicznej defi nicji tego pojęcia, tzn. jako dobra publiczne traktuje się infra-
strukturę, oświetlenie ulic, parki, domy kultury, edukację, infrastrukturę medyczną itp.
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Sytuacja może się zmienić, ponieważ z dniem 27 lutego 2009 r. weszła w życie 
nowa Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym137, która w znacznym stopniu uprasz-
cza przeregulowane procedury zawiązywania partnerstw oraz kryteria wyboru partnerów 
prywatnych do projektów. Głównymi zaletami nowej ustawy dla podmiotów prywat-
nych jest wprowadzenie większej swobody umów, m.in. dzięki podwyższeniu kwoty, od 
której potrzebna jest zgoda ministra fi nansów na podpisanie umowy, oraz uwzględnienie 
przepisów wykonawczych, dzięki czemu nie trzeba czekać na rozporządzenie ministra, 
aby ją skutecznie realizować. Trzeba natomiast czasu, aby nowa ustawa zaczęła być wy-
korzystywana przez polskie miasta w odniesieniu do działań rewitalizacyjnych.

11.5. Wnioski 
1. Historia polskich działań rewitalizacyjnych liczy już prawie dwadzieścia lat, od 

sformułowania w 1990 r. w Szczecinie Lokalnej strategii mieszkaniowej dotyczą-
cej renowacji kwartałów śródmiejskich oraz rok później powołania Pełnomocnika 
ds. Rewitalizacji.

2. Początkowo jedynie kilka miast rozpoczęło rewitalizację, przede wszystkim te, 
które posiadając atrakcyjne inwestycyjnie, zabytkowe często budynki miesz-
kaniowe w centrum, starały się walczyć z degradacją przestrzeni śródmiejskiej 
i deprywacją społeczną na tych terenach. Najczęściej impulsem do rozpoczęcia 
myślenia o rewitalizacji było opracowywanie strategii mieszkaniowej: dążenie 
do poprawy warunków mieszkaniowych na obszarach śródmiejskich, zapewnie-
nia dotychczasowym mieszkańcom godnych warunków mieszkaniowych w loka-
lach socjalnych oraz odnowa i komercjalizacja atrakcyjnych lokalizacyjnie lokali 
mieszkalnych.

3. Schemat działań był dość prosty: w urzędzie miasta zaczynał działać pełnomocnik 
bądź zespół zadaniowy ds. rewitalizacji, który planował i koordynował działania 
rewitalizacyjne, fi nansowane w części ze środków miasta, w części ze środków 
miast bądź organizacji partnerskich.

4. W większości angażowane były środki publiczne, dość często zagraniczne.
5. Niewielkimi możliwościami fi nansowania ze środków własnych miasta i nikłym 

zaangażowaniem podmiotów prywatnych w działania rewitalizacyjne, tłumaczono 
w okresie do 2003 r. niewielkie w skali całego kraju zainteresowanie rewitalizacją 
(jedynie 40 miast rozpoczęło w tym czasie rewitalizację). Nie były to przeważnie 
prace kompleksowe, zwykle remonty kamienic, ocieplenia budynków, poprawa ja-
kości przestrzeni publicznej.

6. W niewielkim zakresie włączano lokalne społeczności do prowadzonych działań, 
chlubnym wyjątkiem jest tu Lublin.

137 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100.
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7. W kilku miastach, jak choćby w Dzierżoniowie czy Ustce, zorganizowano imprezy 
kulturalne ożywiające rewitalizowany obszar.

8. Władze miast, podejmując działania w ograniczonym zakresie, liczyły na szybkie 
wprowadzenie regulacji prawnych w zakresie rewitalizacji, określającej nie tylko 
przebieg przedsięwzięć rewitalizacyjnych i obowiązki realizujących je podmiotów, 
ale także funduszy publicznych dedykowanych rewitalizacji.

9. W okresie 1990-2003 ustawy rewitalizacyjnej nie wprowadzono, natomiast 
w „Przewod niku dotyczącym kryteriów…” zawarto procedurę przygotowywania 
lokalnego programu rewitalizacji, która odpowiadała schematowi wypracowane-
mu przez polskie miasta.

10. Niewielki zakres działań i ich jednostkowość powodują, że trudno mówić 
o wypracowa nych modelach – wzorcach w miastach.

11. Brak strategicznej wizji prowadzenia działań rewitalizacyjnych, specyfi cznych 
rozwiązań stymulujących działania rewitalizacyjne oraz regulacji ustawowych, 
umożliwiających przekształcenie praktyki pojedynczych projektów w komplekso-
we przedsięwzięcia, świadczy także o braku krajowego modelu rewitalizacji.

12. Po 2004 r. rewitalizacja, jako przedmiot dotacji ze środków unijnych, stała się 
przedmiotem zainteresowania wielu miast i gmin. Brak polityki rewitalizacji na 
szczeblu krajowym i regionalnym skłaniał jednak szczebel lokalny do działań jed-
nostkowych, dostosowanych do dostępnego źródła fi nansowania.

13. Przez ostatnie 5 lat polskie miasta nauczyły się już stosować procedury związane 
z uzyskiwaniem środków unijnych i korzystać z nich także wtedy, gdy w niewiel-
kim nawet stopniu mają szansę uzyskać dzięki temu dofi nansowanie. W znacznym 
stopniu przyczyniło się to do ujednolicenia programowania rewitalizacji. Brakuje 
jednak danych dotyczących rzeczywistych problemów na obszarach miejskich, co 
istotnie utrudnia programowanie działań rewitalizacyjnych również dzisiaj, po pię-
ciu latach od wstąpienia Polski do UE.

14. Miasta, zwłaszcza małe i w dużej części średnie, nauczyły się korzystać z usług 
doradczych w zakresie programowania rewitalizacji i występowania o fundusze 
unijne.

15. Nadal programy często bywają zbiorem jednostkowych projektów, często wynika-
jących z przyczyn politycznych, zwłaszcza przed wyborami. Brakuje studiów i na-
rzędzi diagnostycznych, umożliwiających ocenę ex ante wpływu programowanych 
działań na sytuację na rewitalizowanym obszarze. Można jedynie ocenić twarde 
efekty inwestycyjne, tak jak udaje się to we wskaźnikach realizacji projektów dofi -
nansowywanych ze środków unijnych, trudniej o poprawność wyznaczenia obsza-
ru rewitalizacji i zakresu działań.

Opierając się na powyższych rozważaniach, za niezwykle istotną uznaje się po-
trzebę opracowania modelowego ujęcia działań rewitalizacyjnych jako kompleksowych 
skoordynowanych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, społecznym, gospodar-
czym, obejmujących działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa 
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materialnego i duchowego. Jako niemniej istotne traktuje się wyznaczanie możliwości 
wystąpienia zjawisk katalitycznych na sąsiednich obszarach, wyznaczanie możliwości 
wystąpienia wzmożonej degradacji przestrzennej bądź deprywacji społecznej na sąsied-
nich obszarach bądź obszarach oddalonych, lecz występujących w wyraźnym związ-
ku z obszarem rewitalizowanym (np. obszar przekwaterowań). Wyznaczanie wpływu 
działań rewitalizacyjnych na sąsiednie budynki (ich atrakcyjność, wartość i wizerunek) 
jest tym ważniejsze, im bardziej do prowadzenia działań rewitalizacyjnych mają zostać 
zachęceni prywatni właściciele nieruchomości oraz podmioty prywatne realizujące in-
westycje na obszarze zainwestowanym.

Prosta konstrukcja projektów i ich niezbyt długi horyzont czasowy nie skłaniają 
władz miejskich do korzystania z usług wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych, 
zarządzających realizacją projektów rewitalizacyjnych, mimo że nie istnieją prawne 
przeszkody do zlecania prowadzenia działań rewitalizacyjnych podmiotom zewnętrz-
nym. Z badań ankiet wypełnianych przez władze miast wynika, że działania rewitali-
zacyjne nie są przekazywane do realizacji podmiotom zewnętrznym, ponieważ brakuje 
prawnego uregulowania statusu pełnomocnika ds. rewitalizacji oraz podmiotu zewnętrz-
nego, a projekty są jednostkowe: ani stopień skomplikowania montażu fi nansowego, 
ani prac nie wymaga w rzeczywistości zlecania tego wyspecjalizowanej fi rmie. Według 
samorządów, np. Żyrardowa, jedynym organem, w którego gestii leży polityka miejska 
jest prezydent miasta i rewitalizacja jako jej element powinna pozostawać w kompe-
tencjach urzędu miejskiego, dlatego nie powinna być przekazywana spółce komunalnej 
bądź podmiotowi zewnętrznemu.

Modelowanie zarządzania prostymi projektami inwestycyjno-budowlanymi, jakie 
w chwili obecnej są realizowane, nie wymaga skomplikowanych narzędzi, choć biorąc 
pod uwagę prawdopodobny rozwój zapotrzebowania na projekty kompleksowe w miarę 
upływu czasu oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb infrastrukturalnych i remonto-
wych, modelowania wymagać będzie zarządzanie projektami zintegrowanymi, łączący-
mi elementy inwestycyjne ze społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi. Podob-
ny kierunek wytycza również Komisja Europejska nowym mechanizmem fi nansowania 
rewitalizacji, testowanym w Inicjatywie Wspólnotowej JESSICA. Rewitalizacja ma być 
procesem wielostronnym, partnerskim i efektywnym. Przygotowania do wdrożenia Ini-
cjatywy w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim pokażą w najbliż-
szym czasie, jak polskie miasta radzą sobie z nowym, atrakcyjnym wyzwaniem.





Janusz Jeżak

Rozdział 12. Informacyjne zaplecze rewitalizacji

Rewitalizacja jest procesem złożonym, wieloaspektowym, którego realizacja an-
gażuje różne podmioty i środki. Zakłada się więc, że w wyniku nagromadzenia wielu 
zadań realizowanych w podobnym czasie, do osiągnięcia właściwego efektu i zapo-
bieżeniu konfl iktom konieczne jest świadome zarządzanie tym procesem. Oznacza to 
konieczność dysponowania odpowiednim zestawem informacji, bez względu na to, czy 
będziemy mówić o budowanie polityki państwa wobec miast, strategii województwa 
czy też bieżącej realizacji zadań wynikających z przyjętego programu rewitalizacji. Za 
każdym razem precyzja działań będzie pochodną informacji, na których opieramy po-
dejmowane decyzje.

Większość społeczności dopiero teraz jednak zdaje sobie sprawę z faktu, że pro-
blem terenów zdegradowanych może dotyczyć także ich. Problem ten nie pojawił się 
w czasach wczesnych doświadczeń socjalistycznych a i w obecnych postsocjalistycz-
nych czasach kwestia ta nie wzbudziła jak dotąd dostatecznego zainteresowania (Ferber 
2006, s. 17).

Dlatego właśnie dostępne dane państwowe na temat ilości i typów terenów zdegra-
dowanych, jeśli już istnieją, nie są zupełnie porównywalne, a porównanie jednego regio-
nu z innym jest bardzo trudne. Większość ludzi nie wie, ile i jakie typy terenów zdegra-
dowanych posiada. Bardzo niewiele wspólnot może pochwalić się obszernym zrozumie-
niem lub analizą swojej własnej sytuacji dotyczącej terenów (Ferber 2006, s. 18).

Uznać zatem należy, że uruchamiając procesy rewitalizacji, charakteryzujące się 
dużym stopniem złożoności, powinniśmy dysponować informacjami, które pomogą 
właściwie ocenić sytuację i podejmować najlepsze decyzje. Szybki dostęp do informacji 
możliwy jest jednak pod warunkiem utworzenia zorganizowanego zbioru danych, czyli 
bazy danych. 

Istniejące obecnie bazy danych dają możliwość uzyskania wielu informacji, któ-
re mogłyby stać się podstawą baz danych realizowanych projektów rewitalizacyjnych. 
Najczęściej jednak ze względu na przedmiotowy charakter sporządzanych programów 
rewitalizacyjnych, których celem jest uzyskanie określonych środków na wybraną in-
westycję, zamiast inicjowania procesu zmian społeczno-gospodarczych, bazy takie nie 
powstają. Dotyczy to poza nielicznymi wyjątkami zarówno poziomu lokalnego, jak i re-
gionalnego138.

138 Baza terenów poprzemysłowych powstała w woj. śląskim, nie ma ona jednak charakteru obligato-
ryjnego rejestru, dlatego trudno ocenić aktualność gromadzonych tam danych.
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Możliwość utworzenia w przyszłości baz danych, wspierających proces rewitaliza-
cji, ogranicza kilka istotnych barier o charakterze metodycznym, takich jak brak ujedno-
liconych w skali kraju kryteriów delimitacji obszarów139, typologii obszarów wymagają-
cych rewitalizacji oraz defi nicji obiektów i procesów związanych z rewitalizacją.

Od strony technicznej największą barierą jest wciąż niewielki dostęp do elektro-
nicznych materiałów geodezyjnych oraz ich niedostateczna aktualność. Zdecydowanie 
podwyższa to koszty prac analitycznych i koncepcyjnych. Dużą barierą jest również 
brak wypełnienia baz danych kilku istotnych rejestrów państwowych, jak np. ewidencja 
budynków czy rejestr cen i wartości nieruchomości. Przy jednoczesnym braku dostę-
pu do certyfi katów energetycznych uniemożliwia to stawianie wiarygodnych diagnoz 
w zakresie stanu technicznego budynków bez ponoszenia znacznych nakładów fi nan-
sowych.

W odniesieniu do danych referencyjnych widoczny jest brak ujednoliconej i zwery-
fi kowanej bazy adresowej, wspartej na informacjach z bazy TERYT, która pozwoliłaby 
jednoznacznie identyfi kować zjawiska społeczno-gospodarcze w ujęciu wewnątrzmiej-
skim. Staje się to istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że granice obszarów kryzysowych, 
rzadko związane są z granicami administracyjnymi czy też jednostkami statystycznymi. 
Brak jest również rozwiązań prawnych defi niujących jednoznacznie podmioty odpo-
wiedzialne za tworzenie baz dla obszarów objętych programami rewitalizacji oraz ich 
utrzymanie.

Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast stosunkowo duża oferta oprogramowa-
nia wspierającego zarówno proces planowania, jak i późniejsze zarządzanie projekta-
mi. W większości przypadków samorządy nie wykorzystują tych możliwości. W skali 
kraju obserwowany jest niski odsetek samorządów aktywnie wdrażających i wykorzy-
stujących w swojej codziennej działalności systemy GIS. Przekłada się to na jakość 
sporządzanych programów rewitalizacji, które pozbawione są podstawowych danych 
kwantyfi kujących zjawiska, a także nie zawierają odniesienia przestrzennego (stanowiąc 
raczej dokument o charakterze strategii niż planu operacyjnego, jakim bez wątpienia jest 
program rewitalizacji).

12.1. Bazy danych – pojęcia podstawowe
Zgodnie ze słownikową defi nicją baza danych to zbiór informacji na określony 

temat, dostępnych za pomocą komputera (Mały słownik... 1993, s. 39). Baza danych 
to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających 
założonemu modelowi danych. 

Model taki opracowywany jest z wykorzystaniem technik informatycznych. Mo-
delowanie danych służy rejestrowaniu inwentarza, kształtu, wielkości, zawartości oraz 

139 Kryteria te powinny być mierzalne, wyprowadzone z danych statystycznych. Uwzględnienie ocen 
eksperckich, choć możliwe, jest jednak ryzykowane z uwagi na konkursowy charakter wyboru 
projektów otrzymujących wsparcie.
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reguł dotyczących elementów danych używanych w analizowanym procesie. Zakres 
procesu może być bardzo rozległy lub bardzo niewielki (Allen 2006, s. 22). Bazy mogą 
przybierać różną postać. Mogą być to bazy proste, np. kartotekowe, lub bazy złożone, tj. 
bazy relacyjne, obiektowe, relacyjno-obiektowe czy też temporalne. 

Poprawność opisu procesu rewitalizacji zwiększa efektywność wytworzonego na 
tej bazie modelu bazy danych, co przekłada się później na użyteczność stworzonej bazy 
danych. Im precyzyjniej opiszemy proces, zdefi niujemy struktury bazy danych, tym 
szerszy zakres analiz będzie możliwy.

W przypadku baz o charakterze przestrzennym, kluczowe staje się opisanie nie 
tylko procesu, ale również obiektów przestrzennych i relacji, w jakich występują wzglę-
dem siebie. Cała baza staje się złożoną bazą geoprzestrzenną (relacyjno-obiektową). 
Złożoność zjawisk przestrzennych powoduje, że nie sposób opisać systemu z dowolną 
dokładnością. Oznacza to, że budując modele, staramy się przedstawić świat rzeczywi-
sty w uproszczeniu, skupiając się na kluczowych determinantach zjawiska.

Do dziś nie podjęto w literaturze przedmiotu problemu opisu procesu rewitalizacji 
od strony tworzonych baz danych. Nieliczne bazy, które powstają, to raczej inwentarze 
terenów zdegradowanych. Wskazują kilka podstawowych informacji o terenie i jego 
usytuowaniu, ale nie odnoszą się do wewnętrznych relacji i samego procesu rewitali-
zacji.

W tworzonych modelach z uwagi na złożoność procesów niemożliwe jest pełne od-
zwierciedlenie świata rzeczywistego. Istotne w tym przypadku staje się unikanie obsza-
rów niepewności w tworzonym modelu, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko popełnienia 
błędu w opracowywanych analizach. Niepewność modelu będzie wynikała z pewnych 
cech danych przestrzennych. W naukach geografi cznych napotykamy na problem braku 
wyraźnych granic, które mogłyby ułatwić zdefi niowanie przedmiotu badań i zasięgu 
pomiarów. W przypadku procesu rewitalizacji niezwykle trudno będzie określić np. za-
sięg terenów zdegradowanych. Dla poprawnego wyznaczenia tych obszarów koniecz-
ne jest posiłkowanie się wieloma wskaźnikami o charakterze przestrzennym. Niektóre 
informacje, dotyczące np. zanieczyszczenia środowiska (gleby, powietrza), o których 
najczęściej wiemy z badań punktowych, nie pozwalają na prostą interpolację. Niepew-
ność będzie dotyczyć zarówno geometrii, jak i atrybutów odnoszących się do jednostki 
przestrzennej (Longley 2006, s. 136). 

Innym istotnym problemem jest niejednoznaczność obiektów. Typowym przykła-
dem jest opis nazw ulic, który w zależności od woli wprowadzającego dane może mieć 
formę skróconą i obejmować tylko nazwisko, może zawierać imię i nazwisko, może 
obejmować również przedrostek określający funkcje pełnioną przez upamiętnioną oso-
bę. Uniknięcie niejednoznaczności możliwe jest dzięki zastosowaniu rejestru TERYT, 
w którym każda ulica ma swój niepowtarzalny symbol cyfrowy. Brak tego typu zabie-
gów może prowadzić do błędnej klasyfi kacji obiektów lub ich pominięcia w analizach 
zjawisk społeczno-gospodarczych.

Kluczowym problemem jest niespójność pojęciowa. Proces łączenia zbiorów da-
nych pochodzących z różnych organizacji niesie ryzyko popełnienia błędu niejedno-
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znaczności. Różnice w defi nicjach i klasyfi kacji są jednym z głównych problemów na-
potykanych podczas prób łączenia zbiorów danych (Longley 2006, s. 136).

W praktyce sporządzania programów rewitalizacji oznacza to brak możliwości 
porównywania określonych danych. Warunkiem powstania bazy obejmującej znaczny 
obszar, administrowany przez szereg jednostek jest zatem jednoznaczność stosowanych 
pojęć. Stąd wskazana już wcześniej konieczność precyzyjnego określenia przez urzędy 
marszałkowskie danych, na podstawie których przeprowadzona zostanie delimitacja ob-
szarów kryzysowych.

Na analizowanym obszarze problemem może być np. defi nicja terenu zdegradowa-
nego lub kryzysowego. Biorąc pod uwagę kryteria techniczno-ekologiczne, obszarem 
zdegradowanym może być teren funkcjonującej kopalni, gdy jednak odniesiemy się do 
kryterium ekonomicznego, okaże się, że obszar może być istotnym elementem lokalnej 
gospodarki. Tak ważne jest zatem, by na poziomie kraju defi niować spójne i precy-
zyjne defi nicje obiektów badań, które pozwolą unikać niejednoznaczności, zwłaszcza 
jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że na powstałej defi nicji będzie oparte weryfi kowanie 
składanych projektów rewitalizacji obszarów miejskich. Brak jednoznaczności może 
skutkować nawet procesami sądowymi podmiotów odrzuconych w procedurze kwali-
fi kacyjnej.

Wymienione tu problemy są jedynie próbą zasygnalizowania, jak złożonym za-
daniem jest utworzenie bazy danych poprawnej od strony pojęciowej, logicznej a jed-
nocześnie efektywnej i niezbyt kosztownej. Być może kwestie te stanowią przyczynę 
braku stosownych baz na terenie kraju.

12.2. Bazy danych – cele i kryteria tworzenia
Baza danych w założeniu ma być narzędziem wspierającym zarządzanie procesem 

rewitalizacji oraz realizację określonych celów. Z tego punktu widzenia powstające bazy 
danych powinny m.in.:
1) ograniczać ryzyko decyzyjne poprzez dostarczenie szerokiego spektrum informa-

cji,
2) ograniczyć koszty poprzez możliwość analizowania wielu wariantów,
3) umożliwić analizę sytuacji zaistniałej w danym miejscu (kwantyfi kacja zjawiska),
4) umożliwić integrację danych pochodzących z różnych źródeł, co ograniczy redun-

dancję danych, a przez to obniży koszty tworzonych opracowań,
5) dać możliwość prowadzenia monitoringu prowadzonego procesu rewitalizacji,
6) umożliwić generalizowanie danych znajdujących się na poziomie lokalnym, dla 

decydentów znajdujących się na wyższych poziomach.

Kształt i funkcjonalność baz danych podporządkowane są również przyjmowanym 
kryteriom, które wynikają z jednej strony z przesłanek leżących u podstaw podejmo-
wania działań rewitalizacyjnych (politycznych, społecznych, ekonomicznych, kulturo-
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wych, innych), jak również kwestiom prawnym (funkcjonujące akty prawne, wymogi 
w zakresie monitorowania zjawisk).

Istnieje, jak już wskazano wyżej, wiele kryteriów, celem jest jednak zawsze posta-
wienia właściwej diagnozy stanu istniejącego. Przegląd terenu, stanowiący podstawę 
aktywnego wykorzystania jego wyników na etapie wizjonerstwa i przewidywania, jest 
jednym z kluczowych warunków skutecznego procesu ponownego rozwoju. Złożoność 
procesu ponownego rozwoju terenów zdegradowanych, będąca również główną cechą 
samych tych terenów, wymaga działań przeglądowych i oceniających, skupionych na 
rozpoznaniu problemów, możliwości samych terenów zdegradowanych oraz rozpozna-
niu zewnętrznych możliwości i warunków, jakie muszą zostać spełnione w procesie re-
generacji tych terenów (Ferber 2006, s. 47). 

Kryteria dotyczące analizy terenu według Ferbera podzielone zostały na następu-
jące cztery grupy: kryteria ekonomiczne, kryteria ekologiczne, kryteria społeczne i kry-
teria struktury miejskiej.

Uwzględniono więc zarówno kryteria ilościowe, np. gęstość zaludnienia, czy też 
jakościowe, np. jakość warunków mieszkaniowych. To co łączy te kryteria, to utrudnio-
ny lub niemal niemożliwy dostęp do danych źródłowych, które pozwoliłyby na opraco-
wanie wskaźników dla wybranego obszaru miejskiego i w efekcie umożliwiłyby stosun-
kowo proste wyznaczenie zasięgu terenów zdegradowanych. 

Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
opracowało kryteria delimitacji obszarów kryzysowych, które zostały jednak zawężone 
do obszarów mieszkaniowych (nie dotyczą zatem terenów poprzemysłowych i powoj-
skowych), ograniczają się też jedynie do 10 determinant kryzysu. Takie uproszczenie 
problemu delimitacji terenów wskazanych do objęcia rewitalizacją, ułatwiło wprawdzie 
życie występującym o środki samorządom, ale zdecydowanie ograniczyło rozważania 
nad problemem rewitalizacji. Utracono również szanse na wykonanie przez samorządy 
analiz całościowych, pozwalających wiarygodnie ocenić stan struktur miejskich oraz 
stworzyć obraz stanu istniejącego (zdjęcie stanu miasta), do którego można byłoby od-
nieść prowadzony później monitoring procesu rewitalizacji.

Nasuwa się w tym miejscu istotne spostrzeżenie. W literaturze przedmiotu może-
my odnaleźć różne kryteria, jakie powinny decydować o podjęciu procesu rewitalizacji. 
W rzeczywistości jednak czasochłonność i kosztochłonność tworzenia wymaganych dla 
tak szerokiego podejścia baz danych jak na razie uniemożliwia delimitowanie obszarów 
kryzysowych, na podstawie tak wyznaczonych kryteriów.
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Tabela 12.1. Kryteria analizy terenu.

Lp. Rodzaj 
kryterium Kryterium

1
EK

O
N

O
M

IC
ZN

E
Miejscowe działania handlowe 

2 Lokalna dynamika ekonomii/gospodarki 
3 Zależność od inwestycji zewnętrznych
4 Inwestycje (sektor prywatny i publiczny)
5 Fluktuacja przedsiębiorstw (migracja do i z)
6 Wymóg sprzedaży towarów i usług 
7 Dostarczanie towarów i usług 
8 Wartość gruntów/ wartość wynajmu 
9 Rozpoczęcie działalności gospodarczej 

10 Wolne przestrzenie przemysłowe, powierzchnie handlowe i biurowe
11 Oferta możliwości zatrudnienia 
12 Poziom bezrobocia
13 Rozbieżność przestrzenna między ludźmi i miejscami pracy. 

14

EK
O

LO
G

IC
ZN

E

Emisje pochodzące z miejscowego przemysłu/gospodarstw domowych/ruchu 
drogowego

15 Zanieczyszczenie powietrza
16 Zanieczyszczenie wody
17 Zanieczyszczenie gleby
18 Niebezpieczne odpady/zanieczyszczenia
19 Poziom hałasu
20 Spadek zróżnicowania biologicznego
21 Defi cyt otwartych przestrzeni
22 Defi cyt terenów zielonych
23 Publiczny dostęp do terenów zielonych
24 Niebezpieczeństwo klęsk żywiołowych 
25

SP
O
ŁE

C
ZN

E

Zmiana populacji 
26 Starzenie się ludzi (więcej ludzi starszych) 
27 Śmiertelność 
28 Emigranci/grupy etniczne i mniejszościowe jako członkowie całej populacji 
29 Poziom segregacji społecznej 
30 Poziom dochodów
31 Poziom ubóstwa 
32 Poziom przemieszczeń społecznych
33 Warunki zdrowotne 
34 Braki w wykształceniu 
35 Poziom przestępczości
36 Poziom zaangażowania obywatelskiego 
37 Poziom poświęcenia obywatelskiego 
38 Koszty mieszkania w stosunku do dochodów 
39 Gęstość zaludnienia porównywana z ilością terenów zabudowanych 
40 Zajętość mieszkań/ pokoi 
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41

ST
R

U
K

TU
RY

 M
IE

JS
K

IE
J

Przeszkody w pejzażu miejskim 
42 Obraz/postrzeganie z zewnątrz
43 Obraz/postrzeganie z wewnątrz
44 Pejzaż miejski/struktura miejska
45 Jakość warunków mieszkaniowych
46 Warunki zabudowy
47 Wolna przestrzeń mieszkaniowa i biurowa 
48 Stan budynków, np.: 
49  zakres renowacji 
50  instalacje sanitarne 
51  wielkość mieszkań 
52 Posiadanie gruntów/budynków, np.:
53  własności publiczne
54  brak właścicieli gruntów 
55 Ilość i jakość infrastruktury społeczno-kulturalnej 
56 Ilość i jakość infrastruktury technicznej 

Źródło: Ferber 2006, s. 47.

Cel tworzenia zaplecza informacyjnego dla projektów rewitalizacji jest jasny, kry-
teria dostępne i opisane w literaturze, jednak jak dotąd samorządy (poza nielicznymi wy-
jątkami) nie dostrzegają potrzeby tworzenia baz danych. W efekcie może się okazać, że 
osiągniecie postawionego celu będzie w ogóle niemożliwe, lub możliwe tylko w części.
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12.3. Bazy danych o procesie rewitalizacji a bazy danych o pro-
gramach rewitalizacji
W zależności od punktu odniesienia mówić będziemy o zapotrzebowaniu na różne 

dane. Na poziomie lokalnym będą to informacje o obszarach, obiektach znajdujących się 
na tych obszarach, infrastrukturze, czyli określonym majątku trwałym, ale również lo-
kalnej społeczności zamieszkującej zdegradowany obszar. W regionie dużo istotniejsze 
będą informacje o obszarach zdegradowanych. Wynika to z podejścia prowadzonej poli-
tyki oraz zakresu kompetencji poszczególnych podmiotów administracji samorządowej. 
Dane z poziomu lokalnego będą zatem generalizowane do zestawień i wskaźników opi-
sujących przedmiot rewitalizacji na poziomie lokalnym oraz obszarów interwencji, tak 
by możliwe było ich ujęcie tego w polityce przestrzennej województwa. Na poziomie 
kraju istotne będą zagregowane wskaźniki z poziomu województwa, opisujące przebieg 
procesu w skali kraju.

Zbiór informacji opisujących proces rewitalizacji powinien być gromadzony nie 
tylko na poziomie lokalnym (skala mikro), ale również na poziomie wojewódzkim i kra-
jowym (skala makro). Pierwszy zbiór powinien zostać skoncentrowany na poprawnym 
opisie zjawiska w obrębie rewitalizowanego obszaru, natomiast w drugim przypadku 
tworzone zbiory informacji będą się opierały na zgeneralizowanych informacjach po-
chodzących z poziomu lokalnego.

Jak słusznie wskazano w słowniku pojęć znajdującym się w niniejszym tomie, isto-
tą generalizacji będzie celowe uogólnienie, które ma opisać zjawisko za pomocą wybra-
nych parametrów, w tym przypadku istotnych z punktu widzenia prowadzonej polityki 
regionalnej czy też krajowej.

Konieczność generalizacji danych powodować będzie, że na wyższych poziomach 
redukowane będą informacje geoprzestrzenne na rzecz wybranych danych lub wskaź-
ników.

Dane zebrane w pierwszej bazie mają za cel wspomagać proces zarządzania. Za-
gregowane dane na poziomie regionalnym mają wspierać prowadzenie polityki wobec 
miast oraz umożliwić tworzenie szybkich porównań, zestawień.

12.4. Bazy danych jako narzędzie wspomagające realizację pro-
cesu rewitalizacji
Inwentaryzacja i analizy uwarunkowań pomagają miastom i regionom ocenić skalę 

i typ problemu, który mają rozwiązać. W pierwszej kolejności bowiem pojawia się po-
trzeba opisania problemu, wskazania, tam gdzie jest to tylko możliwe, jego ilościowego 
wymiaru. W tym kontekście pojawia się pierwszy typ baz danych wspierających pro-
wadzenie procesu rewitalizacji – bazy stanu istniejącego. Bazy te wewnętrznie możemy 
podzielić na dwie kategorie: bazy referencyjno-lokalizacyjne oraz bazy danych opisują-
cych zachodzące zjawiska.
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Dane zebrane w bazach pierwszego typu pozwalają na odniesienie badanych zja-
wisk do przestrzeni geografi cznej. Takie podejście pozwala uchwycić, gdzie w przestrze-
ni miejskiej, regionie, obszarze kraju pojawiają się zjawiska kryzysowe, oraz skwanty-
fi kować obszary wymagające wsparcia. Dane zebrane w bazach drugiego typu mają na 
celu umożliwić opis zjawiska nie tylko od strony ilościowej, ale również jakościowej. 
Informacje zbierane w obrębie wymienionych baz pochodzić będą w większości przy-
padków z istniejących rejestrów publicznych (kilka z nich omówiono poniżej). Rejestry 
te często opisują także główne przeszkody w ponownym zagospodarowaniu tych tere-
nów (Ferber 2006, s. 33).

Z uwagi na brak centralnej integracji rejestrów i ich weryfi kacji możliwe jest rów-
nież, że pewne informacje pochodzące z różnych źródeł będą wzajemnie sprzeczne, co 
może utrudniać ocenę zjawisk. Przyjmuje się zatem, że cenniejsze i wiarygodniejsze 
dane pochodzić będą od jednostki tworzącej te dane. Jednostki odpowiedzialne za ich 
gromadzenie i upublicznianie często dysponują jedynie syntezą tych informacji (zgene-
ralizowane zbiory, uniemożliwiające odniesienie do jednostek objętych analizą)

Niemniej jednak jedynie rejestry publiczne charakteryzują się wysokim poziomem 
wiarygodności danych, służących do delimitacji obszarów kryzysowych. Dane pocho-
dzące ze źródeł komercyjnych lub ze źródeł własnych (ankietyzacja, spis z natury), choć 
pomocne, z uwagi na brak ustalonej metodyki ich wytworzenia i opracowania stanowić 
mogą jedynie źródło uzupełniające.

12.4.1. Dane referencyjne

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT)
Identyfi katory rejestru TERYT stanowią obowiązujący standard identyfi kacji tery-

torialnej dla organów prowadzących urzędowe rejestry i systemy informacyjne admini-
stracji publicznej, przez co są stosowane w innych ewidencjach, rejestrach i systemach 
odnoszących się do jednostek terytorialnych, umożliwiając integrację danych groma-
dzonych w tych systemach. 

Spośród systemów rejestru TERYT najistotniejsze z punktu widzenia możliwości 
wykorzystania w procesach rewitalizacji są następujące systemy.
1.  System rejonów statystycznych i obwodów spisowych140 (BREC), obejmujący iden-

tyfi katory podziału utworzonego dla potrzeb przeprowadzania narodowych spisów 
powszechnych i prowadzenia badań reprezentacyjnych.

140 Obwód spisowy jest jednostką przestrzenną wyodrębnioną dla spisów powszechnych i innych ba-
dań statystycznych według liczby mieszkań i mieszkańców natomiast rejon statystyczny stanowi 
przestrzenną jednostkę agregacji danych statystycznych złożoną z kilku, nie więcej niż dziewięciu 
obwodów spisowych.
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2.  System identyfi kacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (NOBC), 
zawierający adresy budynków i mieszkań w układzie rejonów statystycznych i ob-
wodów spisowych.

3.  Centralny katalog ulic (ULIC), obejmujący nazwy ulic zgodne z brzmieniem 
uchwał o ich nadaniu oraz ich identyfi katory, utworzony przez alfabetyczne ułoże-
nie nazw ulic w całym kraju. 
Pierwszy z nich umożliwia odnalezienie zasięgu rejonów i obwodów spisowych, 

co w przypadku korzystania z danych Urzędów Statystycznych pozwoli uniknąć przeci-
nania się granic terenów kryzysowych z granicami rejonów i obwodów (co uniemożli-
wiałoby na interpretację danych tych obszarach).

Mapa zasadnicza
Na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartografi czne mapa zasadnicza jest doku-

mentem urzędowym, elementem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartografi cz-
nego, prowa dzonym przez starostów i wykorzystywanym w podejmowaniu różnych 
decyzji związanych z zagospodarowaniem otaczającej nas przestrzeni. Mapa ta jest 
najdokładniej szym zbiorem informacji o terenie i powinna służyć jako baza referencyjna 
dla opracowywanych szczegó łowych projektów rewitalizacji terenu.

W wyniku postępu technicznego i technologicznego coraz częściej mapa zasad-
nicza prowadzona jest w postaci numerycznej, jako baza danych systemu informacji 
o terenie. Baza taka składa się z obiektów terenowych i atrybutów dotyczących poszcze-
gólnych obiektów.

Mapą zasadniczą na koniec 2007 r. pokrytych było 180,96 tys km2, co stanowiło 
58% powierzchni Polski i zmieniło się od roku 2003 o 17,7%. Dane te są niewątpliwie 
wskazówką, w jakim stopniu i na jakich terenach można spodziewać się dostępu do tych 
naprawdę wysokiej przydatności materiałów (Hopfer, Cymerman 2009, s. 32).

U Hopfera pokrycie mapą zasadniczą terenów zabudowanych i zurbanizowanych 
wynosi 85-100%. Odsetek terenów, dla których dostępna jest mapa numeryczna, umoż-
liwiająca przetwarzanie tych danych jest jednak nadal stosunkowo niski, co zostało za-
prezentowane na ryc. 12.1.

Specyfi czna sytuacja występuje na terenach zamkniętych141. Na terenach kolejowych 
mapy zasadnicze prowadzone są przez służby kolejowe, nawet w przypadku, gdy tereny 
te wyłączone są z użytkowania kolejowego, co znacznie utrudnia ich uzyskanie. Nie jest 
również przypadkiem odosobnionym prowadzenie zasobu mapy zasadniczej na terenie 
dużych zakładów przemysłowych przez wewnętrzne jednostki geodezyjne (podkłady 
nie są przekazywane do starostwa). W przypadku wyłączenia terenu z użytkowania ko-
lejowego, przemysłowego pojawiają się trudności z dostępem do informacji.

141 Tereny zamknięte – tereny zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, wy-
znaczone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.
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Ryc. 12.1. Udział procentowy terenu w powierzchni województwa dla którego 
założono GESUT.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Hopfer, Cymerman 2009, s. 60.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu GESUT
Jednym z kluczowych problemów dotyczących obszarów kryzysowych jest nie-

wydolna sieć infrastruktury technicznej lub jej brak, z tego też powodu należy uznać 
dostęp do bazy ewidencji sieci uzbrojenia terenu za kluczowy dla właściwej oceny stanu 
istniejącego.
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Ryc. 12.2. Powierzchnia terenu, dla którego opracowano mapę zasadniczą w postaci 
tradycyjnej i numerycznej.

Źródło: Hopfer, Cymerman 2009.

Rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2001 r. określało termin założenia geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu na dzień 31 grudnia 2007 r. Bazując na raportach NIK, 
należy stwierdzić, że obserwowane jest niedostateczne zaawansowanie prac dotyczą-
cych zakładania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Geodezyjna ewidencja 
sieci uzbrojenia terenu założona została na 699 533 ha powierzchni terenów zabudowa-
nych i zurbanizowanych. Stan zaawansowania prac w poszczególnych województwach 
został zaprezentowany w tabeli 12.3 oraz na ryc. 12.2.
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Tabela 12.2. Powierzchnia terenu, dla którego został założony GESUT.

Lp. Województwo Powierzchnia sieci 
w ha

1 dolnośląskie 0
2 kujawsko-pomorskie 26 404
3 lubelskie 26 600
4 lubuskie 11 389
5 łódzkie 103 326
6 małopolskie 294 396
7 mazowieckie 24 538
8 opolskie 4 371
9 podkarpackie 0

10 podlaskie 0
11 pomorskie 3 959
12 śląskie 8 944
13 świętokrzyskie 0
14 warmińsko-mazurskie 27 484
15 wielkopolskie 152 727
16 zachodniopomorskie 15 395

Razem 699 533
Źródło: Hopfer, Cymerman 2009, s. 60.

W jednostkach, które nie założyły jeszcze geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu, jej funkcję pełni dokumentacja geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia tere-
nu, znajdująca się w zasobie geodezyjnym i kartografi cznym (mapa zasadnicza, szkice 
inwentaryzacji powykonawczej oraz obliczenia rzędnych wysokości i współrzędnych 
położenia przewodów sieci w stosunku do punktów osnowy geodezyjnej) ( (Hopfer, 
Cymerman 2009, s. 43).

Stan taki znacznie utrudnia ocenę bieżącej sytuacji. Nie można bazując jedynie na 
materiałach rastrowych, tworzyć zawansowanych analiz geoprzestrzennych, mających 
za zadanie dostarczenie ocen techniczno-ekonomicznych. Przy braku materiałów cyfro-
wych cały proces musi się odbywać w sposób tradycyjny. Powoduje to znaczne podnie-
sienie kosztów takich analiz i wydłużenie ich w czasie.

Ewidencja gruntów i budynków
Zasób ten jest kluczowy dla poprawności oceny stanu istniejącego obszarów pod-

legających procesom rewitalizacji.
Obecnie, według danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografi i, informatyzacja 

ewidencji gruntów i budynków jest poważnie zaawansowana. W skali kraju:
1) część opisowa ewidencji gruntów zinformatyzowana jest w 100%,
2) mapa ewidencyjna (w postaci rastrowej i wektorowej) zinformatyzowane jest dla 

91% powierzchni terenów miejskich.
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3) dane dotyczące budynków (geometria i opis) zinformatyzowano dla 60%, a dane 
dla lokali dla 47% terenów miejskich ((Hopfer, Cymerman 2009, s. 43).
Do dnia 31 grudnia 2004 r. ewidencyjną mapę w postaci wektorowej opracowa-

no dla 91% obszarów miast, przy czym wektorowa ewidencyjna mapa o pełnej treści 
(granice działek ewidencyjnych, kontury użytków gruntowych, kontury klasyfi kacyjne 
oraz kontury budynków) obejmowała 68% obszarów miast. Dla 16% powierzchni miast 
ewidencyjna mapa wektorowa zawierała dane dotyczące granic działek ewidencyjnych, 
kontury użytków gruntowych oraz kontury klasyfi kacyjne, zaś dla 7% obszarów miast 
mapa ta zawierała jedynie dane dotyczące granic działek ewidencyjnych (Bachleda-Cu-
ruś 2006, s. 42).

Zasadniczym problemem jest niewielki stopień informatyzacji bazy budynków 
i lokali oraz pomijanie w wypełnianych kartotekach budynków informacji dotyczących 
m.in. roku budowy, materiału, z którego wykonano obiekt, dostępu do mediów.

Zasadniczo baza budynków stanowić powinna jedno z ważniejszych źródeł infor-
macji o zasobie materialnym danego miasta. Z wymienionych powyżej powodów stano-
wi jedynie zapowiedź możliwości, jakie może stworzyć wykorzystanie informacji, które 
zostaną zgromadzone w tym zbiorze.

Ortofotomapa
Ortofotoampa jest doskonałym materiałem źródłowym ze względu na możliwość 

kameralnego i obiektywnego uzyskiwania informacji o zasięgu lub przebiegu większości 
obiektów na obszarze objętym programem rewitalizacji. Czynnikiem determinującym 
wykorzystanie możliwości, jakie stwarza ortofotomapa, jest jej dość duża aktualność. 

Obecnie dostępna jest ortofotomapa w skali 1:10 000 (układ 1992), wykonana dla 
ok. 5000 km2 obszaru Polski na podstawie zdjęć lotniczych 1:26 000 (w 2002 r., aktual-
ność 2001 r.) oraz 1:13 000 (w 2003 r., aktualność zdjęć 2002-2003) (Gotlib, Makowski 
i in. 2005). 

Nowe zdjęcia w skali 1:26 000 pozwoliły na wytworzenie ortofotomapy zgodnej 
ze standardem I142 na obszarze około 156 000 km2. Na obszarze około 85 000 km2 na 
podstawie zdjęć w skali 1:13 000 opracowano ortofotomapę zgodną ze standardem II143. 
Dla pozostałej części kraju (obszar około 50 000 km2) sporządzono ortofotomapę opar-
tą na wysokorozdzielczych obrazach satelitarnych144 z pikselem terenowym około 1 m, 
zgodne ze standardem I. 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. ortofotomapa pokrywała jedynie 14 080 
753 ha, tj. 45% powierzchni kraju. Oznacza to, że tylko na pewnych obszarach kraju 

142 Standard I (piksel terenowy ortofotomapy 0.5-1.0 m, błąd położenia sytuacyjnego (RMSE) 1.5-
2.5 m).

143 Standard II (piksel terenowy ortofotomapy 0.25 m, błąd położenia sytuacyjnego (RMSE) 0.75 m).
144 Wysokorozdzielcze obrazy satelity IKONOS2.
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opracowujący programy rewitalizacji sporządzane w latach 2004-2006 mieli dostęp do 
tych materiałów kartografi cznych.

Największe pokrycie powierzchni ortofotomapą miały wówczas województwa: 
warmińsko-mazurskie (99,6% powierzchni), świętokrzyskie (93,6%) i podlaskie 
(85,7%). Natomiast w województwach dolnośląskim i opolskim nie założono ortofoto-
mapy w wersji cyfrowej.

Należy uznać, że ortofotomapa jest obecnie jedynym źródłem danych referencyj-
nych, obejmującym swym zasięgiem wszystkie miasta. Może służyć zarówno na pozio-
mie, lokalnym jak i regionalnym.

12.4.2. Źródła danych o zjawiskach społecznych

Powszechny Systemem Ewidencji Ludności PESEL
Dane z systemu dostępne są we wszystkich miastach. Pozwalają dość łatwo ocenić 

sytuację demografi czną w mieście, a w szczególności na obszarze objętym programem 
rewitalizacji. Niewątpliwą zaletą tej bazy jest możliwość analizowania danych o dowol-
nym zasięgu przestrzennym.

System informatyczny dla ośrodków pomocy społecznej
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej sporządzanie sprawozdawczości oraz prze-

kazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, również 
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego, należy do zadań 
wojewody oraz jednostek samorządu terytorialnego145.

Bieżącą sprawozdawczość w zakresie pomocy społecznej realizowana była do nie-
dawna poprzez system POMOST. W wyniku rozwoju systemów informatycznych, obsłu-
gujących dziedzinę pomocy społecznej i rynku pracy powstaje jeden zintegrowany sys-
tem informacyjny SYRIUSZ. Struktura Systemu Informatycznego odpowiada specyfi ce 
funkcjonalnej i organizacyjnej systemu pomocy społecznej. Jest to jeden z największych 
w Polsce systemów informatycznych. Swoim zasięgiem obejmuje około 3000 jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, rozmieszczonych na obszarze całego kraju.

Struktura systemu obejmuje ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomo-
cy rodzinie, urzędy wojewódzkie oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Zadaniem systemu jest zbieranie, przetwarzanie i udostępnienie danych przez 
wszystkie ośrodki na wszelkich poziomach w formacie zgodnym z formatem określo-
nym w wymaganiach homologacyjnych, wspomaganie realizacji zadań, zapewnienie 
zgodności podejmowanych działań z procedurami administracyjnymi, zapewnienie 
utrzymania dyscypliny budżetowej, ułatwianie wymiany informacji z innymi systema-
mi zewnętrznymi. 

145 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.
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Producentem oprogramowania użytkowego przeznaczonego dla jednostek organi-
zacyjnych pomocy społecznej jest kilkanaście fi rm. Część ośrodków niestety nie stosuje 
żadnego oprogramowania. Przyczyną jest najczęściej wysoki koszt eksploatacji a także 
względnie wysokie wymagania systemu informatycznego, wykraczające poza istniejące 
w tych ośrodkach możliwości sprzętu146.

Z punktu widzenia prowadzonej analizy najistotniejszym z obserwowanych pro-
blemów jest brak możliwości łatwego eksportu danych do formatów bazodanowych. 
Często pracownicy zmuszeni są tworzyć zestawienie, stosując ręczną kwerendę. Zada-
nie zapytania według kryterium przestrzennego jest niemożliwe z uwagi na brak prze-
strzennego odniesienia danych. Wymogi prawne (ustawa o ochronie danych osobowych) 
powodują, że w jednostkach, w których eksport danych jest możliwy, pojawia się ko-
nieczność ręcznego eliminowania danych wrażliwych. Odnosi się wrażenie, że systemy 
nie były przygotowane pod kątem analiz przestrzennych, a jedynie sprawozdawczości 
statystycznej. Powoduje to określone implikacje dla sporządzanych opracowań diagno-
stycznych. Dlatego w opracowanych w latach 2004-2006 programach rewitalizacji na 
ogół nie znajdziemy informacji z zakresu pomocy społecznej, a jeśli już się pojawiają, 
to na ogół w ujęciu statystycznym, w odniesieniu do całego miasta.

Program SYRIUSZ powinien przezwyciężyć ograniczenia stosowanych systemów 
PULS i POMOST w zakresie wymiany danych z innymi systemami, tzn. zainstalowany-
mi w innych jednostkach organizacyjnych, ale również w innych instytucjach. Powinno 
to umożliwić eksport danych i połączenie np. poprzez system PESEL z bazą adresową, 
co pozwoliłoby prowadzić efektywne i efektowne analizy.

Podsumowując trzeba stwierdzić, że dostęp do danych jest możliwy, choć ich 
uzyska nie i przetworzenie wymaga specjalistycznej wiedzy oraz odpowiedniego opro-
gramowania.

System informatyczny publicznych służb zatrudnienia 

Dla potrzeb analiz prowadzonych w zakresie rewitalizacji najistotniejsza jest infor-
macja o liczbie i strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, według 
cech demografi czno-społecznych, doświadczenia zawodowego i czasu pozostawania 
bez pracy.

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie informacji o stanie zatrudnienia są 
odpowiednio powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy147. Ze względu na stosowane me-
tody (generalizacja danych uzyskiwanych z poziomu lokalnego), trudno na bazie pu-
blikowanych informacji wyciągać wnioski dla obszarów miast (dane takie są właści-
we jedynie dla miast na prawach powiatu). Dlatego podobnie jak w przypadku danych 

146 Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla poprawy efektywności i skuteczności działań jedno-
stek organizacyjnych rynku pracy i zabezpieczenia społecznego.

147 W zakresie osób zarejestrowanych w urzędach pracy i w świetle przepisów Ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 
i Nr 70, poz. 416), uznanych za osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy.
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z zakresu pomocy społecznej istnieje konieczność posiłkowania się przefi ltrowanymi 
danymi źródłowymi. 

Dane te oczywiście podobnie jak w przypadku pomocy społecznej nie mają odnie-
sienia przestrzennego, dlatego niemożliwe są kwerendy według kryterium przestrzenne-
go. Analizy możliwe są jedynie poprzez eksport danych i łączenie ich z bazą adresową.

Duże zróżnicowanie stosowanego w poszczególnych urzędach oprogramowania 
powoduje, że eksport nie zawsze jest możliwy w pożądanym formacie. Skutkuje to ko-
niecznością ręcznych analiz, często wymagających ponownego wprowadzenia danych. 
Proces taki jest pracochłonny i kosztochłonny i zdecydowanie utrudnia diagnozowanie 
stanów kryzysowych. Bazowanie jednak na danych pochodzących z urzędów statystycz-
nych, z uwagi na odniesienie tych danych jedynie do jednostek statystycznych (często 
o kształtach i zasięgu odbiegającym od sieci ulicznej) bardzo utrudnia prawidłową inter-
pretację wyników i właściwą delimitację obszarów.

Podsumowując, trzeba stwierdzić tak jak w przypadku dziedziny pomocy społecz-
nej, że dostęp do danych jest możliwy, choć ich uzyskanie i przetworzenie wymaga 
specjalistycznej wiedzy oraz odpowiedniego oprogramowania.

12.4.3. Źródła danych o zjawiskach ekonomicznych

Rejestr cen i wartości nieruchomości
Rejestr cen i wartości nieruchomości obejmuje rejestr cen nieruchomości, okre-

ślonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określone przez rzeczo-
znawców majątkowych w operatach szacunkowych, z których wyciągi przekazywane 
są do ewidencji gruntów i budynków. Organem odpowiedzialnym za ich prowadzenie 
jest starosta148. 

Rejestracji podlegają ceny oraz wartości, o których wspomniano wyżej, a także 
adres nieruchomości, numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nierucho-
mości, rodzaj nieruchomości, pole powierzchni nieruchomości gruntowej, data zawarcia 
aktu notarialnego lub określenia wartości oraz inne dostępne dane o nieruchomościach 
i ich częściach składowych.

Posiadając tego typu informacje na etapie delimitowania obszaru kryzysowego, 
można byłoby sprawdzić, czy rzeczywiście nastąpiło obniżenie cen nieruchomości 
w wyniku kryzysu, czy obserwowane są jakiekolwiek transakcje, jaki jest trend w ob-
serwowanych transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości, jaka jest realna wartość 
terenu itp.

Z danych GUGiK za lata 1999-2001 wynika jednak, że w 201 starostwach i urzę-
dach miast na prawach powiatu (tj. w 53,2%) prowadzono rejestr cen i wartości nieru-
chomości, obejmujący całą powierzchnię miasta lub powiatu. Tylko 57 (15,1%) starostw 
i miast na prawach powiatu prowadziło przedmiotowy rejestr wyłącznie dla obszarów 

148 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. o ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. Nr 38, poz. 454.
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miejskich, zaś pięć (1,3%) starostw – wyłącznie dla terenów wiejskich. Pozostałe 115, 
tj. 30,4% starostw i urzędów miast na prawach powiatu, w ogóle nie prowadziło rejestru 
cen i wartości nieruchomości.

Mimo upływu czasu nie odnotowuje się znacznej zmiany w tym zakresie, co unie-
możliwia prowadzenie analiz.

Ewidencja podatkowa nieruchomości
Ewidencja obejmuje dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomo-

ści, podatku rolnego lub podatku leśnego, w tym: dane dotyczące płatników podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego, zwanych dalej podatnikami, dane 
dotyczące gruntów, budynków lub ich części a także budowli lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlegających opodatkowaniu podatkiem 
od nieruchomości, oraz gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym lub 
podatkiem leśnym, zwanych dalej przedmiotami opodatkowania149.

W ewidencji wykazuje się dane dotyczące podatników, w tym w odniesieniu do 
osób fi zycznych nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, adres, numer identyfi kacji podat-
kowej (NIP), numer ewidencyjny PESEL, numer identyfi kacyjny REGON, jeśli został 
nadany; w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej: nazwę pełną lub nazwę skróconą (fi rma), adres siedziby, numer 
identyfi kacji podatkowej (NIP), numer identyfi kacyjny REGON.

Ministerstwo Finansów zapewniło, że wszystkie gminy i miasta na prawach powia-
tu powinny prowadzić ewidencję podatkową nieruchomości w systemie informatycznym 
od 1 stycznia 2005 r. Ponadto Ministerstwo Finansów zwracało uwagę na konieczność 
zachowania spójności programów związanych z prowadzeniem bazy danych ewiden-
cyjnych i programów ewidencji podatkowej nieruchomości. Jednocześnie wskazało, że 
istniejące bazy danych ewidencyjnych podlegają zmianie do standardów bazy danych 
w formacie SWDE, odmiennej od danych ewidencji podatkowej nieruchomości, prowa-
dzonych w formacie XML.

System informatyczny Urzędów Skarbowych POLTAX
POLTAX to rozproszony system ewidencjonowania i przetwarzania danych o po-

datnikach, wykorzystywany w urzędach skarbowych, rozwijany i obsługiwany przez 
Ministerstwo Finansów. 

W obrębie systemu działają cztery podsystemy (Zaklukiewicz): Poltax2B, EGA-
POLTAX, MANDATY, KONTROLA. Poltax2B jest podsystemem wspomagającym 
pracę komórek rachunkowości podatkowej – ewidencję podatków i niepodatkowych 
należności budżetowych (przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty), rozliczanie i przekazywa-
nie wpływów poszczególnym budżetom i innym wierzycielom, w pełni korzystającym 

149 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej 
nieruchomości, Dz.U. Nr 107, poz. 1138.
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z danych zawartych w podsystemach. EGAPOLTAX jest podsystemem wspomagają-
cym windykację należności prowadzona przez urząd skarbowy, natomiast podsystem 
MANDATY obsługuje sprawy karnoskarbowe.

Podsystem KONTROLA ma za zadanie komputerowe wspomaganie komórek zaj-
mujących się kontrolą podatkową: planowanie kontroli, typowanie (ręczne i automa-
tyczne) podmiotów do kontroli, obsługa i dokumentowanie postępowania kontrolnego 
oraz sprawozdawczość.

12.4.4. Źródła danych o stanie prawnym nieruchomości

Księgi wieczyste
Treść ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci przenoszona 

jest do systemu informatycznego, co umożliwia wydawanie odpisów z ksiąg wieczy-
stych w formie wydruków oraz bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych.

Programy rewitalizacji realizowane są na obszarach o bardzo skomplikowanym 
stanie prawnym (historyczne centra miejskie, tereny poprzemysłowe, tereny zabytko-
wych dzielnic), gdzie szybki dostęp do danych o stanie prawnym nieruchomości jest 
kluczowy dla ocen niezbędnych do podjęcia działań. 

Rejestr ksiąg wieczystych jest bez wątpienia cennym źródłem informacji, pozwala-
jącym na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę sku-
teczności rejestracji praw własności nieruchomości (zwiększenie wiarygodności zapisów 
ksiąg wieczystych) oraz usprawnienie postępowań dotyczących ksiąg wieczystych.

Systemem nowych ksiąg wieczystych NKW stopniowo obejmowane są kolejne 
wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych na terenie całego kraju. Treść ksiąg 
wieczystych objętych systemem NKW gromadzona jest w Centralnej Bazie Danych 
Ksiąg Wieczystych, mieszczącej się w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości.

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, przy zachowaniu tempa wdrażania sys-
temu NKW (około 50 wydziałów rocznie) proces migracji całego papierowego zasobu 
ksiąg wieczystych powinien zakończyć się w ciągu 13-14 lat, tj. około 2018-2019 roku. 
Obszary kraju, które w pełni objęte zostały NKW, zaprezentowane zostały na ryc. 12.3.

Według stanu na 30 czerwca 2005 r. wdrożono system informatyczny zakłada-
nia i prowadzenia ksiąg wieczystych w 66 wydziałach ksiąg wieczystych na 349, tj. 
w 18,9%.

Przenoszenie treści dotychczasowych ksiąg wieczystych do struktury księgi wie-
czystej w systemie informatycznym rozpoczęto 1 października 2003 r. Do 31 grudnia 
2003 r. 53 875 dotychczasowych ksiąg wieczystych przeniesiono na nośniki informa-
tyczne, do 31 grudnia 2004 r. – 713 016 ksiąg, a do 30 czerwca 2005 r. – 1 116 384 ksiąg, 
co stanowi 7,4% (15 000 000) wszystkich ksiąg wieczystych prowadzonych w formie 
papierowej (manualnie).
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Ryc. 12.3. Migracja ksiąg wieczystych do struktury księgi wieczystej prowadzonej 
w systemie informatycznym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Ministerstwa Sprawiedliwości.
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Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stanowią istotny 

element systemu prawnego, kształtują bowiem zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenów, które obejmują. Dlatego istotne jest, czy obszar podlegający procesowi rewita-
lizacji objęty jest takim planem. Dopiero gdy ustalone jest, czy obszar podlega regula-
cjom planistycznym, poszukuje się odpowiedzi na pytanie, jakiego typu są to regulacje.

Informacje o ustaleniach zawartych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego udostępniają głównie służby architektoniczno-budowlane, odpowie-
dzialne za ich sporządzenie i udostępnianie.

Generalnie na terenie kraju ani w obrębie miast są nieprowadzone (podejmowane 
są próby, ale jak na razie nieudane) bazy danych obejmujące ujednolicone słowniki prze-
znaczeń terenów, które pozwalałyby w szybki sposób wskazać regulacje obowiązujące 
na danym terenie.

Decyzje dotyczące technicznej rekultywacji
W ustawie nie określono zakresu projektu rekultywacji, jednakże aby odpowiednio 

i prawidłowo przeprowadzić prace w zakresie rekultywacji i zagospodarowania pro-
jekt taki powinien zawierać w szczególności inwentaryzację obszaru zdegradowanego, 
w której wskazuje się przyczyny, stopień i zasięg degradacji oraz zakres techniczno-eko-
nomiczny rekultywacji i zagospodarowania.

Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania określają stopień ogranicze-
nia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ustalony na podstawie opinii, osobę zobo-
wiązaną do rekultywacji gruntów, kierunek i termin wykonania rekultywacji oraz uzna-
nie rekultywacji gruntów za zakończoną.

Dysponowanie informacjami znajdującymi się w projekcie rekultywacji oraz wy-
danej decyzji w sprawie rekultywacji pozwala zatem na dość szczegółowy opis zdegra-
dowanego obszaru oraz kwantyfi kacje podstawowych parametrów. 

Niestety organ odpowiedzialny za wydawanie decyzji rekultywacyjnych nie pro-
wadzi stosownych baz, które pozwoliłyby na prowadzenie analiz w skali województwa 
lub kraju. Incydentalnie przez samorządy wojewódzkie podejmowane są próby, których 
celem jest opracowanie baz danych terenów zdegradowanych. Bazę taką sporządzono 
w województwie małopolskim (służby marszałka województwa), nie są to jednak dzia-
łania cykliczne, stąd szybka dezaktualizacji informacji w nich zawartych.

12.4.5. Źródła danych nt. bezpieczeństwa – system rejestracji zdarzeń 
kryminalnych przez Policję

Policja dla potrzeb statystycznych oraz działań prewencyjnych prowadzi bazę da-
nych opartą na stworzonym słowniku zdarzeń kryminalnych. Na jej podstawie genero-
wane są raporty tygodniowe, miesięczne, półroczne i roczne. W zależności od stopnia 
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zinformatyzowania jednostki bazy te mogą bardziej lub mniej odpowiadać potrzebom 
badawczym.

Niemniej jednak są to jedyne źródła informacji na temat bezpieczeństwa, jakie 
można uzyskać w układzie wewnątrzmiejskim. I choć w większości jednostek dane te 
odnoszone są do układu ulicznego, to stanowią cenne źródło informacji o poziomie bez-
pieczeństwa na terenie miasta.

12.5. Ocena informacyjnego zaplecza rewitalizacji
Omówione w opracowaniu bazy danych, choć nie wyczerpują wszystkich zagad-

nień analizowanych w projektach rewitalizacyjnych, są zdaniem autora kluczowe dla 
budowy lokalnych i regionalnych baz danych o procesach rewitalizacji.

Analiza dostępnych zbiorów wskazuje na rozciągnięcie w czasie procesu informa-
tyzacji rejestrów państwowych, a co za tym idzie, oznacza odsunięcie w czasie dostępu 
do danych cyfrowych, umożliwiających szeroką analizę zjawisk zachodzących na ob-
szarach wymagających i poddanych rewitalizacji.

W tej sytuacji konieczne jest szukanie technik i metod analiz, uwzględniających 
wymienione uwarunkowania, które choć częściowo pozwolą na prowadzenie różnorod-
nych analiz.

Stosunkowo niski odsetek pokrycia danymi, choć jest zdecydowanie trudnością, 
może stanowić jednak szansę, pozwala bowiem na wcześniejsze uzgodnienie standar-
dów wymiany danych budowę i wprowadzenie jednolitej nomenklatury. Działanie takie 
umożliwi porównywanie wyników analiz wykonanych w różnych częściach regionu lub 
kraju.

Innym ważnym elementem działań, które należy podjąć w najbliższym czasie, 
jest uporządkowanie zasad udostępniania danych z rejestrów publicznych na potrzeby 
opracowywanych projektów rewitalizacji. Chodzi głównie o kwestie techniczne. Trzeba 
ustalić standard, w którym udostępniane będą dane na potrzeby prowadzonych projek-
tów rewitalizacji, zarówno w odniesieniu do informacji statystycznych jak i przestrzen-
nych.

Bardzo ważną kwestią jest udostępnianie przez służby publiczne wybranych da-
nych referencyjnych, które stanowiłyby podstawowe odniesienie dla przeprowadzanych 
analiz. Cenne byłyby tu dane dotyczące podziału miast na jednostki i rejony statystycz-
ne, siatki ulic czy też podział miasta na jednostki ewidencyjne. Kluczową sprawą jest 
w tym przypadku udostępnianie tych danych w ogólnie akceptowanych formatach prze-
strzennych wraz z meta- informacjami dotyczącymi aktualności (data wytworzenia), 
układu odwzorowania czy też skali, w jakiej zostały wprowadzone.

Nie mniej istotna jest kwestia zmian w zasadach gromadzenia danych przez służby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne. Dane gromadzone obecnie, choć bardzo 
cenne (jedyne, jakie mamy na temat poziomu bezpieczeństwa na terenie miast) nie po-
zwalają na precyzyjne odniesienie przestrzenne. Konieczne jest wprowadzenie geoko-
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dowania zdarzeń kryminalnych, które pozwalałoby budować mapy natężenia zjawisk 
kryzysowych w układzie wewnątrzmiejskim.

Gromadzone przez służby publiczne dane, odnoszące się do zjawisk kryzysowych 
powinny mieć identyfi kator przestrzenny (adres, współrzędne x,y). Dostępnych jest bo-
wiem wiele technik agregacji danych, natomiast niemożliwa jest dziś dezagregacja da-
nych ze względu na brak odniesienia przestrzennego.

Nasuwa się wniosek, że bardzo trudno jest dziś ocenić kondycję ekonomiczną struk-
tur miejskich w podziale wewnątrzmiejskim. Dane o wartości nieruchomości zbierane 
są przez nieliczne jednostki, a ich wartość merytoryczna często jest wątpliwa ze względu 
na brak ujednoliconej metodyki zapisu zjawisk gospodarczych w aktach notarialnych.

Dane podatkowe, tak cenne ze względu na możliwość projekcji obszarów biedy, są 
niedostępne ze względu na generalną niechęć urzędów skarbowych do udostępniania da-
nych. Często wynika to z przyczyn obiektywnych, związanych z brakiem odpowiednie-
go oprogramowania umożliwiającego szybkie przetworzenie zbioru danych wrażliwych 
do bezpiecznej postaci. Nie bez znaczenia pozostaje tu kwestia, o której już wspomnia-
no, związana z rozbieżnością formatu, w jakim gromadzone są dane podatkowe i dane 
ewidencyjne, co utrudnia integrację tych danych.

Konkludując, informacje dotyczące sfery fi skalnej powinny być jak najszybciej 
powszechnie udostępnione do celów analitycznych, gdyż wraz z informacjami od służb 
pomocy społecznej stanowią podstawowy zasób informacji o problemach społecznych 
na obszarze miasta. Ich koncentracja bez wątpienia stanowi wyraźny sygnał do podjęcia 
działań rewitalizacyjnych.

Ocena zaplecza informacyjnego rewitalizacji nie byłaby pełna bez zwrócenia uwa-
gi na kwestię informacji prawnej o obiektach i terenach poddanych rewitalizacji. Złożo-
na i charakteryzująca się czasem długą historią sytuacja własnościowa miejsca objętego 
programem rewitalizacji oraz częste szybkie zmiany własnościowe, następujące w ślad 
za podejmowanymi programami rewitalizacji, skłaniają do zwrócenia uwagi na księgi 
wieczyste, których informatyzacja przebiega tak mozolnie. Informatyzacja tych zaso-
bów, choć nie eliminuje problemów własnościowych, znacznie ułatwia dostęp do infor-
macji o własności i bardzo utrudnia działania pozaprawne. 

Podobnie łatwy dostęp do ewidencji gruntów i budynków, zarówno części gra-
fi cznej jak i opisowej, może ułatwić zarządzanie często bardzo złożonymi strukturami 
własnościowymi. W zasadzie należy uznać, że kluczowym problemem przy podejmo-
waniu większych projektów może być brak integracji wymienionej części bazy ewiden-
cji gruntów. Tylko bowiem zintegrowana baza ewidencji gruntów pozwala na bieżąco 
analizować na opracowanych załącznikach grafi cznych sytuację własnościową.

Obraz sytuacji prawnej obszaru dopełnia informacja o prawie wykorzystania te-
renu w określony sposób. Chodzi tu zarówno o decyzje administracyjne o warunkach 
zabudowy, pozwolenia na budowę, jak i zapisy obowiązujących planów miejscowych. 
Prawa właścicieli w tym zakresie mogą bowiem skutecznie uniemożliwić przekształ-
cenie obszaru, lub wymusić ich określony kierunek. Celowe zatem jest uzyskanie tych 
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informacji. Problemem technicznym jest jednak wciąż brak elektronicznej dokumentacji 
wymienionych dokumentów, szczególnie dwóch pierwszych.

Podsumowując należy stwierdzić, że ocena informacyjnego zaplecza rewitaliza-
cji jest bardzo niska. Przeanalizowane informacje uwidaczniają olbrzymie zaniedbania 
i braki w budowaniu rejestrów państwowych i samorządowych. Stąd zapewne podejmo-
wane przez niektóre samorządy próby budowania stosownych baz we własnym zakre-
sie.

Prowadzenie polityki wobec miast, której istotnym instrumentem są działania re-
witalizacyjne, wymaga budowy transparentnych kryteriów delimitacji obszarów pod-
legających wsparciu państwa. Kryteria takie mogą powstać jedynie dzięki oparciu ich 
na danych zgromadzonych z publicznych rejestrów, zunifi kowanych co do metodyki 
i technicznego procesu ich przetwarzania. 

Wobec braku stosownego zaplecza rodzi się konieczność jak najszybszego zapro-
ponowania modelu systemu, na którym oparta byłaby polityka rewitalizacyjna w kolej-
nych okresach programowania, gdy ilość środków przeznaczonych na ten cel znacznie 
by wzrosła. 



Wojciech Jarczewski
Michał Kuryło

Rozdział 13. Rewitalizacja w liczbach

W oparciu o 205 lokalnych programów rewitalizacji, przygotowanych przez 195 
miast liczących ponad 10 tys. mieszkańców opracowano zestawienie informacji o rewi-
talizacji w Polsce. 

Metoda zbierania Lokalnych Programów Rewitalizacji
Do badań włączono wszystkie polskie miasta liczące ponad 10 tys. mieszkańców150. 

Dla każdego z tych miast151 starano się pozyskać uchwalony Lokalny Program Rewi-
talizacji na okres od 2007 r. Procedurę zbierania LPR-ów podzielono na kilka etapów. 
W pierwszej kolejności dokonano przeglądu stron internetowych wszystkich 403 miast 
z objętej badaniami grupy i zebrano zamieszczone tam dokumenty. 

Miasta, które nie zamieściły na swojej stronie LPR-u poproszono o przesłanie tego 
dokumentu, o ile został uchwalony. W sumie udało się zgromadzić bazę 205 Lokalnych 
Programów Rewitalizacji dla 195 miast z badanej grupy 403 miast (w kilku miastach 
uchwalano więcej niż jeden program rewitalizacji dla różnych obszarów). Pozostałe 
miasta, w czasie przeprowadzania kwerendy nie posiadały uchwalonych LPR-ów.

Obszary wskazane do rewitalizacji w LPR-ach
W zebranych dokumentach zidentyfi kowano w sumie 670 obszarów dla których 

przewidziano działania rewitalizacyjne w okresie 2007-2013. Do każdego z tych obsza-
rów, na podstawie informacji zamieszczonych w LPR starano się pozyskać następujące 
informacje:
– powierzchnia obszaru wyznaczonego do rewitalizacji,
– przewidywane nakłady na rewitalizację i źródła środków,
– typ podmiotów mających brać udział w projektach rewitalizacyjnych,
– funkcje obszaru wskazanego do rewitalizacji (dominujące i uzupełniające), 
– typ przewidywanych działań.

Tak pozyskane dane zostały, na potrzeby niniejszego opracowania zagregowane 
i zestawione w pięciu kategoriach miast, z uwagi na liczbę mieszkańców: powyżej 200 
tysięcy mieszkańców; 100-200 tys.; 50-100 tys.; 20-50 tys.; 10-20 tys.

150 według danych GUS na 31.12.2008 r.
151 LPR-y zbierano w okresie wrzesień – listopad 2009 r. 
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Lokalne Programy Re-
witalizacji z działaniami dla 
okresu 2007-2013 zostały 
uchwalone, do końca listo-
pada 2009 r., w 195 miastach 
liczących więcej niż 10 tys. 
mieszkańców, co stanowi-
ło prawię połowę (48,4%) 
wszystkich miast w tym 
przedziale ludnościowym. 

Takie dokumenty 
uchwaliły prawie wszystkie 
ośrodki liczące ponad 100 
tys. mieszkańców – wśród 
największych miast, w tym 
okresie, tylko w Gdańsku 
trwały jeszcze prace nad ak-
tualizacją dokumentu z roku 
2004. Wśród średnich miast, 
liczących od 50 do 200 tys. 
mieszkańców LPR-y były 
uchwalone w niemal 70% 
przypadków. Małe miasta, 
liczące 10-20 tys. mieszkań-
ców, przygotowywały takie 
dokumenty znacznie rza-
dziej.

Średni udział procen-
towy obszaru objętego re-
witalizacją, w stosunku 
do powierzchni całkowitej 
miast, w których uchwalono 
takie dokumenty, wyniósł 
7,7%, przy czym udział ten 
w pierwszych trzech katego-
riach wielkości miast wahał 
się w przedziale 8,2-10%, 
zaś w pozostałych był mniej-
szy i wynosił około 5%. 

Zbiorcza, szacunkowa 
powierz  chnia obszarów wy-
znaczonych do rewitalizacji 
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wynosi 75,52 tys. ha, co stanowi oko-
ło 60% obszarów wskazanych przez 
polskie miasta jako obszary zdegra-
dowane wymagające rewitalizacji 
(120,2 tys. ha) (Jarczewski 2009).

Średnia powierzchnia poje-
dynczego obszaru przeznaczonego 
do rewitalizacji wyniosła 112,7 ha. 
Wartość ta była najwyższa w mia-
stach o populacji powyżej 200 tys. 
mieszkańców (niemal 300 ha) 
a w kolejnych kategoriach kon-
sekwentnie malała aby osiągnąć 
wartość 43,5 ha w miastach naj-
mniejszych (10-20 tys.). Podobny 
malejący trend można zauważyć 
w przypadku średniej ilości obsza-
rów przeznaczonych do rewitaliza-
cji. Miasta największe wyznacza-
ły średnio 6 takich obszarów, zaś 
w kolejnych kategoriach było to 
odpowiednio 5, 4, 3, a w miastach 
najmniejszych średnio 2,5 obszaru.

Miasta duże wyznaczały często 
bardzo rozległe obszary przeznaczo-
ne do rewitalizacji. Były to zarówno 
obszary mieszkaniowe (np. śród-
mieście Gliwic – 1081 ha, obszar 
śródmiejski Radomia – 1054 ha, 
os. Łukasiewicza w Płocku – ponad 
800 ha) jak i rozległe obszary po-
przemysłowe (np. Strefa Aktywno-
ści Gospodarczej w Częstochowie 
– 1022 ha).
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Z analizy uzyskanych LPR-ów wynika, że na rewitalizację w latach 2007-2013 pla-
nowane są wydatki sięgające około 30 mld zł. Największe nakłady planuje się w miastach 
najludniejszych. Średnie planowane wydatki w grupie miast liczących powyżej 200 tys. 
mieszkańców oscylują wokół 450 mln zł, natomiast w miastach 10-20 tys. mieszkańców 
wielkość ta wynosiła około 63 mln zł. Te różnice wynikają głównie z faktu, że większe 
miasta planują rewitalizację na znacznie większych obszarach. W średnich i małych 
miastach planuje się przeznaczyć, w przeliczeniu na 1 ha znacznie większe środki na re-
witalizację – od 0,4 do 0,9 mln niż w miastach dużych – 0,3 mln zł. Jednak zarówno 0,3 
jak i 0,9 mln zł na rewitalizację 1 ha wydają się kwotami bardzo niewielkimi w stosunku 
do substancji miejskiej, która może znajdować się w kwadracie 100 na 100 metrów. 
Taka wysokość środków przewidywana na rewitalizację w przeliczeniu na hektar wska-
zuje, że programami obejmowane są obszary zbyt duże w stosunku do możliwości. 

Na podstawie kompletnych danych dla 108 miast oszacowano procentowy udział 
poszczególnych źródeł fi nansowania projektów rewitalizacyjnych. Największe ocze-
kiwania związane są z dofi nansowaniem w ramach Regionalnych Programów Opera-
cyjnych (RPO) – średnio 57% łącznych planowanych nakładów. Zakładając, że także 
w tych miastach posiadających Lokalny Program Rewitalizacji, które nie sporządziły 
szczegółowych wykazów, oczekiwania są podobne – z tego źródła planuje się pozy-
skać niemal 18 mld zł. Należy pamiętać, że w ramach szesnastu RPO przewidziano na 
działania związane z rewitalizacją w sumie około 900 mln euro (w zależności od kursu 
3,5-4 mld zł), a o te środki może także aplikować 500 polskich miast, o liczbie miesz-
kańców mniejszej niż 10 tys. Oznacza to, że przynajmniej 85% planowanych zadań, 
dla których przewidziano dofi nansowanie ze środków pomocowych UE nie zostanie 
zrealizowanych.

Dobrym przykładem jest nabór wniosków w ramach działania 6.1 schemat A. Małopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zakończony w dniu 15 stycznia 2009 roku. 
W ramach naboru złożono 54 Karty Programów, zawierające 201 projektów o wartości 
1,65 mld zł i wnioskowanym dofi nansowaniu w wysokości 1 mld zł (ok. 60% całkowitej 
wartości programów)153. Po kilku etapach selekcji, zaledwie 41 spośród 201 projektów (20%) 
otrzymało dofi nansowanie o łącznej wysokości 212,6 mln zł (Lista projektów... 2009).

Budżety gminne mają pokryć wydatki rewitalizacyjne w ok. 24% (7,4 mld zł). 
W wielu przypadkach są to środki przewidziane na współfi nansowanie projektów re-
alizowanych głównie z wykorzystaniem środków unijnych. Pozostały wkład – 19% 
(5,78 mld zł), stanowić mają środki zapewnione przez innych partnerów, do których 
zaliczają się:

152 Centrum Informacyjne FEM (Fundusze Europejskie w Małopolsce); http://www.wrotamalopolski.
pl/root_FEM
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–  spółki miejskie z osobnymi budżetami (miejskie wodociągi, przedsiębiorstwa cie-
płownicze, energetyczne, miejskie szkoły i przedszkola, MOPS, MOK, MOSiR 
i inne),

– powiat, województwo, środki z budżetu państwa,
–  spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe szczególnie aktywne w ramach blokowisk 

i tam gdzie podejmuje się działania w zakresie mieszkalnictwa,
–  inwestorzy prywatni,
–  inne podmioty takie jak kościół, organizacje pozarządowe.

Lublin staje się podtrzymywać dobre tradycje związane z udziałem różnorodnych 
podmiotów w działaniach rewitalizacyjnych obejmujących dany obszar. W ramach 
19 obszarów wyznaczonych do rewitalizacji zostały opracowane Lokalne Plany Działań 
(LPD) opracowane przez Lokalne Grupy Wsparcia (LGW), czyli „porozumienie osób 
i instytucji zainteresowanych realizacją rewitalizacji zarówno w zakresie projektów 
własnych, jak i szerokiego zakresu programu gwarantującego poprawę kondycji całego 
obszaru. LGW stanowi instytucjonalne zabezpieczenie trwałości i ciągłości programu 
ponad okresy kadencji władz samorządowych oraz umożliwia znaczące uspołecznienie 
programu. W skład liczącej 5 do 7 osób LGW powinni wchodzić przedstawiciele Rady 
Dzielnic, kupców i innych przedsiębiorców, kluczowych inwestorów, miejscowych 
instytucji kulturalnych i organizacji społecznych. Grupy te są odpowiedzialne za 
opracowanie LPD, który „umożliwi zintegrowane zarządzanie wielopodmiotowym 
procesem inwestycyjnym w obszarze przekształceń zainwestowania” (Program 
Rewitalizacji dla Lublina).

W kilkunastu programach rewitalizacji zaplanowano pewne mechanizmy fi nanso-
we mające na celu zachęcanie lokalnych podmiotów do kontrybucji (także fi nansowej) 
w projektach rewitalizacji. W przytłaczającej większości LPR-ów takich propozycji bra-
kuje. Do najciekawszych przykładów można zaliczyć m.in. Lublin, Bełchatów i Pruszcz 
Gdański. 

Lublin
W LPR przewidziano pomoc fi nansową dla renowacji zasobów mieszkaniowych 

w zabudowie historycznej. Ma to być w zamyśle - „długotrwały mechanizm fi nansowy 
korygujący niedostatecznie wykształcone mechanizmy rynkowe dla inwestycji budow-
lanych w zabudowie historycznej”. Pomoc udzielana będzie właścicielom budynków na 
podstawie umowy cywilno-prawnej i w oparciu o zatwierdzoną dokumentację komplek-
sowej renowacji budynku. Projekt ten wymaga podjęcia odrębnej uchwały rady miasta. 
Program ma zostać uruchomiony w roku 2010, zaś obszarem pilotażowym będzie Stare 
Miasto (Program Rewitalizacji dla Lublina).
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Bełchatów
Rada miasta przyjęła uchwałę, zgodnie z którą wspólnoty mieszkaniowe i właści-

ciele nieruchomości realizujący remonty zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji, 
będą objęci zwolnieniami z podatku od nieruchomości. Z uchwały skorzystało 27 pod-
miotów (w okresie 2005-2008) wnosząc do programu ponad 5,5 mln zł przy zwolnieniu 
od podatku w wysokości niecałych 300 tysięcy złotych ( Lokalny Program Rewitalizacji 
Bełchatowa na lata 2009-2015). Instrument ten został sprawdzony w poprzedniej edycji 
programu i planuje się dalsze jego wykorzystywanie na obszarze Śródmieścia w okresie 
2007-2013.

Pruszcz Gdański
System grantów dla organizacji pozarządowych. Inicjatywa ma na celu wdrożenie 

Programu Współpracy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w obrębie strefy rewitalizacji (Lokalny Program Rewi-
talizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2009-2015).

Informacje nt. wydatków na działania gospodarcze i społeczne są zbyt fragmen-
taryczne, aby zestawiać je w zbiorczej tabeli. Uboga statystyka wynika z faktu, że pla-
nowane działania gospodarcze i społeczne w LPR-ach były najczęściej przypisywane 
dla całych miast, a nie do konkretnego obszaru wsparcia. Średnia wartość projektów 
dotyczących bezpośrednio rozwoju gospodarczego, w ramach jednego miasta wyniosła 
13,2 mln zł. Od tej średniej w znaczący sposób odbiegają takie miasta jak: Trzebinia 
–ponad 165 mln złotych; Puławy – ok. 85 mln zł, Elbląg – 74 mln zł. W wielu miastach 
(np. Głubczyce, Czerwionka-Leszczyny, Otwock) na działania o charakterze gospodar-
czym planuje się wydać mniej niż 1 mln zł, a w wielu przypadkach w ogóle nie ma 
takich planów.

Na realizację projektów społecznych na obszarach wskazanych do rewitalizacji 
przeznaczano średnio po 11,2 mln zł w każdym z badanych miast. Podobnie jak w przy-
padku projektów gospodarczych istnieją tu znaczne różnice. Bydgoszcz realizuje szereg 
projektów „miękkich” organizowanych przez różnorodne podmioty ukierunkowanych 
głównie na aktywizację ekonomiczną, walkę z patologiami i szerzenie wiedzy wśród 
mieszkańców miasta. Na projekty te planuje się wydać około 165 mln zł, co stano-
wi ponad połowę wszystkich środków przeznaczonych na rewitalizację w tym mieście 
(Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015). Z drugiej 
strony znajduje się szereg małych miasteczek, gdzie przeważają wydatki na projekty 
infrastrukturalne z marginalnym traktowaniem projektów społecznych. W grupie miast 
małych i średnich przeważają takie, gdzie na projekty społeczne przeznacza się mniej 
niż 5 mln zł.
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Obszary wyznaczone do rewitaliza-
cji w ramach Lokalnych Programów Re-
witalizacji pełnią następujące funkcje:
– mieszkaniowe (prawie 70% obsza-

rów);
– usługowe (w tym handlowe, eduka-

cyjne) – 43,1%;
– rekreacyjno-wypoczynkowe (30,6%);
– komunikacyjno-transportowe (17,2%);
– przemysłowo-składowe (16,9%).
12% obszarów zostało uznanych, przez 
autorów Lokalnych Programów Rewitali-
zacji za tzw. „ugory miejskie”.

W 23,6% przypadków, nie można 
było jednoznacznie stwierdzić, jaki jest 
dominujący typ obszaru. Wynikało to 
albo z bardzo skromnego opisu obszaru, 
albo z braku czytelnej mapy wskazującej 
na charakter tego terenu. Najczęściej, obie 
trudności występowały jednocześnie. 

Dominującym typem obszarów ob-
jętych programami rewitalizacji są tereny 
mieszkaniowe: blokowiska i obszary zabu-
dowy śródmiejskiej. Tereny poprzemysło-
we dominują w 17% obszarów, a tereny po-
wojskowe i pokolejowe przeważają w kilku 
procentach obszarów. Warto zauważyć, że 
w miastach największych obszary o charak-
terze poprzemysłowym dominują w 35% 
obszarów wyznaczonych do rewitalizacji.

Do ciekawych przykładów terenów 
powojskowych należą tereny po zlikwi-
dowanej bazie w Pile. W tym mieście, 
na lata 2007-2013 wyznaczono siedem 
obszarów powojskowych o łącznej po-
wierzchni ponad 630 ha. Ciekawie zapro-
jektowano montaż fi nansowy. Wsparcie 
z budżetu państwa ma wynieść ponad 
22%. Pozostałe środki mają zostać za-
pewnione przez gminę (35,3%), środki 
pomocowe UE (18,3%) oraz pozostałe 
podmioty (24,3%). Ta
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Planowane w LPR-ach działania rewitalizacyjne przypisano do ośmiu zbiorczych 
kategorii. W prawie wszystkich miastach planowane są działania dotyczące przestrzeni 
publicznych (88% miast), a także infrastruktury sportowej, turystycznej i kulturalnej 
(86% miast). W prawie wszystkich LPR-ach planowane są także inwestycje w infra-
strukturę komunikacyjną, głównie drogi. Bardzo częstym obszarem interwencji jest tak-
że infrastruktura mieszkaniowa, szczególnie programy remontów i dociepleń. W ponad 
połowie programów przewiduje się działania związane z ochroną zabytków, poprawą 
bezpieczeństwa oraz rozwojem infrastruktury edukacyjnej.

a) Przestrzenie publiczne
W ramach tej kategorii ujęto następujące interwencje: regeneracja, rehabilitacja 

i zabudowywanie pustych przestrzeni publicznych, w tym: remont lub przebudowa: 
placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, małej architektury (np. tarasy 
widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci), miejsc rekreacji, terenów zielonych 
(zieleń wysoka, niska i trawniki) oraz prace restauracyjne na terenie istniejących 
parków.

Działania tego typu planuje się zarówno w odniesieniu do poszczególnych obsza-
rów rewitalizacji (średnio w obrębie 60,7% obszarów rewitalizacji zaplanowano dzia-
łania tego typu) jak i w przypadku liczby miast, w których zaplanowano takie działania 
(87,6%). 

Do bardzo ciekawych pomysłów samorządów terytorialnych należą koncepcje bu-
dowy nowych lub odtworzenia centrów miast. W Libiążu jako projekt wspierający re-
witalizację zakłada się kontynuację projektu budowy nowego centrum miasta. Obszar 
o powierzchni około 7,1 ha znajduje się w geografi cznym centrum miasta, w okolicy 
największego miejskiego osiedla Flagówka (ok. 7 tys. mieszkańców). Głównymi celami 
projektu są stworzenie „centrum miasta integrującego funkcje społeczne, gospodarcze 
i przestrzenne, stworzenie infrastruktury dla przyszłych inwestorów, którzy rozpocz-
ną realizację obiektów kubaturowych, a docelowo rozwój małych i średnich przedsię-
biorstw, rozwój infrastruktury społecznej i publicznej” (Lokalny Program Rewitalizacji 
Miasta Libiąża na lata 2008-2016).

W Starachowicach planuje się przekształcenia wokół placu targowego „Manhat-
tan”, który pełni obecnie jedynie funkcje handlowe. W ramach programu rewitalizacji 
planuje się m.in.: budowę obiektu handlowo-usługowego (poprzez adaptację byłej ko-
tłowni), restaurację i zabudowę przestrzeni po targowisku „Manhattan”, przebudowę 
infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystyczno-rekreacyjno-kul-
turalnej (Lokalny Program Rewitalizacji Wybranych Terenów Miasta Starachowice).

b) Remont i adaptacja zabytków
W ramach tej kategorii ujęto następujące interwencje: renowacja budynków o war-

tości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym 
terenie w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne 
lub kulturalne, przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy.
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Działania tego typu są planowane dla średnio co czwartego obszaru objętego re-
witalizacją. W zestawieniu tym dominują, choć nieznacznie, miasta największe (31,8%) 
oraz w kategorii 20-50 tys. mieszkańców (prawie 30% obszarów). Działania tego typu 
planuje się podjąć w ok. 63% miast objętych analizą.

Na uwagę zasługuje projekt odbudowy układu historycznego starego miasta Iławy. 
W latach 2010-2011 planuje się tam odtworzenie zabudowy nawiązującej do historycz-
nego układu Starego Miasta (zwarta, pierzejowa zabudowa o artykulacji elewacji nawią-
zującej do dawnych kamienic w oparciu o badania archeologiczne i historyczne). Ten 
niezwykle ambitny projekt ma pochłonąć ponad 1 mld zł.

c) Bezpieczeństwo
W ramach tej kategorii ujęto następujące interwencje: tworzenie stref bezpieczeń-

stwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach 
miast, w tym:
– budowa lub remont oświetlenia;
– zakup i instalacja systemów monitoringu.

Tworzenie stref bezpieczeństwa w ramach programów rewitalizacji przewidziano 
w ponad połowie miast objętych analizą (58%). Projekty tego typu obejmują średnio 
34,6% obszarów wyznaczonych do rewitalizacji, najczęściej obszary położone w mia-
stach powyżej 200 tys. mieszkańców.

d) Infrastruktura mieszkaniowa
Projekty dotyczące zasobu mieszkaniowego miast planuje się średnio w odniesie-

niu do prawie 45% obszarów objętych rewitalizacją. Najczęściej planuje się takie działa-
nia w obszarach w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców, najrzadziej zaś w obszarach 
w miastach najmniejszych. Ponad 70% miast przewiduje działania w zasobie mieszka-
niowym.

Obserwuje się znaczące zaangażowanie spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych 
w obszarach „blokowisk”. Dobrym przykładem są obszary mieszkaniowe wyznaczone 
do rewitalizacji w Jastrzębiu–Zdróju, gdzie spółdzielnie mieszkaniowe planują przezna-
czyć na projekty ponad 165 mln zł, co stanowi około 30% całkowitego budżetu rewitali-
zacji (Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia Zdroju na lata 2008-2015).

e) Infrastruktura sportowa, turystyczna, kulturalna
Projekty w tym zakresie przypisano średnio do 45% obszarów. Zdecydowanie naj-

częściej podejmowano takie działania w kategorii miast powyżej 200 tysięcy mieszkań-
ców. 

Na uwagę zasługują m.in projekt utworzenia dzielnicy artystycznej na Śródce oraz 
Chwaliszewie w Poznaniu. Celem projektu jest rozwój zapomnianych, zniszczonych 
dzielnic Poznania poprzez sztukę (szereg działań plastycznych, multimedialnych, per-
formatywnych, które jednocześnie promują historyczne dzielnice Poznania oraz regio-
nalne tradycje). W ramach programu rewitalizacji planuje się również utworzenie Teatru 
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Społecznego na Śródce, w którym mieszkańcy będą mogli wystawiać amatorskie sztuki 
(Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania).

W Łodzi planuje się adaptację terenu nieczynnej elektrociepłowni i nadanie mu 
nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych. Projekt ma kosztować 266 mln zł, a miasto 
wnioskuje o wsparcie z funduszy europejskich w wysokości prawie 83 mln zł (Uprosz-
czony lokalny program...).

f) Infrastruktura edukacyjno – społeczna
W ramach tej kategorii ujęto następujące interwencje: wybudowanie, adaptacja, 

przebudowa lub remonty budynków i przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przy-
ległym otoczeniem na cele społeczne (w tym edukacyjne), między innymi przedszko-
la, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, 
szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi (np. walki 
z narkomanią, alkoholizmem), poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzie-
ży, domy kultury, szpitale, jednostki ochrony zdrowia.

Aktywności takie zaplanowano w obrębie 37% obszarów objętych rewitalizacją 
oraz w ramach niemal 70% miast. Działania w zakresie infrastruktury edukacyjnej zwią-
zane były najczęściej z pracami remontowymi, termomodernizacją placówek edukacyj-
nych, rzadko zaś starano się wykorzystać środki na rewitalizację w celu poprawy bazy 
dydaktycznej. W przypadku placówek takich jak ośrodki walki z patologiami społecz-
nymi, świetlice dla dzieci i młodzieży bardzo widoczny jest udział instytucji MOPS 
oraz Kościoła Rzymskokatolickiego, który obok odnowy budynków świątyń przeznacza 
duże środki na działalność prospołeczną. Warto zauważyć również niezbyt częsty ale 
znaczący udział jednostek służby zdrowia, które z reguły angażując się w programy 
rewitalizacyjne zgłaszały projekty o dużej wartości. Przykładem mogą być projekty 
zgłoszone przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach: utworzenie ośrodka 
radioterapii, modernizacja specjalistycznych oddziałów, informatyzacja szpitala, mo-
dernizacja gospodarki ściekowej, infrastruktury grzewczej, termomodernizacja i inne. 
Łączna wartość projektów przewidzianych do realizacji w tym szpitalu wynosi 150 mln 
zł (Lokalny Program Rewitalziacji Miasta Siedlce na lata 2007-2013).

g) Infrastruktura transportowa
W ramach tej kategorii ujęto następujące interwencje: rozbudowa lub remont infra-

struktury komunikacyjno-transportowej, w tym: porty rzeczne, morskie, lotniska, obwodni-
ce, dworce autobusowe i kolejowe, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego.

Projekty w zakresie infrastruktury transportowej były jednym z najpowszechniej-
szych typów działań rewitalizacyjnych. Planuje się je dla 55,4% obszarów. Rozwój i re-
mont infrastruktury transportowej został ujęty w formie projektów w 81% miast.

Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej zajmuje wiele miejsca 
w programach rewitalizacji polskich miast. W ramach programów rewitalizacji za-
planowano remont lub budowę ponad 20 dworców kolejowych i 10 dworców auto-
busowych.
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Na terenie PKP w Łodzi planuje się stworzenie nowoczesnego obiektu kultury 
o randze międzynarodowej za 383 mln zł. W tym samym mieście w ramach rewitalizacji 
planuje się rozbudowę i modernizację trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retki-
nia-Olechów) za kwotę ok. 300 mln zł. 

h) Pozostała infrastruktura:
działania inwestycyjno-przestrzenne : przebudowa, wymiana lub remont infra-

struktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej i gazowej w rewitalizowanych 
obiektach oraz obszarach (sieci wodociągowe, systemy kanalizacji w tym kanalizacji 
deszczowej, wymiana elementów zawierających azbest).

Wyżej wymienione działania zostały zaplanowane w ramach ok. 40% obszarów. 
Ponad 60% miast zawarło takie projekty w swoich programach rewitalizacji.

Rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zazwyczaj wpisany jest w długo-
okresowe strategie rozwoju gmin, a środki przeznaczone na rewitalizację w wielu przy-
padkach mają ułatwiać realizację tych zazwyczaj kosztownych przedsięwzięć.

Przykładowo, w Mikołowie, w ramach programu rewitalizacji planuje się wydanie 
kwoty 36 mln zł na regulację gospodarki wodno-ściekowej w obszarach rewitalizacji 
wnioskując o wsparcie w wysokości 20 mln zł.

i) Projekty gospodarcze
W ramach tej kategorii ujęto następujące interwencje: strefy aktywności gospodar-

czej, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości i inne takie jak np.: budowa 
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, utworzenie Centrum informacji Tury-
stycznej, Centrum Obsługi Biznesu, itp.

Tego typu projekty są stosunkowo rzadko planowanymi w LPR-ach narzędziami 
aktywizacji obszarów zdegradowanych (średnio 18,7%), przy czym częściej stosowa-
no je w ramach obszarów w miastach największych (powyżej 100 tys. mieszkańców). 
W 9 miastach zaplanowano utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, zaś na utwo-
rzenie strefy aktywności gospodarczej bądź parku technologicznego zdecydowano się 
w 21 miastach. Ponad 33% miast planuje zastosować jakąś z form aktywizacji gospo-
darczej obszarów zdegradowanych.

j) Projekty społeczne
W ramach tej kategorii ujęto następujące interwencje: działania mające na celu 

zmniejszanie zjawiska patologii i wykluczenia oraz podnoszenie kwalifi kacji mieszkań-
ców. 

W większości wypadków, projekty społeczne były opracowywane i koordynowane 
przez instytucje miejskie, takie jak MOPS, można jednak zauważyć także aktywność 
organizacji pozarządowych oraz związków wyznaniowych w tej dziedzinie.

Warto zauważyć, że w większości przypadków projekty społeczne realizowane na 
obszarach rewitalizacji były elementem szerszych programów pomocy społecznej obej-
mujących całe miasto. 
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Projekty społeczne zostały zaplanowane dla 37% obszarów, głównie w miastach 
dużych i średnich. Nieco ponad 35% miast planuje w ramach rewitalizacji zawrzeć jakąś 
formę projektów społecznych.

Tabela 14.5.  Odsetek obszarów, dla których miasta przedstawiły wskaźniki produk-
tu, rezultatu i oddziaływania Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Kategoria 
miasta

wskaźniki produk-
tu, rezultatu i od-
działywania* (%) 

wskaźniki pro-
duktu i oddziały-

wania (%)

tylko wskaźniki 
produktu 

(%)

jakiekolwiek 
wskaźniki 

(%)
>200  1,1  12,5  6,8  20,4

100-200  2,0  15,0  5,0  22,0
50-100  1,5  10,4  3,0  14,9
20-50  5,1  14,4  0,5  20,0
10-20  3,9  12,5  2,0  18,4
Średnia  2,72  12,96  3,46  19,14

* – wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania wyznaczone w ujęciu liczbowym
Źródło: opracowanie własne.
 

W kontekście monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji zwrócono uwa-
gę na odpowiednią „infrastrukturę” czyli wskaźniki. Do nielicznych wyjątków należą 
przypadki obszarów, dla których wyznaczono wszystkie rodzaje wskaźników (produktu, 
rezultatu i oddziaływania) w formie liczbowej, a nie jedynie opisowej. Udział obszarów, 
dla których wyznaczono wskaźniki produktu i rezultatu to niecałe 13%. W sumie dla 
nieco ponad 19% obszarów wyznaczono jakiekolwiek wskaźniki. 

Dane uzyskane z LPR-ów pokazują, że miasta zaczęły traktować rewitalizację jako 
poważne narzędzie rozwoju. Na podstawie zebranych informacji można sądzić, że cią-
gle jeszcze szczególnym walorem rewitalizacji jest możliwość pozyskania środków z 
Regionalnych Programów Operacyjnych. Udział innych podmiotów, w tym szczególnie 
właścicieli nieruchomości oraz fi rm prywatnych staje się już zauważalny, a na podstawie 
doświadczeń zachodnioeuropejskich należy spodziewać się, że będzie rósł dalej.
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Podsumowanie

Przeprowadzone w ramach projektu badania a także informacje zgromadzone pod-
czas konferencji i spotkań roboczych, jak również analiza wielu dokumentów pozwoliły 
na przygotowanie kompleksowej diagnozy stanu rewitalizacji polskich miast i sformu-
łowanie wniosków dotyczących przyszłych działań na tym polu.

Rewitalizacja jest reakcją na procesy degradacji technicznej, społecznej i gospodar-
czej. Już na początku XIX w. rejestrowano działania, które według współczesnych kry-
teriów można by uznać za rewitalizację. Według B. Domańskiego przyczyny degradacji 
miast w Polsce różnią się od obserwowanych w miastach zachodnioeuropejskich. Nasze 
miasta wyróżnia niespotykana na zachodzie kumulacja zaniedbań, szczególnie na polu 
remontów, oraz gwałtowny przyrost terenów poprzemysłowych. W polskich miastach 
nie występują tak wyraźnie jak w miastach zachodnich problemy etniczne i rasowe, bę-
dące istotnym czynnikiem degradacji społecznej dzielnic mieszkaniowych.

Rewitalizacja często staje się płaszczyzną ścierania się odmiennych punktów wi-
dzenia na miasto i problem jego rozwoju. Z jednej strony obserwujemy orientację pro-
rozwojową, nastawioną na rozwój gospodarczy, z drugiej zaś często dochodzi do głosu 
orientacja zachowawcza, bardziej nastawiona na zachowanie status quo i tylko moder-
nizację zastanej struktury. Dlatego tak ważne dla sformułowania celów rewitalizacji jest 
określenie głównych benefi cjentów tego procesu i ich interesów.

Do sporządzenia diagnozy zastosowano wiele metod gromadzenia i przetwarzania 
danych oraz ich analizy, o których mowa we wprowadzeniu do niniejszego tomu (W. 
Jarczewski).

Z przeprowadzonych szacunków wynika, że średnio ponad 21% obszarów zain-
westowanych wymaga rewitalizacji, z tego 11% to stare dzielnice śródmiejskie, 4,2% 
tereny poprzemysłowe, 2,6% blokowiska, a pozostałe 3,3% to tereny powojskowe i po-
kolejowe. Na tych obszarach mieszka ok. 2,4 mln osób.

Z analizy ponad 200 lokalnych programów rewitalizacji wynika między innymi, 
że:
 prawie wszystkie miasta wskazują śródmieścia jako priorytetowe zadanie rewitali-

zacji,
 tereny poprzemysłowe są wskazywane jako obszary kryzysowe,
 wielkość planowanych w skali kraju priorytetów przekracza wielokrotnie możli-

wości fi nansowe tkwiące w RPO,
 programy społeczne zazwyczaj obejmują całe miasto i bardzo rzadko dotyczą wy-

łącznie obszarów planowanych do rewitalizacji,
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 bardzo słaby jest udział sektora prywatnego i społeczności lokalnych w programo-
waniu, realizowaniu i fi nansowaniu programów rewitalizacji.
W latach 1990-2009 nastąpiły istotne zmiany w pojmowaniu przedmiotu rewitali-

zacji:
 w strukturze miast wyraźnie wyodrębniono obszary kryzysowe, na których poza 

problemami technicznej degradacji występują także problemy społeczne i ekono-
miczne,

 wyraźnie zmieniło się podejście do problemów mieszkaniowych, wyraża się więk-
szym niż wcześniej naciskiem na zmiany jakościowe, pomimo że mieszkalnictwo 
wciąż nie jest priorytetem w polityce rozwoju kraju,

 dostrzeżono problematykę społeczną zarówno w sensie uczestnictwa społecznego 
w procesie rewitalizacji, jak i rozwiązywania problemów społecznych występują-
cych na obszarach kryzysowych,

 rozszerzyło się pole celów rewitalizacji,
 zmieniły się także metody i instrumenty fi nansowe wykorzystywane w procesach 

rewitalizacji (od nacisku na zwiększanie wydatków publicznych do coraz większe-
go udziału sektora prywatnego).
Wstąpienie do UE stało się ważnym impulsem do zmiany podejścia do rewitaliza-

cji. Działania rewitalizacyjne zostały umieszczone wśród dofi nansowywanych ze środ-
ków strukturalnych w ramach ZPORR, a od 2007-2013 w RPO. W sumie w latach 2004-
2006 przeprowadzono 178 projektów o łącznej wartości 659 022 tys. zł., w tym wartość 
dofi nansowania z EFRR wyniosła 385 971 tys. zł (Siemiński, Topczewska 2009).

Ze względu na brak rozwiązań ustawowych i wcześniejszych doświadczeń mia-
sta korzystały z powszechnie obowiązującego instrumentarium oraz pomocy ekspertów 
zagranicznych, a później krajowych, skupionych wokół Stowarzyszenia Forum Rewita-
lizacji. Do koordynacji działań miasta wyodrębniały specjalne jednostki organizacyjne, 
decydując się na różne formy organizacyjno-prawne. Najczęściej był to pełnomocnik 
burmistrza, prezydenta ds. rewitalizacji, a w większych miastach zespół koordynujący 
lub wydzielona jednostka, np. agencja rozwoju.

Brak regulacji prawnych dot. stricte rewitalizacji ograniczył możliwości fi nansowa-
nia tych działań ze środków publicznych nie był także zachętą do fi nansowania rewitaliza-
cji przez sektor prywatny. Pomimo to udało się w ramach aktualnego systemu prawnego 
wprowadzić różnorodne rozwiązania o dużej skuteczności, jak np. Program Małych Ulep-
szeń (PMU) z powodzeniem zastosowany w Szczecinie, Sopocie, Dzierżoniowie. Za przy-
kładem tych miast podążyły inne (m.in. Gdańsk, Białystok, Wałbrzych). Dofi nansowanie 
z budżetu miast stanowiło w tych przypadkach ok. 1/3 ogółu kosztów modernizacji.

Obok wsparcia fi nansowego dla PMU warto wymienić obligacje komunalne, z któ-
rych fi nansowano programy rewitalizacyjne, np. w Będzinie i Bielsku-Białej. Do dziś 
udział sektora prywatnego (z wyjątkiem PMU) jest w porównaniu z praktyką miast za-
chodnich bardzo niewielki (średnio 25% kosztów realizacji programu). W latach 2004-
2006 istotny udział miały środki unijne. Średnio stanowiły one ponad 62% łącznej war-
tości realizowanych projektów.
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Najsłabszą stroną działań rewitalizacyjnych jest brak jasnych procedur wsparcia 
programem rządowym, w sposób wiarygodny zachęcającym do uczestnictwa różno-
rodne podmioty prywatne oraz brak odpowiednich mechanizmów kontroli procesów, 
a szczególnie tych zorientowanych na rejestrowanie zmian, jakie wywołuje rewitalizacja 
na danym obszarze i w jego otoczeniu.

Słabą stroną jest także mały udział społeczności lokalnych. Przy braku zaufania 
do władzy dopiero w momencie uzyskania odczuwalnych efektów rewitalizacji pojawia 
się zainteresowanie mieszkańców. Podobnie słabe jest zaangażowanie w proces rewita-
lizacji właścicieli nieruchomości. W tym przypadku na pewno pomocne byłyby dobre 
regulacje prawne dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego.

W polskich warunkach za modelowe według Forum Rewitalizacji można uznać:
 małe projekty sąsiedzkie i systemy ich wspierania przez gminy (projekty „nasz 

dom” i PMU),
 samopomoc społeczną i lokalne inicjatywy (Lublin, Płock, Sopot),
 kredytowanie, refundowanie i dotowanie wspólnot mieszkaniowych (Dzierżoniów, 

Sopot),
 dotowanie obiektów zabytkowych (w powszechnym użyciu),
 wykorzystanie programów pomocowych.

Pomimo przygotowania w ciągu ostatnich 20 lat około pięciu projektów ustaw 
o rewitalizacji, z których jeden tylko uzyskał uzgodnienia międzyresortowe, żaden nie 
został przyjęty przez Sejm.

Wieloaspektowość procesu rewitalizacji ma istotne znaczenie dla jego programo-
wania, realizowania i monitorowania.

Istotne znaczenie dla sukcesu rewitalizacji ma jej społeczny wymiar. Wychodząc 
z dość oczywistego założenia, że człowiek jest podmiotem większości działań rozwo-
jowych, w tym rewitalizacyjnych, jego miejsce w tych procesach i jego rola wymagają 
szczególnego potraktowania.

Najczęściej obserwowane na obszarach zdegradowanych (poza degradacją tech-
niczną) są: większe niż przeciętnie ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, narkomania 
i bezdomność. Wymienione zjawiska są zazwyczaj przyczyną marginalizacji społecz-
nej i wzrostu przestępczości. Te zaś najczęściej uwidaczniają się w śródmieściach i du-
żych osiedlach przyzakładowych, w których po upadku zakładu pojawiają się problemy 
z funkcjonowaniem infrastruktury społecznej i technicznej. Jednym z istotniejszych zja-
wisk związanych z marginalizacją społeczną są migracje oraz zróżnicowania w pozio-
mie wykształcenia.

Degradacji śródmieść sprzyja przenoszenie się dotychczasowych mieszkańców do 
suburbiów. Zjawisko depopulacji śródmieść najczęściej występuje w przypadku miast 
poprzemysłowych oraz dużych metropolii. Przeprowadzone w ramach projektu badania 
(A. Zborowski) dają podstawę do rozszerzenia kryteriów wyboru obszarów wymaga-
jących rewitalizacji o gęstość zaludnienia, wielkość gospodarstw domowych, funkcje 
pełnione przez miasto i jego dzielnice, wizerunek miejsca w oczach mieszkańców oraz 
poziom jakości życia.
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Według A. Karwińskiej, defi niując obszary kryzysowe z uwzględnieniem zagad-
nień przystosowania społeczno-kulturowego do nowych warunków, możemy je określić 
jako tereny, na których ujawniają się skutki braku adaptacji lub złej adaptacji, skutki 
społeczne, kulturowe, gospodarcze i przestrzenno-techniczne. Obszary kryzysowe nie 
zdarzają się przypadkiem. Są one efektem zlekceważonych lub niedostrzeżonych proce-
sów zachodzących w różnych obszarach rzeczywistości miejskiej.

Kolejnym ważnym dla rewitalizacji czynnikiem jest stan prawno-instytucjonalny 
(M. Węglowski). Dziś mamy do czynienia z wielkim rozproszeniem przepisów często 
niespójnych i nieprzystosowanych do specyfi ki procesu rewitalizacji. Gmina jest jedynym 
odpowiednio umocowanym podmiotem do przeprowadzania przedsięwzięć rewitaliza-
cyjnych. Kompetencje trzech szczebli samorządu terytorialnego teoretycznie pozwalają 
zbudować plan rewitalizacji, ale w praktyce wymagałoby to współdziałania kilku pozio-
mów zarządzania i wielu instytucji, a to w obecnych warunkach prawno-instytucjonal-
nych jest mało realne. Brakuje także procedur organizacyjnych sprzyjających całościowej 
realizacji programów rewitalizacyjnych. Obecne struktury urzędów gmin w większości 
przypadków nie są przygotowane do realizacji wieloletnich i wielobranżowych działań. 
Stąd dotychczasowe osiągnięcia wielu gmin są okupione niewspółmiernym wysiłkiem 
kadrowym i fi nansowym i najczęściej ograniczają się do sfery materialno-przestrzennej 
rewitalizacji, rzadko zaś obejmują również sferę społeczno-kulturową. Jedną z istotnych 
przyczyn takiej sytuacji są ograniczenia prawne dotyczące planowania wieloletniego. 
Dziś planowanie fi nansowe odbywa się w cyklach rocznych, a wiele planów i programów 
uchwalonych w czasie jednej kadencji rady gminy jest zmieniane w kolejnej.

Ekonomiczne aspekty rewitalizacji (S. Belniak, M. Wierzchowski) dotyczą głów-
nie fi nansowania procesów rewitalizacji i ich efektywności. Możliwe do zastosowania 
w realizowanych w Polsce procesach rewitalizacyjnych źródła fi nansowania to dotacje 
oraz instrumenty dłużne, kapitałowe, fi skalne, poręczeniowe i partnerstwo publiczno-
prywatne. Z punktu widzenia centralnej administracji rządowej jej rola sprowadza się 
do tworzenia ram prawnych działań rewitalizacyjnych oraz stymulowania procesów roz-
woju. Tworzenie zapisów ustawowych wymagałoby jednak innowacji w procedowaniu, 
a mianowicie ciągłej współpracy w ramach Międzyresortowej Komisji Roboczej, a nie 
tylko kolejnych uzgodnień resortowych. Dowodzą tego zarówno nieudane próby stwo-
rzenia ustawy rewitalizacyjnej w Polsce, jak i sposób procedowania w tym zakresie 
w krajach dawnej Unii Europejskiej.

Gminna administracja samorządowa poprzez stosowne uchwały tworzy warunki 
prawne i materialne rewitalizacji oraz warunki materialno-techniczne i organizacyjne. 
Wiele zależy też od przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości, działających bądź za-
interesowanych działalnością na terenach rewitalizowanych. Wśród najistotniejszych 
źródeł fi nansowania należy wymienić:
 prywatne środki osób fi zycznych i prawnych,
 publiczne środki krajowe i wspólnotowe,
 inne długoterminowe kapitały obce (emisje obligacji, kredyty bankowe, pożyczki 

bankowe i inne),
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 zobowiązania krótkoterminowe wobec kontrahentów handlowych.
Mobilizacja tych środków w wielu przypadkach, jak wykazały studia przypadków 

(A. Muzioł-Węcławowicz), była źródłem sukcesu.
Od 2005 r. pojawił sie nowy, pozadotacyjny mechanizm fi nansowania (A. Jadach-

Sepioło) utworzony przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz 
Bank Rozwoju Europy JESSICA153. Mechanizm ten ma przyczynić się do zwiększenia 
potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich terenów zdegradowa-
nych oraz ich aktywizację gospodarczą. Próby zastosowania tego mechanizmu w woj. 
zachodniopomorskim i wielkopolskim wydają się być obiecujące.

W polskich warunkach niestety nie dopracowano się jeszcze dobrych metod oce-
ny skutków przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych. Tzw. ocena wpływu możliwa 
jest zresztą dopiero po kilku latach ze względu na inercję w uwidocznianiu efektów oraz 
słabą na ogół synergię między projektami. Nie monitoruje się także efektów pośrednich 
i bezpośrednich, a to nie daje możliwości ocenienia trafności wydatkowanych środków 
fi nansowych. Umyka więc istotne źródło wiedzy pozwalające na wprowadzanie uspraw-
nień w animowaniu i zarządzaniu procesami rewitalizacji.

Rewitalizacja ma ogromne znaczenie dla poprawy bądź nadania miastu lub jego 
fragmentom nowego wizerunku. Ten urbanistyczny aspekt rewitalizacji jest coraz moc-
niej eksponowany w formułowaniu celów rozwoju wielu miast. Takie przedsięwzięcia, 
jak rewitalizacja centrum Dzierżoniowa, kwartałów szczecińskich, historycznej Śródki 
i otoczenia Starego Browaru w Poznaniu czy Starego Miasta w Lublinie, poprawiły nie 
tylko estetykę tych miejsc, ale nadały nowy wymiar funkcjonalny, kreując nowe, atrak-
cyjne centra działalności kulturalnej.

Ważnym celem rewitalizacji jest zachowanie dziedzictwa duchowego i material-
nego (I. Mironowicz). Do dziś nie ma jednolitego poglądu na temat ochrony tych war-
tości.

Zmiany, jakie dokonują się na obszarach rewitalizowanych (gentryfi kacja, zmia-
na funkcji, wymiana bądź przebudowa substancji budowlanej, kształtowanie nowych 
przestrzeni publicznych i nowego układu ulicznego), zmuszają do odpowiedzi na wiele 
pytań co do zachowania dziedzictwa duchowego i materialnego. Mocno krytykowane 
przez ekspertów z krajów UE wyprowadzenie dotychczasowych mieszkańców przerywa 
tradycyjne więzi i obyczaje, jakie ukształtowały się w ciągu dziesiątów lat. Z kolei dale-
ko idące zmiany w przestrzeni i substancji materialnej tworzą często zupełnie inny kon-
tekst dla obiektów zabytkowych nie zawsze satysfakcjonujący historyków i miłośników 
zabytków. Z drugiej strony właśnie te obiekty decydują o atrakcyjności miejsca i jego 
identyfi kacji. Poszukiwanie kompromisu na tym polu jest istotnym wyzwaniem.

Proces rewitalizacji nie może być efektywny, jeśli nie monitorujemy jego przebiegu 
a także zmian jakie wywołał. Niestety jest to pole zupełnie zaniedbane i praktycznie nie 
znaleziono żadnego przypadku działań rewitalizacyjnych, który byłby w całości udo-
kumentowany (J. Jeżak). Brak tych informacji wynika nie tylko z winy zarządzających 

153 Ang, Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas.
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procesem rewitalizacji, ale także, a może przede wszystkim, z winy aktualnego systemu 
sprawozdawczości i statystyki.

Z przeprowadzonej diagnozy wynikają następujące zasadnicze wnioski dla przy-
szłości.
 Rewitalizacja jest ważnym elementem polityki miejskiej, ale jej nie zastępuje. 

W ramach rewitalizacji można prowadzić działania mające na celu wyprowadzenie 
z kryzysu najbardziej zaniedbanych bądź najbardziej istotnych z punktu widzenia 
struktury przestrzennej, wizerunku bądź tożsamości fragmenty miasta. Dlatego też 
wyznaczenia obszarów kryzysowych i baza danych do ich delimitacji jest jednym 
z kluczowych problemów.

 Zasięg terenowy działań rewitalizacyjnych ma pewne ograniczenia wywodzące się 
z potrzeby zapewnienia funkcjonowania pozostałej części miasta oraz możliwo-
ści koordynowania przedsięwzięć na obszarze planowanym do rewitalizacji. Skala 
tych ograniczeń powinna wynikać z odpowiedniej analizy. Wprowadzone tu po-
jęcie „obszaru operacyjnego” (K. Skalski) pozwala zredukować zasięg programu 
w pierwszych latach procesu rewitalizacji i skoncentrować działania w celu uzy-
skania efektu dźwigni.

 W przypadku zbyt dużego zasięgu degradacji substancji miejskiej władze publicz-
ne powinny zadbać przede wszystkim o zachowanie najbardziej wartościowych 
obiektów i obszarów związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, 
jako kanwy nowej struktury miejskiej.

 Rewitalizacja w części zadań fi nansowanych ze środków publicznych (infrastruktu-
ra techniczna i społeczna) powinna być formalnie uznana za działanie dla celu pu-
blicznego na ściśle określonym terenie (niekoniecznie na całym rewitalizowanym 
obszarze). Tę „celowość publiczną” powinien jednak uchwalać samorząd gminny, 
któremu trzeba nadać takie odpowiednie uprawnienia. Zakres źródeł fi nansowania 
działań rewitalizacyjnych powinien być poszerzony.

 Ważny, jak pokazały dotychczasowe doświadczenia, jest udział sektora prywatne-
go w fi nansowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, niezbędna jest szersza paleta 
zachęt dla tego sektora i gwarancji stabilizujących jego interesy.

 Szerzej niż dotąd należy analizować problemy społeczne występujące w miastach, 
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów kryzysowych. Zapobieganie nasilaniu 
się zjawisk patologicznych i ich usuwanie jest jednym z trudniejszych działań, 
rzadko kończących się sukcesem.

 Wśród działań zorientowanych na odnowę miast, rewitalizacja krajobrazu miej-
skiego jak dotąd nie znajduje należnego miejsca. W przyszłości ten rodzaj działań 
powinien obejmować ochronę dziedzictwa historycznego, a szczególnie sylwety 
miasta i założeń urbanistycznych, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz 
poprawę struktury osadniczej, polegająca między innymi na zapewnieniu odpo-
wiedniego udziału przestrzeni otwartych i zieleni jako ważnych komponentów kra-
jobrazu zurbanizowanego (Böhm 2008, s. 1).
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 Procesy rewitalizacji obszarów kryzysowych muszą być monitorowane, aby moż-
na było analizować przebieg i skutki tych procesów. Bez monitoringu szanse na 
zwiększenie efektywności rewitalizacji będą znacznie mniejsze.

 Pod względem technologicznym polscy fachowcy są w europejskiej czołówce jeśli 
chodzi o wiedzę i doświadczenie w renowacji dzielnic zabytkowych, natomiast 
brakuje operatorów zdolnych do zarządzania procesem rewitalizacji, specjalistów 
przygotowanych do współdziałania z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości 
w obszarze kryzysowym, animatorów zdolnych do wykonywania procesu rewita-
lizacji do uzyskania dodatkowych efektów, nie tylko w obszarze rewitalizowanym 
ale także w jego otoczeniu.
Wszystkie powyższe wnioski znajdują rozwinięcie w tomie 9 pt. „Założenia poli-

tyki rewitalizacyjnej w Polsce”.
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Summary

Regeneration is a reaction to the processes of technical, social and economic deg-
radation. Our towns are marked by the concentration of neglect, especially in the area 
of house repairs, with fast growth of post-industrial lands, which hardly occurred in the 
West. 

We can judge from our estimations that, on the average, more than 21% of devel-
oped areas require regeneration, of which 11% are old inner city boroughs, 4.2% post-
industrial lands, 2.6% large-panel building estates, and the remaining 3.3% are post-
military and post-railway lands. About 2.4 million people live on those areas.

Poland’s membership in EU became an important impetus to change our approach 
to regeneration. Regeneration projects were included among those supported from struc-
tural resources under the Integrated Operational Programme for Regional Development 
(ZPORR) and the Regional Operational Programme (RPO) for 2007-2013. 

Owing to lack of statutory solutions and previous experience, Polish towns applied 
rather generally used instruments and obtained assistance form foreign experts, followed 
by that of the local ones concentrated in the Regeneration Forum Association. 

A lack of legal regulations concerning strictly regeneration limited access to public 
fi nancial resources for specifi c projects and did not present encouragement for regenera-
tion fi nancing by the private sector. Despite that, still under the existing legal system, 
it was possible to introduce diverse solutions, with considerable effectiveness, e.g. the 
Small Improvement Programme (PMU) which was successfully implemented in Szcze-
cin, Sopot and Dzierżoniów. 

The weakest side of regeneration actions is the shortage of clear procedures for sup-
port from government programmes, in the way that would credibly encourage various 
private entities to participate. 

Another drawback is a limited involvement of local communities in regeneration 
projects. The same about real estate owners. 

In the Polish conditions, the following can be recognized as model solutions, ac-
cording to the Regeneration Forum: 

Small neighbourhood projects and their support systems on the part of municipali-
ties (“Our Home” and PMU projects), 

Social mutual aid and local initiatives (in Lublin, Płock and Sopot), 
Crediting, reimbursements and subsidizing of condominiums (in Dzierżoniów and 

Sopot), 
Subsidizing of landmarks (used for public purposes), 
Use of aid programmes.
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The sources of fi nancing that can be applied in the regeneration processes in Po-
land include subsidies and debt, capital, fi nancial, surety instruments, including public-
private partnership. From the viewpoint of the central government administration, its 
role is reduced to the development of legal frameworks for regeneration activities and 
stimulation of developmental processes. 

Municipal administration creates legal and material conditions for regeneration 
by adopting applicable resolutions, together with material, technical and organizational 
conditions. A lot also depends on the local businesses and real estate owners.

Since 2005, new fi nancing mechanisms have been implemented outside subsidies 
(A. Jadach-Sepioło), prepared by the European Commission: the European Investment 
Bank and the Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (JES-
SICA). Attempts at the implementation of those mechanisms in the Polish Regions of 
Zachodniopomorskie and Wielkopolskie seem to be promising. 

Unfortunately, we have not worked out good methods of the evaluation of the re-
generation activity consequences in Poland. 

Regeneration is extremely important for either improvement of the existing or as-
signment of a new image to a town or its portion. That urban planning aspect of regen-
eration is more and more emphasized in the formulation of the developmental objectives 
in many towns. 

Preservation of national and substantive heritage (I. Mironowicz) becomes an im-
portant regeneration objective, although there is no uniform idea about the protection of 
such values. 

On the one hand, extensive changes in the space and housing stock often create 
a completely different context for landmarks which may not always be satisfying for 
historians and landmark lovers. On the other hand, landmarks decide of the attractive-
ness of the place and its identity. 

Our diagnosis indicates the following basic conclusions for the future: 
Regeneration is an important element of urban policy, without replacing it. Under 

a regeneration project, it is possible to conduct the activities intended to remedy a crisis 
in the most neglected town areas that are the most essential from the viewpoint of spatial 
structure, image or identity. For that reason, determination of crisis areas and the devel-
opment of databases for their delimitation belong to key issues. 

The territorial range of regeneration activities has its limitations originating from 
the need to assure operation of the remaining portions of the town and a possibility 
of coordination of projects on the area designated for regeneration. The scale of such 
limitations should result from a suitable analysis. The concept of the „operating area” 
(K. Skalski) implemented here allows to reduce the range of a regeneration programme 
in the early years of the regeneration process, with concentration of activities to obtain 
a leverage effect. 

In the case of an excessively large range of urban stock degradation, public authori-
ties should care primarily about the preservation of the most valuable facilities and areas 
associated with cultural and natural heritage, being a basis of a new urban structure. 
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In the part of the tasks that are fi nanced from public resources (technical and social 
infrastructure), regeneration should be formally recognized as action for a public cause 
on a strictly defi ned area (not necessarily on the whole area subjected to regeneration). 
That „public cause” should be approved by the municipality, with proper authority for 
that purpose. The range of the fi nancing sources for regeneration should be expanded. 

Previous experiences have demonstrated that the participation of the private sector 
in regeneration project fi nancing is essential, and a broader range of incentives for that 
sector supported by business stability guarantees are indispensable. 

We should analyse the social problems occurring in towns on a larger scale, with 
special account of crisis areas. Prevention and remedying of pathological phenomena 
belong to the most diffi cult tasks, which may not always be successful. 

Among the actions that are oriented on urban renewal, urban landscape regenera-
tion has not found its proper place yet. In the future, that type of action should cover the 
national heritage protection, especially with reference to the town’s skyline and its urban 
layout, increase of capital investment attractiveness and improvement of the settlement 
structure, consisting in e.g. the assurance of proper share of open space and greenery as 
important urban landscape components [Böhm 2008, p. 1]. 

Crisis area regeneration processes must be monitored to allow for the analysis of 
the process course and consequences. Without such monitoring, the chances for increas-
ing regeneration effectiveness will be much lower. 

As regards regeneration technologies, the Polish specialists belong to the top group 
in Europe in respect of knowledge and experience of landmark area renovation, although 
we suffer a shortage of the operators who are capable of managing regeneration pro-
cesses, the specialists prepared to co-operate with local residents and real estate owners 
on the crisis area, and the facilitators who are capable of performing regeneration pro-
cesses and obtaining additional results not only on the revitalized area, but also on the 
surrounding ones. 

All those conclusions will be developed in Volume 9, “Assumptions of Regenera-
tion Policy in Poland.”
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