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Wstęp

Niniejszy tom należy do serii wydawniczej Instytutu Rozwoju Miast, zatytułowa-
nej Rewitalizacja miast polskich. Serię przygotowywano sukcesywnie w miarę realiza-
cji projektu badawczego-zamawianego pt. „Rewitalizacja miast polskich jako sposób 
zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego 
rozwoju”. Projekt, realizowany od czerwca 2007 do czerwca 2010 r., 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 zidentyfi kowanie na wczesnym etapie wszyst-
kich podmiotów i grup społecznych, których interesy mogą być związane z tym pro-
cesem, a następnie analiza ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfl iktów lub 
współdziałania. 

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 następujących badań:
 społecznych i kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem postaw i preferencji 

aktualnych użytkowników obszaru na początku procesu rewitalizacji i po jego za-
kończeniu,

 prawno-instytucjonalnych – dziś jeden z najbardziej zaniedbanych obszarów wie-
dzy, jeśli weźmiemy pod uwagę całość procesu rewitalizacji,

 ekonomicznych, a szczególnie badania efektywności przekształceń własnościo-
wych i funkcjonalnych,

 technologicznych, biorąc pod uwagę zarówno różnorodność technologii rewitali-
zowanych obiektów, jak i bogatą ofertę dostępnych technologii,

 urbanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakościowych przestrze-
ni miejskiej obejmujących nie tylko problemy standardów architektoniczno-urba-
nistycznych, ale także jakość przestrzeni rewitalizowanej pod względem estetyki, 
klimatu społecznego, bezpieczeństwa publicznego („przestrzeń bezpieczna”),

 funkcjonalnych, dotyczących 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 12 pozycji oraz Podsumowanie Projektu. Pierwsze 
trzy tomy poświęciliśmy analizie doświadczeń krajów zachodnich (Wielka Brytania, 
Niemcy i Francja) oraz możliwościom ich wykorzystania w warunkach polskich. W ko-
lejnych tomach przedstawiamy diagnozę dotyczącą skali problemu z rozróżnieniem po-
szczególnych typów obszarów kryzysowych (tom czwarty) oraz ocenę problemów spo-
łecznych i demografi cznych (tom piąty). Szósty i siódmy tom poświęcone są zagadnie-
niom związanym z zarządzaniem i otoczeniem legislacyjnym a także z fi nansowaniem 
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procesów rewitalizacji i gospodarką nieruchomościami. Tom ósmy zamyka diagnozę, 
podsumowując ten etap projektu. W kolejnych tomach przedstawiamy założenia poli-
tyki rewitalizacji w Polsce, system monitoringu oraz modelowe programy rewitalizacji. 
Niniejszy tom zawiera wybrane przykłady rewitalizacji miast w Polsce.

Mam nadzieję, że przedstawiona seria publikacji wzbogaci wiedzę osób zarządza-
jących i uczestniczących w procesach rewitalizacji a także przyczyni się do zdynamizo-
wania tych procesów.

Zygmunt Ziobrowski
Kierownik Projektu





Alina Muzioł-Węcławowicz 

Wprowadzenie do problematyki tomu

Od początku lat 90. XX w., po odzyskaniu wolności, wprowadzeniu reform rynko-
wych w gospodarce i restytucji samorządności terytorialnej, w Polsce tematyka rewita-
lizacji miast funkcjonuje w dwóch wymiarach – koncepcyjnym i realizacyjnym. Między 
teorią a praktyką pojawiły się różnice wynikające z defi cytów; najczęściej – braku środ-
ków fi nansowych w samorządach lokalnych i w budżecie państwa oraz braku praw-
nie umocowanych zasad i instrumentów działań, które nadałyby programom działania 
w sferze rewitalizacji obszarów zdegradowanych w miastach cech typowości i systema-
tyczności, sankcjonowały potrzebę specjalnego, szczególnie intensywnego i wielowy-
miarowego działania w obszarach kryzysowych. Ale brakuje nieraz również doświad-
czenia i umiejętności działania w wielowątkowych programach interdyscyplinarnych. 

Idea przywrócenia świetności śródmiejskim dzielnicom, traktowana jako czynnik 
warunkujący rozwój miasta i poprawę warunków życia mieszkańców i innych użytkow-
ników dzielnic zdegradowanych, jest powszechnie akceptowana. 

Gminne programy rewitalizacji były osadzone początkowo w programach poli-
tyki mieszkaniowej i ogólnych strategiach rozwoju gmin. Od 2004 roku pojawiły się 
dość zuniformizowane lokalne programy rewitalizacji (LPR). Mimo, że programowo 
nastawione są na wieloletnie zintegrowane działania rozwojowe, w praktyce programy 
rewitalizacji często są zawężane jeśli chodzi o zakres podejmowanych działań. Te ogra-
niczenia wynikają z braku systemu wsparcia programów rewitalizacji, w szczególności 
z braku systemu fi nansowania rewitalizacji i regulacji prawnych oraz trudności w ko-
ordynacji projektów, dla których dostępne wsparcie publiczne nie jest wystarczające 
w relacji do zapotrzebowania ze strony gmin, co powoduje konkursowy tryb aplikacji, 
nie gwarantujący ani domknięcia budżetu, ani zachowania planowanych harmonogra-
mów działań. Tak jest w zasadzie ze wszystkimi publicznymi, pozagminnymi formami 
fi nansowania, zarówno ze źródeł unijnych, jak i krajowych programów polityki miesz-
kaniowej (kredyty na społeczne budownictwo czynszowe, dotacje do budowy miesz-
kań socjalnych) czy też programów społecznych, kulturalnych (dotacje ministerialne), 
ekologicznych. Tymczasem w modelu fi nansowania rewitalizacji wymagany jest udział 
środków publicznych nie tylko jako bezpośrednie źródło fi nansowania. Sektor publicz-
ny jako pierwszy inwestor przejmuje większość ryzyka inwestycyjnego i uwiarygodnia 
cały program inwestycyjny, zachęcając do działania inwestorów prywatnych. Ci, kie-
rując się logiką rynku, nie podejmą inwestycji ryzykownych ze względu na lokalizację 
w obszarze kryzysowym bez silnej motywacji. Same zapowiedzi polityki rządowej na 
rzecz rewitalizacji, wynikające z podpisania przez Polskę Karty Lipskiej i programo-
wanych rozwiązań w zakresie polityki rozwoju regionalnego nie wyzwolą zwiększonej 
aktywności sektora prywatnego we współfi nansowaniu rewitalizacji. 
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Pierwsze zapisy w programach strategicznych gmin z zakresu rewitalizacji datują 
się na 1992 r. Również pierwszy projekt wsparcia ustawowego rewitalizacji powstał 
w 1992 r., pozostał jednak – tak jak kilka kolejnych – w sferze zamiarów. 

W niniejszej publikacji − z cyklu Rewitalizacja miast polskich − przedstawiono 
opracowania monografi czne prezentujące stan zaawansowania programów rewitalizacji 
w dziesięciu miastach, dodajmy – miastach na różnym poziomie wdrożenia programów 
rewitalizacji oraz różnorodnych pod względem wielkości, specyfi ki funkcjonalnej, struk-
tur i problemów społecznych. Zostały tu ukazane programy rewitalizacji w miastach-
liderach rewitalizacji, ale też w miastach, które doświadczają szczególnych problemów 
rozwojowych, związanych z wysokim bezrobociem i ograniczonymi perspektywami 
rozwojowymi. I te miasta angażując się w rewitalizację, liczą na unijne źródła fi nanso-
wania, które stały się katalizatorem wielu lokalnych programów rewitalizacji. Obecna 
popularność lokalnych programów rewitalizacji związana jest z pojawieniem się możli-
wości współfi nansowania projektów ze źródeł unijnych, ale także ze współczesną fazą 
rozwojową miast, w szczególności z kryzysem śródmieść i przekonaniem gospodarzy 
miast, że ten kryzys jest w miastach źródłem problemów społecznych, ekonomicznych 
i wizerunkowych. Miasta w kryzysie nie mogą nie mieć obszarów kryzysowych. 

Tom dwunasty serii Rewitalizacja miast polskich bezpośrednio nawiązuje do jed-
nego z zadań projektu badawczego Rewitalizacja miast polskich jako sposób zacho-
wania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, 
jakim było Opracowanie kompleksowej diagnozy sytuacji wyjściowej charakteryzującej 
aktualny stan procesów rewitalizacji w Polsce i ich prawnego i instytucjonalnego oprzy-
rządowania. Diagnoza rewitalizacji miast stanowi odrębny tom serii Rewitalizacja miast 
polskich. Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji w pracach nad diagnozą stanu rewitaliza-
cji odpowiadało za następującą część zadania: Rozpoznanie i ocena, podjętych po 1990 
r., ważniejszych działań rewitalizacyjnych z punktu widzenia podstaw prawnych, proce-
dury decyzyjnej i procesu realizacyjnego, a także najistotniejszych przeszkód utrudnia-
jących ich realizację. Wyniki analiz zamieszczono w raporcie roboczym (Czyżewska, 
Muzioł-Węcławowicz 2008) oraz – w znacznym uogólnieniu – w czwartym tomie serii 
wydawniczej pt. Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny 
poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe w rozdziale poświęconym problematyce re-
witalizacji śródmieść (Muzioł-Węcławowicz 2009). Studia diagnostyczne prowadzono 
na podstawie różnych źródeł, jak: badania ankietowe, analizy lokalnych programów 
rewitalizacji, studia literaturowe oraz monografi e miejskich programów rewitalizacji. 
Szczegółowe raporty o lokalnych programach rewitalizacji opracowano dla wielu miast 
członkowskich i miast współpracujących z Forum Rewitalizacji, miedzy innymi dla: 
Płocka, Zamościa, Bielska-Białej, Dzierżoniowa, Szczecina, Będzina, Poznania, Łodzi, 
Sopotu, Gdańska, Ustki, Żyrardowa, Częstochowy. Opracowania innych autorów doty-
czyły Radomia, Tarnowa, Olkusza i – dla indywidualnych zagadnień, np. zakresu mery-
torycznego LPR – innych miast. 

Zaktualizowane studia programów rewitalizacji w dziesięciu miastach stanowią 
podstawową część niniejszego tomu. Większość autorów rozdziałów poświęconych pro-
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gramom rewitalizacji jest pracownikami samorządowymi, odpowiedzialnymi za rewita-
lizację w swoich miastach. Proszono autorów o szczegółowe prezentacje, koncentrujące 
się na genezie programu, ramach instytucjonalnych i zarządzaniu rewitalizacją, dokład-
nych opisach wybranych lokalnych instrumentów rewitalizacji lub wybranych projek-
tów (zakończonych, w realizacji lub co najmniej zaawansowanych projektowo). Rzecz 
w tym, by pokazać, jak gminy radzą sobie z rewitalizacją w bardzo konkretnych sytu-
acjach. Autorzy przekazują swoje doświadczenia i opisują przyjęte rozwiązania. Tom 
dwunasty, w przeciwieństwie do pozostałych tomów serii Rewitalizacja miast polskich, 
ma nie tyle charakter naukowy, co pełni funkcje informacyjno-edukacyjne. Powinien za-
chęcić samorządy do aktywnego działania na rzecz rewitalizacji. Niemniej i tu znalazły 
się propozycje metody badania procesów rewitalizacji. 

Skupienie uwagi na pragmatyce działania stawia rewitalizację w miastach w nieco 
innym świetle. Mniej tu słów o modelach, politykach i dalekosiężnych celach, więcej na-
tomiast spraw techniczno-proceduralnych, szczegółów, wyjaśnień opisujących sukcesy, 
ale i też porażki pewnych projektów. Parę obiegowych opinii z łatwością można zwery-
fi kować, studiując przykłady programów rewitalizacji. Choćby to, że rekomenduje się 
miastom osadzenie lokalnych programów rewitalizacji na gruncie miejscowej strategii, 
dokumentów programowych lokalnych i regionalnych. Samorządy już to robią, przynaj-
mniej te, które są zaawansowane w rewitalizacji. Świadczą o tym długie wykazy aktów 
prawa miejscowego, na które powołują się autorzy w prezentowanych tu monografi ach. 

Nie wydaje się zasadnym potoczne twierdzenie, że rewitalizacja w Polsce rozpo-
częła się wraz akcesją do Unii Europejskiej, bowiem już choćby na przykładzie Szczeci-
na (rozdz. 1) i w Sopotu (rozdz. 2) widać ile zrobiono w tej dziedzinie już latach 90. XX 
w. I to w newralgicznych do dzisiaj obszarach, np. mieszkalnictwa. Sopot pokazał, jaką 
dźwignią fi nansową mogą być gminne środki budżetowe dla intensyfi kacji działań re-
montowo-modernizacyjnych w zasobach mieszkaniowych, również w tych nie będących 
własnością miasta. Potrzebne są decyzja o wydatkowaniu środków budżetowych i kon-
sekwencja w realizacji programu. Dobremu „zoperacjonalizowaniu” programu i kon-
sekwencji zawdzięczamy to, że miasto może z czasem zmniejszać swoje zaangażowa-
nie jednostkowe (udział dotacji w kosztach), a program remontów budynków wspólnot 
mieszkaniowych nadal się rozwija. Z kolei miasto Szczecin swoim priorytetem lokalnej 
polityki mieszkaniowej, jakim jest wspieranie przez gminę programów mieszkaniowych 
współfi nansowanych przez rząd, pokazało, jak można zastosować program społeczne-
go budownictwa czynszowego w rewitalizacji. Szczecińskie towarzystwa budownic-
twa społecznego prowadziły bezpośrednie projekty modernizacji kwartałów zabudowy, 
jak również zbudowały wiele mieszkań dla osób zmieniających miejsce zamieszkania 
w związku z rewitalizacją, wykorzystując do tego preferencyjne kredyty ze środków 
BGK. Podobne programy wspierania „małych ulepszeń” w budynkach mieszkalnych 
czy angażowania TBS do realizacji projektów mieszkaniowych w ramach programu 
rewitalizacji stosują i inne miasta. Napotykają przy tym wiele utrudnień. Trzeba wspo-
mnieć o ograniczaniu fi nansowania budżetowego programu społecznego budownictwa 
czynszowego i niekorzystnych dla gmin interpretacjach prawnych, dotyczących wspie-
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rania remontów budynków mieszkalnych nie będących ani własnością komunalną, ani 
zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków. 

W prezentowanych monografi ach zajdziemy sporo przykładów wielowymiarowe-
go podejścia − równoczesnego prowadzenia projektów miękkich (społecznych, ekono-
micznych, kulturalnych) oraz projektów inwestycyjnych. Społeczne aspekty rewitaliza-
cji podkreślono szczególnie w monografi i Sopotu, w wielu opisywanych przypadkach 
wyraźnie podkreśla się i praktykuje partycypacyjne podejście do programowania rewi-
talizacji. Raport o rewitalizacji śródmieścia Lublina (rozdz. 3) wskazuje na specyfi czne 
dla tego miasta sprzężenie inwestycji infrastrukturalnych w zabytkowej części miasta 
z działaniami w sferze kultury. Natomiast szczególnie istotnym czynnikiem dla progra-
mu rewitalizacji w Warszawie (rozdz. 4) jest struktura organizacyjna i zarządzanie pro-
gramem. Wielkość miasta i złożoność tkanki urbanistycznej wymuszają niejako hierar-
chiczną organizację, co pozwala wykorzystać lokalne potencjały dzielnic prowadzących 
swoje tzw. mikroprogramy rewitalizacji. 

Wszędzie można zauważyć wykorzystywanie funduszy europejskich, nie tyko 
z działania 3.3. ZPORR i obecnych Regionalnych Programów Operacyjnych na projekty 
inwestycyjne, ale również na projekty i zadania społeczne z Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i innych programów 
unijnych, funkcjonujących w latach 2004-2006 i 2007-2013. Przykładem dobrego wy-
korzystania środków unijnych są programy realizowane w Ustce (rozdz. 5) i w Radomiu 
(rozdz. 6). W Ustce, obok funduszy unijnych na remonty i modernizacje infrastruktury 
komunalnej i drogowej, w dużej mierze skorzystano ze statutowych możliwości działa-
nia Usteckiego TBS. Spółka prowadzi inwestycje mieszkaniowe rewaloryzując i rekon-
struując starą zabudowę oraz budując nowe mieszkania czynszowe w celu przesiedle-
nia mieszkańców ze starej zdegradowanej tkanki miasta. Miasto Radom w pierwszym 
okresie programem rewitalizacji objęło swą najcenniejszą historycznie część – Miasto 
Kazimierzowskie. W aktualnej edycji programu rewitalizacji skatalogowano projekty 
odpowiadające wymogom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2007-2013 pod względem zakresu i rodzaju benefi cjenta. Oczekiwa-
nia co do skali zaangażowanych środków unijnych są duże.

W programie rewitalizacji Poznania (rozdz. 7) zwraca uwagę uspołecznienie pro-
cesu planowania i programowania rewitalizacji oraz skala i metodologia badań leżących 
u podstaw delimitacji obszarów kryzysowych. Z kolei obserwacja procesów gospodar-
czych i społecznych na Śródce – pilotażowym obszarze rewitalizacji w mieście − każe 
zwrócić uwagę na istotny czynnik przemawiający za regulacją ustawową rewitalizacji. 
Wzrost atrakcyjności obszaru programu rewitalizacji wskutek zakończenia pierwszych 
projektów inwestycyjnych powoduje aktywizację rynku w kierunku gentryfi kacji, co nie 
jest zgodne z założeniami społecznymi programów rewitalizacji. 

Miasta dysponują ograniczonymi możliwościami kreowania własnych instrumen-
tów fi nansowania rewitalizacji. Poza przedsięwzięciami mieszkaniowymi najczęściej 
sięgają po lokalne instrumenty podatkowe, czego przykładem są decyzje podjęte w Czę-
stochowie (rozdz. 8). 



Wprowadzenie do problematyki tomu 19

Analizując łódzki program rewitalizacji (rozdz. 9) warto zwrócić uwagę na dwa 
elementy: szeroki program badań społecznych fi nansowanych ze środków unijnych oraz 
rozmach w planowaniu działań rewitalizacyjnych, zakładający znaczny udział inwesto-
rów prywatnych i realizację projektów w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Dzierżoniów (rozdz. 10) należy do miast pionierskich w zakresie programowania 
rewitalizacji. Program rewitalizacji w mieście powstał w 1997 r., w trudnych dla miasta 
warunkach rozwojowych, wynikających z wysokiego bezrobocia. Niemniej należy pod-
kreślić, że program rewitalizacji dzierżoniowskiej Starówki spełniał współczesne stan-
dardy w zakresie metody tworzenia i zakresu planowanych działań. Obserwacje procesu 
wdrażania programu wskazują na pewne niedobory w zakresie ciągłości działania i sys-
tematyczności gromadzenia informacji oraz monitoringu programu rewitalizacji. Długa 
historia programu stała się okazją do jego ewaluacji przy okazji sprawdzania przydatno-
ści metody badawczej opracowanej na potrzeby studiów rewitalizacji. 

Wymienione miasta, a ściślej programy rewitalizacji w tych miastach, nie stano-
wią pełnej reprezentacji programów rewitalizacji rozumianych jako plany działania 
oraz jako procesy realizacji zaprogramowanych projektów i działań. Brakuje przykła-
dów programów rewitalizacji w miastach o wyjątkowych walorach historycznych, które 
zostały zburzone w czasie wojny i których centra długo pozostawały niezabudowane. 
Nie zaprezentowano wszystkich miast pionierskich. Nie udało się zachować reprezen-
tatywności małych miast i miasteczek, które mają silnie zindywidualizowane warunki 
wyjściowe, a zarazem – jak się wydaje – wspólne bariery o charakterze fi nansowym 
i organizacyjnym. 

By pokazać, że sukcesy w rewitalizacji nie są domeną prezentowanych miast, 
w końcowym rozdz. 11 A. Czyżewska sporo miejsca poświęciła dobrym praktykom 
w rewitalizacji, wskazując innowacyjne rozwiązania organizacyjne lub fi nansowe. Pre-
zentowane przykłady obejmują też szersze spektrum przedmiotowe – nie tylko śródmie-
ścia i starówki, ale też działania na terenach powojskowych (gdańskie Hewelianum), 
poprzemysłowych (Cieszyn), nadrzecznych (Bydgoszcz). 

Nadal nie wyczerpano katalogu przykładów udanych realizacji programów rewi-
talizacji i katalogu problemów występujących współcześnie w Polsce w tej dziedzinie. 
Na uwagę zasługują próby budowy sieci gmin specjalizujących się w określonych dzie-
dzinach aktywności, formach turystyki itp. Szczególnie przydatne byłoby prześledze-
nie trudnego zagadnienia, jakim jest modernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych 
w obszarach objętych programami rewitalizacji. Nie tylko dlatego, że potrzeby są ogrom-
ne, wielokrotnie wyższe niż oferta rządowych programów wsparcia mieszkalnictwa na 
zasadach ogólnych. Rzecz w tym, że bez większego rozmachu w podejmowaniu działań 
remontowo-modernizacyjnych w zasobach mieszkaniowych położonych w obszarach 
rewitalizacji nie zdołamy osiągnąć efektów synergii procesów rewitalizacji; zmiany spo-
łeczne i ekonomiczne wymagają zmiany podstawowego środowiska i otoczenia, jakim 
są mieszkania. Warunki zamieszkiwania mają znaczenie podstawowe dla indywidual-
nych osób, rodzin oraz dla społeczności lokalnych, a standard i wygląd zabudowy – dla 
wizerunku i atrakcyjności danego miejsca i miasta.
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Nowym zagadnieniem jest tematyka badań rewitalizacji. Przykłady programów 
rewitalizacji prezentowane w niniejszym zbiorze pokazują, że miasta dużą rolę przy-
wiązują do badań społecznych na potrzeby rewitalizacji. Z reguły są to analizy struktur 
społecznych i ekonomicznych społeczności lokalnych oraz badania potrzeb i preferencji 
w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów. Znaczenie tych analiz podkreślono 
wyraźnie w opracowaniach dotyczących rewitalizacji Sopotu, Szczecina, Poznania, Ło-
dzi, Częstochowy. Można postawić tezę, że miasta dysponują metodologią i metodyką 
badań społecznych. 

Niemniej – jak w wielu sferach strategicznego rozwoju – słabą stroną programów 
rewitalizacji pozostaje monitoring efektów realizacji. Same miasta nie poświęcają wy-
starczającej uwagi analizie efektów swoich działań. Pomijając konsekwencje tego stanu 
rzeczy dla poszczególnych miast i ich programów, należy podkreślić, że w tej sytuacji 
analizy porównawcze programów rewitalizacji w różnych miastach są skazane na nie-
powodzenie, a co najmniej muszą posługiwać się ograniczonymi danymi. Systematycz-
ność monitoringu efektów rewitalizacji, swego rodzaju standaryzacja (wprowadzona 
oddolnie, we współpracy gmin, nie narzucana biurokratycznymi, odgórnymi wytyczny-
mi) wskaźników byłaby bardzo przydatna do zdynamizowania analiz i badań procesów 
rewitalizacji w kraju.

Określenie zakresu i przygotowanie propozycji metody badań nad procesem rewi-
talizacji miast polskich były przedmiotami jednego z zadań zamawianego projektu ba-
dawczego. Propozycję metodyczną badań rewitalizacji, od razu testowaną empirycznie, 
przedstawiono w artykule D. Mliczyńskiej-Hajda (rozdz. 10), na przykładzie analizy 
programu rewitalizacji miasta Dzierżoniowa. Autorka przedstawiła systematyczną me-
todę oceny rewitalizacji na podstawie pięciu podstawowych zagadnień badawczych: 
− rola i status rewitalizacji w rozwoju miasta, w kontekście aktualnego stadium roz-

wojowego ośrodka miejskiego, jego wielkości i funkcji,
− charakterystyka procesu rewitalizacji i ustaleń treści programu rewitalizacji – oce-

na adekwatności użycia pojęcia „rewitalizacja”,
− metodyka, narzędzia i procedury zastosowane przy opracowaniu programu rewita-

lizacji,
− system wdrażania programu rewitalizacji i ocena skuteczności rewitalizacji oraz jej 

oddziaływania w skali lokalnej i ponadlokalnej,
− relacje pomiędzy procesem rewitalizacji a działaniami miasta w wybranych, klu-

czowych sferach funkcjonowania ośrodka miejskiego.
Opracowana metoda badawcza zawiera propozycje organizacji prac badawczych 

w miastach i współdziałania z samorządem lokalnym oraz wskazówki do przeprowa-
dzenia syntezy badania. 

Opracowania na temat programów rewitalizacji w wybranych miastach zamiesz-
czone w niniejszej publikacji są różnorodne. Wzrasta zainteresowanie miast rewitali-
zacją i wzrasta znajomość procesów i programów rewitalizacji. Rewitalizację miast nie 
tylko teoretycy, ale również praktycy widzą tak, jak to głosi defi nicja projektu badaw-
czego – jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, 
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społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający 
na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej i zjawiskom kryzyso-
wym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych poprzez wzrost aktywności społecznej 
i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodo-
wego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Zwraca uwagę determinacja 
samorządów miejskich w sięganiu po różnorodne sposoby organizacji i fi nansowania 
programów rewitalizacji. W oczekiwaniu na dobre efekty wprowadza się wiele narzędzi, 
ciągle jeszcze innowacyjnych, takich jak: budowa partnerstw różnych sektorów, instytu-
cji, podmiotów, podejście zintegrowane oraz uspołecznienie programowania i wdrażania 
programów samorządowych. W Polsce, w porównaniu z państwami Europy Zachodniej, 
przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji funkcjonują na mniej zaawanso-
wanym i zestandaryzowanym poziomie, co wynika głównie z braku aktywnej polityki 
państwa w zakresie rewitalizacji obszarów kryzysowych w miastach. Ta sytuacja, a po 
części również niski poziom życia, stwarzają jednak – z perspektywy idei rewitalizacji 
− również pozytywne impulsy. Od początku podnosi się potrzebę wielowymiarowo-
ści i kompleksowości procesu odnowy, stawia się na poprawę warunków życia ludzi 
i aktywizację gospodarczą. Pewne mankamenty współczesnych miejskich programów 
rewitalizacji wynikają z ograniczoności środków fi nansowych i instrumentów działania, 
czasami też z braku doświadczeń. 

Różnorodność instrumentów rewitalizacji, niedostępna obecnie polskim miastom, 
stanowi jeden z wyróżników procesów rewitalizacji w krajach Europy Zachodniej. To, 
jak znaczącą siłą sprawczą dla rozwoju określonych programów i działań w sferze re-
witalizacji są programy pomocowe, najlepiej dokumentuje wzrost aktywności miast 
w opracowywaniu i wdrażaniu programów rewitalizacji po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej. 

Zadaniem prezentowanych tu monografi i programów rewitalizacji jest zachęcenie 
do poznawania doświadczeń miast polskich w dziedzinie rewitalizacji. Pojawia się coraz 
więcej płaszczyzn wymiany informacji, wzorów i doświadczeń. Temu celowi służą dzia-
łania takich organizacji jak stowarzyszenie Forum Rewitalizacji oraz wyniki praktyczne 
projektu badawczego Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa 
materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju.
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Rozdział 1. Renowacja i rewitalizacja w Szczecinie. 
Podsumowanie działań 1990-2009

1.1. Ogólna charakterystyka Szczecina 
Szczecin jest stolicą województwa zachodniopomorskiego, leży u ujścia Odry 

do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego, w niewielkiej odległości od Wybrzeża 
Bałtyckiego (około 60 km) i zachodniej granicy z Niemcami (12 km) oraz 150 km od 
Berlina. Miasto zajmuje powierzchnię 300,8 km2, jest trzecim, co do powierzchni, 
miastem w Polsce wśród miast wojewódzkich. W strukturze przestrzennej miasta 
dominują kompleksy przyrodnicze (42 % powierzchni), które odgrywają znaczącą 
rolę w obrazie miasta, wzbogacając jego walory krajobrazowe. Dodatkowo atrak-
cyjność krajobrazu podnosi urozmaicona i bogata rzeźba terenu. Walory przyrodni-
cze wraz z ciekawymi rozwiązaniami kompozycji urbanistycznej i architektonicznej 
miasta, szczególnie z zachowaną secesyjną zabudową śródmieścia, można zaliczyć 
do najcenniejszych i najciekawszych elementów historycznie ukształtowanego wi-
zerunku Szczecina. Należy podkreślić, że struktura funkcjonalno-przestrzenna mia-
sta ukształtowała się historycznie stosownie do naturalnych warunków ujściowego 
odcinka Odry. Średniowieczne Stare Miasto, XIX-wieczne Śródmieście oraz około 
60 % struktury miasta współczesnego znajduje się po lewej stronie Odry. Pozosta-
łą część skupia dzielnica Prawobrzeże. Współczesne procesy urbanizacyjne powo-
dują rozrastanie się miasta w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim, poza 
jego granice administracyjne. W skali mikroregionalnej Szczecin stanowi centrum 
Szczecińskiego Zespołu Miejskiego (SZM) z biegunami w Stargardzie, Goleniowie, 
Gryfi nie i Policach.

Ludność Szczecina stanowi ok. 24 % mieszkańców województwa zachodniopo-
morskiego. Według stanu na koniec 2008 r. w Szczecinie mieszkało 406,9 tys. osób. 
Do końca 1994 r. notowano wzrost liczby mieszkańców. Od 1995 r. mamy do czynie-
nia z ujemnym przyrostem naturalnym ludności i ujemnym saldem migracji. Utrzymuje 
się tendencja spadku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, przy jednoczesnym 
wzroście liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Sytuacja na 
rynku pracy do końca 2008 r. stopniowo poprawiała się. W 2009 r. nastąpiło jej pogor-
szenie. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Szczecinie pod koniec tego roku wynosiła 
8,1 % (w styczniu 2008 r. − 6,6 %), podczas gdy w województwie zachodniopomorskim 
nastąpił spadek wartości tego wskaźnika z 17 % w styczniu 2008 r. do 16,5 % w grudniu 
2009 r. 
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1.2.  Geneza, źródła inspiracji i ogólna charakterystyka rewitali-
zacyjnych działań miasta1

Przygotowania do renowacji dwóch centralnych kwartałów śródmieścia Szczecina 
prowadzono zgodnie ze sformułowaną w październiku 1990 r. Lokalną Strategią Miesz-
kaniową, w ramach której opracowano koncepcję renowacji kwartałów. Nowy, pierwszy 
samorząd Szczecina rozpoznał szczegółowo zasoby mieszkaniowe w mieście. Dokona-
no oceny stanu budynków komunalnych, których aż 75 % powstało na przełomie XIX 
i XX w. Rozwiązanie sprawy sukcesywnej poprawy standardu zabudowy mieszkaniowej 
stało się jednym z głównych zadań samorządu miasta. Wyniki przeprowadzonych prac 
w szczególności wskazywały na śródmieście, jako obszar najgęściej zaludniony, o bar-
dzo złych warunkach mieszkaniowych (szczególnie w ofi cynowej zabudowie wnętrz 
kwartałów), a jednocześnie tworzący jednolity zespół urbanistyczny o dużych walorach 
historycznych. Dokonana ocena wykazywała, że stan techniczny budynków wymaga 
szybkiego podjęcia kroków zaradczych. Przyjęto, że skutecznym sposobem ratowania 
zasobów mieszkaniowych mogą być tylko działania kompleksowe, polegające na mo-
dernizacji całych kwartałów. W wyniku konkursu ogłoszonego przez polski rząd i Bank 
Światowy, w 1990 r. opracowany został Program lokalnej strategii mieszkaniowej. Na 
przykładzie dwóch kwartałów położonych przy ul. Bogusława (w późniejszych pracach 
oznaczono je numerami 21 i 22) po raz pierwszy powiązano modernizację z komer-
cjalizacją kwartałów, którą uzależniono od spełnienia warunku dostarczenia standardo-
wych mieszkań zamiennych, wybudowanych uprzednio na wolnych terenach miejskich. 
Renowacja atrakcyjnych komercyjnie kwartałów miała być fi nansowana ze środków 
Banku Światowego. Plany związane z tym przedsięwzięciem spowodowały wystąpienie 
zarządu miasta do ONZ o udzielenie pomocy doradczej w przygotowaniu renowacji. 
W efekcie tych zabiegów, od maja 1991 r. w urzędzie miejskim rozpoczął pracę do-
radca prezydenta w sprawach renowacji, wolontariusz Programu Umbrella, przy któ-
rym utworzono Zespół Koordynacyjny ds. Renowacji. Podjęte działania − na przełomie 
1991 i 1992 r. − zaowocowały Strategią renowacji śródmieścia Szczecina − programem 
obejmującym 56 śródmiejskich kwartałów. Genezę przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
szczegółowo przedstawiła Grażyna Kulpa-Jarocka (1999). W 1993 r. miasto przystąpiło 
do realizacji projektu pilotażowego kompleksowej odnowy kwartału nr 27 (ryc.1.1). 
Podstawą prawną pierwszych działań rewitalizacyjnych w Szczecinie, aż do 2005 r., 
była Strategia renowacji śródmieścia Szczecina. Opracowany w 1992 r. projekt Strategii 
został poddany szerokim konsultacjom, w ramach których uzyskano opinie instytucji fi -

1 W niniejszym opracowaniu wykorzystano rozliczne źródła danych Urzędu Miasta Szczecina 
i podmiotów zaangażowanych w prowadzenie rewitalizacji, np. materiały archiwalne Zespołu ko-
ordynacyjnego ds. renowacji historycznej zabudowy miasta, kolejnych zespołów ds. rewitalizacji 
w Urzędzie Miasta Szczecina, informacje spółek miejskich – Szczecińskiego Centrum Renowa-
cyjnego sp. z o.o., Szczecińskiego TBS sp. z o.o., TBS „Prawobrzeże” sp. z o.o., dane budżetowe 
miasta za lata 1992 – 2007, raporty o stanie miasta. Wiele informacji można także znaleźć na 
stronie internetowej Szczecina. 
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nansowych i fi rm oraz ekspertów społecznych − osób, które ze względu na wykonywany 
zawód, zajmowane stanowisko lub pozycję w życiu publicznym mogły wnieść ważne 
uwagi lub propozycje rozwiązań istotnych problemów będących przedmiotem doku-
mentu. Rada Miejska przyjęła Strategię renowacji śródmieścia Szczecina w 1993 r. jako 
element Planu strategicznego miasta, a w 1996 r. zaktualizowała strategię, przyjmując 
ją odrębną uchwałą. W kolejnych latach powstawały dokumenty kształtujące instytucjo-
nalne warunki realizacji strategii. Dotyczyły one zasad tworzenia spółek zajmujących 
się renowacją, wnoszenia przez miasto aportów rzeczowych i wkładów pieniężnych 
do spółek na wsparcie działań rewitalizacyjnych, tworzenia programów wspierających 
działania remontowe mieszkańców, a także dokumenty wpływające na jej realizację, 
określające zasady prywatyzacji lokali komunalnych, plany zagospodarowania prze-
strzennego, politykę mieszkaniową, zmiany w systemie zarządzania nieruchomościami 
komunalnymi. W omawianym okresie istniała duża spójność między wszystkimi decy-
zjami i uzewnętrzniającymi je dokumentami. W 2005 roku podstawą prawną działań 
rewitalizacyjnych stał się Lokalny Program Rewitalizacji obszarów miejskich, poprze-
mysłowych i powojskowych miasta Szczecina (LPR), opracowany zgodnie z wytyczny-
mi w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Przyczyną opracowania i uchwalenia tego dokumentu była chęć umożliwienia licznym 
podmiotom dostępu do środków unijnych, wspierających fi nansowo działania w zakre-
sie rewitalizacji. Wskutek tego nastąpiło znaczne rozszerzenie obszarów planowanych 
do rewitalizacji. 

Uchwała w sprawie Strategii renowacji śródmieścia Szczecina formalnie jest nadal 
dokumentem obowiązującym, mimo dezaktualizacji wielu szczegółowych jej zapisów. 
Po uchwaleniu LPR zaobserwować można mniejszą spójność tego opracowania z po-
zostałymi dokumentami prawnymi miasta wpływającymi na działania rewitalizacyjne. 
Spójność ta występuje wyraźnie jedynie z uchwałami w sprawie kolejnych edycji Wie-
loletniego planu inwestycyjnego miasta. Obecnie opracowywana jest druga edycja LPR. 
W procesie przygotowywania LPR dominują jednak kwestie związane z pozyskiwa-
niem środków unijnych na rewitalizację, choć w województwie zachodniopomorskim 
środki te nie są duże w zestawieniu z potrzebami. Warunki pozyskiwania wsparcia dla 
rewitalizacji zostaną sformułowane ostatecznie po ustaleniu zasad wdrożenia w regionie 
Inicjatywy JESSICA. Duży niepokój budzi opóźnienie w przygotowaniu, zarówno na 
szczeblu centralnym, jak i regionalnym, wszystkich dokumentów niezbędnych do startu 
działań rewitalizacyjnych z dofi nansowaniem funduszy Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ).
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1.3. Programowanie działań rewitalizacyjnych, zarządzanie pro-
gramem i charakterystyka cech procesu decyzyjnego

1.3.1. Obszar programu rewitalizacji – obszary priorytetowe i projekty
Obszar objęty pierwszym, przyjętym w 1993 r., dokumentem programowym − 

Strategią Renowacji Śródmieścia Szczecina – obejmował początkowo 56 kwartałów 
śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej o łącznej powierzchni ok. 100 ha. 
W ramach aktualizacji Strategii, w 1996 r., dołączono do niego niewielki teren w rejonie 
ul. Tkackiej, oznaczony na ryc. 1.1 symbolem RT oraz teren Starego Dąbia − dawne 
centrum na prawobrzeżu Szczecina. Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) obejmuje 
obecnie 8 obszarów, o łącznej powierzchni ok. 1,4 tys. ha (ryc. 1.2). Działania skon-
centrowane trwają tylko we fragmentach obszaru nr 1 − Śródmieście, w Starym Dąbiu 
na prawobrzeżu (obszar nr 3 – Dąbie) i w północnych osiedlach Szczecina (obszar nr 
4 – Nad Odrą).

Ryc. 1.1. Obszar objęty Strategią renowacji śródmieścia Szczecina

Źródło: G. Kulpa-Jarocka, opracowanie własne.



Renowacja i rewitalizacja w Szczecinie... 27

Ryc. 1.2. Tereny objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji obszarów miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina 

Źródło: Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecina.

O wyborze obszaru objętego Strategią renowacji śródmieścia Szczecina zadecydo-
wały przede wszystkim:
− bardzo złe warunki zamieszkiwania – niski standard mieszkań, przeważające ogrze-

wanie piecowe, zła jakość wnętrz kwartałów, w tym duże zagęszczenie zabudowy 
ofi cynowej, brak zieleni, placów zabaw itp.,

− wysoki stopień dekapitalizacji zabudowy,
− zamieszkiwanie przez ludność o niskich dochodach,
− utrata funkcji ogólnomiejskiego centrum,
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− wysoka wartość urbanistyczno-architektoniczna obszaru (zachowany jednolity ze-
spół urbanistyczny z historyzującą, zwartą zabudową obrzeżną z przełomu XIX 
i XX w., na charakterystycznym planie szerokich ulic z gwiaździstymi placami).
Wskazania kwartałów najpilniejszych do renowacji dokonało miasto, uprzednio 

weryfi kując tę decyzję w ramach szerokiej konsultacji społecznej projektu Strategii. Do 
realizacji w pierwszej kolejności wytypowano:
− w modelu komercyjnym (ze środków prywatnych inwestorów): zespół kwartałów 

centralnych nr 21, 22, 9, 16 i 17 ze względu na ich atrakcyjność komercyjną (poło-
żenie przy najruchliwszych ulicach, istniejące skupienie lokali usługowych),

− w modelu budżetowym (ze środków publicznych): zespół kwartałów turzyńskich 
o małej atrakcyjności komercyjnej, położony na obrzeżu kompleksu 56 kwarta-
łów.
Z powodu przedłużającego się rozpoczęcia pilotażowej realizacji projektu w mode-

lu komercyjnym (trwające nieskuteczne negocjacje z zagranicznymi inwestorami w ca-
łych kwartałach centralnych), miasto zorganizowało przetarg na wyłonienie lokalnych 
inwestorów mniejszych przedsięwzięć renowacyjnych w rejonie ul. Tkackiej. O wyborze 
tego terenu zadecydowała jego atrakcyjność komercyjna (lokalizacja w centrum, wolne 
tereny inwestycyjne), historyczne wartości urbanistyczno-architektoniczne (zachowany 
średniowieczny układ parcelacyjny) i fatalny stan nielicznych, zachowanych kamienic 
z połowy XIX w., zamieszkałych przez najemców komunalnych. Działania w tym re-
jonie rozpoczęły się w 1998 r. W tym samym roku miasto w partnerstwie z inwestorem 
prywatnym przystąpiło, po długich negocjacjach, do renowacji kwartału nr 22.

Do pilotażowej renowacji w modelu budżetowym wybrano kwartał nr 27 z powo-
du jego położenia przy magistrali cieplnej oraz z uwagi na możliwość wybudowania 
plomby w miejscu nieistniejącej kamienicy. Budynek ten miał służyć jako rotacyjny dla 
mieszkańców przeprowadzanych na czas modernizacji zamieszkiwanej przez nich ka-
mienicy. Realizację miasto rozpoczęło w 1993 r. z zamiarem ukończenia w 1997 r. Re-
nowacja kwartałów turzyńskich miała przebiegać w kolejności zgodnej z ruchem wska-
zówek zegara (kwartały nr 7, 26, 33 itd.), ale plany zmieniono, gdy okazało się, że duży 
wysiłek miasta i mieszkańców kwartału nr 27 nie jest znany większości szczecinian 
ze względu na peryferyjną lokalizację kwartału. Jako następny, do rozpoczęcia działań 
w zespole kwartałów turzyńskich, Rada Miejska wybrała więc kwartał nr 33, położony 
przy pl. Kościuszki, na skrzyżowaniu dwóch ruchliwych ulic (ryc. 1.1).

Decyzjom o rozpoczęciu działań lub przygotowań do renowacji w kolejnych kwar-
tałach przyświecały różne względy. Przede wszystkim były to kwartały objęte umową 
o zarządzanie z miejskimi Towarzystwami Budownictwa Społecznego (TBS). Część tych 
kwartałów miasto wniosło aportem do spółek, ponieważ TBS-y okazały się sprawne w pro-
wadzeniu renowacji i miały dostęp do preferencyjnych kredytów ze środków Krajowego 
Funduszu Mieszkaniowego na modernizację. Wyboru kolejnego kwartału do realizacji do-
konywały zarządy spółek i zgromadzenie wspólników (zarząd miasta, prezydent). 

Obecnie prace przygotowawcze prowadzone są dla eksponowanych w śródmieściu 
kwartałów nr 8, 23, 24, 25, 35 (Szczecińskie TBS) oraz nr 39 i 40 (TBS „Prawobrzeże”). 
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Nabycie przez TBS „Prawobrzeże” terenów pokoszarowych przy ul. Kusocińskiego, 
w kwartale położonym na południe od zasadniczego kompleksu 56 kwartałów, spowo-
dowało intensyfi kację przygotowań do zagospodarowania tego obszaru, w tym adaptacji 
obiektów pokoszarowych do funkcji usługowych oraz rozpoczęciem budowy zespołu 
mieszkalno-usługowego na wolnych terenach. 

W ramach Strategii renowacji śródmieścia Szczecina miasto podjęło również decy-
zję o przystąpieniu do renowacji Starego Dąbia − historycznego centrum na prawobrze-
żu miasta. Decyzja uwarunkowana była opiniami mieszkańców i radnych, domagają-
cych się podjęcia działań renowacyjnych w tej części Szczecina. Stare Dąbie wybrano ze 
względu na jego wysokie walory historyczne (dobrze zachowana średniowieczna siatka 
ulic założona na owalnym planie, liczne zabytki), fatalny stan techniczny komunalnych 
budynków i ich otoczenia oraz duży potencjał wynikający z malowniczego położenia 
nad rzeką Płonią. 

Przy wyborze obszarów rewitalizacji objętych LPR (2005 r.), obok cech wskazu-
jących na potrzebę podjęcia działań w celu odnowy wg kryteriów wyboru wskazanych 
w ZPORR, duży wpływ miały pojedyncze wnioski podmiotów zainteresowanych sko-
rzystaniem ze środków unijnych przeznaczonych na rewitalizację. W efekcie w ramach 
prac Zespołu ds. Rewitalizacji oraz Komisji Doraźnej Rady Miasta wybrano 8 dużych 
obszarów (ryc. 1.2), w których zaplanowano do realizacji w najbliższym czasie konkret-
ne, pojedyncze projekty inwestycyjne, rzadko tworzące skoncentrowane grupy. Wśród 
obszarów znalazły się po raz pierwszy tereny poprzemysłowe (na prawobrzeżu obszar 
nr 6a − teren dawnej fabryki WISKORD), powojskowe (obszar nr 7 – Krzekowo, tereny 
po dawnych koszarach), poportowe (obszar nr 5 − Śródodrze).

1.3.2. Organizacja i zarządzanie programem rewitalizacji, kompeten-
cje uczestników, ewolucja

W latach 1991-1997 koordynacją całości spraw związanych z rewitalizacją zajmo-
wał się doradca prezydenta ds. rewitalizacji, który kierował pracami Zespołu Koordyna-
cyjnego ds. Renowacji Historycznej Zabudowy Miasta, składającego się z tzw. małego 
i dużego zespołu. Mały zespół (2 − 4 osób) złożony z nowo zatrudnionych etatowych 
pracowników urzędu zajmujących się wyłącznie sprawami renowacji, stanowił samo-
dzielną komórkę w Wydziale Urbanistyki i Architektury i podlegał bezpośrednio wice-
prezydentowi miasta ds. geodezji i architektury. Współpracę z pozostałymi komórkami 
urzędu miejskiego zapewniał interdyscyplinarny, Duży zespół ds. renowacji, w skład 
którego wchodzili przedstawiciele wielu wydziałów. Wszystkie ważne decyzje podej-
mował Zarząd Miasta i Rada Miejska na podstawie propozycji wypracowanych wcze-
śniej wspólnie przez zespoły. 

Od początku podjęto też współpracę z mieszkańcami kwartałów przygotowywa-
nych do renowacji, przedstawicielami rad osiedli, organizacji społecznych, socjologiem, 
projektantami i uczelniami. W szczególności dużą wagę przykładano do udziału lokalnej 
społeczności w procesie projektowania pilotażowej renowacji kwartału nr 27. Za orga-
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nizację warunków takiej współpracy odpowiedzialny był Zespół Koordynacyjny, który 
m.in. utworzył punkt informacyjny dla mieszkańców w jednym z lokali w kwartale. 
Dwa dni w tygodniu, również po południu, pełnili w nim dyżury przedstawiciele Zespo-
łu z udziałem – w zależności od potrzeb – administracji budynku, projektanta, socjologa. 
Punkt informacyjny był miejscem nie tylko indywidualnych rozmów, ale także spotkań 
organizowanych z większymi grupami mieszkańców. W fazie przygotowywania projek-
tów zmian w budynku odbywały się indywidualne spotkania w mieszkaniach poszcze-
gólnych lokatorów z udziałem projektantów i socjologa. Zespół wydawał regularnie 
Biuletyn informacyjny dla mieszkańców i użytkowników kwartału, dostarczany przez 
zarządcę do mieszkań i lokali użytkowych w kwartale. Biuletyn informował o postępach 
prac i planach. Po przejęciu zadania renowacji kwartału nr 27 przez Szczecińskie TBS 
(STBS) rolę punktu informacyjnego pełniło biuro tej spółki, położone w jednym z są-
siednich kwartałów. Podobny punkt informacyjny działał w latach 1993-1996 w kwar-
tałach nr 21 i 22. 

Różne możliwości utworzenia poza strukturami gminy podmiotu, który pełniłby 
rolę operatora procesu renowacji dyskutowano w połowie lat 90. ubiegłego wieku, co 
znalazło również swój zapis w polityce mieszkaniowej uchwalonej w grudniu 1996 r.: 
„Miasto zainteresowane jest utworzeniem organizacji, której powierzy przygotowanie 
i prowadzenie spraw kompleksowej renowacji w Śródmieściu, wypracowaniem dla niej 
modelu fi nansowo-organizacyjnego, zapewniającego wpływ miasta na programy fi nan-
sowane zarówno ze środków miasta, jak i przez inwestorów zewnętrznych”.

W latach 1996-1999 utworzono trzy miejskie spółki, którym Rada Miasta, w uchwa-
łach powołujących te podmioty, powierzyła kompleksową renowację różnych obsza-
rów. W 1997 r. rozpoczęło działalność Szczecińskie TBS (STBS), którego zadaniem 
była m.in. renowacja kwartałów turzyńskich nr 27 i 33 oraz Szczecińskie Towarzystwo 
Renowacyjne (STR), powołane dla przeprowadzenia renowacji kwartałów nr 21 i 22. 
W 1998 r. powstało TBS „Prawobrzeże”, któremu powierzono renowację obszaru hi-
storycznej zabudowy Starego Dąbia na prawobrzeżu Szczecina. Spółki ściśle współpra-
cowały z Zespołem Koordynacyjnym. Decyzje w sprawach rewitalizacji prowadzonej 
przez TBS-y podejmowane przez zarząd miasta, działający jako zgromadzenie wspólni-
ków tych spółek, podejmowane były we współpracy z tym Zespołem. Do trzeciej spółki, 
Szczecińskiego Towarzystwa Renowacyjnego, w 1998 r. przystąpił drugi udziałowiec 
− American Retail Systems sp. z o.o. (ARS). W partnerstwie z ARS miasto zarządzało 
procesem rewitalizacji kwartałów nr 21 i 22 do końca 1999 r., kiedy to gmina odsprze-
dała ARS swoje udziały w spółce i utworzyła nową gminną spółkę z o.o. – Szczecińskie 
Centrum Renowacyjne (SCR). 

W 1998 r. funkcje Zespołu Koordynacyjnego ds. Renowacji przejął Referat ds. 
Polityki Mieszkaniowej w Wydziale Budynków i Lokali Komunalnych. Powstał on 
w wyniku połączenia Zespołu Koordynacyjnego oraz członków dawnego Zespołu ds. 
Polityki Mieszkaniowej w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego zadaniem było 
opracowanie polityki mieszkaniowej Szczecina. Przedmiotem działania Referatu była 
rewitalizacja oraz polityka mieszkaniowa. Po wyborach samorządowych, na początku 
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1999 r., Referat rozwiązano, a organizacją i zarządzaniem procesem renowacji w kilku 
kwartałach zajmowały się już tylko spółki utworzone wcześniej przez miasto, współpra-
cując z mieszkańcami. 

W 2004 r. utworzono w urzędzie miasta stanowisko Pełnomocnika ds. Rewitali-
zacji, z którym bezpośrednio współpracowało 2 lub 3 urzędników. Powołano też inter-
dyscyplinarny Zespół ds. Rewitalizacji. Pełnomocnik przewodniczył jego pracom, ko-
ordynował prace związane z opracowywaniem LPR, inicjowaniem nowych projektów 
rewitalizacyjnych i współpracował z mieszkańcami, organizacjami i instytucjami poza 
strukturą organizacyjną miasta. Działania pełnomocnika wspierała Komisja Doraźna 
Rady Miasta ds. Rewitalizacji. 

Na początku 2006 r. utworzono samodzielne Biuro Architekta Miasta, a stanowisko 
pełnomocnika zastąpiła nowa komórka − Zespół ds. Rewitalizacji, podległy Architekto-
wi Miasta. Z końcem 2007 r. w Wydziale Rozwoju Miasta rozpoczął pracę Referat ds. 
Rewitalizacji, ulokowany w pionie podległym zastępcy dyrektora wydziału w randze 
architekta miasta. Takie rozwiązanie organizacyjne wyraźnie wskazuje, że miasto trak-
tuje proces rewitalizacji przede wszystkim jako element (składową) zmian w architek-
toniczno-urbanistycznej strukturze miasta. Do kompetencji Referatu ds. Rewitalizacji 
należy programowanie i koordynacja działań rewitalizacyjnych, co obecnie polega na 
prowadzeniu prac nad aktualizacją LPR.

1.3.3. Komplementarność powiązań programu rewitalizacji ze sferą 
planowania przestrzennego. Koncepcja a praktyka

Pierwotnie kompleksową renowację śródmieścia Szczecina powiązano z planowa-
niem przestrzennym, przyjmując w 1993 r. pierwszy dokument programowy jako ele-
ment planu strategicznego miasta. Uchwała Rady Miasta z dnia 17 maja 1993 r. w spra-
wie uchwalenia planu strategicznego miasta Szczecina, jako założeń do miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta, zobowiązała zarząd miasta 
do kontynuowania prac nad Strategią renowacji śródmieścia Sczecina i sformułowania 
elementów tej strategii, które powinny były być włączone do ustaleń planu ogólnego. 
Ogólne zapisy w tej sprawie wprowadzono do uchwalonego w 1994 r. miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i przeniesiono (po-
twierdzono jako obowiązujące) do kolejnych edycji studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (z 1998 oraz z 2007 r.).

Obecnie jedynie część obszarów objętych rewitalizacją posiada aktualne miej-
scowe plany zagospodarowania przestrzennego. Nacisk na sporządzanie planów zago-
spodarowania w pierwszej kolejności położony jest na obszary, w których inwestorzy 
prywatni zamierzają przystąpić do realizacji inwestycji znaczących dla władz miasta. 
Ustalenia planu formułowane są często w konfrontacji z zamierzeniami inwestorów, 
w tym również spółek miejskich – operatorów rewitalizacji, dysponujących wieloletnim 
doświadczeniem w tym zakresie. Choć przy wyznaczaniu granic obszarów planów miej-
scowych brane są pod uwagę obszary działań rewitalizacyjnych, to jednak nie względy 
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wynikające z potrzeb prowadzenia rewitalizacji wyznaczają ostateczne granice planu 
miejscowego i jego ustalenia. Ponadto charakter miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego z natury rzeczy nie uwzględnia wielu istotnych aspektów działań 
rewitalizacyjnych, np. w sferze społecznej i gospodarczej.

1.3.4. Zakres i metoda analizy zasobów miasta w obszarze programu 
rewitalizacji i projektów pilotażowych (priorytetowych)

W trakcie przygotowywania Strategii renowacji śródmieścia Szczecina gromadzo-
no i analizowano informacje o zasobach mieszkaniowych miasta, wykorzystując dane 
będące w posiadaniu zarządców oraz dokonując wizji lokalnych. Po przyjęciu Strate-
gii przystąpiono do badania szczegółowej sytuacji w kwartałach, zbierając informacje 
o budynkach i ich stanie technicznym, lokalach i ich standardzie, stanie władania nieru-
chomościami, podziałach geodezyjnych, lokalach użytkowych, zamieszkującej ludności 
(w tym np. stan zamożności sprawdzano korzystając z dostępnych danych nt. posiada-
nych samochodów). Szczegółowe analizy wykonano tylko dla kwartałów wskazanych 
do kompleksowej renowacji w pierwszej kolejności.

Przygotowując LPR, w znacznym stopniu wykorzystano System Informacji Geo-
grafi cznej, bazując na danych innych wydziałów, zarządców i instytucji (policja, PUP, 
MOPR, GUS itd.). Umożliwiło to stworzenie obrazu przestrzennego czynników kryzy-
sowych w całym mieście i dokonanie ostatecznego określenia granic obszarów rewi-
talizacji – z punktu widzenia potrzeb w tym zakresie. Wskazano tym samym obszary 
wymagające rewitalizacji. Przedsięwzięcia inwestycyjne do realizacji w najbliższych la-
tach wybrano, uwzględniając możliwości fi nansowe i organizacyjne inwestorów, w tym 
miasta, oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych (w tym Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG)).

Na potrzeby programowania i analizy efektów rewitalizacji zostały przeprowadzo-
ne następujące badania socjologiczne:
1) Badania postaw i preferencji mieszkańców i użytkowników kwartałów nr 21 i 22, 

które planowano do kompleksowej renowacji przez inwestora norweskiego Urban 
Reneval Group Norway AS (przeprowadzone w okresie kwiecień−czerwiec 1992 r., 
wyniki − lipiec 1992 r.). 

2) Badania postaw i preferencji mieszkańców i użytkowników kwartału turzyńskiego 
nr 27, planowanego do renowacji przez miasto ze środków publicznych (wyniki − 
grudzień 1992 r.).

3) Badania postaw i preferencji mieszkańców rejonu ul. Tkackiej, przewidzianego do 
renowacji przez lokalnych inwestorów prywatnych (wyniki − marzec 1995 r.). 

4) Badania opinii i stopnia zadowolenia mieszkańców z przyjętych podczas renowacji 
rozwiązań funkcjonalnych i organizacyjnych w budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 
15 w kwartale nr 27 − pierwszego budynku po renowacji (wyniki − lipiec 1995 r.).
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5) Badania postaw i preferencji mieszkańców i użytkowników kwartału turzyńskiego 
nr 33, planowanego do renowacji ze środków publicznych (wyniki – 1995 r.). 

6) Badania sondażowe przeprowadzone wśród użytkowników części kwartału nr 38 
w związku z zainicjowaną przez miasto próbą renowacji budynków przez całkowi-
tą prywatyzację na rzecz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych (przeprowa-
dzone w okresie styczeń-wrzesień 1996 r., wyniki – październik 1996 r.). 

7) Badania postaw i preferencji mieszkańców i użytkowników budynków przy ul. 
Dziennikarskiej i Koszarowej, objętych I fazą renowacji Starego Dąbia na prawo-
brzeżnej części Szczecina (wyniki − luty 1998 r.). 

8) Badania opinii mieszkańców na temat realizacji projektu dotyczącego zastosowa-
nia we fragmencie kwartału nr 27 rozwiązań ekologicznych w ramach renowacji 
budynków (wyniki – kwiecień 1999 r.).

9) Badania ocen i opinii mieszkańców objętych procesem renowacji zabudowy Szcze-
cina przeprowadzone wśród mieszkańców, którzy wyprowadzili się do mieszkań 
zamiennych z kwartału nr 22 i z rejonu ul. Tkackiej oraz mieszkańców kwartału 
nr 27, którzy po renowacji wrócili do „swojego” kwartału (wyniki − październik 
1999 r.).

10) Badania postaw i preferencji mieszkańców północnych dzielnic Szczecina w związ-
ku z planowaną rewitalizacją rejonu ul. Światowida (wyniki − sierpień 2005 r.)2.

11) Badania opinii mieszkańców Starego Miasta w Szczecinie i innych dzielnic na te-
mat kierunków pożądanych zmian w obszarze Starego Miasta (wyniki − grudzień 
2006 r.)3.

12) Badania postaw i preferencji mieszkańców, przeprowadzane przez TBS-y w róż-
nych okresach, w ramach przygotowań do renowacji kolejnych kwartałów lub ich 
fragmentów. 

W ramach opracowywania LPR w Szczecinie trudno mówić o procedurach wyboru 
lub naboru projektów. W LPR wskazano te projekty gminy, które zdążyłaby przygo-
tować do spodziewanego terminu naboru wniosków i które jednocześnie mieściły się 
w ramach możliwości fi nansowania inwestycji przez miasto. Inwestycje związane z re-
witalizacją ujmowane są w Wieloletnim planie inwestycyjnym miasta, w ramach którego 
następuje ostateczna weryfi kacja priorytetów i wybór pozycji do ujęcia w planie. Osta-
teczne decyzje podejmuje prezydent i rada miasta. Projekty rewitalizacyjne zgłaszane 
przez podmioty niezależne od struktur miasta umieszczano w LPR po sprawdzeniu kwa-
lifi kowalności projektu i jego realności. 

Procesy decyzyjne w sprawach rewitalizacji miały najbardziej profesjonalny prze-
bieg w latach 1991-1998, pomimo pionierskiego − na gruncie polskim − przedmiotu 

2 Rezultaty badań: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11205.asp
3 Rezultaty omawianych badań dostępne są na stronach internetowych: http://bip.um.szczecin.pl/

icorumfi les/2E2D2A9F_STARE%20MIASTO%20W%20SZCZECINIE%20str%20tytulowa.doc, 
http://bip.um.szczecin.pl/icorumfi les/2BAE4779_raport%20Stare%20Miasto.doc
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prowadzonych działań, a podejmowane decyzje wynikały z uwarunkowań merytorycz-
nych. Od około 1998 r. sukcesywnie zwiększał się wpływ uwarunkowań politycznych. 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i wymogi ZPORR określające zasady udzie-
lania pomocy ze środków unijnych na rewitalizację wpłynęły przede wszystkim na po-
wrót do tworzenia w urzędzie miasta struktur organizacyjnych, odpowiedzialnych za 
rewitalizację.

1.4. Charakterystyka efektów działań rewitalizacyjnych do roku 
2004 i w latach 2004-2006 oraz od roku 2006 po dzień dzi-
siejszy

1.4.1. Stan realizacji projektów 
Zrealizowane lub będące w trakcie realizacji działania rewitalizacyjne są z reguły 

projektami inwestycyjnymi. Poniżej przedstawiono większe projekty, obejmujące całe 
kwartały.

Kwartał nr 27
Kompleksową renowację kwartału nr 27 przeprowadzono zgodnie z koncepcją zago-

spodarowania kwartału wyłonioną w drodze konkursu zorganizowanego przez SARP. Pra-
ce rozpoczęto w 1993 r. od budowy plomby i modernizacji pierwszego budynku. Miasto 
fi nansowało i organizowało wszystkie działania. Od 1997 r. kontynuację zadania przeka-
zało Szczecińskiemu TBS, wnosząc aportem do spółki komunalne nieruchomości w kwar-
tale. STBS modernizację budynków sfi nansowało z udziałem preferencyjnych kredytów 
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM), środków własnych, budżetu gminy oraz 
wkładów właścicieli sprywatyzowanych wcześniej mieszkań. Część ofi cyn częściowo lub 
całkowicie wyburzono. Na poddaszach powstały nowe mieszkania, co pozwoliło zacho-
wać istniejącą liczbę lokali mieszkalnych (350). We wnętrzu kamienic zmianie uległy pier-
wotne podziały przestrzenne. W mieszkaniach powstały łazienki, zlikwidowano sanitaria-
ty na klatkach schodowych. Konsekwentnie stosowano zasadę, zgodnie z którą odnowa 
nie może polegać jedynie na remoncie elewacji kamienic. W latach 1995-1999 w ponad 
stu mieszkaniach w kilku budynkach zastosowano rozwiązania ekologiczne w zakresie 
stosowania materiałów budowlanych oraz zużycia wody i energii – od prostych urządzeń 
po kolektory słoneczne na dachu jednej z ofi cyn. Prace te sfi nansowało holenderskie Mi-
nisterstwo Mieszkalnictwa i Planowania Przestrzennego. Renowację kwartału ukończono 
w 2008 r. (fot.1.1). Po zakończeniu prac modernizacyjnych część lokatorów wróciła do 
swoich lokali. Pozostali najemcy przeprowadzili się do mieszkań zamiennych wybudowa-
nych przez STBS lub do mieszkań w starych zasobach gminy4. 

4 Więcej o działaniach renowacyjnych STBS na stronie http://www.stbs.pl/inwestycje.php



Renowacja i rewitalizacja w Szczecinie... 35

Fot. 1.1. Kwartał nr 27 po zakończeniu prac modernizacyjnych
Źródło: Szczecińskie TBS, zdjęcie: C. Skórka.

Kwartały centralne − nr 21 i 22 oraz 9, 16, 17
Przygotowania do kompleksowej odnowy tych kwartałów były długotrwałe i burz-

liwe. Od końca lat 90. XX w. miasto podejmowało próby współpracy z inwestorami 
prywatnymi – zagranicznymi i krajowymi. Sprzedaż komunalnych lokali została za-
blokowana. Po I Międzynarodowym Plenerze EUROSAG (1987 r.) i nieudanej próbie 
podjęcia rewitalizacji kwartałów nr 21 i 22 przez inwestora norweskiego Urban Reneval 
Group Norway AS (URGN), a następnie spółkę CEREMI (z udziałem URGN i „ESPE-
BEPE” Holding S.A.), miasto w 1997 r. utworzyło spółkę z o.o. − Szczecińskie Towa-
rzystwo Renowacyjne (STR), do której przystąpiła spółka American Retail Systems, 
obejmując 51 % udziałów. Miasto wniosło aportem do STR 6 nieruchomości w kwarta-
łach, a partner amerykański wkład pieniężny równy wartości rynkowej tych nierucho-
mości. Wspólnie udało się przystąpić do budowy deptaka na odcinku ul. Bogusława 
między kwartałami 21 i 22 oraz modernizacji czterech nieruchomości w kwartale nr 22, 
które miasto wniosło aportem do spółki. Najemcy lokali w tych budynkach przepro-
wadzili się do nowo budowanych mieszkań zamiennych. Wskutek konfl iktu interesów 
udziałowców w zakresie tempa i przedmiotu prac miasto w 1999 r. odsprzedało swoje 
udziały w spółce STR i utworzyło gminną spółkę Szczecińskie Centrum Renowacyjne 
(SCR). Jej zadaniem jest rewitalizacja pięciu kwartałów położonych wokół pl. Zamen-
hofa i zapewnienie mieszkań zamiennych dla najemców. Miasto wniosło aportem do 
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SCR wszystkie swoje pozostałe nieruchomości w tych kwartałach. Powierzone zadania 
SCR fi nansuje z kredytów komercyjnych, z wpływów z zarządzania swoimi nierucho-
mościami, z wpływów ze sprzedaży na wolnym rynku całych kamienic do remontu lub 
lokali w wolnych od lokatorów budynkach, po uprzedniej renowacji części wspólnych 
tych budynków. Część kamienic remontują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem SCR. 
Najemcy przeprowadzają się do mieszkań zamiennych w starym zasobie gminy lub do 
mieszkań STBS, wybudowanych z udziałem kredytów KFM i środków SCR. 

W kwartale nr 22 zakończono modernizację i rozbudowę wszystkich budynków. 
Na parterach i na pierwszych piętrach przeważają funkcje usługowe. W jednej z kamie-
nic w tym kwartale przy Deptaku (fot.1.2) powstał Teatr Mały (najmniejsza scena Teatru 
Współczesnego). Projekt sfi nansowano z udziałem środków ZPORR przeznaczonych na 
rewitalizację. 

Fot. 1.2. Deptak przy ul. Bogusława po renowacji 
Źródło: Szczecińskie Centrum Renowacyjne.
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W dwóch pierzejach kwartału nr 21 wyburzono część ofi cyn. Wszyscy najemcy 
lokali w kwartale wyprowadzili się do mieszkań zamiennych. Pozostali tylko nielicz-
ni właściciele. Gotowe są projekty modernizacji i rozbudowy kamienic, planowanej ze 
wsparciem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego oraz środków Inicjatywy JESSICA. Po modernizacji budynków Szczeciń-
skie Centrum Renowacyjne będzie sprzedawać wolne lokale mieszkalne na wyższych 
kondygnacjach i wynajmować lokale usługowe na parterach i na pierwszych piętrach. 
Pod znakiem zapytania stoją losy pozostałej części kwartału. Jak dotąd SCR i miasto nie 
potrafi ą rozwiązać konfl iktu pomiędzy grupą społeczną przeciwstawiającą się planom li-
kwidacji szkoły podstawowej znajdującej się na działce miejskiej w tym kwartale a pla-
nami SCR zmierzającymi do realizacji w miejscu powojennego budynku szkoły i na 
terenach wewnątrz kwartału infrastruktury dla ogólnomiejskich funkcji kulturalnych, 
zgodnie z przedwojenną tradycją tego miejsca. Od rozstrzygnięcia sporu zależeć będą 
również losy budowy parkingu podziemnego w kwartale nr 21. Jest już gotowy projekt 
budowlano-wykonawczy tego obiektu. 

Rejon ulicy Tkackiej
Ulica Tkacka jest jedyną szczecińską ulicą na obrzeżach dawnego Starego Miasta, 

która zachowała historyczny układ parcelacyjny. Rewitalizacja tej części śródmieścia 
Szczecina była zadaniem dwóch lokalnych inwestorów prywatnych, którzy wyłonieni 
zostali w przetargu na oddanie w wieczyste użytkowanie atrakcyjnie położonych grun-
tów w rejonie ul. Tkackiej i sprzedaż komunalnych kamienic, w połączeniu z obowiąz-
kiem ich renowacji. Przedmiotem przetargu były zniszczone kamienice z połowy XIX 
w. oraz wolne tereny, na których miały powstać nowe budynki i parkingi podziemne, 
zgodnie z koncepcją wyłonioną w wyniku konkursu przeprowadzonego przez SARP. 

W 1997 roku podpisano umowy z inwestorami. W zamian za własność nierucho-
mości inwestorzy przekazali miastu nowe budynki z mieszkaniami zamiennymi dla lo-
katorów wykwaterowanych z kamienic do renowacji, zrealizowane na gruntach uży-
czonych w tym celu przez miasto. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi partnerzy 
prywatni postawili nowe budynki plombowe wraz z parkingami podziemnymi, odtwa-
rzające zwarty charakter zabudowy miasta i przeprowadzili renowację starych kamienic 
z zachowaniem (względnie przywróceniem) pierwotnego wystroju architektonicznego 
elewacji. Z powodu problemów fi nansowych jednego z inwestorów w trzech kamie-
nicach prace renowacyjne podjęto dopiero w 2008 r. Również miasto nie zrealizowało 
jeszcze planowanego deptaka przy ul. Tkackiej.

Kwartał nr 33
Właścicielem lub współwłaścicielem części nieruchomości w tym kwartale jest 

Szczecińskie TBS. Przygotowania do rozpoczęcia działań rozpoczęło w 1997 r. Po wy-
łonieniu projektanta (w drodze konkursu zorganizowanego przez SARP) zwycięski ze-
spół we współpracy z pozostałymi właścicielami nieruchomości opracował koncepcję 
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urbanistyczną kwartału. W pierwszej kolejności zmodernizowano reprezentacyjne ka-
mienice od strony ul. Krzywoustego. W budynku, gdzie prywatna własność dominuje 
a stan techniczny budynku nie wymagał dużego zakresu prac, modernizację przeprowa-
dzono z dofi nansowaniem miasta w ramach Programu „Nasz Dom”. Obecnie przygo-
towana jest modernizacja zabudowy, w której STBS ma przeważające udziały (ofi cyny, 
kamienice od strony mniej wyeksponowanej ulicy). W ostatnim etapie nastąpi zagospo-
darowanie wnętrza kwartału.

Kwartał nr 36
W latach 2000 – 2003 przeprowadzono termomodernizację budynków w kwarta-

le nr 36, współfi nansowaną ze środków Unii Europejskiej (5. Program Ramowy) oraz 
z kredytów termomodernizacyjnych. Projekt o nazwie Termopol zrealizowało STBS 
w partnerstwie z podobnymi podmiotami z Europy Zachodniej (w ramach wspólnego 
projektu Regen-Link)5. Prace polegały na likwidacji ogrzewania piecowego, ociepleniu 
ścian zewnętrznych, stropodachów, wymianie stolarki okiennej i wykorzystaniu niekon-
wencjonalnych źródeł energii (kolektory słoneczne). Objęto nimi budynki o jednorodnej 
strukturze własności (bez prywatnych właścicieli lokali). Jednocześnie STBS adapto-
wał powierzchnie strychowe na mieszkania, uzyskując nowe lokale mieszkalne. Prace 
w kwartale są kontynuowane w pozostałych budynkach w miarę podejmowania decyzji 
przez wspólnoty mieszkaniowe i fi nansowane ze środków właścicieli lokali, kredytów 
termomodernizacyjnych oraz ze środków własnych STBS i Gminy Szczecin.

Podzamcze
Podzamcze to fragment Starego Miasta położony tuż nad Odrą, u stóp Zamku Ksią-

żąt Pomorskich, całkowicie zniszczony wskutek nalotów alianckich w czasie II wojny 
światowej. Odbudowa Podzamcza nie została zaplanowana w ramach Strategii Renowa-
cji czy Lokalnego Programu Rewitalizacji, ale w ocenie miasta jest przykładem działań 
rewitalizacyjnych w historycznej części Szczecina, zmierzających do ożywienia miej-
skich terenów nadwodnych i przywracania tradycyjnej więzi miasta z rzeką. 

W sierpniu 1988 r. powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze”, która na 
podstawie pracy nagrodzonej w konkursie z 1983 r., zleciła opracowanie koncepcji pla-
nu ogólnego zagospodarowania − pod nową zabudowę usługowo-mieszkaniową. W roku 
1994 rozpoczęto prace budowlane na Podzamczu, w efekcie których na średniowiecznej 
siatce parcelacyjnej i reliktach murów piwnicznych zniszczonych kamienic przywra-
cany jest staromiejski układ zabudowy i klimat tej części Szczecina z przełomu XVII/
XVIII w. Po upadku spółdzielni ostatnie niezabudowane działki na Podzamczu przejęli 
w 2007 i 2008 r. nowi inwestorzy. Zgodnie z planami do 2014 r. mają stanąć tu luksuso-
we apartamentowce, hotele, biurowce i galerie sztuki, których budowa planowana jest 
przy wsparciu środków Inicjatywy JESSICA. 

5 Więcej na temat projektu na stronie http://www.stbs.pl/regen.php 
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Stare Dąbie
Rewitalizacja tej części Starego Dąbia, gdzie zachowała się XIX-wieczna zabu-

dowa, była jednym z pierwszych zadań TBS „Prawobrzeże”. Z udziałem środków Kra-
jowego Funduszu Mieszkaniowego i gminy TBS odnowił już cały kwartał między ul. 
Dziennikarską i Koszarową, nawiązując do zabudowy historycznej (fot.1.3). Dla dotych-
czasowych najemców wybudowano mieszkania zamienne. TBS „Prawobrzeże” przygo-
tował też kolejne inwestycje w tym rejonie − renowację budynku przy ul. Ofi cerskiej 
oraz budowę zespołu mieszkalno-usługowego na południe od ul. Koszarowej, w pobliżu 
rzeki Płoni. Miasto przygotowało projekt budowlano-wykonawczy ścieżki rowerowej 
wzdłuż rzeki wraz z zagospodarowaniem przybrzeżnych terenów zieleni. Projekt uzy-
skał dofi nansowanie ze środków pozostających w dyspozycji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Fot. 1.3. Wnętrze zespołu mieszkalnego między ul. Dziennikarską i ul. Koszarową
Źródło: TBS „Prawobrzeże”.

Obszar nr 4 „Nad Odrą”
Równolegle do działań w centralnej części miasta trwają przygotowania do rewi-

talizacji obszarów położonych w peryferyjnych osiedlach północnych Szczecina, nale-
żących do najbardziej zdegradowanych obszarów miasta. Luźna i zdekapitalizowana 
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zabudowa mieszkaniowa i poprzemysłowa, niewielka siła nabywcza mieszkańców oraz 
duże problemy społeczne wykreowały niekorzystny wizerunek dzielnicy. Tereny te mają 
jednak duży potencjał rozwojowy, na który składa się malownicza lokalizacja, zabyt-
kowa zabudowa, mnogość ogólnodostępnych terenów zielonych oraz bliskość nabrze-
ża Odry. Pierwszymi działaniami objęto budowę nowej magistrali wodociągowej oraz 
kolektora sanitarnego i deszczowego. Rozpoczęto stopniową modernizację budynków 
mieszkalnych (w większości komunalnych) wraz z przyłączeniem ich do nowych sieci. 
Budynki mieszkalne w bardzo złym stanie technicznym są wyburzane, a ich lokato-
rzy − najemcy mieszkań komunalnych − przeprowadzają się do lokali zamiennych, tj. 
do mieszkań komunalnych lub do mieszkań specjalnie w tym celu budowanych przez 
gminne TBS-y. Miasto co roku przeznacza środki na pozyskanie prawa dysponowania 
tymi lokalami, m.in. w nowych domach budowanych w tym rejonie przez Szczecińskie 
TBS. Brak środków fi nansowych nie pozwolił, jak dotąd, na realizację projektu adapta-
cji na Dom Sztuki nieczynnej zabytkowej olejarni przy ul. Dębogórskiej. Projekt przy-
gotowała Fundacja Balet, której miasto wydzierżawiło ten obiekt, głównie na potrzeby 
szkoły baletowej. Z podobnych powodów na realizację czeka też projekt przekształcenia 
na park miejski, położonych w pobliżu, nieużytków nadodrzańskich. Znaczne środki, 
w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczane są natomiast na realizację 
projektów, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców 
tego obszaru. Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców wynika, że 
bezrobotni są zainteresowani włączeniem ich w prace renowacyjne – 58 % badanych 
wyraziło zainteresowanie głównie udziałem w zakładaniu terenów zielonych, budowa-
niu placów zabaw i prostych pracach remontowych.

1.4.2. Finansowanie działań rewitalizacyjnych − wykorzystane źródła 
i wielkość nakładów

Nakłady poniesione na działania rewitalizacyjne do końca 2007 r. przedstawiono 
w tab.1.1., z wyodrębnieniem wykorzystanych źródeł fi nansowania. Nie ujęto w tym ze-
stawieniu nakładów poniesionych przez prywatnych inwestorów na rewitalizację kwar-
tału nr 22, rejonu ul. Tkackiej i obszaru Podzamcza, które łącznie można szacować na 
ok. 100-150 mln zł. Ponadto do kosztów realizacji należy dodać również nakłady ponie-
sione na realizację mieszkań zamiennych na potrzeby przekwaterowań w związku z re-
witalizacją. Szacuje się je na co najmniej 50 mln zł. W Szczecinie większość mieszkań 
zamiennych budują gminne TBS-y, z udziałem środków KFM. Dotychczasowe wydatki 
gminy na ten cel wyniosły około 27 mln zł, a wysokość preferencyjnych kredytów KFM 
– około 15 mln zł. 

Łącznie nakłady ze środków prywatnych i publicznych na projekty rewitalizacyjne 
do 2007 r. wyniosły około 410 mln zł, z zastrzeżeniem, że niedoszacowane jest zaanga-
żowanie podmiotów prywatnych, w tym właścicieli lokali mieszkalnych we wspólno-
tach mieszkaniowych, inwestujących w remonty i modernizacje swoich mieszkań poza 
programami dotacyjnymi miasta.
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Tabela 1.1. Przybliżone nakłady poniesione na projekty rewitalizacyjne (kwoty w mln zł)

Projekty Nakłady
ogółem

Źródła fi nansowania

środki 
gminy

kredyt 
KFM

kredyt 
termomoder-

nizacyjny

fundusze 
pomoco-

we

pozo-
stałe

Kwartał nr 21 19,82 3,00 − − − 16,82
Kwartał nr 27 50,02 27,46 12,15 − 0,421 9,98
Kwartał nr 36 10,16 2,66 − 0,98 0,802 5,72
Kwartał nr 33 4,44 1,80 0,50 − − 2,14
Kwartały nr 23, 8, 23... 0,50 − − − − −
Kwartał Starego Dąbia 21,01 4,05 14,47 − − 2,49
Kwartały nr 39, 40 0,71 0,71 − − − 0,00
Kwartał powojskowy 
między ul. 
Kusocińskiego/
Sowińskiego/
Głowackiego

0,45 0,45 − − − 0,00

Program NASZ DOM 70,00 14,89 − 14,00 − 41,11
Program Małych 
Ulepszeń 18,53 6,49 − − − 12,04

Zadania w ramach LPR 11,92 6,45 − − 4,243 1,23
RAZEM 207,55 67,96 27,12 14,98 5,04 92,03

1  dotacja holenderskiego Ministerstwa Mieszkalnictwa, Planowania Przestrzennego i Środowiska
2  środki UE – Program REGEN LINK w ramach 5. Programu Ramowego
3  środki ZPORR, w tym 0,46 mln zł na budowę Sceny Kameralnej w Pasażu Bogusława
Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów Miasta Szczecin oraz informacje Szczecińskiego 
Centrum Renowacyjnego, Szczecińskiego TBS i TBS „Prawobrzeże”.
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Ryc. 1.3. Wysokość nakładów ze środków budżetu miasta poniesionych na realizację 
projektów rewitalizacyjnych w kwartałach, bez środków na Program Małych 
Ulepszeń i Program „Nasz Dom”

Źródło: oprac. G. Kulpa-Jarocka na podstawie danych o wykonaniu budżetów miasta Szczecina.
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W Szczecinie od wielu lat funkcjonują dwa programy fi nansowego wspierania 
przez gminę remontów i modernizacji zabudowy mieszkaniowej, wypracowane w ra-
mach Strategii renowacji śródmieścia, w tym:
− Program Małych Ulepszeń (PMU), realizowany od 1995 r., adresowany głównie 

do najemców mieszkań komunalnych i dotyczący podstawowych ulepszeń w loka-
lach,

− Program „Nasz Dom” (PND), realizowany od 1998 r., adresowany do właścicieli 
lokali we wspólnotach mieszkaniowych z udziałami gminy i dotyczący remontów 
części wspólnych nieruchomości.
Programy te stanowią formę łączenia funduszy publicznych (gmina) i prywatnych 

(mieszkańcy) w celu przeprowadzenia podstawowych ulepszeń w mieszkaniach lub czę-
ściach wspólnych budynków. Celem programów jest aktywizacja mieszkańców w za-
kresie podejmowania działań remontowych poprzez fi nansowe wspieranie tych prac 
przez gminę. Kierowanie pomocy fi nansowej tam, gdzie mieszkańcy wykażą aktywność 
w sprawie modernizacji, w praktyce uruchamia znaczne środki lokatorów, aby utrzymać 
w lepszym stanie lokal czy budynek. 

Program Małych Ulepszeń polega na refundacji przez gminę (dotacja) części kosz-
tów ulepszeń dokonywanych przez lokatorów i podnoszących podstawowy standard za-
mieszkiwania. Takie przedsięwzięcia nie zastąpią prac kompleksowych, pozwalają jed-
nak przynajmniej na częściowe zahamowanie procesu dekapitalizacji substancji miesz-
kaniowej, przy jednoczesnej wyraźnej poprawie warunków mieszkaniowych samych lo-
katorów. Programem objęte są te części miasta, dla których w przeciągu najbliższych lat 
nie przewiduje się kompleksowej renowacji. Do katalogu wspieranych działań należy:
− zastąpienie ogrzewania piecowego przez czystszy system ogrzewania,
− utworzenie toalety, łazienki, kuchni, jeżeli dotąd brakowało ich w mieszkaniu,
− ulepszenie części wspólnych budynku lub posesji.

Regulamin Programu ustalający zasady, wysokość dofi nansowania i procedury 
był kilkakrotnie zmieniany. Ostatnia zmiana wynikała z wdrożenia Programu „Nasz 
Dom”, który przejął dofi nansowanie remontów części wspólnych budynków z czę-
ściowym udziałem gminy. Do końca 1996 r. środki na dofi nansowanie w ramach PMU 
planowano w budżecie miasta. Od stycznia 1997 r. wydzielane są w rocznych bu-
dżetach jednostek, którym powierzono zarząd komunalnym zasobem mieszkaniowym 
i które prowadzą całość procedury związanej z uzyskaniem dotacji. Dofi nansowanie 
przyznawane jest według kolejności zgłoszeń, przy czym decyduje data przyjęcia 
wniosku spełniającego wymogi formalne. Ogółem w latach 1995-2007 w ramach tego 
programu zrealizowano ulepszenia o łącznej wartości ponad 18 mln zł, z dofi nanso-
waniem środków gminy w wysokości ok. 6, 5 mln zł (ryc. 1.4). Efektem rzeczowym 
jest likwidacja ogrzewania piecowego w 3 662 mieszkaniach oraz utworzenie łazienek 
w 145 mieszkaniach. 

Program „Nasz Dom” polega na dofi nansowaniu z budżetu miasta remontów 
części wspólnych budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale komunal-
ne − remontów inicjowanych i przeprowadzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. 
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W listopadzie 1997 r. Rada Miasta przyjęła uchwałę kierunkową, w której określiła 
cel i założenia programu. Jednocześnie zobowiązywała zarząd miasta do opracowa-
nia zasad szczegółowych, które sformułowano w regulaminie programu, przyjętym 
w styczniu 1998 r. Regulamin kilkakrotnie zmieniano. Zmiany dotyczyły wysokości 
kwot dofi nansowania, zakresu prac i rodzaju budynków objętych dofi nansowaniem. 
Dofi nansowanie remontów części wspólnych budynków stanowi częściowy zwrot 
kosztów całkowitych remontu i wypłacane jest na konto wspólnoty mieszkaniowej 
po wykonaniu prac oraz przedstawieniu opłaconych faktur. Wszystkie kroki pro-
cedury uzyskania dofi nansowania przez wspólnotę mieszkaniową pilotuje w Urzę-
dzie Miasta koordynator Programu „Nasz Dom”, którym jest pracownik wydziału 
właściwego do spraw mieszkalnictwa. Od początku funkcjonowania do końca 2008 
r. z dofi nansowania Programu „Nasz Dom” skorzystało 750 wspólnot, które zre-
alizowały remonty o łącznej wartości ok. 70 mln zł. Udział środków gminy w tych 
kosztach wyniósł prawie 15 mln zł, a wysokość kredytów termomodernizacyjnych 
zaciągniętych przez wspólnoty – 14 mln zł. Niestety, w związku z kwestionowaniem 
przez Regionalne Izby Obrachunkowe wielu miast uchwał w zakresie przekazywa-
nia z budżetów gmin dotacji na rzecz wspólnot mieszkaniowych na dofi nansowanie 
remontów części wspólnych nieruchomości oraz wyrokami sądów administracyj-
nych dotyczącymi niezgodności ww. uchwał z ustawą o fi nansach publicznych – re-
alizacja Programu „Nasz Dom” została zawieszona w 2009 r. Obecnie miasto pro-
wadzi działania w celu przywrócenie możliwości wspierania działań remontowych 
wspólnot mieszkaniowych.
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Ryc. 1.4.  Wysokość nakładów ze środków budżetu miasta poniesionych na realizację 
Programu Małych Ulepszeń (kolor czarny) i Programu „Nasz Dom” (kolor 
szary)

Źródło: oprac. G. Kulpa-Jarocka na podstawie danych o wykonaniu budżetów miasta Szczecina. 
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Programy wspierania mieszkańców podejmujących inwestycje remontowo-moderni-
zacyjne opracowane i wdrażane w Szczecinie stały się wzorcami dla innych miast w po-
szukiwaniu rozwiązań na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych i wizerunku zabudo-
wy miejskiej. W literaturze dotyczącej rewitalizacji miast w Polsce rozwiązania szczeciń-
skie są często analizowane (Podręcznik 2003, Kulpa-Jarocka 2008, Muzioł-Węcławowicz 
2009). Były one prezentowane na wielu konferencjach poświęconych problemom rewita-
lizacji, organizowanym przez miasto Szczecin oraz stowarzyszenie Forum Rewitalizacji. 

1.4.3. Sfery długofalowego ożywienia społecznego i gospodarczego ob-
szarów rewitalizowanych i ich sąsiedztwa

Przeprowadzone działania w wybranych kwartałach śródmieścia Szczecina nie 
wpłynęły na zasadniczą zmianę sytuacji w tej części miasta jako całości. Poprawiły je-
dynie jego wizerunek w odnawianych fragmentach, wydobywając urodę przedwojennej 
zabudowy i wprowadziły ożywienie życia kulturalnego w centrum (ul. Bogusława i jej 
okolice). Z pewnością zdecydowanie poprawiły warunki mieszkaniowe w obszarach 
objętych działaniami i wpłynęły na wzrost prestiżu tych obszarów. Śródmieście zaczęło 
być postrzegane jako miejsce zamieszkania, które może być atrakcyjne i wcale nie musi 
kojarzyć się ze slumsami. Obserwowany jest wzrost zainteresowania nieruchomościami 
w odnawianych kwartałach, co ma odzwierciedlenie we wzroście ich wartości. Podobna 
sytuacja ma miejsce w Starym Dąbiu, które staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem 
zamieszkania i celem wypadów rekreacyjno-turystycznych. 

Monitoring zmian w śródmieściu w sferze społecznej nie jest prowadzony. Wiadomo, 
że w kwartałach odnawianych ze środków prywatnych zmienia się − wskutek przekwate-
rowania mieszkańców − struktura społeczna mieszkańców. Nowi mieszkańcy domów po 
renowacji lub nowo budowanych w rejonie ul. Tkackiej i w Starym Dąbiu mają zwykle 
wyższy status majątkowy i społeczny. Lokatorzy, którzy wyprowadzili się z tych obszarów 
do mieszkań zamiennych, wybudowanych przez TBS-y, zdecydowanie poprawili swoje 
warunki mieszkaniowe. Mieszkańcy kwalifi kujący się do otrzymania lokalu socjalnego 
przeprowadzali się do takich lokali rozproszonych w całym mieście. W kwartale nr 27, 
gdzie wielu lokatorów wróciło po renowacji do swoich budynków i gdzie istotnie pod-
niesiono standard wnętrza kwartału (zieleń, place zabaw, ławki), zaobserwować można 
wzrost zainteresowania i dbałości mieszkańców o swoje najbliższe otoczenie. 

1.5. Doświadczenia i wnioski − główne bariery w prowadzeniu 
programu rewitalizacji
Doświadczenia Szczecina wskazują, że jedną z zasadniczych barier stanowi brak 

środków fi nansowych na rewitalizację obszarów nieatrakcyjnych komercyjnie, które nie 
mogą liczyć na inwestycyjne zainteresowanie kapitału prywatnego. Wobec wieloletniej 
luki remontowej i przy istniejącym defi cycie mieszkaniowym problem niedoboru środ-
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ków na rewitalizację w sposób dotkliwy dotyczy zdegradowanych terenów mieszkanio-
wych. Obszary takie przeważają wśród wymagających rewitalizacji i zamieszkiwane są 
przez ludność o niskich dochodach. 

Oprócz niedostatku środków fi nansowych istotnym utrudnieniem jest brak syste-
mowych uregulowań prawnych na szczeblu krajowym wspierających rewitalizację. 

Spośród zrealizowanych lub zaawansowanych zadań rewitalizacyjnych w Szczeci-
nie za specyfi czne można uznać przede wszystkim:
− programy wsparcia ze środków miasta działań remontowych mieszkańców (PMU 

i PND),
− pilotażową renowację kompleksową kwartału nr 27, ze względu na jej pionierski 

charakter w skali całego kraju, wyrażający się w sposobie podejścia do problemu 
odnowy takiego obszaru, jak i w wykorzystaniu zewnętrznych źródeł fi nansowania 
(Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, środki rządu Holandii),

− odbudowę – odtworzenie miejskiej tkanki Podzamcza,
− odnowę rejonu ul. Tkackiej.

Obecnie w ramach aktualizacji LPR planuje się przede wszystkim koncentrację 
działań rewitalizacyjnych na mniejszych obszarach, włączenie do nowego programu 
aktualnych treści ze Strategii renowacji śródmieścia Szczecina oraz położenie dużego 
nacisku na działania społeczne, z wykorzystaniem środków unijnych – Europejskiego 
Funduszu Społecznego − szczególnie w śródmiejskich kwartałach i w północnych osie-
dlach miasta. Coraz realniejszych kształtów nabiera też rewitalizacja wewnątrzmiejskich 
terenów nadwodnych Śródodrza, obejmujących zespół wysp w centrum miasta między 
dwiema odnogami ujścia Odry (tereny poportowe) oraz fragment nabrzeży w rejonie 
dworca PKP. Przygotowywana jest rewitalizacja tych obszarów miasta w układzie ko-
mercyjnym, przez różne podmioty inwestycyjne, według jednorodnej koncepcji prze-
strzennej uwzględniającej uwarunkowania historyczne i krajobrazowe. Miasto prowadzi 
rozmowy m.in. z inwestorami zagranicznymi, którzy dostrzegli olbrzymi potencjał in-
westycyjny tych terenów. Na ukończeniu jest miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru.

Prowadzenie działań związanych z odnową wybranych obszarów Szczecina, 
w czasie pracy dwóch pierwszych kadencji samorządu miasta, cechował wysoki poziom 
profesjonalizmu i zaangażowanie w sprawy rewitalizacji. Czas pokazał, że pierwotne 
zamierzenia były pożyteczne, ale okazały się zbyt ambitne. Był to okres dynamicznych 
przemian ustrojowych, dużej zmienności warunków gospodarczo-społecznych i praw-
nych, szczególnie w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Trzeba 
podkreślić, że podjęte działania były pionierskie, nie miały wówczas w kraju równego 
sobie odniesienia. W Szczecinie jednocześnie umiejętnie wykorzystywano najlepsze 
europejskie doświadczenia, w tym wiedzę i indywidualny dorobek zagranicznego kon-
sultanta osobiście zaangażowanego w powodzenie renowacji w Szczecinie. W prace 
nad programowaniem rewitalizacji i wdrażaniem programu zaangażował się zespół lu-
dzi o wielkim zapale i potencjale intelektualnym. Równocześnie miasto przeznaczało 
środki fi nansowe z własnego budżetu i stosowało konsekwentnie politykę pozyskiwania 
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środków zewnętrznych (np. preferencyjne kredyty ze środków Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego). Ideę renowacji miasta artykułowali i promowali zarówno ówcześni 
włodarze miasta, jak i pracownicy urzędu i instytucji komunalnych zaangażowanych 
w rewitalizację. 

Późniejsze stopniowe upolitycznianie decyzji samorządu, populizm, działanie 
w oczekiwaniu na szybki, doraźny efekt przyniosły duże szkody w realizacji począt-
kowych planów. Przykładem jest chociażby sprzedaż lokali mieszkalnych ubogim na-
jemcom przy zastosowaniu dużej bonifi katy. Błędem było też rozpoczynanie kolejnych 
działań w zbyt wielu miejscach jednocześnie. Zamiast koncentracji w obszarach klu-
czowych, których odnowa oddziaływać mogła na otoczenie, nastąpiło rozproszenie sił 
i środków. Przeciągająca się realizacja zadań pogarsza też atmosferę wokół tematu, cze-
go skrajnym przykładem jest przechodzący z rąk do rąk kwartał nr 21, w którym wielu 
mieszkańców „siedzi na walizkach” od 1992 r.

Na przykładzie Szczecina widać, jak wiele w sprawach rewitalizacji zależy nie tyle 
od warunków zewnętrznych, co od samych ludzi oraz od kompetencji i determinacji 
służb miasta.
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Rozdział 2. Program rewitalizacji zabytkowego centrum 
w Sopocie 

2.1. Wprowadzenie
Geografi cznie Sopot obejmuje obszar o powierzchni 1 734 ha, usytuowany jest 

w pasie nadmorskim pomiędzy Gdańskiem i Gdynią, ograniczony z zachodu Wzgó-
rzami Morenowymi, a ze wschodu Bałtykiem. Miasto posiada 4,5 km linii brzegowej. 
Prawie 50 % jego obszaru zajmują lasy państwowe oraz Trójmiejski Park Krajobrazowy. 
Administracyjnie Sopot jest gminą miejską na prawach powiatu. 

Do rozwoju tego nadmorskiego zakątka o unikatowych walorach przyczynił się 
Jan Jerzy Haffner, lekarza wojsk napoleońskich, który doceniając jego piękno i walo-
ry lecznicze, stworzył tu kąpielisko, które z czasem przerodziło się w znany na świe-
cie kurort. Dzisiejsze funkcjonowanie uzdrowiska stanowi naturalną kontynuację idei 
sprzed wieków. Ofi cjalnie status uzdrowiska przyznany został miastu w 1999 r. Sopot 
od XIX wieku jest największym kurortem nad Bałtykiem i do dzisiaj zachowały się 
relikty dawnej jego świetności, ujawniające się w kameralnej zabudowie, zabytkowych 
parkach i ogrodach, chronionych obszarach leśnych oraz licznych urządzeniach: molo, 
Opera Leśna, tory wyścigów konnych, korty tenisowe. Atutami Sopotu są: różnorodność 
funkcjonalna, brak przemysłu, czyste plaże i potoki, wysoka jakość wody pitnej, źródła 
lecznicze i normy środowiskowe uprawniające do statusu uzdrowiska. 

Sopot jest siedzibą trzech wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły 
Finansów i Rachunkowości oraz Europejskiej Szkoły Hotelarstwa, Turystyki i Przedsię-
biorczości – Szkoła Wyższa w Sopocie. 

Według stanu na początek 2009 r. Sopot liczył 37 658 stałych mieszkańców oraz 
1 313 mieszkańców czasowych1. Mieszkańców miasta charakteryzują wysokie dochody 
per capita – 7 234,8 zł w 2008 r., co lokuje je w czołówce miast polskich. W mieście 
zarejestrowanych jest w systemie REGON 7 744 podmiotów gospodarczych, co daje 
206 podmiotów na tysiąc mieszkańców. Jednocześnie liczba bezrobotnych w 2008 r. 
wynosiła 337 osób2. Miasto może być zaliczane do najbardziej zamożnych w Polsce, 
a jego profi l gospodarczy wiąże się z funkcjami turystyczną i usługową. W rankingu 
miesięcznika ekonomicznego FORBES z 2008 r.: Sopot dwukrotnie zajął czołowe miej-
sce wśród polskich miast do 100 000 mieszkańców:

1 http://www.sopot.pl/eGmina/pl/cityzone/O_Sopocie/Statystyki/modules/pages/0001.html
2 http://www.stat.gov.pl/bdr
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 I miejsce w kategorii miast przyjaznych dla biznesu, 
 II miejsce w kategorii miast przyjaznych dla inwestorów zagranicznych. 

Kryterium oceny w pierwszej kategorii była liczba działających spółek prawa han-
dlowego w ciągu ostatnich pięciu lat, w drugiej kategorii brane były pod uwagę spółki 
prawa handlowego z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w ciągu ostatnich pięciu 
lat na terenie danego miasta. Również w 2007 r. w podobnym rankingu tego miesięczni-
ka Sopot zajął pierwsze miejsce wśród najlepszych miast Polski w kategorii do 100 000 
mieszkańców. Kryterium przyznawania nagrody była liczba fi rm działających na terenie 
miasta z okresu pięciu lat.

2.2. Lokalne podstawy programu rewitalizacji 
Istnieje dość bogata bibliografi a procesu opracowania i realizacji programu rewita-

lizacji Sopotu (Chabierska, Radomska 2003, Czyżewska 1998, Czyżewska 2003, Czy-
żewska, Muzioł-Węcławowicz 2008, Lorens, Stieler, Czyżewska 1998), prace te jednak 
odnoszą się w zasadzie do pierwszego okresu programu, co nie pozwala wskazać na jego 
zasadniczy walor – wieloletnią kontynuację. 

Program rewitalizacji Sopotu i podjęcie prac nad opracowaniem Programu rewita-
lizacji zabytkowego centrum Sopotu wynikało wprost ze strategii rozwoju miasta. Przy-
stępując w 1992 r. do prac nad strategią rozwoju Sopotu, władze miasta przyjęły zasadę 
szerokiej konsultacji z mieszkańcami, instytucjami i fi rmami działającymi na jego te-
renie. Założyły, iż wizja miasta tworzona na kilkadziesiąt lat musi być stabilna, nieza-
leżna od zmieniającej się sytuacji politycznej czy kolejnych wyborów samorządowych. 
Strategia rozwoju miasta Sopotu zakładała zrównoważony rozwój miasta. Oznaczało to, 
że władze miasta, reprezentacje jego mieszkańców oraz podmioty instytucjonalne dzia-
łające na terenie Sopotu jednakową uwagę poświęcały zarówno lokalnemu rozwojowi 
gospodarczemu, jak i społecznemu. Ta zasada była kontynuowana przy pracach nad 
każdym dokumentem strategicznym miasta.

Prace nad strategią poprzedzone zostały szczegółowym rozpoznaniem potrzeb i pro-
blemów. W 1993 roku do mieszkańców skierowano ankieterów z Sopockiej Pracowni Ba-
dań Społecznych (SPBS) w celu stworzenia mapy zachowań społecznych, potrzeb miesz-
kańców i priorytetów przy ich realizacji. Wyniki badań zawiera Raport z badań (1993). 
Celem badania ankietowego było poszerzenie wiedzy o mieszkańcach Sopotu, ich potrze-
bach, aktywności, zapatrywaniach politycznych, dochodach, strukturze zawodowej oraz 
pokazanie ich w ujęciu przestrzennym. Ankiety przeprowadzało, po przeszkoleniu przez 
SPBS, 41 osób, które wcześniej były bezrobotne. Zakładano przeprowadzenie wywiadów 
bezpośrednich z całą dojrzałą populacją miasta. Uzyskano wypowiedzi 70 % dorosłych 
mieszkańców. Miasto podzielono na 30 kwartałów i 8 większych rejonów. Powstała swo-
ista topografi a społecznych aspektów życia w zakresie:
 subiektywnej i obiektywnej więzi oraz identyfi kacji mieszkańców z Sopotem,
 uciążliwości oraz stopnia satysfakcji z zamieszkania w bezpośrednim środowisku 

mieszkalnym,
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 hierarchizacji problemów w mieście (które problemy powinny być podjęte w pierw-
szej, a które w dalszej kolejności),

 oceny funkcjonowania różnych sfer życia w mieście oraz percepcji zmian w odnie-
sieniu do przeszłości,

 kierunków rozwoju miasta  na rozwój jakich funkcji powinny być przeznaczone 
środki fi nansowe,

 przyszłej roli Sopotu,
 rzeczywistego oraz potencjalnego stopnia aktywności społecznej,
 uczestnictwa w kulturze (rozumianej jako korzystanie z usług instytucji kultural-

nych),
 konsumpcji usług rekreacyjno-wypoczynkowych oferowanych przez miasto,
 stanu zróżnicowania dochodów oraz ich percepcji,
 sytuacji mieszkaniowej i bytowej,
 struktury zawodowej oraz struktury zatrudnienia.

Wyniki badania posłużyły do identyfi kacji priorytetów podejmowania decyzji 
w ciągu kolejnych kadencji władz samorządowych. 

Nie były to pierwsze badania socjologiczne. Z inspiracji władz miasta powstał 
wcześniej, w 1992 r. raport z badań dotyczący mieszkańców dzielnicy z wielkiej płyty 
– Osiedle Brodwino w opinii mieszkańców oraz następny na temat Rekreacyjno – wy-
poczynkowa funkcja Sopotu w opinii turystów, wczasowiczów i kuracjuszy. Ten ostatni 
odpowiadał na pytania: kim są goście Sopotu, skąd i czym przyjeżdżają, w jakim celu 
i na jak długo?, ale także: ile pieniędzy wydają, jakie preferują formy wypoczynku i roz-
rywki, jak oceniają poziom usług w Sopocie, jak widzą atuty i niewykorzystane walory 
miasta, a jak zagrożenia i trudności? Całość kończyły spostrzeżenia dotyczące roli So-
potu na tle aglomeracji trójmiejskiej.

W 1994 roku powstały kolejne istotne dokumenty: Raport o stanie miasta i Infor-
macja o mieszkańcach oraz mieniu komunalnym, a dane z poszczególnych wydziałów 
urzędu zostały zaktualizowane i ujednolicone. Badania socjologiczne są powtarzane raz 
na rok lub raz na dwa lata aż do dzisiaj. Ich wyniki znaleźć można na stronie interneto-
wej urzędu miasta3.

W 1995 roku, chcąc poznać preferencje fi rm, instytucji i różnych reprezentacji 
mieszkańców odnośnie do perspektywicznego rozwoju Sopotu, władze zaprosiły 150 
osób do wzięcia udziału w pracach nad strategią rozwoju miasta. Plan strategiczny 
opracowany został metodą uspołecznioną z udziałem tych, którzy na zaproszenie od-
powiedzieli, czyli 85 osób reprezentujących lokalne grupy mieszkańców, środowisko 
akademickie, usługi uzdrowiskowe i turystyczne, biznes, organizacje pozarządowe, wo-

3 Np. raport z badania Sopot – problematyka miasta i jego funkcjonowanie z 2002 r. raport z badania 
Sopot w oczach mieszkańców z 2006 r. sporządzone przez Pracownię Badań Społecznych PBS, wyniki 
badań próbkowych opinii mieszkańców i przedsiębiorców na temat planów rewitalizacji centrum So-
potu, jakości życia i bezpieczeństwa w mieście, z 2007 r., opracowany przez Uniwersytet Gdański.
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jewodę, sejmik, policję, partie polityczne oraz z udziałem trzynastoosobowej Komisji 
Strategii Rady Miasta Sopotu, zarządem miasta i jego służb.

Zespół opracowujący strategię (ZOS) w toku 11 spotkań warsztatowych (po 8-9 
godzin każde) prowadzonych przez fi rmę Res Consulting, metodą moderacji wizual-
nej dokonał oceny poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych w mieście. Wskazał i zi-
dentyfi kował główne problemy związane z zaspokajaniem potrzeb oraz utrzymaniem 
i rozwojem potencjału społecznego, kulturowego, ekologicznego i technicznego mia-
sta. Przeanalizował sytuację miasta Sopotu i określił katalog czynników rozwojowych 
w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, utrzymania i rozwoju potencjałów oraz 
poszczególnych dziedzin działalności gospodarczej, ocenianych w kategoriach atu-
tów i słabości miasta oraz szans i zagrożeń stwarzanych przez jego otoczenie (SWOT/
TOWS). ZOS określił założenia, wizje, misję oraz cele strategiczne w układzie logicz-
nym, hierarchię ważności celów, ich pilności oraz ukierunkowanych na nie działań, 
a także oczekiwania co do strategii województwa.

Rezultat poszczególnych warsztatów był na bieżąco dokumentowany na posterach, 
z których powstawały fotoprotokoły, stanowiące podstawę poszerzonych konsultacji 
społecznych. Kilkumiesięczne dyskusje odbyły się zarówno w Komisjach Rady Miasta, 
a przede wszystkim w Komisji Strategii, w zarządzie miasta, w poszczególnych wy-
działach Urzędu Miasta, jak również poza nim, wśród zainteresowanych mieszkańców 
i sopockich instytucji w formie bezpośrednich spotkań, poprzez ankiety, poprzez publi-
kowanie w prasie bądź całości tekstu planu, bądź wywiadów relacjonujących aktualny 
stan prac nad planem, poprzez wywiady w regionalnej telewizji, a nawet opracowany 
przez nią półgodzinny fi lm o powstawaniu strategii w Sopocie metodą uspołecznioną.

Następnie kilka zespołów roboczych w ramach II etapu-planu realizacyjnego, za-
jęło się przygotowaniem i koordynacją programów, projektów i polityk szczegółowych 
w następujących obszarach: rewitalizacja miasta, bezpieczeństwo, sfera gospodarcza  
turystyka, rekreacja, sport, ekologia, uzdrowisko, kultura, życie akademickie, kongre-
sy, infrastruktura techniczna miasta, usługi komunalne, sfera społeczna. Zdefi niowano 
wtedy kilka programów, które przez następne lata zostały wdrożone, jak np. ECOTOUR 
(fi nansowany z programu Phare), DIALOG (z programu Marshall Fund), czy dotyczący 
rewitalizacji Sopotu (fi nansowany z British Know How Fund).

Władzom miasta udało się zmobilizować i zintegrować ludzi z różnych środowisk 
wokół wspólnych celów, a aktywna, nieroszczeniowa postawa mieszkających i pracu-
jących w Sopocie ludzi rokowała przyszłe sukcesy. Przygotowane zostały szczegółowe 
harmonogramy przedsięwzięć, ich koszty i wykonawcy oraz źródła fi nansowania z bu-
dżetu miasta, jak również ze środków prywatnych, funduszy pomocowych, kredytów. 

W planie strategicznym Sopotu przyjętym do realizacji przez Radę Miasta 
w 1996 r4., rewitalizacja została uznana za cel strategiczny. Założono wówczas uzyska-
nie kilku efektów:

4 Uchwała Rady Miasta nr XX/232/96 z 25 kwietnia 1996 r. w sprawie przyjęcia Planu Strategicz-
nego Miasta Sopotu.



Program rewitalizacji zabytkowego centrum w Sopocie 51

 poprawę sytuacji mieszkaniowej części mieszkańców Sopotu,
 zaangażowanie kapitałowe różnych inwestorów przez odpowiednie skierowanie 

środków fi nansowych miasta na inwestycje, które powinny stymulować pozyski-
wanie 2-3 zł z zewnątrz na 1 zł zainwestowany przez miasto,

 osiągnięcie dodatniego wpływu procesu rewitalizacji na rozwój gospodarczy 
i wzrost ekonomiczny gminy,

 podniesienie nie tylko standardu życia mieszkańców Sopotu, ale także poziomu 
bezpieczeństwa w rejonach przeznaczonych do rewitalizacji, ukształtowanie wśród 
mieszkańców zachowań aktywnych i postaw przedsiębiorczych. 

Proces zmian rozpoczęto od prywatyzacji usługi zarządzania mieszkaniowymi 
zasobami komunalnymi5. Funkcjonowanie Zarządu Budynków Mieszkaniowych 
(ZBM) pokazało, iż zarządzanie zasobami komunalnymi z pozycji monopolisty, 
nie tylko nie poprawiło wizerunku fi rmy w oczach mieszkańców, ale także nie 
odpowiadało w pełni zmianom prorynkowym. Stąd podjęto w Sopocie kolejną 
próbę  zdecentralizowano administrację budynków komunalnych i oddano ją 
podmiotom gospodarczym. Oceniono, że likwidacja ZBM i oddanie administra-
cji podmiotom zewnętrznym spowoduje zmniejszenie kosztów osobowych o ok. 
2 mld zł rocznie (wg kosztów z 1994 r., sprzed denominacji złotego), a dalsze 
korzyści w wysokości 1 mld zł rocznie wynikną z zaniechania eksploatacji bu-
dynku siedziby ZBM i jego wynajmu. Zanim rozpoczęto prace nad programem 
rewitalizacji, w dokumencie Założenia polityki mieszkaniowej miasta Sopotu do 
roku 2012 sprecyzowano metodę osiągnięcia wyznaczonych celów wskazując 
strategie działań6.
I.  Zwiększenie efektywności zarządzania zasobami mieszkaniowymi: 

1) uaktywnienie wspólnot mieszkaniowych;
2) stymulowanie przekazywania zarządu wspólnot mieszkaniowych w ręce 

prywatne, m.in.:
 zwiększenie liczby wspólnot mieszkaniowych z mniejszościowym udziałem 

gminy,
 przekazywanie zarządu w ręce prywatne we wspólnotach mieszkaniowych 

z większościowym udziałem gminy;
3) stymulowanie tworzenia rynku administratorów;
4) weryfi kacja i usprawnienie aktualnego systemu administrowania;

5 Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Zarządu Budynków Miejskich z dniem 
01 października 1994 r. i powierzenia administracji budynkami komunalnymi podmiotom gospo-
darczym wyłonionym w drodze konkursu.

6 Uchwała Rady Miasta nr XXIV/285/96 z 17 października 1996 r. w sprawie przyjęcia Założeń 
polityki mieszkaniowej Miasta Sopotu.
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5) stymulowanie zwiększenia liczby wspólnot mieszkaniowych (rozliczanie 
kosztów na budynek);

6) udział najemców mieszkań komunalnych w kontroli administrowania zasobami 
miejskimi;

7) wspomaganie przez Urząd Miasta Sopotu zamiany mieszkań;
8) usprawnienie systemu wykupu mieszkań;
9) likwidacja mieszkań wspólnych;
10) budowa systemu informacji o zasobach mieszkaniowych miasta.

II.  Intensyfi kacja inwestycji i remontów zasobów mieszkaniowych, głównie przez 
stworzenie mechanizmów pozwalających na znaczne zwiększenie udziału kapi-
tałów prywatnych w modernizację i remonty budynków (w tym skapitalizowany 
wkład pracy własnej):
1) dofi nansowanie z budżetu miasta remontów budynków do wysokości 30% 

ogólnej sumy zaliczek i czynszów wpływających ze wspólnot mieszkaniowych 
z udziałem gminy i budynków komunalnych, a także stworzenie czytelnego 
systemu fi nansowania remontów;

2) wprowadzenie przy wykupie mieszkań systemu ulg do poziomu 70% wartości 
mieszkania;

3) zwiększenie do 2001 r. stawek czynszów do poziomu zapewniającego pokrycie 
kosztów eksploatacji i remontów lokali mieszkalnych;

4) utworzenie miejskiego zasobu mieszkań zamiennych i rotacyjnych (w drodze 
budowy lub kupna);

5) popieranie inwestycji mieszkaniowych o wysokim standardzie.

III.  Zapewnienie osłony socjalnej dla uboższych mieszkańców − zapewnienie miesz-
kań socjalnych.
W realizację tych celów wpisana została zmiana roli miasta z głównego dostarczy-

ciela mieszkań na nadzorcę oraz animatora różnego rodzaju instytucji zajmujących się 
dostarczaniem usług dla mieszkalnictwa, uwypuklając tym samym potrzebę zaangażo-
wania innych niż tylko gminne środków w inwestycje mieszkaniowe. 

Polityka mieszkaniowa była kolejnym strategicznym dokumentem, który zawierał 
główne zadania prowadzące do opracowania interdyscyplinarnego programu rewitaliza-
cji Sopotu, wynikającego ze strategii rozwoju miasta i badań socjologicznych z 1993 r., 
w powiązaniu z polityką społeczną (badania socjologiczne wybranych kwartałów), poli-
tyką przestrzenną (nabywanie gruntów i prywatyzowanie, programowanie wywłaszczeń, 
wybór kwartałów), polityką konserwatorską (zakres zachowania wartości kulturowych 
i źródła ichfi nansowania), polityką ochrony środowiska (zmiana sposobu ogrzewania 
z preferencjami dla najemców partycypujących w przedsięwzięciu). Polityka mieszka-
niowa wskazała również na konieczność określenia zasad fi nansowania programu ze 
środków publiczno-prywatnych, wyznaczenia harmonogramu realizacji i jego kosztów.
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Końcowym, istotnym założeniem polityki rewiatzlizacji było określenie procedur 
realizacji programu odnośnie do podziału na przedsięwzięcia w kwartałach komercyj-
nych i kwartałach gminnych, wyznaczenie pilotażowych obszarów w celu sprawdzenia 
możliwości organizacyjnych i fi nansowych, a przede wszystkim sprawdzenia odbioru 
społecznego dwóch proponowanych modeli realizacji kwartałów:

I – Komercyjnego, z przenoszeniem mieszkańców zasobów komunalnych z kwar-
tałów "do rewitalizacji" do nowo wybudowanych domów komunalnych lub 
innych mieszkań wskazanych przez mieszkańców, realizowanego przez fi rmy 
prywatne wybrane w drodze przetargów 

II – Prospołecznego, z pozostawieniem mieszkańców w ich mieszkaniach po mo-
dernizacji. 

Władze miasta postawiły w Założeniach polityki mieszkaniowej miasta Sopotu do 
roku 2012 na uaktywnienie wspólnot mieszkaniowych, popieranie przejmowania ad-
ministrowania i zarządzania przez mieszkańców, poszerzenie rynku administratorów, 
poprzez programy informacyjne i edukacyjne, zwłaszcza w zakresie gospodarki fi nanso-
wej (księgowość, plany fi nansowo-gospodarcze, harmonogramy remontów). Kolejnym 
krokiem było przygotowanie regulaminów pozyskiwania przez wspólnoty gminnych 
środków, jak np. w programie małych ulepszeń, oraz poprowadzenie szerokiej kampanii 
informacyjnej na ten temat wśród lokalnej społeczności. 

W ciągu dwudziestu lat władze Sopotu kontynuowały prowadzenie rozwojowej 
polityki gospodarczej w zakresie gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkanio-
wymi. Rozwiązania zaproponowane w programie i wdrożone na obszarze mieszkanio-
wym miasta Sopotu oceniane są przez ekspertów zewnętrznych jako innowacyjne na 
skalę całego kraju.

Prace nad programem rewitalizacji zapoczątkowały dokumenty strategiczne miasta 
i badania postaw i problemów mieszkaniowych mieszkańców. Pracownicy urzędu je-
sienią 1996 r., przygotowali i przeprowadzili, w ramach uzyskanego grantu z programu 
British Know How Fund, we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicz-
nych wywiady z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości na wybranych obszarach 
(ponad 200 budynków, 2500 gospodarstw domowych) w celu szczegółowego rozezna-
nia ich potrzeb, możliwości fi nansowych, chęci do współuczestnictwa w programie. 
W zasadzie żadne z badanych gospodarstw domowych, ani z przyczyn ekonomicznych 
ani innych, nie chciało opuszczać Sopotu. Oznaczało to, że zdecydowana większość de-
cyzji mieszkaniowych związanych z rewitalizacją musiała odbywać się w obrębie mia-
sta. Jednocześnie zebrano przez administratorów dane dotyczące szacunkowego zakresu 
rzeczowego i fi nansowego potrzeb remontowych. Stworzono także komputerową bazę 
danych pochodzących z poszczególnych wydziałów Urzędu, dotyczących szczegóło-
wych informacji na temat działek, budynków i gospodarstw domowych. Szczegółowa 
inwentaryzacja oraz badania przeprowadzone w obszarach wytypowanych do rewitali-
zacji ujawniły silnie zdeprecjonowane i ponadstandardowe zasoby, nieefektywne wy-
korzystanie gruntów oraz przypadki zarówno zbyt dużego jak i też nieuzasadnionego 
niskiego zagęszczenia lokali komunalnych. Z wywiadów wynikało, że część badanych 
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(40–60 %) ma problemy ze swoimi bieżącymi wydatkami mieszkaniowymi. Z kolei 
część tych, których byłoby stać na partycypowanie w utrzymaniu swych budynków, 
wcale nie była do tego skłonna. Koncepcja maksymalizacji inwestycji prywatnych za-
równo ze strony właścicieli, jak i najemców czy też dużych inwestorów była wspierana 
przez odpowiednią strategię marketingową oraz informację dla najemców. Chociaż w la-
tach 90. XX w. wielu mieszkańców nie było w stanie w sposób wystarczający pokrywać 
bieżących wydatków mieszkaniowych, to jednak zakładano, iż wraz z polepszaniem się 
ogólnej sytuacji gospodarczej oraz wzrostem poziomu płac nastąpi wzrost relacji wydat-
ków mieszkaniowych do ogólnej sumy przychodów. Właściciele byli zachęcani do ko-
rzystania z systemu oszczędności i kredytów, by móc inwestować w swoje mieszkania, 
mając na względzie wzrost wartośi nieruchomości. 

W Urzędzie Miasta opracowano Zasady gospodarowania przestrzenią oraz urba-
nistyczno-architektoniczne wytyczne rewitalizacji centrum Sopotu w obrębie wybranych 
kwartałów, aby mieszkańcom przekazać w prosty sposób zasady kształtowania prze-
strzeni (Lorens 1998). Określały one kierunki przekształceń przestrzennych, defi nio-
wały dla każdego kwartału indywidualnie typy działań przestrzennych oraz podział na 
zadania inwestycyjne, a także wskazywały możliwości inwestycyjne. 

Ryc. 2.1.  Sopot – metoda podziału kwartału na zadania inwestycyjne (materiały na 
spotkania z mieszkańcami i inwestorami)

Źródło: Urząd Miasta Sopotu.
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Fot. 2.1.  Początki rewitalizacji  Sopot, kwartał przy ul. Bohaterów Monte Cassino 
(1999 r.) 

Zdjęcie: A. Czyżewska.

Przedstawiciele samorządu sopockiego zostali zainspirowani do niektórych roz-
wiązań w czasie podróży do USA, zorganizowanej w 1997 r. przez Cooperative Ho-
using Foundation. Na bazie zebranych danych oraz doświadczeń opracowano projekt 
Programu rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu z określeniem zakresu 10-letnich 
zadań i symulacji fi nansowej, dotyczącej stopnia zaangażowania środków budżetowych 
miasta w poszczególnych latach. Duże znaczenie dla programu sopockiego miały także 
realizacje programów rewitalizacji w Bremie i Barcelonie. 

Zaznaczyć trzeba, iż rewitalizacja dotyczy zespołu urbanistyczno-krajobrazowego 
objętego ochroną konserwatorską, wpisanego do rejestru zabytków woj. gdańskiego pod 
nr 771, oraz 90 obiektów ujętych w rejestrze zabytków, jak i 534 obiektów znajdujących 
się w ewidencji konserwatora zabytków, głównie z przełomu XIX i XX w. 40 % sopoc-
kich budynków wybudowano przed rokiem 1918, a 26 % w latach 1918-1944. Spośród 
1083 budynków będących w zarządzie gminy na początku rewitalizacji aż 70 % zostało 
wybudowanych przed 1918 r. Na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji struktura 
własności nieruchomości była i jest niezwykle zróżnicowana: od własności Skarbu Pań-
stwa, przez prywatną, wspólnot mieszkaniowych, aż po własność komunalną. 

W Sopocie było niewiele wolnych terenów budowlanych. Rozwiązywanie problemów 
mieszkaniowych mogło następować zatem w ramach programu rewitalizacji poprzez remon-
ty istniejących zasobów, wyburzenia, zabudowę plombową, nadbudowy, adaptacje strychów 
oraz przez swobodne dokonywanie zamian i sprzedaży mieszkań na wolnym rynku. 

Rada Miasta Sopotu w dniu 27 listopada 1997 r. przyjęła pakiet uchwał: 
 realizacji Programu rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu7, 

7 Uchwała Rady Miasta nr XXXIV/394/97 z dnia 27.11.1997 w sprawie przyjęcia Programu 
Rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu.
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 uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania,

 trzy uchwały poszerzające dotychczas obowiązujące mechanizmy wspomagania 
fi nansowego remontów budynków wraz z uporządkowaniem ich otoczenia8.

W uchwale w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji zabytkowego centrum So-
potu zatwierdzono cztery wybrane do I etapu realizacji kwartały: 
I. Obronców Westerplatte – Czyżewskiego – Bohaterów Monte Cassino,
II. Chopina – Dąbrowskiego – Chrobrego – Sobieskiego, 
III. Chrobrego – Parkowa – Poniatowskiego – Al. Wojska Polskiego,
IV. Bohaterów Monte Cassino – Bema – Pułaskiego – Sobieskiego. 

2.3. projekty realizowane w ramach programu rewitalizacji 
W 1998 r. przystąpiono do realizacji programu rewitalizacji centrum Sopotu. Poli-

tycy miejscy decydujący o programie rewitalizacji stanęli przed wyborem: czy obejmo-
wać nim cały obszar starej zabudowy, czy też wybrane jego fragmenty. Z jednej strony 
wydzielenie z całości miasta i jego zasobów mieszkaniowych określonych rejonów do 
rewitalizacji było zabiegiem sztucznym i bardzo umownym, bowiem poza wydzielony-
mi obszarami przewidywanymi do rewitalizacji były fragmenty miasta w równie złym 
stanie i równie potrzebujące intensywnej odnowy. Z drugiej zaś strony istniało wiele 
argumentów za przestrzennym ograniczeniem programu i prowadzeniem pilotażu  
przede wszystkim ograniczone środki budżetu miasta. 

Wybór czterech kwartałów miasta do pilotażu, pomimo sformułowania kryteriów, 
pozostał w znacznym stopniu arbitralny i sztuczny. Do głównych elementów programu 
rewitalizacji przyjętego w 1997 r., konsekwentnie wdrażanego do dzisiaj należą: 

3.1. Partycypacja miasta w spłacie odsetek od zaciągniętych kredytów przez wspól-
noty mieszkaniowe na całkowite remonty budynków. 

Rada Miasta zdecydowała się na częściową spłatę odsetek od kredytów za-
ciąganych na remonty przez wspólnoty mieszkaniowe. W pierwszym roku spłaty 
kredytu gmina pokrywała 100 % odsetek, w drugim 90 %, w trzecim 80 %, w czwar-
tym 70 %, w piątym 60 %, w przypadku budynków zabytkowych dodatkowo 50 % 
w roku szóstym. Uzyskanie takiego wsparcia ze strony gminy obwarowane było 
procedurą. Należało sporządzić wstępny kosztorys, uzyskać pozytywną opinię wła-

8 Uchwała Rady Miasta nr XXXIV/397/97 z dnia 27.11.1997 r. w sprawie dofi nansowania re-
montów budynków wspólnot mieszkaniowych; uchwała Rady Miasta nr XXXIV/395/97 z dnia 
27.11.1997 r. w sprawie dotacji do całkowitych remontów prywatnych domów, zasiedlonych na-
jemcami na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale; uchwała Rady Miasta nr XXXI-
V/396/97 z dnia 27.11.1997 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego 
kredytu oraz spłaty z budżetu gminy odsetek od zaciągniętych kredytów przez wspólnoty miesz-
kaniowe na całkowite remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.
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ściwych służb technicznych, następnie otrzymać od gminy przyrzeczenie spłaty od-
setek i złożyć w banku wskazanym przez gminę pozytywnie zaopiniowany wniosek 
kredytowy. Ważne było, aby remont dotyczył całego budynku wraz z uporządkowa-
niem posesji.

3.2. Dofi nansowanie remontów budynków wspólnot mieszkaniowych.
Wspólnoty mieszkaniowe, które posiadały środki własne na remont, mogły uzyskać 

bezpośrednie wsparcie z budżetu gminy do wysokości 30 % ogólnego kosztu remontu. 
Warunkiem było wykonanie remontu całkowitego wraz z uporządkowaniem otoczenia. 
Procedura była zbliżona do opisanej powyżej, umowę podpisywano z gminą. Wypłata 
dofi nansowania następowała po udokumentowaniu poniesionych kosztów oraz dokona-
niu odbioru technicznego.

3.3. Dofi nansowanie remontów prywatnych domów, zasiedlonych najemcami na 
podstawie decyzji administracyjnej o przydziale.

Bezpośrednie wsparcie remontów prywatnych domów zasiedlonych na podstawie 
decyzji administracyjnej o przydziale wynikało z wieloletniego ubezwłasnowolnienia 
właścicieli domów prywatnych, a opłaty czynszowe nadal (w 1997 r.) były regulowane 
przez gminę i nie pokrywały kosztów remontu. Kwota dofi nansowania nie mogła prze-
kraczać 30 % ogółu kosztów remontu, a zarazem również 30-krotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia. Spełniony także musiał być warunek, aby w budynku lo-
kale użytkowe nie zajmowały więcej niż 10 % powierzchni.

3.4. Budowa mieszkań rotacyjnych dla gospodarstw wykwaterowanych na czas 
remontu oraz mieszkań przeznaczonych na zamianę.

Kilka istotnych elementów programu rewitalizacji było uwarunkowanych posiada-
niem przez gminę własnej puli mieszkań. Nie musiały one być zlokalizowane na tere-
nach objętych rewitalizacją. Część mieszkań była własnością gminy (rotacyjne), a resztę 
pozyskano przez zamiany. 

3.5. Dokonanie remontów kapitalnych budynków pozostających w całości własno-
ścią miasta.

Remonty budynków będących w całości własnością miasta były działaniem najprost-
szym w sensie decyzyjnym. Równocześnie były one najdroższe dla budżetu miasta, dlatego 
miasto stosując system ulg i umożliwienie zakupu ratalnego starało się zachęcić najemców 
do nabywania lokali zarówno mieszkalnych, jak i usługowych. Następstwem tego faktu 
była konieczność partycypowania przez nich w remontach budynku. Ten element progra-
mu był stosowany marginalnie w końcowych latach jego realizacji. Warto podkreślić, że 
istotnym warunkiem dokonywania remontów było posiadanie puli mieszkań rotacyjnych. 

3.6. Partycypacja miasta w kosztach remontów kapitalnych budynków wspólnot 
z udziałem miasta.
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Koszty remontu we wspólnotach mieszkaniowych pokrywane są przez współ-
właścicieli proporcjonalnie do posiadanej powierzchni. Oznacza to, że jeżeli wspólno-
ta podejmie decyzję o wykonaniu remontu, gmina musi pokryć swoją część kosztów. 
Istotne jest, aby przedstawiciele miasta we wspólnotach zawsze popierali inicjatywy 
remontowe. 

3.7. Budowa nowych obiektów mieszkalnych, usługowych oraz parkingowych.
Część budynków na terenach rewitalizowanych była w tak złym stanie technicz-

nym, że ich remont okazał się nieopłacalny. Należało je wyburzyć, a na to miejsce wybu-
dować nowe obiekty. Złożonym problemem do rozwiązania było znalezienie mieszkań 
dla mieszkańców tych budynków. Najbardziej korzystnym rozwiązaniem była sprzedaż 
działki deweloperowi, który proponował dotychczasowym mieszkańcom dwa rozwiąza-
nia: inne mieszkanie o porównywalnym (niskim) standardzie, albo docelowe zamiesz-
kanie w nowym budynku po uiszczeniu opłaty, stanowiącej różnicę pomiędzy ceną 
w starym i nowym standardzie. Deweloper bowiem uzyskiwał w ten sposób pewną pulę 
mieszkań (bądź lokali użytkowych), które mógł zbyć na wolnym rynku. Gmina sprze-
dając grunt, nie uzyskiwała takiej ceny jak za działkę wolną. Różnica stanowiła często 
niepieniężny wkład gminy w całe przedsięwzięcie.

Bardzo ważne było, aby nowe inwestycje obejmowały również garażoparkingi. 
Wynikało to z problemu podniesionego już w badaniach z 1993 r. i 2006 r., a mia-
nowicie braku garaży bądź ich lokalizacji w centrum kwartałów. Znaczna część tych 
obiektów musiała być wyburzona, gdyż uniemożliwiała racjonalne zagospodarowanie 
otoczenia budynków, np. stworzenie brakujących terenów zielonych i placów zabaw dla 
dzieci. W dodatku, estetyka starych garaży odbiegała znacznie od standardów otoczenia 
zabytkowych kamienic (ryc. 2.2). Stanowiły one jednak prywatną własność. Jedynym 
rozwiązaniem było zaproponowanie w drodze negocjacji, nieodpłatnych miejsc w nowo 
wybudowanych garażoparkingach w zamian za zgodę na wyburzenie starych. Nie we 
wszystkich przypadkach taką zgodę uzyskano, co hamowało czasami na lata proces 
przekształceń w niektórych kwartałach miasta. 

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, tzw. Kroczącym, zabezpieczano corocznie 
począwszy od 1997 r. środki na realizację wyżej wymienionych zadań9. Program rewi-
talizacji powstawał głównie w oparciu o mobilizowany wysiłek organizacyjny i fi nanso-
wy około 700 wspólnot mieszkaniowych, sprywatyzowaną administrację zasobów ko-
munalnych i wspólnotowych, grupy fi nansujące proces przekształceń w imieniu gminy, 
prywatnych developerów budownictwa komunalnego i komercyjnego oraz budżet mia-
sta. Wysoką rangę w programie władze Sopotu przyznały edukacji i wspieraniu wspól-
not mieszkaniowych.

9 Uchwała nr XXVII/324/97 w sprawie ustalenia programu inwestycji i remontów miasta Sopotu na 
lata 1998 -1999.
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Od początku 1998 r. odbywały się spotkania z mieszkańcami poszczególnych kwar-
tałów, na których władze miasta przedstawiały założenia programu rewitalizacji oraz 
zachęcały do skorzystania z pomocy proponowanej przez gminę w przypadku przystą-
pienia do remontu budynku. Program został rozpropagowany wśród mieszkańców także 
za pomocą ulotek i artykułów w prasie lokalnej. W kolejnych latach program zyskiwał 
na popularności, przybywało zrealizowanych remontów, co zachęcało inne wspólnoty 
do podjęcia wysiłku. 

Chcąc rozszerzyć obszar działania programu i krąg wspólnot mieszkaniowych mo-
gących skorzystać z oferowanych form pomocy, na przełomie 1999/2000 r., w ramach 
programu rewitalizacji, wprowadzono dodatkowe zmiany w uchwałach dotyczących 
wspomagania wspólnot mieszkaniowych przy całkowitych remontach budynków wraz 
z uporządkowaniem otoczenia. Dotoczyły one pełnej spłaty odsetek od zaciągniętego 
kredytu w przypadku budynków zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, znajdują-
cych się na obszarze objętym Programem rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu10, 
wydłużenia spłaty przez gminę odsetek od zaciągniętego przez wspólnotę mieszkaniową 
kredytu w pełnej wysokości, tj. 100% do trzech lat (wcześniej − 1 rok)11, rozszerzenia 
pomocy fi nansowej wspólnotom mieszkaniowym w budynkach położonych poza obsza-
rem objętym programem rewitalizacji, które znajdowały się w ewidencji obiektów obję-
tych ochroną konserwatorską oraz posiadały wysokie walory kulturowo-historyczne12.

Z okazji obchodów 100-lecia miasta w grudniu 2000 r. Rada Miasta13 wyraziła 
zgodę na udzielanie pomocy fi nansowej w remontach elewacji budynków mieszkalnych 
w Sopocie. Program zakładał udzielanie dofi nansowania do remontu elewacji budynków 
wspólnot mieszkaniowych wpisanych do rejestru zabytków bądź ewidencji obiektów 
zabytkowych., w których gmina miała udziały. 

Wspólnoty chcące przystąpić do remontu elewacji, musiały udokumentować sto-
sownym zaświadczeniem dobry stan techniczny izolacji ścian fundamentowych, po-
krycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych, a właściciele lokalu nie mogli 
być zadłużeni wobec gminy. Program działający w latach 2000-2010 cieszy się dużym 
zainteresowaniem, gdyż przyznawane dofi nansowanie stanowi 50% kosztów remontu 
elewacji dla budynków objętych ewidencją obiektów zabytkowych i 70% dla budynków 
w rejestrze zabytków. 

W przypadku Sopotu miasto pokryte jest aktualnymi planami zagospodarowania 
przestrzennego w 75%, a w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 
w 100%. Podstawowy program rewitalizacji poddano aktualizacji, uchwalając w 2006 r. 
nowy Lokalny Program Rewitalizacji14. Program rewitalizacji został dostosowany 

10 Uchwała nr X/147/99 z dnia 22 października 1999 r.
11 Uchwała nr XII/173/2000 z dnia 21 stycznia 2000 r.
12 Uchwała nr XV/224/2000 z dnia 2 czerwca 2000 r.
13 Uchwała nr XIX/307/2000 w sprawie przyjęcia programu Sto elewacji na stulecie miasta.
14 Uchwała Rady Miasta Sopotu Nr XXXVIII/640/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przyję-

cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sopotu.
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do dzisiejszych wymagań formalnych, powiększeniu uległ obszar programu re-
witalizacji. Szczegółowo sprecyzowano działania niezbędne do podjęcia w obrę-
bie nowych obszarów, biorąc pod uwagę poziom bezrobocia, ubóstwa, przestęp-
czości, wykształcenia mieszkańców, przedsiębiorczości, degradacji technicznej, 
infrastrukturalnej oraz budowlanej, a także stopień zanieczyszczenia środowiska, 
zgodnie z wymogami ZPORR. Tym razem LPR nie defi niował projektów. 

Komplementarnym programem do programu rewitalizacji i prowadzonym równo-
legle jest, zainicjowany w 1996 r. Program przebudowy systemów grzewczych na pro-
ekologiczne w budynkach mieszkalnych. Analogicznie jak w przypadku kredytów dla 
wspólnot, realizowane jest na podstawie zatwierdzonego regulaminu dofi nansowanie 
z budżetu miasta15.

W Sopocie nie podjęto decyzji o zatrudnieniu zewnętrznego operatora do zarzą-
dzania programem, pomimo, że były analizowane różne formy prawne operatora re-
witalizacji. Rozwiązanie przyjęte w Sopocie bazuje na koordynowaniu prac z Urzędu 
Miasta oraz udziale prywatnych zarządców zasobami mieszkaniowymi. Po przyjęciu 
przez Radę Miasta wiosną 1996 r. Planu strategicznego dla miasta Sopot, zarząd miasta 
powołał pełnomocnika prezydenta i zadaniowy Zespół Koordynacyjny ds. Rewitalizacji 
pod kierunkiem wiceprezydenta Jacka Karnowskiego. 

Do zdań pełnomocnika (koordynatora prac), raportowanych w cyklu tygodnio-
wym, należały: 
 organizacja pracy Zespołu Koordynacyjnego
 realizacja postawionych celów, zgodnie z Programem Rewitalizacji,
 przydział i odbiór zadań cząstkowych członkom Zespołu Koordynacyjnego,
 współpraca z zarządem, Radą Miasta oraz innymi organami administracji państwo-

wej i samorządowej,
 informowanie na bieżąco Zarządu, Rady o postępie prac,
 promocja programu.

Zespół Koordynacyjny był zobowiązany do:
 udziału w opracowaniu Programu rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu 

wspólnie z ekspertami zewnętrznymi i jego wdrażania,
 ułatwienia przepływu informacji poziomej i pionowej w strukturze Urzędu Miasta 

do wykonania celu strategicznego rewitalizacji miasta,
 udostępniania wszystkich niezbędnych informacji branżowych do wyznaczonych 

przez zarząd do badań i analiz pilotażowych rejonów miasta,
 współpracy z ekspertami zewnętrznymi: lokalnymi, FISE, brytyjskimi z Know 

How Fund, oraz wewnątrz urzędu z zarządem i Radą Miasta,

15 Zarządzenie Nr 965/2010 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 6 stycznia 2010 r. (dla 2010 r.); http://
www.sopot.pl/eGmina/pl/cityzone/BIP/Prawo_lokalne/Zarzadzenia_prezydenta/2010/
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 uzgadniania między stronami zakresu zadań cząstkowych i ich harmonogramów, 
 planowania „dalszych kroków” kwartalnie i oceny ich realizacji,
 przekazywania, weryfi kacji i aktualizacji informacji do bazy danych,
 udziału w szkoleniach wspólnot mieszkaniowych.

W fazie wdrożeniowej w 1998 r. miejsce pełnomocnika zajął nowo powołany 
Wydział Strategii Rozwoju z zastępcą naczelnika wydziału odpowiedzialnym za re-
witalizację oraz referatem ds. rewitalizacji. Zespół koordynacyjny zachował swoją 
funkcję do dziś. 

Na początku procesu rewitalizacji potrzebne jest przede wszystkim organizo-
wanie i kierowanie żmudnymi i długookresowymi działaniami wskrzeszania ludzkiej 
gospodarności, przywracającej dawny splendor miejscom silnie zdegradowanym. 
Przedsięwzięciem, które odniosło pożądany skutek propagatorski, było coroczne or-
ganizowanie przez Urząd Miasta, począwszy od 1996 r. konkursu na „Najładniejszą 
posesję” w kategorii: posesji indywidualnych i posesji instytucji16. Doprowadzono do 
tego, że przy niewielkich nakładach konkurują ze sobą nie tylko mieszkańcy, ale też 
instytucje i całe ulice. 

Program rewitalizacji w ostatnich latach znacząco zmienił wizerunek Sopotu. 
Miasto odzyskało dawną urodę i renomę modnego kurortu. Stara miejska zabudowa, 
z przełomu XIX i XX w., przez wiele lat nie była remontowana, większość budyn-
ków była nie podpiwniczona, co doprowadziło do powstania dużej liczby ponadstan-
dardowych komórek i innych pomieszczeń gospodarczych na podwórzach posesji. 
Mieszkańcy niechętnie patrzyli na próby ich wyburzenia. Determinacja sopockiego 
samorządu, by poprawić wizerunek miasta, była jednak na tyle silna, że w ciągu 12 lat 
obowiązywania programu zrealizowano 247 projektów (remonty budynków) za około 
30 mln zł, z tego 66 % tej kwoty stanowiły wydatki mieszkańców. W latach 1998-2009 
wydatki Gminy Miasta Sopot na mieszkaniowe projekty i programy rewitalizacyjne 
wyniosły 12,0 mln zł, natomiast wydatki wspólnot mieszkaniowych sięgnęły 18,0 mln 
zł. W roku 2009 wydatkom gminy na poziomie 2,1 mln zł odpowiadały inwestycje 
wspólnot w wysokości 5,1 mln zł. Trzeba pamiętać, że rzeczywiste zaangażowanie fi -
nansowe mieszkańców jest większe, gdyż z własnych środków musieli ponieść koszty 
remontów dachów i izolacji, jeśli chcieli korzystać z programu dofi nansowania części 
kosztów elewacji. 

16 http://www.sopot.pl/eGmina/pl/cityzone/Aktualnosci/Konkursy_rozne/modules/events/0003.html
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Tabela 2.1. Programy mieszkaniowe w ramach programu rewitalizacji17 
PROGRAMY POMOCOWE – PROGRAM REWITALIZACJI

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
PRYWATNI 

WŁAŚCICIELE
BUDYNKÓW

Nazwa 
progra-
mu

Refundacja części 
kosztów remon-
tów całkowitych 
budynków wraz 
z porządkowa-
niem otoczenia

Refundacja części kosztów 
remontów elewacji

Preferencyjny kredyt 
na całkowity re-
mont budynku wraz 
z uporządkowaniem 
otoczenia

Refundacja części 
kosztów remontów 
całkowitych wraz 
z uporządkowaniem 
otoczenia

Adre-
saci

Wspólnoty miesz-
kaniowe, których 
budynki znajdują 
się na obszarze 
objętym progra-
mem rewitalizacji 
lub podlegają 
ochronie konser-
watorskiej

Wspólnoty mieszkaniowe 
z udziałem gminy

Wspólnoty miesz-
kaniowe, których 
budynki znajdują się 
na obszarze objętym 
programem rewita-
lizacji lub podlegają 
ochronie konserwa-
torskiej

Właściciele budyn-
ków, w których są 
zasiedleni najemcy 
na podstawie decyzji 
administracyjnej 
o przydziale (budynki 
położone na obszarze 
objętym programem 
rewitalizacji)

Warunki 
progra-
mowe

minimum 10% 
środków własnych 
uregulowany tytuł 
prawny do terenu 
przyległego do 
budynku brak 
zadłużeń wobec 
gminy

uregulowany tytuł prawny do 
terenu przyległego
dobry stan techniczny izola-
cji ścian fundamentowych, 
dachu, opierzeń, rynien i rur 
spustowych obowiązek wy-
konania zabezpieczenia przed 
graffi ti i ogrodzenia posesji 
brak zadłużeń wobec gminy

minimum 10% 
środków własnych 
uregulowany tytuł 
prawny do terenu 
przyległego do bu-
dynku brak zadłużeń 
wobec gminy

lokale użytkowe 
w budynku nie zaj-
mują więcej niż 10% 
powierzchni całkowi-
tej uregulowany tytuł 
prawny do terenu 
przyległego do bu-
dynku brak zadłużeń 
wobec gminy

Forma 
pomocy

Refundacja do 
30% wartości 
kosztorysowej ro-
bót wg kosztorysu 
wstępnego

Refundacja w wysokości:
70% wartości kosztoryso-
wej − budynki w rejestrze 
zabytków,
50% wartości kosztoryso-
wej − budynki w ewidencji 
obiektów zabytkowych,
30% wartości kosztorysowej 
− budynki nieobjęte ochroną 
konserwatorską

Okres kredytowania: 
5 lat i 6 lat dotyczy 
budynków w reje-
strze zabytków.
Gmina spłaca odset-
ki od kredytu:
w trzech pierwszych 
latach 100% odsetek
w 4 roku spłaty kre-
dytu 90% odsetek
w 5 roku spłaty kre-
dytu 80% odsetek
w 6 roku spłaty kre-
dytu 70% odsetek

Refundacja nie 
może przekroczyć 
kwoty stanowiącej 
30-krotność prze-
ciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia 
bez wypłat zysku 
w sektorze przedsię-
biorstw, ogłoszonego 
obwieszczeniem 
Prezesa GUS w Mo-
nitorze Polskim za 
ubiegły miesiąc

Źródło: www.sopot.pl

Idea mobilizacji kapitału prywatnego, przyjęta w Programie Rewitalizacji Zabytkowego 
Centrum Sopotu, została skutecznie wprowadzona w życie – na 1 złotówkę wydawaną przez 

17 Tamże.
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miasto wydawane są ponad 2 złote przez inwestorów prywatnych. Mimo zmniejszenia wyso-
kości dofi nansowania, ze względu na ograniczone dochody i dużą liczbę zainteresowanych, 
średnio z 50 % do 30 % w 2009 r. i 25% 2010 r. nie osłabia zainteresowania programem.

Dobitnym przejawem sukcesu całego programu rewitalizacji jest bardzo duże po-
parcie mieszkańców, wyrażane w cyklicznych badaniach opinii publicznej. Obok wi-
docznych, estetycznych korzyści, wynikających z realizacji programu, przeobrażeniu 
ulega cała sfera ekonomiczno-społeczna miasta. Rośnie bezpieczeństwo na sopockich 
ulicach i poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro. Mieszkańcy uczą się też świa-
domie wpływać na swoje otoczenie, jak się porozumiewać między sobą i rozwiązywać 
wspólnie problemy oraz wdrażać własne pomysły. 

W ramach programu rewitalizacji przewidziano również kompleksowe przekształ-
cenia wytypowanych rejonów miasta wykonywane przy pomocy inwestora zewnętrz-
nego. W I etapie zostały opracowane koncepcje urbanistyczno-przestrzenne dotyczące 
przekształceń w kwartałach zawartych między ulicami: Bohaterów Monte Cassino, Czy-
żewskiego, Obrońców Westerplatte oraz Bohaterów Monte Cassino, Bema, Pułaskiego, 
Sobieskiego18. Pod koniec 1999 r. zarząd miasta Sopotu ogłosił przetargi na wytypowane 
kwartały, określając szczegółowo warunki, jakie winien spełnić potencjalny inwestor, 
aby umowa o przekazanie gruntu w użytkowanie wieczyste mogła zostać podpisana.

Opracowane koncepcje zagospodarowania powyższych kwartałów zakładały roz-
biórkę budynków mieszkalnych i obiektów ponadstandardowych garaży, komórek oraz 
budowę obiektów usługowych z funkcją mieszkaniową, parkingów podziemnych, a tak-
że wykonanie ciągów komunikacyjnych. Inwestorzy zostali zobowiązani do zapewnienia 
najemcom lokali zamiennych oraz do realizacji roszczeń właścicieli garaży, a także do 
uzgodnienia warunków przyszłej zabudowy z bezpośrednimi sąsiadami planowanej inwe-
stycji. Warunkiem oddania w użytkowanie wieczyste zwycięzcom przetargu działek sta-
nowiących własność gminy było wywiązanie się z powyższych zobowiązań. Oba przetargi 
zostały rozstrzygnięte, jednak do podpisania umowy na I kwartał, tj. ul. Bohaterów Monte 
Cassino, Obrońców Westerplatte, Czyżewskiego nie doszło. Inwestor nie wywiązał się 
ze zobowiązań przetargowych. Przetarg był jeszcze dwukrotnie ogłaszany, jednak w obu 
przypadkach był odwołany ze względu na brak ofert. Zarząd miasta postanowił przepro-
wadzić rewitalizację kwartału dwuetapowo, tj. sprzedać w drodze przetargu z przezna-
czeniem na funkcję mieszkaniowo-usługową nieruchomość położoną przy ul. Bohaterów 
Monte Cassino 27 i wszcząć zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
przy ul. Obrońców Westerplatte 2-4, która umożliwiałaby wprowadzenie na tym obszarze 
funkcji mieszkaniowej. Przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte 
Cassino 27 z powodu braku oferentów nie zostały jednak rozstrzygnięte. Na wniosek na-

18 14 maja 1999 r. Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr VII/104/99 w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowych za-
budowanych położonych w Sopocie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 27, Obr. Westerplatte 2-4 
i Czyżewskiego, a 2 lipca 1999 r. podjęto Uchwałą Nr VIII/123/99 w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabu-
dowanych, położonych w Sopocie przy ul. Boh. Monte Cassino 36-40 i 42a.
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jemców z tego budynku rozpoczęta została sprzedaż mieszkań, mieszkańcy zobowiązali 
się do przeprowadzenia remontu budynku, rozbiórki komórek i uporządkowania posesji. 

Przetarg na zagospodarowanie kwartału w obrębie ulic: Bohaterów Monte Cassino, 
Bema, Pułaskiego, Sobieskiego wygrała fi rma PKO Inwestycje Sp. z o.o. z Warszawy, któ-
ra zapewniła 9 najemcom komunalnym lokale zamienne i zrealizowała inwestycję zgodnie 
z zatwierdzonym planem zagospodarowania kwartału. W ramach tej inwestycji powstało 
przy głównej ulicy miasta 48 apartamentów mieszkalnych, 13 lokali użytkowych i pod-
ziemna hala garażowa na potrzeby użytkowników kompleksu (fot. 2.2 i 2.3). 

Fot. 2.2. Kompleks usługowo – mieszkaniowy „Trzy Gracje“ – dziedziniec, 
zrealizowany w 2004 r. przy ul. Bohaterów Monte Cassino 36-38-40

Źródło: www.sopot.pl

Fot. 2.3. Elewacja ul. Bohaterów Monte Cassino 36-38-40
Zdjęcie: A. Czyżewska.
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W celu przyspieszenia programu rewitalizacji Sopotu wprowadzono możliwość 
kompleksowego przekształcania wytypowanych kwartałów miasta, przy zaangażowa-
niu inwestorów zewnętrznych, w sposób zgodny z charakterem danego fragmentu zabu-
dowy. Metodą ta udało się zrealizować cztery projekty (rewitalizacji czterech kwartałów 
miasta) oraz kilkanaście mniejszych obiektów. 

W 2008 r. Sopot otrzymał nagrodę w organizowanym przez Związek Miast Pol-
skich  konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2008 – usługi techniczne”, w kate-
gorii: Komunalna gospodarka mieszkaniowa (fot. 2.4). 

Fot. 2.4. Sopot, Urząd Miasta, od lewej: H. Chabierska Z-ca Naczelnika Wydziału 
Strategii; P. Orłowski, były Zastępca Prezydenta Sopotu, poseł na Sejm RP; 
A. Czyżewska były Pełnomocnik ds. rewitalizacji z nagrodą ZMP dla Sopotu 
za program rewitalizacji w 2008

Zdjęcie: P. Lorens.

Nagrodzony został  Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu, który 
uznano za program zintegrowany realizowany dwutorowo, tj. przez modernizację istnie-
jącej zabudowy mieszkaniowej z zastosowaniem programów pomocowych dla wspólnot 
mieszkaniowych, a także przez kompleksowe zagospodarowanie wytypowanych kwar-
tałów miasta z udziałem inwestora zewnętrznego.

O sukcesie rewitalizacji Sopotu stanowią nie tylko znaczące projekty inwestycyjne, 
lecz także konsekwentnie wdrażana pomoc dla organizacji pozarządowych, która wy-
zwoliła w mieszkańcach pokłady aktywności, w czasach kiedy nie było takich narzędzi, 
jak Europejski Fundusz Społeczny czy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
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System grantów lokalnych na projekty organizacji pozarządowych funkcjonuje 
w Sopocie od 1995 r19.. Zarząd miasta wraz z Regionalnym Centrum Informacji i Wspo-
magania Organizacji Pozarządowych wypracował koncepcję wspomagania działań 
organizacji pozarządowych z budżetu miasta, zasady współpracy pomiędzy sektorem 
publicznym a lokalnymi NGO i utworzenia Zespołu Konsultacyjnego. Utworzony zo-
stał bank danych, w którym znajdowało się początkowo ok. 130 organizacji, aktualnie 
jest 260 organizacji pozarządowych. Powstał również bank danych o pozabudżetowych 
środkach fi nansowych  dotacjach, zagranicznych funduszach pomocowych i grantach 
 które dopełniają wsparcie programowej działalności przez budżet miasta. O randze 
współpracy z organizacjami pozarządowymi świadczy powołanie Pełnomocnika Prezy-
denta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych. 

Sopockie organizacje pozarządowe piszą projekty z zakresu rozwoju sportu, upo-
wszechniania kultury fi zycznej, polityki społecznej, turystyki i promocji miasta, ekolo-
gii i ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury, edukacji, ochrony zdrowia czy profi -
laktyki i terapii uzależnień i występują przez pełnomocnika do budżetu miasta o współ-
fi nansowanie20. Od kilku lat Sopot ma także Strategię Integracji i Polityki Społecznej 

19 Zasady z 1995 r. zostały dostosowane do zmienionego ustawodawstawa w 2000 i 2004 r., 
a ostatnio Uchwałą Nr IX/105/2007 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie 
trybu postępowania przy udzielaniu dotacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywa-
nia zadania zleconego w sferze zadań gminy innych niż sfera zadań publicznych określonych 
w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
podmiotom niezaliczanym do sektora fi nansów publicznych i niedziałającym w celu osią-
gnięcia zysku.

20 Zarządzenie Nr 1019/2010 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie rozstrzy-
gnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu rozwoju sportu kwali-
fi kowanego w celu przyznania dotacji na rok 2010, Zarządzenie Nr 1018/2010 Prezydenta Miasta 
Sopotu z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy 
Miasta Sopotu z zakresu upowszechniania kultury fi zycznej i sportu w celu przyznania dotacji na 
rok 2010, Zarządzenie Nr 991/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu 
ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu pozostałych działań polityki społecz-
nej w celu przyznania dotacji na rok 2010, Zarządzenie Nr 990/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu tu-
rystyki i promocji miasta w celu przyznania dotacji na rok 2010, Zarządzenie Nr 989/2010 z dnia 
20 stycznia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta 
Sopotu z zakresu turystyki i krajoznawstwa w celu przyznania dotacji na rok 2010, Zarządzenie Nr 
983/2010 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu 
ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu ekologii i ochrony środowiska w celu 
przyznania dotacji na rok 2010, Zarządzenie Nr 982/2010 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 18 
stycznia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopo-
tu z zakresu kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji w celu przyznania dotacji na rok 
2010, Zarządzenie Nr 981/2010 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu edukacji w celu 
przyznania dotacji na rok 2010, Zarządzenie Nr 980/2010 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 18 
stycznia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta So-
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Sopotu, obecnie na lata 2010-2015, która jest branżowym dokumentem planistycznym, 
uwzględniającym długofalowe założenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
miasta, wskazujące priorytetowe cele i kierunki działań w obszarze polityki społecznej. 

Pierwszym w Sopocie wdrażanym programem społecznym angażującym róż-
nych partnerów (1995-1997), w którym duży udział wzięły organizacje pozarządowe, 
był fi nansowany z amerykańskiego Funduszu Marshalla /USAID/ program DIALOG 
 wspólnoty lokalne jako forma profi laktyki środowiskowej.

Celem programu, wskazanym przez mieszkańców Sopotu podczas badań ankie-
towych, stanowiącym punkt wyjścia do powstającej wówczas strategii rozwoju miasta, 
było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w mieście. Uzyskane fundusze, w wysoko-
ści 65 tys. dolarów amerykańskich, wspomagały działania poświęcone w dużej mierze 
potrzebom mieszkańców, ale skierowane zostały przede wszystkim na dialog z młodzie-
żą. Programem DIALOG zostali objęci mieszkańcy Sopotu, w tym dzieci i młodzież 
w wieku 10-18 lat, rodzice, nauczyciele, łącznie ok. 5000 uczniów, 400 nauczycieli, 
8000 rodziców. Liczba potencjalnych odbiorców programu wynosiła 13,4 tys., a dal-
szych ok. 10 tys. osób było objętych oddziaływaniem projektu. Wykonawcą programu 
było Centrum Działania Programu DIALOG Grupa Planująca, w skład której weszli: ro-
dzice, młodzież, przedstawiciele wielu instytucji, organizacji pozarządowych, organów 
samorządowych, parafi i, lokalnych mediów. 

Przeprowadzono ankietę dającą obraz skali problemu zagrożenia narkomanią i al-
koholizmem wśród młodzieży miasta Sopotu. Pomysł poparły władze miasta, a badanie 
przeprowadziła Sopocka Pracownia Badań Społecznych. Z danych wynikało, że istnieje 
silna potrzeba działań w kierunku profi laktyki uzależnień. Powołano Radę Profi laktyki, 
składającą się z 11 osób. Założeniem programu była profi laktyka rozumiana jako eduka-
cja całościowa, obejmująca swym zasięgiem dzieci, młodzież, rodziców i pedagogów, 
z uwzględnieniem specyfi ki miasta.

Sopot jest miastem, w którym dużą grupę mieszkańców stanowili ludzie starsi, 
co wiązało się z ograniczoną ofertą rozwoju osobowościowego dla młodych. Na po-
czątku lat 90. XX w. odczuwalny był brak placówek oferujących propozycje szeroko 
rozumianej pomocy specjalistycznej w wypadku trudności w adaptacji, szukaniu wła-
snej drogi, sposobu spędzania wolnego czasu, potrzeby wsparcia rodzin z trudnościa-
mi wychowawczymi i wieku dorastania. Szczególny charakter usytuowania miasta, 
otwarcie na turystów, napływ nowych ludzi, kontakty z zagranicą oraz ekskluzywność 
kurortu stwarzały zwiększone zagrożenie dostępnością środków odurzających, kontak-
tem z patologicznymi grupami nieformalnymi, środowiskiem przestępczym. W wyniku 
tego wśród młodzieży popularne były negatywne wzorce zachowań, wzmacniane przez 

potu z zakresu ochrony zdrowia w celu przyznania dotacji na rok 2010, Zarządzenie Nr 979/2010 
Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
realizację zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu profi laktyki i terapii uzależnień w celu przyzna-
nia dotacji na rok 2010.
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frustrację wynikającą z braku poczucia bezpieczeństwa, braku identyfi kacji ze środowi-
skiem i osamotnieniu. 

Sposób działania DIALOGU oparty był na „25 krokach” opracowanych przez 
amerykańskiego fundatora i zaadaptowanych do polskich warunków przez pierwsze 
„dialogowe miasto”  Białystok. Organizacja działalności programu polegała na takiej 
aktywizacji mieszkańców, która prowadziła do rozwiązania najbardziej palących proble-
mów. Realizowana była przez wyłanianie spośród aktywnych mieszkańców  skupio-
nych wokół DIALOGU  liderów, którzy stali się rzecznikami interesów swojej grupy 
sąsiedzkiej. Pracownicy programu dawali liderom narzędzie w postaci wiedzy, jak efek-
tywnie i skutecznie uruchamiać mechanizmy pomocy dla samych siebie. Odbywało się 
to podczas szkoleń, warsztatów psychologicznych, spotkań z mieszkańcami oraz wła-
dzami samorządowymi, instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa 
w mieście. 

Wraz z Centrum Działania przygotowano w 1996 r. całodzienną promocję progra-
mu pod nazwą KOCHAJMY SOPOT. Jej celem było poprzez różnorodne wydarzenia 
w atrakcyjnych miejscach skupienie jak największej liczby osób mogących zaintereso-
wać się DIALOGIEM. Zorganizowano różne konkursy, a przede wszystkim całodzienną 
sondę uliczną  pomysły mieszkańców zbierano na trzech dużych tablicach w central-
nych punktach miasta  pod nazwą „Co chciałbyś zmienić w Sopocie?”. Rangi wyda-
rzeniom, w odczuciach mieszkańców, nadawał fakt całodziennej obecności prezydenta 
miasta i mediów, które prezentowały zwycięzców. Zebrane w wyniku sondaży opinie 
mieszkańców zostały opracowane i przekazane zarządowi miasta i poszczególnym wy-
działom, a niektóre uwzględniano na bieżąco w codziennej pracy samorządu.

Kiedy funkcjonowanie programu DIALOG i jego fi nansowanie z The German Mar-
shall Fund USAiD dobiegło końca, osoby z Centrum Działania, Grupy Planującej i kilku 
liderów założyło we wrześniu 1997 r., Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Sopo-
tu  DIALOG, aby kontynuować działania rozpoczęte na rzecz społeczności lokalnej.

Ponieważ program rewitalizacji miał wpływ na turystykę uzdrowiskową, tym sa-
mym był także powiązany z budową Domu Zdrojowego, który wybudowano w ramach 
projektu Centrum Haffnera, prowadzonego przez Centrum Haffnera Sp. z o.o., z udzia-
łem Gminy Miasta Sopotu, Banku PKO BP S.A. oraz NDI S.A21. Projekt ten, przygoto-
wywany 10 lat, zrealizowany został w latach 2006-2009 za łączną kwotę ponad 91 mln 
euro. Otwarcie obiektu nastąpiło w lipcu 2009 r. 

Projekt zagospodarowania centrum zaliczany był do największych inwestycji w So-
pocie. Zrealizowane zostały w ścisłym centrum miasta następujące obiekty: 
 Dom Zdrojowy  10 105 m²,
 centrum handlowo-usługowe  7 480 m²,
 hotel  6 030 m²,
 budynek mieszkalny  1310 m²,

21 Udziały wszystkich partnerów spółki zostały wniesione w formie pieniężnej oraz aportu gruntu 
(Miasto Sopot), gruntu i dokumentacji (NDI S.A.). Kapitał zakładowy wyniósł 89,8 mln zł. 
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 budynek parkingowy  9750 m²,
 tunel 191 m z krytą częścią 70 m.

Fot. 2.5. Budowa hotelu Sheraton, stan w lutym 2008 r.
Zdjęcie: A. Czyżewska

Realizacja obiektów objętych Projektem Centrum Sopotu stanowi przykład part-
nerstwa publiczno-prywatnego realizowanego w związku z programem rewitalizacji 
centrum miasta, wspierającego rewitalizację choćby przez to, że powstało około 250 
miejsc pracy (eksploatacja obiektów) i zancząco wzrosłą atrakcyjność i funkcjonalność 
miasta. Całość kosztów przygotowania inwestycji ponosił inwestor na własne ryzyko. 
Miasto wniosło grunt do spółki po spełnieniu określonych warunków, a to: zapewnie-
nia fi nansowania w postaci gotówki i kredytu, uzyskania wszystkich pozwoleń admini-
stracyjnych, podpisania umowy z operatorem hotelu. Miasto po zakończeniu inwestycji 
wymieniło udziały w spółce na własność powierzchni użytkowej w Domu Zdrojowym, 
tunelu i infrastruktury. 

Omawiany program jest komplementarny z inwestycjami dotyczącymi wspiera-
nia turystyki wykorzystującej walory przyrodnicze Sopotu. Do najważniejszych zreali-
zowanych inwestycji, które można tu wymienić, należy zaliczyć projekt pn: Budowa 
Przystani Rybackiej w Sopocie – inwestycja zrealizowana w latach 2006-2007 w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006. Cał-
kowita wartość projektu to 3,35 mln zł, pozyskane dofi nansowanie wyniosło 3,15 mln 
zł. W wyniku realizacji projektu wzniesiono nowy budynek przystani wraz z wyposaże-
niem oraz wykonano drogę dojazdową. Inwestycja ta pozwoliła na ochronę i utrzymanie 
zawodu kilku rodzinom rybackim w kurorcie. 
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Fot. 2.6. Sopot – realizacja 
projektu Budowa przystani 
rybackiej
Zdjęcie: A. Czyżewska

Święta ulicy. Projekt Sopot, ulica Sztuki był realizowany w latach 2004 i 2005 
przez Urząd Miasta przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sopotu. Pierwsza 
edycja projektu odbyła się dzięki otrzymaniu dofi nansowania z programu Phare Roz-
wój Społeczeństwa Obywatelskiego22. Za realizację tego projektu Gmina Miasta Sopotu 
otrzymała nagrodę specjalną Zarządu PEFRON w II Ogólnopolskim Konkursie „Równe 
szanse, równy dostęp” na najlepszy program działań realizowanych przez samorządy 
na rzecz osób niepełnosprawnych, którą w całości przeznaczyła na realizację kolejnej 
edycji projektu. Gmina uzyskała również dofi nansowanie na kolejną edycję projektu 
pn.: Sopot, ulica Sztuki 2005 z Ministerstwa Kultury w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój inicjatyw lokalnych. Sopocka ul. Bohaterów Monte Cassino znalazła się w 2007 
r. na szóstym miejscu w rankingu tygodnika „Wprost” najatrakcyjniejszych, najbardziej 
prestiżowych ulic w Polsce. 

W opisie wykonywanych projektów nie może zabraknąć Budowy pawilonu wysta-
wienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie, którego inicjatorem była Aleksandra 
Szymańska z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Grodzisko  z rekonstruowanymi 
zabudowaniami z VIII w. dostało w Ramach RPO dofi nansowanie w wys. 3,7 mln zł 
i projekt jest realizowany w latach 2009-2011 przez Muzeum Archeologiczne w Gdań-
sku przy wsparciu fi nansowym Sopotu w wys. 1,5 mln zł. Odbywają się tam warsztaty 
żywej historii, warsztaty rzemiosł dawnych oraz plenerowe imprezy.

2.4. Plany i dalsze działania 
Kilkunastoletnie doświadczenia władz sopockich, mieszkańców, organizacji poza-

rządowych w realizacji wspólnych celów i projektów pozwalają na planowanie coraz 
śmielszych przedsięwzięć w formule partnerstwa lokalnego. Władze miasta, po zaspo-

22 Tradycja organizowania święta ulicy zapoczątkowana została przez mieszkańców ul. Obrońców 
Westerplatte, zwanej sopockim Montparnassem w 1998 r.
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kojeniu podstawowych potrzeb społeczności lokalnej, wychodzą z projektami rozwojo-
wymi poza programy mieszkaniowe, ku porządkowaniu przestrzeni publicznych i udo-
stępnianiu ich w nowej formule. 

Na kolejne lata przewidziano do realizacji następujące projekty. 
Hipodrom w Sopocie. Jednym z wiodących projektów przewidzianych do współ-

fi nansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2007-2013 jest realizowany przez Hipodrom Sopot sp. z o.o. projekt 
w formule parku rozrywki pn. „Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w So-
pocie wraz z remontem i rozbudową”. W lipcu 2009 r. decyzją Zarządu Województwa 
Pomorskiego projekt otrzymał dofi nansowanie w wysokości 40 % z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.

Ryc. 2.2.  Projekt hippicznego parku rozrywki – wizualizacja. Hipodrom sp. z o.o. 
Sopot

Źródło: Hipodrom Sopot sp. z o.o. w Sopocie.

Zespół Hipodromu zlokalizowany jest na południowej granicy Sopotu, na styku 
z gdańskim osiedlem Żabianka. Ujęty jest obecnie w czworokąt linii komunikacyjnych, 
obejmujący od północy  ul. Polną, od wschodu – ul. Łokietka, od południa  ul. Rybac-
ką (przyszła Droga Zielona), od zachodu – teren torów PKP. Hipodrom obejmuje obszar 
ok. 40,03 ha. Zespół w całości wykorzystywany jest na cele sportowo-rekreacyjne zwią-
zane z utrzymaniem i treningiem koni oraz zawodami i wyścigami konnymi. Zabudo-
wa związana z zawodami zlokalizowana jest głównie w zabytkowych budynkach pasa 
zachodniego, natomiast część gospodarcza z krytą halą ujeżdżalni znajduje się w pasie 
południowym. Podstawowym zamierzeniem inwestora Hipodrom Sopot sp. z o.o. jest 
utworzenie nowoczesnego ośrodka sportów konnych i rekreacji, bez utraty jego obec-
nego, naturalnego środowiskowo charakteru oraz znaczącej pozycji jako historycznego 
zespołu, wpisanego do rejestru zabytków woj. pomorskiego.

Prace przygotowawcze nad koncepcją projektu i dokumentacją techniczną podjęto 
w 2007 r. Pod koniec 2009 r. rozpoczęto procedury przetargowe, a realizacja części 
zakresu rzeczowego projektu rozpocznie się w IV kwartale 2010. Zakończenie całości 
realizacji projektu planowane jest do końca 2012 roku. 
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Efekty przestrzenne planowanych zmian zapisane zostały w miejscowych planach 
zagospodarowania dla części Sopotu i Gdańska. Umowę partnerską w realizowanym 
przez Hipodrom Sopot sp. z o.o. projekcie zawarły: Polski Związek Jeździecki oraz Aka-
demia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Całko-
wite nakłady fi nansowe w ramach projektu wyniosą około 41,6 mln zł, w tym koszty 
kwalifi kowalne wynoszą 32 mln zł. Wartość dofi nansowania, o jaką stara się wniosko-
dawca to niecałe 13 mln zł, co stanowi 40 % kosztów kwalifi kowanych projektu. Po-
zostałe 60 % wydatków kwalifi kowanych do wsparcia zostanie pokrytych ze środków 
własnych oraz z kredytu inwestycyjnego. Również wydatki związane z eksploatacją 
obiektów objętych projektem będą pokrywane z budżetu Hipodrom Sopot sp. z o.o. 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu hippicznego parku rozrywki 
wykazały zasadność podjęcia tego przedsięwzięcia (tab. 2.2).

Tabela 2.2. Czynniki przemawiające za realizacją projektu Hipodrom – wyniki 
konsultacji społecznych 

Argumentacja Wskazania 
Udostępnienie mieszkańcom terenu pod rekreację (teren dostępny dla 
wszystkich mieszkańców teraz jest zamknięty i niewykorzystany) 54,5%

Teren Hipodromu jest niewykorzystany i niszczeje 38%
Zwiększenie atrakcyjności Sopotu i Żabianki (dla mieszkańców) 24%
Odnowa, remont, modernizacja obiektu 22%
Możliwość organizowania imprez muzycznych, sportowych, rekreacyjnych 14%
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 10%
Źródło: Raport z konsultacji społecznych. Studio Reklamy i Promocji – Pomorska Pracownia Badań 
Społecznych. Styczeń 2009 r. 

„Dom Zdrojowy”. Projekt realizowany będzie w zrekonstruowanym w ramach, wspo-
mnianego już w formule PPP „Centrum Haffnera”, budynku Domu Zdrojowego, w bez-
pośrednim sąsiedztwie ul. Bohaterów Monte Cassino i sopockiego mola. Część nowo po-
wstałego budynku zostanie przeznaczona na nowocześnie wyposażoną galerię sztuki, punkt 
informacji turystycznej i pijalnię wód solankowych z zewnętrzną panoramiczną windą z wi-
dokiem na molo i Zatokę Gdańską23. Wyposażenie Państwowej Galerii Sztuki pozwoli na 
pełnienie wielu funkcji, również edukacyjno-oświatowych. Całość programu funkcjonalne-
go uzupełnią: punkt informacji turystycznej oraz pijalnia wód solankowych 

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 otrzymał 
dofi nansowanie projekt “Budowa przystani jachtowej w Sopocie”. Na realizację tego 
projektu miasto Sopot otrzymało w 2009 r. dofi nansowanie w wysokości 25 mln zł. Koszt 
całości inwestycji to 81,5 mln zł. Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu miasta. 
Prace przy budowie przystani jachtowej potrwają do maja 2011 r., w ramach inwestycji 
powstanie przystań jachtowa ograniczona bokami głowicy mola, ostrogą mola oraz nowy-

23 http://www.sopot.pl/eGmina/pl/cityzone/Dla_przedsiebiorczych/Projekty_Unijne/
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mi falochronami wschodnim i południowym. Wewnątrz portu, w trzech basenach wydzie-
lonych pomostami pływającymi, przewidziano 103 miejsca dla jachtów, na głowicy mola 
powstanie bosmanat, zaplecze socjalne dla żeglarzy oraz mała gastronomia.

Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie – umowę o dofi nansowanie projek-
tu na kwotę 21,8 mln zł podpisano w 2009 r. Projekt uzyskał dofi nansowanie z EFRR 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XI Kultura 
i dziedzictwo kulturowe). W ramach projektu przewiduje się, m.in.: całkowitą wymia-
nę konstrukcji utrzymującej dach, jego powłoki, przebudowę i powiększenie widowni, 
a także modernizację zaplecza sceny.

Kolejny projekt pn. „Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w So-
pocie – Etap I” otrzymał dofi nansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7,8 mln zł; w tym wydatki kwali-
fi kowalne 7,4 mln zł; wysokość dofi nansowania – 3,7 mln zł (50%). Projekt realizowany 
był w partnerstwie przez: Gminę Miasta Sopotu i Sopocką Szkołę Wyższą i obejmował 
renowację północnej części Parku Północnego o powierzchni 15,46 ha, przy czym wy-
konano: specjalistyczne ścieżki, place i miejsca do odpoczynku wraz z małą architek-
turą, oświetlenie parku, prace pielęgnacyjno-ochronne cennych przyrodniczo gatunków 
drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów, a także ścieżkę przyrodniczo-edukacyj-
ną. Park Północny ze względu na swoje walory przyrodnicze, jak i położenie w pasie 
nadmorskim oraz bezpośrednie sąsiedztwie mola, ma ogromny potencjał turystyczny, 
który dzięki projektowi został w pełni wykorzystany. 

Władze Sopotu planują także realizację kolejnego etapu Rewaloryzacji parków 
uzdrowiskowych Sopotu, zgodnie z dotychczasowymi działaniami miasta w zakresie re-
waloryzacji obszarów zielonych miasta. Projekt ten jest powiązany z projektem Urban 
spaces – enhancing the attractiveness and quality of the urban environment, który doty-
czy podniesienia atrakcyjności terenów zielonych Sopotu. Został on wybrany do reali-
zacji w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla Europy Środkowej 
i będzie realizowany w latach 2008-2011. Całkowita wartość projektu to 208 tys. euro, 
zaś pozyskane dofi nansowanie wyniosło 176,8 tys. euro (85% całkowitej wartości pro-
jektu). W ramach projektu gmina zamierza zrealizować miejską ścieżkę dendrologiczną, 
środki projektu pozwolą m.in. na sfi nansowanie stworzenia strategii rozwoju drzewosta-
nu oraz przeprowadzenie oceny stanu drzew. 

2.5. Wpływ realizacji programu na inne zadania, na politykę 
i rozwój miasta
W przypadku Sopotu należałoby mówić bardziej o synergii różnych działań niż 

o wpływie jednego z programów na inne sfery, bowiem programy zarówno gospodarcze, 
społeczne jak i środowiskowe ruszyły równolegle w połowie lat 90. XX w. Za wyjąt-
kowe elementy programu rewitalizacji Sopotu uznano duży udział funkcji turystycznej 
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i uzdrowiskowej w obszarze rewitalizacji, nadający całemu procesowi dość specyfi czny 
charakter; dobrze funkcjonujący system pomocy fi nansowej gminy na rzecz wspólnot 
mieszkaniowych i obecność w procesie rewitalizacji faktycznie realizowanego partner-
stwa publiczno-prywatnego, w tym podjęcie przez miasto współpracy przy realizacji 
swojego „projektu fl agowego” – czyli tzw. Centrum Haffnera.

Program rewitalizacji posłużył jako narzędzie do optymalnego planowania, reali-
zacji remontów i modernizacji zasobów komunalnych gminy. Na pewno wpłynął na 
zwiększenie efektywności gospodarowania nieruchomościami – wyższą jakość usług 
świadczonych na rzecz użytkowników i dalszą poprawę współpracy pomiędzy miesz-
kańcami a Urzędem Miasta. W efekcie realizacji programu możliwy stał się wzrost war-
tości majątku gminy.

Tak konsekwentna realizacja programu rewitalizacji nieprzerwanie od 1997 r. nie 
byłaby możliwa, gdyby nie bogacąca się społeczność sopocka24. Publiczne inwestycje 
z założenia stymulowały wzrost gospodarności i przedsiębiorczości mieszkańców. Mia-
ło to wpływ nie tylko na wzrost liczby kredytów, ale też na wzrost wartości nieruchomo-
ści. O ile ceny mieszkań w 1997 r. były na poziomie średnio 2000 zł za 1 m2, to obecnie 
sięgają nawet 25 000 zł za 1 m2. Chętnie lokują się w Sopocie fi rmy, a wydarzenia kultu-
ralne o zasięgu krajowym i europejskim przyciągają rzesze turystów oraz mieszkańców 
sąsiednich gmin. Zrealizowano znaczne inwestycje umożliwiające Sopotowi funkcjono-
wanie poza sezonem  Aqualand, zagospodarowanie centrum Sopotu. W trakcie realiza-
cji jest port jachtowy i sala kongresowa. 

Oceniając efekty działania programu rewitalizacji, trzeba zwrócić szczególną uwa-
gę na lokalne uwarunkowania, które mają ogromny wpływ przy realizacji założeń pro-
gramowych rewitalizacji. Są to przede wszystkim:
 wiek zabudowy Sopotu (budynki powstawały na przełomie XIX i XX wieku, przez 

wiele lat nie były remontowane, a przez to były silnie zdegradowane),
 objęcie całego obszaru miasta ochroną konserwatorską, stąd obowiązujące duże 

obostrzenia konserwatorskie, co znacznie podraża koszty remontu,
 budowanie domów bez podpiwniczenia – w sąsiedztwie pojawiło się wiele ko-

mórek, mieszkańcy byli niechętni wyburzaniu ponadstandardowych pomieszczeń 
gospodarczych,

 prywatyzacja garaży obok budynków, co stanowiło utrudnienie przy realizacji in-
westycji z racji oporu właścicieli do zamiany garażu np. na miejsce parkingowe 
bądź boks w garażu podziemnym,

 prywatyzacja budynków po obrysie budynku, co ograniczało możliwości wspólnot 
do traktowania nieruchomości jako inwestycji.
Dodatkowymi utrudnieniami mającymi wpływ na odnowę zasobów przy udziale 

wspólnot mieszkaniowych jest:

24 Dane Urzędu Statystycznego w Gdańsku z 31 marca 2007 r. odnośnie do Sopotu wskazują, 
że statystyczny sopocianin zapłacił w 2007 r. 1 058,72 zł podatku dochodowego (w Gdańsku 
odpowiednio: 731, 28 zł, w Gdyni – 750 zł). 
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 niski poziom dochodów niektórych członków wspólnot – przy bardzo wysokim 
koszcie remontu całkowitego,

 brak zainteresowania ze strony niektórych członków wspólnot mieszkaniowych,
 dewastacja części wspólnych budynku przez jej współlokatorów,
 konfl ikty wśród mieszkańców.

Po roku działania programu Rada Miasta Sopotu postanowiła rozszerzyć obszar 
rewitalizacji z czterech kwartałów pilotażowych – wytypowanych do I etapu  o pozo-
stałe dziewięć, tj. na cały teren wyznaczony do rewitalizacji w ramach opracowanego 
programu. 

O ile małe możliwości inwestycyjne wielu mieszkańców, szczególnie emerytów, 
stanowiły barierę szybkich przekształceń kwartałów mieszkaniowych, to niechęć miesz-
kańców i właścicieli garaży do zmian otoczenia budynków była przeszkodą do prze-
kształcania kwartałów z udziałem inwestora zewnętrznego. 

Najpoważniejszą barierą we wdrażaniu programu jest jednak brak podstaw praw-
nych, umożliwiających wsparcie prywatnych właścicieli nieruchomości w ich działa-
niach na rzecz rewitalizacji. Przez 20 lat funkcjonowania samorządów programy rewi-
talizacji nie doczekały się systemowego wsparcia fi nansowego przez rząd kosztownych 
operacji przekształceń. 

2.6. Podsumowanie
Największym benefi cjentem programu rewitalizacji Sopotu, konsekwentnie wdra-

żanego od 1997 r. są mieszkańcy bezpośrednio uczestniczący w programie. Sopocki pro-
gram rewitalizacji wyróżniał się wspieraniem demokracji lokalnej i trwałymi podstawa-
mi fi nansowania. Otwartymi konsultacjami, współdecydowaniem, bezpośrednią pracą 
przekonano mieszkańców, że są podmiotem samorządności lokalnej. Program rewitali-
zacji nie miałby tak dobrych efektów, gdyby nie poprzedzające go doświadczenia z prac 
nad strategią rozwoju miasta, rozpoczętych w 1993 r., i współpracy z organizacjami po-
zarządowymi, datującej się od 1995 r. Nie bez znaczenia jest to, że władze miasta Sopotu 
od 1990 r. realizowały konsekwentnie politykę prywatyzacyjną zasobów komunalnych 
i usług, w tym również zarządzania gospodarką mieszkaniową. Funkcjonowanie od 1994 
r. sprywatyzowanej administracji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowy-
mi, przy równoległej prywatyzacji lokali mieszkalnych i użytkowych, doprowadziło do 
zmniejszenia udziału środków fi nansowych z budżetu miasta w utrzymaniu i remontach 
zasobów mieszkaniowych na rzecz zwiększającego się udziału fi nansowego współwła-
ścicieli i właścicieli prywatnych nieruchomości.

Sukces Sopotu jako lidera w programach rewitalizacji miast oparty jest na następu-
jącym, wciąż obowiązującym systemie:
 precyzyjna diagnoza stanu, wynikająca min. z badań socjologicznych kilkakrotnie 

powtarzanych;
 uspołecznione planowanie i programowanie rozwoju;
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 konsekwentne wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta, ścisłe powiązanie programu 
rewitalizacji ze strategią, politykami miasta, planami zagospodarowania prze-
strzennego, Wieloletnim Planem Inwestycyjnym;

 oferta władz – miasto prowadzi programy fi nansowe wspierające udział mieszkań-
ców w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, społecznych i gospodarczych;

 wyjątkowo dobrze funkcjonujący system pomocy fi nansowej gminy na rzecz 
wspólnot mieszkaniowych, co doprowadziło do powszechnie odczuwanego sukce-
su programu;

 duży udział funkcji turystycznej i uzdrowiskowej w obszarze rewitalizacji, nadają-
cy całemu procesowi powiązanie z gospodarczym rozwojem miasta;

 faktyczna realizacja w procesie rewitalizacji partnerstwa publiczno-prywatnego, 
w tym podjęcie przez miasto współpracy przy realizacji swojego „projektu fl ago-
wego”, czyli tzw. Centrum Haffnera.

Sukces odniesiony przez miasto Sopot w zakresie poprawy stanu technicznego bu-
dynków prywatnych oraz wspólnot mieszkaniowych został zbudowany dzięki przemy-
ślanej i szczegółowo zaplanowanej współpracy pomiędzy władzami miasta, bankiem 
fi nansującym remonty wspólnot oraz właścicielami lokali, którzy wskutek akcji promo-
cyjnej urzędu i prywatnych zarządców uświadomili sobie konieczność ochrony i zadba-
nia o części wspólne swych nieruchomości. Pilotażową wspólnotą, która była inspiracją 
do wypracowania narzędzi wsparcia, byli mieszkańcy zabytkowego budynku przy ul. 
Parkowej 10, który architekt miasta Sopotu p.Lippke, pod koniec XIX w. wybudował 
dla swojej rodziny (fot. 2.7). 

Fot. 2.7. Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Parkowej 10
Zdjęcie: A. Czyżewska.
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Najważniejszym osiągnięciem programu jest rozpowszechnienie wśród miesz-
kańców zachowań aktywnych i postaw przedsiębiorczych, zachęcanie do współudziału 
w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z procesem rewitalizacji, a tym 
samym wzbudzenie poczucia odpowiedzialności w kreowaniu wizerunku miasta. Ge-
nius loci wzbogacany jest nowymi atrakcjami, takimi jak Krzywy Domek (fot. 2.8) 
przy głównej ulicy miasta, który stał się ikoną Sopotu i jest najczęściej fotografowanym 
obiektem. 

Fot. 2.8. Krzywy Domek, ul. Bohaterów Monte Cassino
Zdjęcie: A. Czyżewska.

Sopot jest nie tylko przykładem samorządu, który postawił na ochronę tożsamości 
miejsca, ale także samorządu, który znakomicie wykorzystał szansę daną 20 lat temu 
społecznościom lokalnym po pierwszych demokratycznych wyborach w powojennej 
Polsce25.

25 Więcej o dokonaniach Sopotu [w:] Dwadzieścia lat sopockiego samorządu 1990-2010, Wygrana 
Szansa, Sopot 2010.
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Rozdział 3. Rewitalizacja śródmieścia Lublina

3.1. Wprowadzenie 
Specyfi ką rewitalizacji śródmieścia Lublina jest długotrwałe sprzężenie zwrot-

ne zachodzące między sferą inwestycji technicznych i renowacyjnych a obszarem 
aktywności kulturalnych. Wynika to w dużej mierze z akademickiego charakteru 
miasta  znaczącej aktywności niszowych grup artystycznych towarzyszy duży po-
pyt na różnorodną ofertę wydarzeń kulturalnych. Jednocześnie odczuwana jest po-
trzeba przyspieszenia procesów odnowy historycznej tkanki miejskiej i odrobienia 
dziesięcioleci zaniedbań, przy świadomości ograniczeń w fi nansowaniu inwestycji. 
W pewnej mierze aktywność kulturalna służy kompensowaniu niedoborów kapi-
tałów prywatnych i publicznych potrzebnych na renowację zasobów dziedzictwa 
kulturowego Lublina.

Liczba stałych mieszkańców Lublina sięgała na koniec 2008 r. 350,5 tys. Studiuje 
tu od 80 do 100 tysięcy studentów. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) jest 
największym pracodawcą w mieście. Inne uczelnie to: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
Uniwersytet Przyrodniczy (dawna Akademia Rolnicza), Uniwersytet Medyczny (daw-
niej Akademia Medyczna), Politechnika Lubelska oraz liczne uczelnie prywatne, takie 
jak: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Wyższa Szkoła Ekonomii i In-
nowacji czy Metropolitalne Seminarium Duchowne. 

Zabytkowy zespół miejski Lublina obejmuje obszar 250 ha, z czego jedynie 7 ha 
stanowi zespół staromiejski położony w granicach dawnych murów obronnych (ryc. 3.1). 
Liczba mieszkańców śródmieścia (łącznie ze Starym Miastem) jest szacowana na 20 tys. 
osób. Natomiast liczba ludności Starego Miasta nie przekracza 2 tys. osób i ma tenden-
cję malejącą.

Stare Miasto obejmuje obszar „przedlokacyjny”, rozpoczynający się Bramą 
Grodzką od strony Zamku i położony wzdłuż ul. Grodzkiej, oraz jego lokacyjną część 
w granicach XIV-wiecznych murów miejskich, z Rynkiem i wachlarzem ulic odcho-
dzących od niego na zachód i południe. Swoistością lubelskiego zespołu staromiej-
skiego jest plan rozrysowany na siatce łukowo-promienistej, wynikającej z rzeźby 
terenu, a także oskarpowanie większości kamienic, uzasadnione względami konstruk-
cyjnymi (budynki na podłożu lessowym osłabionym wyrobiskami wielu poziomów 
piwnic zostały oskarpowane około XVII w. dla wzmocnienia ich konstrukcji). Dzięki 
tym dwóm cechom kąty proste występują tu dość rzadko, a ulice zaskakują zmienno-
ścią planów i zamknięć (fot. 3.1).
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Ryc. 3.1. Widok Lublina z 1608 roku
Źródło: Według Hoggenberga De civitatis orbis terrarum.

Obszar śródmieścia rozciąga się na południe i zachód od Bramy Krakowskiej, 
wzdłuż dawnego traktu krakowskiego (obecnie ul. Narutowicza) oraz ul. Krakowskie 
Przedmieście, wytyczonej w okresie jagiellońskim jako reprezentacyjna ulica miasta 
Trybunału Koronnego. W najstarszej części miasta znajduje się bardzo wiele klaszto-
rów i dawnych pałaców znaczących rodzin Pierwszej Rzeczypospolitej, które ofero-
wały mniej lub bardziej godziwe warunki zamieszkania stronom procesów sądowych 
podczas sesji Trybunału Koronnego. Cześć obiektów klasztornych i pałaców została 
poważnie zniszczona w wojnach połowy XVII w., a bezpowrotnie utraciła swe pierwot-
ne funkcje pod koniec XVIII w., w okresie przekształceń dokonywanych przez komisję 
Boni Ordinis. Nadal jednak śródmieście Lublina ilustruje historyczną koncepcję mia-
sta pełniącego ważne funkcje publiczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Natomiast 
sama tkanka zabudowy historycznej, często przebudowywana i modyfi kowana, ale dość 
rzadko dotknięta całkowitym zniszczeniem, stanowi dobrze czytelny zapis nawarstwień 
kulturowych. W naszej części Europy, z jej burzliwą historią i różnorodnymi wpływami 
cywilizacyjnymi, stanowić to może unikalne świadectwo historycznego rozwoju miast, 
pod warunkiem wszakże, że znaczenie tego „zapisu” zostanie udostępnione pokoleniom 
obecnym i przyszłym. 



Rewitalizacja śródmieścia Lublina 81

Fot. 3.1. Ulica Jezuicka z widokiem na szczyt Bramy Krakowskiej.
Zdjęcie: E. Kipta. 

Ważnym atutem miasta są jego walory środowiskowe: rzeźba terenu, doliny rzecz-
ne i wąwozy wolne od zabudowy i przenikające układ urbanistyczny, obszary zieleni 
łęgowej i leśnej. W przeszłości zapewniały one miastu obronność, a współcześnie sta-
nowią obszar ekspozycji panoramy zabytkowego kompleksu miejskiego. Zapewniają 
korzystne warunki do przewietrzania miasta, łatwy dostęp do zieleni, a wraz z walorami 
ekologicznymi regionu tworzą potencjał dla rozwoju rekreacji plenerowej (fot. 3.2).

Lublin, który już w XIII w. był miastem wg prawa polskiego1, otrzymał magdebur-
skie prawa miejskie w 1317 r., a stolicą województwa pozostaje niezmiennie od XV w.2 
Funkcje administracyjne i publiczne (przede wszystkim Trybunał Koronny) były więc 
niemal zawsze, obok handlu, ważnym czynnikiem formującym rangę miasta. Najlep-
szym okresem rozwoju Lublina były czasy panowania Jagiellonów. Miasto położone 
na trakcie krakowsko-wileńskim, z zamkiem królewskim, Trybunałem Koronnym, pra-

1 Potwierdzają to nie tylko najstarsze źródła historyczne czy wykopaliska archeologiczne, ale też za-
łożenie klasztoru O.O. Dominikanów w 1253 r. – dominikanie, jako zakon kaznodziejski, zakładali 
swoje klasztory w miastach. 

2 W okresie rozbiorów Lublin pozostawał stolicą guberni.
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wem składu i czterema słynnymi jarmarkami, było jednym z najważniejszych ośrod-
ków Pierwszej Rzeczypospolitej. Z tego okresu pochodzą najważniejsze zabytki Lublina 
i zrąb układu urbanistycznego poza murami miasta – dostosowany do funkcji publicz-
nych związanych z Trybunałem Koronnym. Krakowskie Przedmieście – główna ulica 
centrum została wytyczona w XVI w., gdy wcześniejszy przebieg traktu krakowskie-
go zablokowano renesansowym pałacem Parysów. W 1569 roku odbył się historyczny 
Sejm Lubelski, który zdecydował o ustanowieniu Unii Polski z Litwą będącej bezprece-
densowym wówczas projektem politycznym, którego wiele zasad przypomina dzisiejszą 
UE (Kiaupiene, Zakrzewski 2008). Wojny połowy XVII w. i przeniesienie stolicy do 
Warszawy zakończyły okres największej prosperity, ale do rozbiorów – dzięki funkcjom 
sądowniczym – Lublin był ważnym miejscem na mapie Polski. 

Fot. 3.2. Widok na wzgórze staromiejskie z kościołem św. Wojciecha
Zdjęcie: E. Kipta.

Spowolnienie rozwoju a nawet okresy regresu wywoływane wojnami miały sto-
sunkowo łagodny, jak na środkowoeuropejskie realia, przebieg. W XVIII w. dzięki ko-
misji Boni Ordinis, wiele obiektów zniszczonych w wojnach XVII w. zyskało nowe 
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funkcje i klasyczny wystrój. Stosunkowo niewielki zakres późniejszych zniszczeń, ale 
i brak okresu prosperity w XVIII, XIX i XX w. pozwolił zachować zwarty układ histo-
ryczny miasta i wiele zabytków renesansowych i barokowych. Nietypowym dla naszej 
części Europy zrządzeniem historii, Lublin zachował czytelne nawarstwienia kolejnych 
etapów swojego rozwoju. Ceną za zachowanie tej tkanki historycznej była postępująca 
degradacja Starego Miasta i wielu fragmentów centrum miasta, którą zaczęto odrabiać 
dopiero w naszych czasach.

3.2. Lokalne podstawy programu rewitalizacji 
Zniszczenia II wojny światowej w Lublinie dotknęły jedynie pojedyncze budynki 

Starego Miasta w granicach murów miejskich i w zachodniej części śródmieścia. Jed-
nocześnie niemal całkowitemu zniszczeniu uległa dzielnica żydowska, położona wokół 
Zamku, na północ i wschód od wzgórza staromiejskiego. W latach 1944-54, w ramach 
odbudowy zniszczeń wojennych, odtworzono zniszczone budynki staromiejskie, odno-
wiono elewacje budynków, a u podnóża Zamku wzniesiono nowe założenie placu Zebrań 
Ludowych (obecnie plac Zamkowy), uformowane w kształcie elipsy z pierzeją kamienic 
wzorowanych na pierwotnej zabudowie nieistniejącej już ul. Szerokiej. Budynki, które 
przetrwały wojnę w znośnym stanie nie zyskały żadnych ulepszeń, natomiast zostały 
bardzo intensywnie zasiedlone. Do lat 70. XX w. wiele mieszkań nie posiadało wody 
ani kanalizacji, często kilka rodzin korzystało ze wspólnej kuchni, a wspólne ubikacje na 
podwórzu nie należały do rzadkości. Do końca lat 80. XX w. właściciele posesji zostali 
pozbawieni jakiegokolwiek wpływu na stan swoich domów. W większości przypadków 
władze PRL nie zadawały sobie nawet trudu przeprowadzania wywłaszczeń. Władze 
„nowego porządku” użytkowały zasoby tradycyjnej zabudowy miejskiej bez respektu 
dla ich historii. Traktowano je jako „przeżytek burżuazyjny” czasowo przydatny do mo-
mentu wybudowania „świetlanej przyszłości”3.

W tej sytuacji skutki powojennego „liftingu” Starego Miasta musiały być nietrwa-
łe, a jednocześnie każdy mieszkaniec marzył o przeniesieniu się do „nowych bloków”, 
powstających coraz liczniej na obrzeżach miasta. Stare Miasto, odcięte linią murów 
miejskich od śródmieścia, stawało się enklawą o coraz gorszej opinii. Ale i śródmieście, 
choć pozostawało głównym skupiskiem usług i urzędów, popadało w stagnację i zanie-
dbanie ze względu na niemal całkowity zanik remontów. Na szczęście, nie zrealizowano 
wtedy żadnego z pomysłów radykalnej modernizacji śródmieścia, choć takich koncepcji 
nie brakowało. Liczył się wtedy jedynie rozrost miasta i budowa nowych osiedli. Lublin 
końca epoki PRL był nadal miastem historycznym, ale mocno „nadgryzionym zębem 
czasu”. Stan nawierzchni ulic, budynków, a nawet oferta usług były ilustracją wszystkie-

3 Ze względu na rosnący dystans czasowy i wybiórcze dokumentowanie historii, pozwalam sobie 
przypomnieć ten sposób traktowania zabudowy miejskiej. Skutki takiego podejścia tkwią głęboko 
w podświadomości pewnych grup społecznych i zawodowych i do dzisiaj mają wpływ na politykę 
wobec miast. 



84  Ewa Kipta

go pejoratywnego, co rozumiano pod pojęciem „ściany wschodniej”. Żywotność zacho-
wały jedynie środowiska akademickie i kulturalne o charakterze niszowym, wywodzące 
się ze środowisk niezależnych. 

Okres transformacji i przywrócenia samorządności, podobnie jak w innych pol-
skich miastach, był przede wszystkim radykalnym przewartościowaniem priorytetów. 
Rozwój przedsiębiorczości zmienił zasadniczo „geografi ę” handlu i usług. Na osiedlach 
pojawiły się sklepy a za nimi supermarkety, które bardzo szybko obaliły tradycyjny mo-
nopol centrum miasta na funkcje handlowe. Z kolei banki zaczęły stopniowo przejmo-
wać kamienice przy głównej ulicy – rozpoczynając prace renowacyjne w śródmieściu, 
ale jednocześnie zagrażając społecznej aktywności. Zabytki Starego Miasta okazywały 
się często własnością prywatną należącą do ludzi pozbawionych środków na konieczną 
ich renowację. Stan wszystkich ulic śródmieścia i Starego Miasta był do tego stopnia 
katastrofalny, że samorząd przeprowadził renowację ul. Świętoduskiej (wraz z przywró-
ceniem jej historycznej nazwy), w trybie porozumienia z administracją województwa 
w 1992 r., jeszcze zanim formalnie zaczął być odpowiedzialny za stan ulic.

3.2.1. Geneza rewitalizacji Starego Miasta i śródmieścia
Program Rewaloryzacji Starego Miasta opracowany na przełomie lat 60. i 70. XX 

w. pod kierunkiem arch. Jadwigi Jamiołkowskiej był pierwszym kompleksowym opra-
cowaniem planistyczno-realizacyjnym odnowy całego obszaru. Pomimo że powstawał 
w okresie zanegowania własności prywatnej, uwzględniał i respektował historyczne 
podziały własnościowe. Odchodził też od, popularnej w tamtych czasach, doktryny 
likwidowania zabudowy wewnątrz kwartałów, zachowując zabudowę ofi cyn – często 
starszych od wielokrotnie przebudowywanych kamienic frontowych. Postulował wpro-
wadzenie działalności kulturalnej, jako budującej atrakcyjność turystyczną zespołu sta-
romiejskiego. Program opracowano na podstawie studiów socjotopografi cznych, ana-
lizujących sytuację społeczną mieszkańców. Stanowiło to znaczącą modyfi kację ów-
czesnych metod planistycznych. Niestety, realizacja tego programu w latach 1970-90 
nie mogła spełnić jego ambitnych założeń. Ograniczone fi nansowanie i wieloletni cykl 
realizacji kompleksowych renowacji budynków sprawiły, że w ciągu 20 lat dokona-
no renowacji zaledwie 10 % obiektów staromiejskich. Prace budowlane przyczyniły 
się do degradacji nawierzchni ulic i infrastruktury podziemnej, której główny system, 
pochodzący z 1925 r., rozbudowywano w sposób prowizoryczny, bez kompleksowej 
modernizacji. To zaniechanie powodowało nieszczelności sieci wodno-kanalizacyjnych, 
co w podłożu lessowym wywoływało wymywanie kawern, podmywanie fundamentów 
i prowadziło do coraz częstszych awarii. 

Jednocześnie należy docenić wiele pozytywnych efektów tych prac, do których 
należy opracowanie niemal pełnego programu badań historycznych, dobre rozpozna-
nie nawarstwień i etapów rozwoju zabudowy staromiejskiej dzięki badaniom arche-
ologicznym i architektonicznym, renowację budynków, w większości adaptowanych 
dla potrzeb działalności kulturalnej. Wśród nich trzeba wymienić gmach Trybunału 
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Koronnego z jego polichromowanymi wnętrzami, Młodzieżowy Dom Kultury w ka-
mienicy przy ul. Grodzkiej 11 oraz kompleks kamienic Grodzka 3, 5, 5a, odnawianych 
w latach 1981-1987, przeznaczonych na Dom Stowarzyszeń Twórczych (fot. 3.3), 

Fot. 3.3. Sień i podwórka kamienicy przy ul Grodzkiej 3
Zdjęcie: E. Kipta.

z cennymi polichromowanymi stropami drewnianymi i polichromowanymi wnętrzami 
sal reprezentacyjnych pierwszego piętra. Te realizacje miały duże znaczenie dla ak-
ceptacji walorów historycznych i estetycznych, były początkiem przełamywania ne-
gatywnych stereotypów wynikających z zaniedbania. Niestety, w znacznie mniejszym 
zakresie realizowano obiekty o przeznaczeniu handlowo-usługowym czy mieszkalnym. 
W osiemnastu odnowionych budynkach zrealizowano zaledwie dziesięć mieszkań, trzy 
niewielkie lokale gastronomiczne i żadnego sklepu. W latach 80. XX w., ze względu na 
ogólną zapaść gospodarczą, aktywność inwestycyjna została zasadniczo zredukowana, 
ale nadal trwały prace badawcze i projektowe, z rozszerzeniem ich na rejon najstarsze-
go odcinka Krakowskiego Przedmieścia. Jedną z ważnych inwestycji, która korzystnie 
oddziaływała na zabytkowy kompleks śródmieścia Lublina, była budowa dwujezdnio-
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wej trasy w relacji północ-południe w dolinie Bystrzycy, na wschód od wzgórza staro-
miejskiego. Dzięki tej trasie, zwanej obecnie aleją Unii Lubelskiej, nastąpiło znaczne 
odciążenie ruchu w ulicach przebiegających wzdłuż zachodniej linii murów miejskich, 
a odgradzających Stare Miasto od śródmieścia. Droga ta pozwoli na zasadniczą zmianę 
wzajemnych relacji tych dwóch części miasta w następnej dekadzie.

Przywrócenie samorządności i transformacja gospodarcza zasadniczo zmieniły 
możliwości realizacji odnowy lubelskiego zespołu staromiejskiego. Przede wszystkim 
nastąpiło przywrócenie własności prywatnej nieruchomości. W Lublinie oznaczało to 
konieczność regulacji stanów własnościowych gruntów, a w efekcie dość oczywiste „od-
krycie”, że większość zabytkowych posesji jest własnością prywatną, należącą do wielu 
spadkobierców dawnych właścicieli, którzy nie mieli ani środków fi nansowych, ani też 
umiejętności dbania o stan nieruchomości. Samorząd także dysponował bardzo skrom-
nym budżetem i z najwyższym trudem fi nansował bardzo wąski – tym razem dobrze, 
że wąski – „front robót” rozpoczętych przed 1990 r., nie mając doświadczenia w tego 
typu inwestycjach. W pierwszej kadencji samorządu priorytetami były, z konieczności, 
remonty skandalicznie zaniedbanych ulic oraz okiełznanie żywiołowej działalności han-
dlowej, bez jej zadławienia. Już w 1993 r. podjęto jednak modernizację Krakowskiego 
Przedmieścia, połączoną z przebudową uzbrojenia podziemnego. Prace rozpoczęto od 
zachodniej, XIX-wiecznej części ulicy, nabierając doświadczenia w miarę przybliżania 
się robót do starszych części miasta. Na ostatni odcinek ulicy wraz z placem Litewskim 
rozpisano w 1995 r. konkurs architektoniczny, który pomógł określić kształt odcinka 
zwanego obecnie „deptakiem”. Wtedy samorząd dysponował już nieco większymi moż-
liwościami inwestycyjnymi oraz zyskał zdolności prawne i organizacyjne do budowy 
i modernizacji infrastruktury miejskiej.

3.2.2. Początki rewitalizacji w latach 1995-2004
W 1995 roku rozpoczęto systematyczne prace nad renowacją Starego Miasta. Ko-

lejna, duża awaria na dolnym odcinku ulicy Grodzkiej stała się przyczynkiem do decyzji 
Zarządu Miasta o przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji uzbrojenia tego frag-
mentu miasta z jednoczesną wymianą nawierzchni ulic i ich oświetleniem. W ciągu kil-
ku miesięcy opracowano koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznych Starego 
Miasta oraz dokonano aktualizacji, wspomnianego wcześniejszego Programu Rewalo-
ryzacji Starego Miasta. Jednocześnie, jako uzasadnienie uchwały Rady Miasta, opraco-
wano zarys strategii rewitalizacji Starego Miasta w którym zdefi niowano cztery obszary 
interwencji, określając rolę różnych podmiotów w ich realizacji. Oczywistością było 
stwierdzenie odpowiedzialności miasta za stan przestrzeni publicznych i infrastruktury 
technicznej oraz uznanie ich poprawy za warunek konieczny nie tylko do uruchomienia 
wszelkich dalszych inwestycji renowacyjnych, ale nawet do normalnego funkcjonowa-
nia Starego Miasta w dotychczasowej formie. Natomiast zasadnicza zmiana polegała na 
określeniu dalszych celów i odpowiednim „rozpisaniu” inwestycji na wiele podmiotów. 
Renowacja Starego Miasta i dbałość o stan zabytków przestały być wyłącznym zada-
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niem administracji publicznej i służb konserwatorskich, gdyż taki model nie tylko nie 
sprawdził się, ale też przestał być realny w nowym porządku prawnym. Rozwój usług 
i turystyki został „oddany” w ręce prywatnych przedsiębiorców. Program wspierania 
aktywności kulturalnej i społecznej przekazano środowiskom i instytucjom kultury oraz 
organizacjom społecznym, a miasto mogło występować w roli partnera wspierającego. 
Program sanacji zasobów mieszkaniowych zdefi niowano jako zależny od właścicieli 
kamienic, przy czym miasto miało tu zadania wynikające przede wszystkim ze swoje-
go stanu posiadania, ale także jako podmiot administrujący tymi zasobami. Zasadnicze 
ustalenia strategii rewitalizacji Starego Miasta z 1995 r. przystawiono w tab. 3.1.

Tabela 3.1. Programy i etapy rewitalizacji Starego Miasta w Lublinie – strategia z 1995 r. 
Program poprawy 

przestrzeni publicznych 
i zieleni

Program wspierania 
aktywności kulturalnej 

i społecznej

Program sanacji zaso-
bów mieszkaniowych

Program wspierania 
rozwoju usług i tu-

rystyki
ETAP PIERWSZY

renowacja ulic Grodz-
kiej i Bramowej oraz 
Rynku (z sieciami)

urządzenie parku na 
Podwalu

renowacja ulic Rybnej, 
Olejnej, Jezuickiej, 
Złotej, Placu po Farze

Teatr NN w Bramie 
Grodzkiej

Fundacja „Galeria na 
prowincji” w Teatrze 
Starym 

inne inicjatywy społecz-
ne i kulturalne

renowacja kamienic 
miejskich
mieszkania zastęp-

cze dla rozgęszcze-
nia mieszkanców
wyprowadzanie 

lokatorów z margi-
nesu społecznego
wprowadzanie opła-

calnego poziomu 
czynszów 

rozwój usług 
w parterach ulic 
Grodzkiej i Bra-
mowej
renowacja kamie-

nic rynkowych
rozwój usług dla 

turystów
„renesans kultu-

ralny”

ETAP DRUGI
urządzenie pozosta-
łych ulic, placów 
zabaw i podwórek 
przy odnawianych 
kamienicach

stopniowa poprawa 
opłacalności działal-
ności kulturalnej
rozwój inicjatyw na 

zasadach komercyj-
nych 

rozszerzenia zakre-
su remontów
poprawa standar-

dów zamieszkania
przekształcenia 

Starego Miasta 
w atrakcyjne miej-
sce zamieszkania 

rozwój małych 
hoteli i pensjona-
tów
powstanie restau-

racji o wysokim 
standardzie 
zmiany jakościo-

we oferty usługo-
wej turystycznych

PROJEKTY WSPIERAJĄCE
modernizacja Krakowskiego Przedmieścia
budowa parkingów wokół Starego Miasta
przekształcenie obszarów Podzamcza przyległych do wzgórza Czwartek
Źródło: Lubelska Pracownia Urbanistyczna. 

Taki obraz zmian, w którym samorząd nie występuje już jako główny aktor wszel-
kich działań, a jedynie jako podmiot odpowiedzialny za tworzenie warunków do ak-
tywności innych podmiotów wydaje się obecnie dość oczywisty. Wtedy jednak zmiana 
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ta, ujawniona w ofi cjalnym dokumencie, była obaleniem wieloletnich nawyków i za-
przeczeniem żywej jeszcze wtedy iluzji rzekomej omnipotencji każdej władzy. Gwoli 
ścisłości należy tu dodać, że iluzja ta zdaje się nadal obowiązywać w środowisku dzien-
nikarskim – jest bowiem wygodna aby wskazywać winnych wszelkich zaniedbań, a tych 
jest wciąż sporo.

W początkowym okresie realizacja tej strategii przebiegała wyjątkowo skutecznie. W la-
tach 1995-1997 przeprowadzono modernizację ul. Grodzkiej i Bramowej wraz z Rynkiem, 
modernizując jednocześnie główne sieci uzbrojenia podziemnego. W tym samym czasie do-
konano modernizacji Krakowskiego Przedmieścia i placu Zamkowego – prowadzących do 
obu głównych bram miejskich. Nowe oświetlenie poprawiło bezpieczeństwo tych ulic, ale 
też znacząco wpłynęło na estetykę. Dzięki likwidacji ruchu kołowego na wschodnim odcin-
ku Krakowskiego Przedmieścia, Stare Miasto, już wcześniej wyłączone z ruchu, odzyskało 
organiczne połączenie ze śródmieściem, a plac Władysława Łokietka, przed ratuszem, prze-
stał pełnić funkcję ronda i po przebudowie przyłączył Stare Miasto do centrum Lublina.

Fot. 3.4. Plac Władysława Łokietka z Bramą Krakowską.
Zdjęcie: E. Kipta.

Brama Krakowska, ratusz i kamienice na Krakowskim Przedmieściu uzyskały 
znacznie lepszą ekspozycję ich walorów architektonicznych. Tych zmian dokonano 
dzięki konsekwentnej polityce inwestycyjnej prowadzonej przez Pawła Bryłowskiego, 
Prezydenta Miasta Lublin w drugiej kadencji samorządu, ale także dzięki ciągłości wizji 
zabytkowego śródmieścia Lublina i społecznej presji na odrobienie zaniedbań w należy-
tym traktowaniu tradycyjnej tkanki miejskiej.
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Znaczenie presji społecznej było w tym wypadku rzeczywiście istotne, gdyż wy-
wołało ciąg zmian w życiu śródmieścia i natychmiastowe niemal „zagospodarowanie” 
inwestycji miejskich. O ile w 1995 r., podczas konkursu na Krakowskie Przedmieście 
samo jury konkursowe powątpiewało o zasadności umieszczenia ławek, stolików i pa-
rasoli w zatłoczonej jeszcze samochodami ulicy, to już w 1996 r. mieszkańcy korzystali 
z walorów „deptaka”, choć na dalszym trwały jeszcze prace budowlane. W ślad za tą re-
akcją rozpoczęła się przebudowa lokali usługowych na parterach, gdzie zamiast sklepów 
pierwszej potrzeby powstawały, jeden za drugim, lokale gastronomiczne i sklepy „mar-
kowe”. Co ważniejsze, presja banków na zajmowanie kolejnych kamienic śródmiejskich 
wyraźnie zelżała, gdy tylko ograniczono możliwość dojazdu samochodów. Nowi in-
westorzy dążyli do odnowienia parterów kamienic, na których powstawały ich lokale. 
Służby konserwatorskie zalecały jednak renowację całych elewacji. Dzięki kolorystyce 
opracowanej na podstawie badań architektonicznych elewacji kamienic dla głównych 
ulic centrum, ale także dzięki stosunkowo niewielkiej skali lubelskich kamienic, udało 
się stosunkowo szybko odnowić znaczną część elewacji głównych ulic centrum miasta.

Na Starym Mieście sytuacja była o tyle trudniejsza, że układ kamienic nie spełniał 
wymogów współczesnego handlu czy usług. Tutaj o rozwój nowych funkcji zadbały 
środowiska kulturalne, które potrafi ły traktować ograniczenia wynikłe z dawnego ukła-
du przestrzennego jako szansę na stworzenie unikalnych nastrojów i realizację orygi-
nalnych pomysłów. Równocześnie z renowacją ul. Grodzkiej, z inicjatywy Tomasza 
Pietrasiewicza, wywodzącego się z niezależnego ruchu teatralnego, rozpoczęta została 
renowacja Bramy Grodzkiej i przyległej kamienicy Grodzka 21. 

Fot. 3.5. Brama Grodzka i ruch inwestycyjny wygenerowany jej odnowieniem 
Zdjęcie: E. Kipta.



90  Ewa Kipta

W bardzo zawiły układ pomieszczeń Bramy i jej połączeń z sąsiednimi kamieni-
cami wpisano program kulturalny zakorzeniony w historii miasta, a zwłaszcza w hi-
storii nieistniejącego już miasta żydowskiego, które do 1943 r. otaczało wzgórze zam-
kowe i łączyło się ze Starym Miastem właśnie w Bramie Grodzkiej. W ten sposób 
powstała miejska instytucja kulturalna pod nazwą Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr 
NN”, o bardzo bogatym przekazie kulturalnym, sięgającym od zapomnianej historii 
poprzez historiozofi ę kultury po kulturę przestrzeni – pojmowaną już jak najbardziej 
praktycznie i współcześnie4. Na parterze tego kompleksu i w pomieszczeniach wy-
chodzących na skarpę staromiejską przewidziano restaurację „Szeroka 28”5– jako na-
turalne uzupełnienie programu kulturalnego, w której rozpoczęto odtwarzanie trady-
cji muzyki klezmerskiej. Podobną symbiozę kulturalno-gastronomiczną zainicjował 
Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, którego biuro jeszcze w latach 80. XX w. 
znajdowało się w kompleksie Domu Stowarzyszeń Twórczych, przy ul. Grodzkiej 5a. 
Osoby związane z ośrodkiem wygrały w 1994 roku przetarg na użytkowanie bardzo 
nieatrakcyjnego lokalu gastronomicznego i w krótkim czasie zdołały go przekształcić 
w oberżę „Pod Złotym Osłem”, oferującą menu bardzo dobrej jakości w bardzo róż-
nych cenach, z atrakcyjnym wystrojem i galerią młodych plastyków. Te dwa lokale 
błyskawicznie przyciągnęły środowisko studenckie na Stare Miasto i wyznaczyły za-
sadniczy kierunek komercyjnego wykorzystywania lokali staromiejskich z poszano-
waniem historycznego kontekstu i stworzeniem wokół niego bardziej współczesnych 
odniesień.

Nie wszystkie inicjatywy tego typu miały równie szczęśliwy przebieg. Budynek 
Teatru Starego6, wyłączony z użytkowania w 1981 r. został, jako własność Skarbu 
Państwa, przekazany Fundacji „Galeria na Prowincji”, która zajmowała się organi-
zowaniem koncertów kameralnych i wystaw plastycznych w Trybunale Koronnym 
i miała nadzieję uruchomić aktywność sponsorów na rzecz renowacji Teatru. Niestety, 
zadanie renowacji tak dużego i ważnego obiektu, będącego w tak złym stanie, prze-
rosło możliwości Fundacji i, po wielu latach zastoju, skończyło się interwencją wo-
jewody i decyzją o przekazaniu go miastu w 2005 r. Należy tu zaznaczyć, że pomimo 
porażki inwestycyjnej, Fundacji udało się jednak spowolnić proces destrukcji Teatru, 
a poza tym włożyła dużo wysiłku w promowanie tego obiektu. Przepisy i technologie 
dopuszczające użytkowanie galerii widowni o konstrukcji drewnianej zostały wpro-
wadzone dopiero w nowym stuleciu, a więc wcześniejsza renowacja konserwatorska 
była technicznie niewykonalna.

Druga kadencja samorządu, w latach 1994-98, była zasadniczym przełomem 
w działaniach rewitalizacyjnych Lublina. Zmodernizowano infrastrukturę podziemną, 
wymieniono nawierzchnie i oświetlenia w połowie ulic staromiejskich, na Krakowskim 
Przedmieściu i na placu Zamkowym, przeprowadzono umiejętnie prywatyzację handlu 

4 Więcej informacji na www.tnn.lublin.pl
5 Był to adres nieistniejącego domu słynnego cadyka, zwanego Widzącym z Lublina. 
6 Wybudowany w 1822 r., po wojnie mieściło się w nim Kino Staromiejskie.
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i usług, umożliwiając dotychczasowym handlowcom zakładanie własnej działalności, 
stworzono warunki do rozwoju działalności gospodarczej w zabudowie historycznej 
śródmieścia oraz do powstania i rozwoju instytucji kulturalnych. W tym samym cza-
sie prowadzono rewitalizację Starych Bronowic i Kośminka – XIX-wiecznych zanie-
dbanych dzielnic miasta7. Działania te były koordynowane bezpośrednio przez Zarząd 
Miasta, kierowany przez Prezydenta Miasta Pawła Bryłowskiego. Inwestycje miejskie 
i ich koordynacja z partnerami8 były obszarem działania Zastępcy Prezydenta Miasta, 
dr. Krzysztofa Stefaniuka. Zdolność tych osób do integrowania aktywności i godzenia 
interesów tak wielu różnych podmiotów była niewątpliwie kluczem do powodzenia opi-
sanych wyżej przedsięwzięć w warunkach bardzo ograniczonych wówczas możliwości 
budżetu miasta.

W następnych latach, na podstawie opisanych wyżej dokonań i wspomnianej 
koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych Starego Miasta, Lublin uzy-
skał dofi nansowanie z programu PHARE 2000 na modernizację 11 ulic i placów 
zabytkowego zespołu miejskiego Lublina. Projekt ten zakończono w 2003 r., a skut-
kiem tego był nie tylko dalszy rozwój oferty usługowej na Starym Mieście i w jego 
otoczeniu, ale także uruchomienie kilku kompleksowych renowacji prywatnych ka-
mienic. W kolejnych latach Zarząd Nieruchomości Komunalnych odnowił kilka ele-
wacji na ul. Grodzkiej, co w połączeniu z prywatnymi inwestycjami, wspieranymi 
także z budżetu miasta, pozwoliło osiągnąć zauważalną poprawę wizerunku Starego 
Miasta. 

Coraz liczniejsze restauracje chętnie wystawiały latem stoliki na ulicach i wokół 
Rynku. Plac Zamkowy stał się miejscem masowych imprez. Klasztor o.o. Dominikanów 
wprowadził tradycję „Wigilii Staromiejskiej”, organizowanej w ostatnią niedzielę ad-
wentu, podczas której restauracje przeprowadzają degustację dań wigilijnych. Zaczęto 
też regularnie organizować szopkę bożonarodzeniową, choć jej pierwsze edycje miały 
cokolwiek problematyczną estetykę. Zabytkowa część miasta coraz wyraźniej stawała 
się salonem Lublina. 

7 W ramach lubelskiego Programu Inicjatyw Lokalnych – uznanego w 1996 r. za „Best Practice” 
w dziedzinie poprawy warunków życia na Konferencji UNCHS HABITAT II w Istambule. Te 
doświadczenia były przedmiotem analizy w wielu publikacjach dotyczących polskich doświad-
czeń rewitalizacji ostatniej dekady XX w. (por. Podręcznik rewitalizacji…, 2003, Topczewska, 
Bartosiewicz, Donimirska, Siemiński 2005, Kipta 2008, Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2008, 
Muzioł-Węcławowicz 2009).

8 Takimi jak przedsiębiorstwa komunalne i państwowe będące dysponentami sieci uzbrojenia, wła-
ściciele posesji i użytkownicy lokali przyległych do modernizowanych ulic, użytkownicy odna-
wianych budynków itp.
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Fot. 3.6. Ulica Grodzka z ogródkami kawiarni 
Zdjęcie: E. Kipta.

W tym kontekście na osobną wzmiankę zasługuje historia odnowy klasztoru o.o. 
Dominikanów. Założony w 1253 r. klasztor był przez wieki ważnym ośrodkiem kultu re-
likwii Krzyża Świętego. Podczas zawierania unii polsko-litewskiej w 1569 r. był jednym 
z ważnych miejsc tego wydarzenia historycznego i politycznego. Tutaj właśnie znajdowa-
ło się archiwum koronne związane z unią, które po kasacie klasztoru zostało przewiezione 
do Petersburga. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. dominikanie tu powrócili, ale 
prawa własności odzyskali dopiero po roku 1990. Wielokrotnie przebudowywany kościół 
i klasztor stanowią jeden z najcenniejszych, ale do niedawna jeden z najmniej znanych za-
bytków Lublina. Dopiero obchody Roku Świętego w 2000 r. przyczyniły się do szerszego 
udostępnienia klasztoru i „odkrycia” jego walorów zabytkowych – a jest to jeden z naj-
piękniejszych i najciekawszych kościołów Lublina. W tym samym czasie dominikanie 
rozpoczęli działania zmierzające do udokumentowania walorów zabytkowych i komplek-
sowej renowacji kościoła i klasztoru. Równocześnie następowało ożywienie kulturalnej 
roli klasztoru – z promocją nie tylko muzyki dawnej, ale i jazzowej, z ujawnianiem zabyt-



Rewitalizacja śródmieścia Lublina 93

kowych malowideł, ale i z wystawami współczesnego malarstwa sakralnego. Dzięki dzia-
łalności wolontariatu i wydarzeniom takim jak „Wigilia Staromiejska” nastąpiło ponowne 
„osadzenie” duchowości klasztornej w realiach doczesnych społeczności staromiejskiej 
– ku obustronnej korzyści. Przygotowania do kompleksowej renowacji trwały kilka lat. 
Ale jednocześnie, na miarę bieżących możliwości fi nansowych, odnawiano kolejne po-
mieszczenia. Podobnie jak w przypadku Starego Miasta, opracowano ogólną koncepcję 
renowacji kompleksu dominikańskiego9, którą traktowano jako narzędzie koordynacji 
dla poszczególnych odcinków robót. Dzięki takiej „strategii”, wprowadzonej w 2001 r. 
przez przeora o. Hieronima Kaczmarka, a kontynuowanej przez przeora o. Roberta Głu-
bisza, o.o. Dominikanie stali się animatorami i organizatorami wydarzeń kulturalnych, ale 
też i stałymi i niezawodnymi partnerami wszelkich ważniejszych wydarzeń kulturalnych 
w Lublinie. Odnowili zasadniczą część wschodniego skrzydła klasztoru, a w 2009 r. zdo-
byli znaczące dofi nansowanie z funduszy strukturalnych, które umożliwi przywrócenie 
walorów kulturowych i użytkowych niemal całemu kompleksowi klasztornemu wraz z re-
nowacją kościoła. Projekt ten, z dużą dozą prawdopodobieństwa, doprowadzi do ważnych 
odkryć zarówno w samym obiekcie, jak i w ocenie historycznej rangi Lublina w czasach 
Pierwszej Rzeczypospolitej. Postępy prac w klasztorze stają się same w sobie wydarze-
niem kulturalnym, obserwowane dzięki odbywanym tam imprezom i dzięki organizacji 
zwiedzania całego kompleksu w grupach, których przewodnikami są sukcesywnie szko-
leni wolontariusze.

3.2.3. Przebieg rewitalizacji po roku 2004
Modernizacja ulic i placów Starego Miasta i śródmieścia zakończona sukce-

sem – zrealizowana do 2004 r., zaczęta i poważnie zaawansowana przez inwestycje 
miejskie, a zakończona projektem dofi nansowanym z PHARE 2000 – generowała 
rosnącą akceptację i zainteresowanie zabytkową częścią miasta. Prywatni inwesto-
rzy rozpoczęli renowację kilku znaczących kamienic staromiejskich. Uchwala Rady 
Miasta umożliwiająca wyprowadzenie mieszkańców z pomieszczeń na parterach 
w celu lokowania tam placówek handlowo-usługowych i częściowe refi nansowanie 
prac renowacyjnych spowodowały znaczny rozwój oferty komercyjnej Starego Mia-
sta, która śladem pierwszych przedsięwzięć tego typu, często była łączona z ofer-
tą kulturalną (galerie, kabarety). Akcesja do Unii Europejskiej rozbudzała nadzieje 
i oczekiwania na przyspieszenie renowacji zabytków dzięki funduszom unijnym. 
Jednak zapisy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
stawiały wysokie wymagania, których spełnienie wymagało zmian w polityce in-
westycyjnej. Z powodu dominującej własności prywatnej, zwiększonej dodatkowo 
przez prywatyzację nieruchomości komunalnych, miasto w praktyce niemal utraciło 
możliwość realizacji inwestowania w zabytkowe obiekty śródmiejskie. Opracowany 
został wprawdzie Lokalny Program Rewitalizacji dla Lublina, uchwalony 19 maja 

9 Autorstwa fi rmy architektonicznej „IDEA” Jacka i Urszuli Cieplińskich.
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2005 r., ale tryb rozpisania konkursów i niska alokacja środków przeznaczonych na 
działanie 3.3, nie pozwoliły na wykorzystanie tej możliwości wsparcia. Szansa na 
wsparcie unijne sprawiła, że władze miasta podjęły decyzję o przejęciu odpowie-
dzialności za stan Teatru Starego. Jednak w kadencji samorządu w latach 2002-2006 
główny nacisk inwestycyjny położono na realizację układu komunikacyjnego Lubli-
na poza obszarem zabytkowym. Ze względu na brak możliwości uzyskania wsparcia 
fi nansowego rewitalizacja śródmieścia i Starego Miasta zeszła na kilka lat na dru-
gi plan. Głównymi sukcesami w tym zakresie były: przygotowanie dokumentacji 
technicznej na renowację klasztoru powizytkowskiego byłego klasztoru wizytek? 
na centrum działań artystycznych oraz budowa muszli koncertowej i przebudowa 
fragmentu ogrodzenia w zabytkowym Ogrodzie Saskim.

Dopiero w kadencji 2006-2010, od 2007 r., wraz z decyzją o kandydowaniu 
Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r., wzrosło zainteresowanie 
władz miasta walorami zabytkowymi Lublina, a jednocześnie uruchomione zosta-
ły zwiększone środki na działalność kulturalną. W 2007 roku wystartowały dwie 
znaczące imprezy cykliczne: Noc Kultury, odbywająca się w pierwszą noc czerw-
ca z soboty na niedzielę i Jarmark Jagielloński, kilkudniowe wydarzenie związane 
z datą 15 sierpnia, a będące reminiscencją tradycji słynnych jarmarków lubelskich 
sięgającej XIV w. Oba wydarzenia, realizowane głównie ze środków miejskich10, 
przy zaangażowaniu wszystkich instytucji kulturalnych Lublina, koordynuje Cen-
trum Kultury. Szacowana liczba widzów i obserwatorów każdej z tych imprez sięga 
od 100 do 200 tysięcy osób i ma tendencję rosnącą. Noc Kultury oferuje występy, 
wystawy i prezentacje artystów z Lublina, Polski i Europy, organizowane we wszel-
kich dostępnych wnętrzach i plenerach – przy czym, naturalną dla Lublina koleją 
rzeczy, większość z nich to obiekty zabytkowe lub miejsca z widokiem na zabytki. 
Kolejne edycje Nocy mają odrębne założenia programowe i stosownie do nich do-
bierany jest program, miejsce czy charakter wydarzeń. Jarmark Jagielloński z kolei 
umożliwia prezentację wyrobów artystycznych, rzemieślniczych oraz produktów re-
gionalnych ze wschodnich regionów Polski, z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Odbywa 
się na Starym Mieście i na błoniach pod zamkiem. Części „handlowej” towarzyszą 
występy licznych zespołów i grup folkowych, prezentacje artystyczne oraz spotka-
nia i pokazy „bractw rycerskich”. Cechą charakterystyczną obu tych przedsięwzięć 
jest skupianie wielu różnorodnych wydarzeń o skali niszowej lub średniej wielkości, 
a nie dążenie do dużych imprez masowych.

10 Te przedsięwzięcia korzystały też ze wsparcia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i coraz 
liczniejszej grupy sponsorów.
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Fot. 3.7. Jarmark Jagielloński w 2007 r.
Zdjęcie: M. Majda.

Te dwie coroczne imprezy, skupiające imponującą liczbę widzów i oferujące 
bogaty wachlarz wrażeń, przyczyniają się do stopniowej zmiany w postrzeganiu za-
bytkowego miasta i poszczególnych obiektów. Dla pokoleń wychowywanych w po-
wojennych osiedlach przestają to być li-tylko szacowne zabytki historii, których nie 
wolno wyburzyć, bo prawo na to nie pozwala, ale które nie mają nic wspólnego 
z postępem, przyszłością, a zwłaszcza z sukcesem. Zaczyna się dostrzegać urodę, 
malowniczość i tożsamość miasta w klimacie radosnego nastroju zabawy – czasem 
ludowej, czasem bardziej wykwintnej, ale zawsze z możliwością wyboru, wręcz 
degustacji różnych odmian kultury, różnych miejsc, kultur i epok. Dla mieszczan 
starszych i młodego pokolenia jest to doświadczenie stwarzające szansę na bezbole-
sną i atrakcyjną edukację kulturalną. Szczególnie zaś Jarmark daje tu możliwość ak-
ceptacji zarówno kultury wiejskiej jak i miejskiej – pokazuje ich komplementarność 
w możliwie atrakcyjny sposób. Dla mieszczan z dłuższymi tradycjami jest to upra-
gniony powrót do normalności sprzed pokoleń i okazja, żeby nareszcie poświętować 
tak, jak dawniej. Jest to postrzeganie przestrzeni miasta w sposób zupełnie inny niż 
to proponują urbaniści czy architekci  postrzeganie budowane z emocji i nastrojów, 
które umożliwiają rozumienie wartości przestrzeni między ludźmi. Dzięki tym wy-
darzeniom miasto zyskuje na wartości w oczach swoich mieszkańców, jednocześnie 
poprawiając im samopoczucie. 

Równolegle do tych wydarzeń, w relacji do narastających doświadczeń ze zwie-
dzania miast Europy, obserwuje się wzrost zainteresowania jakością przestrzeni miej-
skich. Jednym z cennych objawów tego zjawiska jest rosnąca aktywność organizacji 
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pozarządowych zainteresowanych jakością przestrzeni miejskich – od grup rowerzy-
stów upominających się o bezpieczną sieć tras rowerowych po obywatelskie fora dys-
kusyjne recenzujące projekty inwestycyjne i strategie rozwoju. Uczestnikami tego ru-
chu są młodzi ludzie, najczęściej studenci, często dysponujący sporą wiedzą fachową, 
którzy chętnie angażują się we współpracę z władzami miasta, jeśli tylko widzą okazję 
do realizacji swoich wizji, czy choćby tylko pomysłów. Mnogość tego typu doświad-
czeń, dotyczących nie tylko Lublina, stwarza już zauważalną presję społeczną i po-
zwala na stwierdzenie, że oto jesteśmy świadkami i uczestnikami odrodzenia postaw 
obywatelskich, niejako w reakcji na nadmiernie egoistyczne zachowania pierwszych 
lat transformacji.

W taki kontekst kulturowy wpisują się dwa projekty wynikające z Programu 
Rewitalizacji dla Lublina, które uzyskały fi nansowanie w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko, a których realizacja rozpoczęła się w 2009 r. 
Pierwszym z nich jest renowacja Teatru Starego, która rozpoczęła się już w 2007 r. 
od prac zabezpieczających zagrożony budynek, prowadzonych równolegle z bada-
niami i projektowaniem. Dzięki temu projektowi Stare Miasto odzyska unikatowy 
obiekt, wybudowany w 1822 r. należący do najstarszych teatrów miejskich na zie-
miach polskich, po wojnie pełniący funkcję kina, a popadający w ruinę od 1981 r., 
kiedy został wyłączony z użytkowania. Teatr jest obiektem kameralnym, jego wi-
downia będzie mieścić około 220 miejsc  łącznie z dwoma poziomami galerii. Do 
obsługi tego obiektu planowane jest utworzenie nowej miejskiej instytucji kultury, 
która realizować ma program impresaryjny o wysokim poziomie artystycznym. Taki 
obiekt, położony nieco na uboczu względem osi głównych ulic staromiejskich i po 
drodze do kompleksu dominikańskiego, ma szanse przyspieszyć renowację sąsied-
nich budynków i znacząco wzbogacić ofertę kulturalną Lublina. Drugi projekt doty-
czy renowacji XVIII-wiecznego budynku dawnego klasztoru ss. Wizytek, który po 
wielokrotnych przeróbkach w XIX i XX w. stał się od 1990 r. siedzibą Centrum 
Kultury, ale w znaczącej mierze, do 2003 r. pełnił też funkcje dydaktyczne Akademii 
Medycznej. Renowacja polega na przywróceniu pierwotnego układu przestrzennego, 
wraz z rekonstrukcją bryły dawnego kościoła i odtworzeniem kształtu dachu, oraz 
na adaptacji całego obiektu na potrzeby kultury. W ramach projektu zrealizowane 
też będzie zagospodarowanie dawnego ogrodu klasztornego, z przywróceniem jego 
kompozycji wzbogaconej plenerową wystawą rzeźb. Centrum Kultury, jako główny 
administrator obiektu, ma charakter „federacyjny”, obsługując znaczną liczbę grup 
artystycznych, programów edukacji artystycznej i wydarzeń. Dzięki tej inwestycji 
powierzchnia użytkowa obiektu wzrośnie z 3 300 do 7 700 m2 po zagospodarowaniu 
opuszczonej części budynku i adaptacji poddasza. 
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Fot. 3.8. Obecny widok dawnego klasztoru wizytek i makieta przedstawiająca widok 
kompleksu po przebudowie. 

Zdjęcie: Urząd Miasta Lublina. 
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Realizacja obu projektów jest wpisana do Programu Rewitalizacji dla Lublina11, co 
zapewne miało wpływ na fakt przyznania wsparcia unijnego, ale zasadniczym kryterium 
było wpisanie obu obiektów do rejestru zabytków oraz szansa na stworzenie miejsca na 
atrakcyjną ofertę programową. Ten ostatni argument był dokumentowany opisem życia 
kulturalnego miasta i zdolności logistycznych struktur miejskich w tym zakresie.

Poza wymienionymi wyżej projektami trwa realizacja, wspomnianego już, projek-
tu renowacji klasztoru dominikańskiego, kończone są prace renowacyjne przy archika-
tedrze lubelskiej i trwają przygotowania do renowacji cerkwi prawosławnej, budynku 
słynnej jesziwy i kolejnych kościołów. W każdym przypadku widać tendencję do mobi-
lizowania aktywności kulturalnej wokół tych obiektów.

3.3. Przebieg programowania rewitalizacji w centrum Lublina
Jak już wyżej wspomniano, pierwszy zarys strategii rewitalizacji Starego Miasta 

opracowano w 1995 r., jako uzasadnienie uchwały Rady Miasta12 aktualizującej Pro-
gram Rewaloryzacji Starego Miasta opracowany w 1970 r., a następnie aktualizowany 
w 1985 r. Uchwała ta defi niowała główne kierunki inwestycji miejskich i możliwych 
kierunków wspierania przekształceń.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Lublina, opracowany wg zaleceń 
Uzupełnienia ZPORR, przygotowany na podstawie konsultacji społecznych, stanowił 
w istocie szereg programów rewitalizacji dla 12 dzielnic miasta i obszaru dolin rzecz-
nych, uwzględniając odrębne problemy i uwarunkowania ich rozwoju i określając cele 
i zadania stosownie do potrzeb danego obszaru. Wyznaczenia obszarów do rewitalizacji 
dokonano na podstawie identyfi kacji problemów rozwojowych miasta, bez dogłębnej 
analizy wskaźników. Program ten13 obejmował Stare Miasto i śródmieście w sposób 
zapewniający ciągłość wcześniejszych działań i ustaleń. Miał on umożliwiać korzysta-
nie ze wsparcia unijnego, a więc zamieszczone w nim projekty dotyczyły zarówno za-
mierzeń inwestycyjnych miasta, jak i przedsięwzięć planowanych przez inne podmioty, 
ujawnianych w trakcie konsultacji, a wpisujące się w treść celów i działań. Uzupeł-
nieniem programu, istotnym dla Starego Miasta i śródmieścia, była uchwała dotycząca 
dotacji z budżetu miasta na renowację obiektów zabytkowych14. W 2006 roku decyzją 

11 Zarówno w wersji z 2005 r., jak i wersji dostosowanej do wymogów RPO WL i uchwalonej 
w 2009 r.

12 Uchwała Nr 219/XXII/1995 Rady Miasta Lublina z dnia 19 października 1995 r. w sprawie kon-
cepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarze Starego Miasta, aktualizacji Progra-
mu Rewaloryzacji Starego Miasta w Lublinie oraz kierunków działań realizacyjnych w tym rejonie 
(z późniejszymi zmianami w drodze uchwał: 297/XXVIII/1996, 516/L/1997, 499/XXXII/2001, 
1150/XLIV/2001).

13 Przyjęty Uchwałą Rady Miasta Lublina Nr 742/XXXI/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lublina.

14 Uchwała nr 791/XXXIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2005 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy za-
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Rady Miasta program został rozszerzony o obszary dużych osiedli mieszkaniowych15, ze 
względu na potrzebę zapobiegania degradacji zabudowy osiedli przez dostosowanie ich 
standardów do współczesnych wymogów jakościowych. 

W 2008 roku podjęto prace nad dostosowaniem Programu do wymogów Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL), określonych 
w Wytycznych do opracowania lokalnych programów rewitalizacji. Głównym proble-
mem przy opracowaniu tego dokumentu był dostęp do wymaganych wskaźników, gene-
rowanych w skali mniejszej niż obszar miasta. Z uwagi na stosunkowo niewielką skalę 
unijnego wsparcia i nieznaczne zmiany w stosunku do stanu z 2005 r., konsultacje spo-
łeczne ograniczono do współpracy z Radami Dzielnic Miasta i do internetowych konsul-
tacji końcowej wersji programu. Na podstawie art. 47 i 53 Ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskano zgodę na 
odstapienie od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania programu na środowi-
sko. Ostateczną wersję Programu Rewitalizacji16 złożono w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego, gdzie do chwili obecnej trwają ustalenia dotyczące organi-
zacji naboru wniosków w ramach odnośnego działania. 

Projekty realizowane obecnie korzystają z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, natomiast wsparcie ze środków RPO WL jest do chwili obecnej niedostęp-
ne. Co gorsze, wartości i dobór wskaźników dla projektów z zakresu mieszkalnictwa, 
ustalone na poziomie średnich wartości w województwie o niskim stopniu urbanizacji, 
wykluczają pozyskanie pomocy na renowację kamienic mieszkalno-usługowych w tra-
dycyjnej zabudowie śródmiejskiej Lublina. Zły stan kamienic mieszkalnych przyległych 
do Bramy Grodzkiej niweluje efekt jej renowacji (fot. 3.9). W tym zakresie ustalenia 
RPO WL rozmijają się zasadniczo z potrzebami zdiagnozowanymi w programie rewi-
talizacji.

bytku wpisanym do rejestru zabytków.
15 Uchwała nr 1051/XLII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rozszerzenia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lublina.
16 Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie Programu 

Rewitalizacji dla Lublina.
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Fot. 3.9. Brama Grodzka z przyległymi kamienicami
Zdjęcie: E. Kipta.

3.4. Podsumowanie
Rewitalizacja środmieścia Lublina wraz ze Starym Miastem realizowana od po-

czatku lat 90. XX w. jest integralnie związana z aktywnością kulturalną. Z oczywistych 
względow odbiór społeczny zmian jest ściśle zwiazany z wykorzystywaniem odnowio-
nych budynków i przestrzeni a oferta kulturalna sprzyja pozytywnej ocenie dokonywa-
nych inwestycji. W sytuacji, kiedy wzrost potrzeb kulturalnych jest skutkiem zmian spo-
łecznych i ekonomicznych wywołanych transformacją, pojawia się okazja do przyspie-
szenia integracji społeczności lokalnych i odbudowywania zachowań obywatelskich. Te 
z kolei budzą następne oczekiwania i aspiracje, sprzyjając realizacji następnych zamie-
rzeń i angażując szersze grono aktywnych partnerów rewitalizacji. Problemem „tech-
nicznym” pozostaje w tej sytuacji formalizowanie tak generowanej aktywności społecz-
nej, aby sprostać wymogom defi niowanym w dokumentach programowych. W pewnym 
sensie odczuwalne jest wrażenie, jakoby formalizowanie programu i projektów tworzyło 
barierę dla zaangażownia społecznego. Innym, zauważalnym w Lublinie problemem 
dotyczącym realizacji programu rewitalizacji jest fakt, że występuje tu wiele drobnych 
projektów, zwłaszcza zgłaszanych przez prywatne podmioty, których wsparcie powin-
no być decydowane lokalnie, przy dużym uproszczeniu procedur. Niestety, taki tryb 
wspierania nie znajduje jeszcze stosownych reguł administracyjnych, o pracochłonności 
dostosowanej do skali działań lokalnych. 
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Fot. 3.10. Graffi tii na nawierzchni placu Łokietka
Zdjęcie: E. Kipta.

Wyzwaniem dla przyszłości staje się więc radykalna rewizja dotychczasowych 
procedur pod kątem ich dostosowania do różnorodnej skali przedsięwzięć i zdolności 
organizacyjnej partnerów. Wydaje się, że miasta posiadające dobre rozeznanie potrzeb 
i znające potencjalnych partnerów powinny uzyskać większą samodzielność w gospoda-
rowaniu środkami publicznymi aktywizującymi lokalne wspólnoty. Bez takich rozwią-
zań rewitalizacja może zostać ograniczona do realizacji dużych projektów o charakterze 
punktowym, przydatnym politycznie, ale bez trwałego przełożenia na jakość życia lo-
kalnej wspólnoty.





Ilona Borówek

Rozdział 4. Program Rewitalizacji miasta stołecznego 
Warszawy 

4.1. Wprowadzenie
Warszawa jest miastem niezwykłym, położonym w środku Europy, na przecię-

ciu szlaków komunikacyjnych z zachodu na wschód i z północy na południe konty-
nentu. Frapuje swoją historią i klimatem miasta, w którym przenikają się wpływy 
kultury zachodniej i wschodniej Europy. Zaskakuje przyjezdnych swoją odmien-
nością, ponieważ jest miastem pełnym kontrastów, gdzie budowle historyczne są-
siadują z nowoczesną architekturą. Po zniszczeniach wojennych zabytkowe pałace, 
kościoły, gmachy i zespoły architektoniczne zrekonstruowano bardzo wiernie, zabu-
dowa wielkomiejska graniczy z dużą ilością otwartej przestrzeni skwerów, parków 
i ogrodów miejskich.

Warszawa stała się obecnie stolicą największego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Poprzez zainicjowanie polityki re-
witalizacyjnej miasto stara się wykorzystać potencjalne możliwości, jakie daje ta 
pozycja.

Fot. 4.1. Warszawa, widok na centrum od strony Wisły
Źródło: www.um.warszawa.pl
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Warszawa wyróżnia się spośród innych miast swoistą strukturą administracyjną. 
Od roku 2002, kiedy to weszła w życie tzw. ustawa warszawska, Warszawa stała się 
gminą mającą status miasta na prawach powiatu. Podzielona jest na 18 dzielnic (pomoc-
niczych jednostek administracyjnych). Dzielnice utworzone zostały w miejsce dawniej 
istniejących gmin warszawskich, działają na podstawie statutu dzielnicy nadanego przez 
Radę miasta stołecznego Warszawy i innych uchwał Rady m.st. Warszawy przekazu-
jących dzielnicy zadania i kompetencje gminne i powiatowe, zadania zlecone gminie 
z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień 
zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Do zakresu działalności 
dzielnic należą sprawy lokalne, w szczególności: 
 utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
 utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej, re-

kreacji, sportu i turystyki, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwa-
ły Rady m.st. Warszawy,

 zadania związane z ochroną zdrowia,
 utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym,
 utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych,
 sprawowanie nadzoru nad jednostkami niższego rzędu utworzonymi na jej obszarze,
 podejmowanie we własnym zakresie działań na rzecz zaspokajania zbiorowych po-

trzeb wspólnoty mieszkańców dzielnicy.

Na terenie m.st. Warszawy, które zajmuje powierzchnię 517,24 km², zameldowa-
nych jest 1,7 mln mieszkańców (stan na 31.12.2008 r.), z czego najwięcej w dzielnicy 
Mokotów. 

Warszawa należy do najważniejszych centrów biznesu w Europie Środkowej, 
w 2006 r. zarejestrowanych było 304 tys. podmiotów gospodarczych, a inwestycje za-
graniczne w mieście sięgają 700 mln euro rocznie. Dzięki korzystnym warunkom inwe-
stycyjnym Warszawa wytwarza ponad 13 % polskiego PKB. Stopa bezrobocia w marcu 
2009 r. wynosiła 2,2 %, zaś przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 
4,65 tys. zł. 

Miasto stołeczne Warszawa stanowi obszar niezwykle zróżnicowany zarówno pod 
względem przestrzennym, jak i społecznym oraz gospodarczym. Jak każde inne mia-
sto, nie jest pozbawiona problemów rozwojowych. Z punktu widzenia rewitalizacji do 
najważniejszych w sferze zagospodarowania przestrzennego zaliczyć można niezago-
spodarowanie centrum Warszawy, a co więcej, również niezagospodarowanie centrów 
dzielnic. Ponadto w mieście zbyt mała powierzchnia objęta jest miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego, co negatywnie wpływa na inwestycje w mieście. 
Kolejnymi problemami są: zły stan substancji mieszkaniowej, słaba jakość zagospoda-
rowania ulic, placów i przestrzeni publicznych, zanikanie zieleni ulicznej.

Jeśli weźmiemy pod uwagę sferę społeczną, to najważniejszymi barierami rozwo-
jowymi Warszawy z punku widzenia rewitalizacji są niekorzystne tendencje demogra-
fi czne, bezrobocie, problemy związane z przestępczością, uzależnieniami, w tym uzależ-
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nieniami wśród młodych ludzi, niski udział społeczeństwa w działaniach rozwojowych 
swojego obszaru zamieszkania i prowadzenia działalności.

Niekorzystne uwarunkowania społeczno-gospodarcze mają znaczący wpływ na ja-
kość życia oraz na zachowania mieszkańców. Kumulacja problemów społecznych na 
niewielkim obszarze może doprowadzić do degradacji tkanki miejskiej oraz do obniże-
nia standardów cywilizacyjnych.

Podstawowym problemem utrudniającym planowe uzdrawianie tkanki miasta, uli-
ca po ulicy, kwartał po kwartale, jest nieuregulowana i skomplikowana sytuacja stanu 
własności gruntów. Dotyczy to przede wszystkim centrum miasta, lewo- i prawobrzeżnej 
Warszawy. Tereny dziesięciu zewnętrznych gmin warszawskich, tzw. gmin „wianusz-
ka”, w większości zostały włączone do miasta po drugiej wojnie światowej. To, czy dany 
obszar był terenem przedwojennej Warszawy ma istotne znaczenie dla poszczególnych 
gmin. Obszar miasta w granicach przedwojennych podlegał dekretowi z 26 października 
1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Na podstawie 
tego dokumentu grunty stołeczne stały się po wojnie własnością publiczną, a w wyniku 
wprowadzenia reformy samorządowej w 1990 r. znaczna ich część przeszła na własność 
gmin, na obszarze których się znajdowały. Władanie przez gminy obszarami tzw. de-
kretowymi daje im m.in. swobodę w planowaniu przestrzennym, ale też rodzi problemy 
restytucji praw własności. 

4.2. Lokalne podstawy programu rewitalizacji, opracowanie 
i przyjęcie programu
Polityka rewitalizacyjna w m.st. Warszawa zaczęła funkcjonować wraz z pojawie-

niem się możliwości korzystania z funduszy unijnych, które mogłyby współfi nansować 
działania w zakresie rewitalizacji. W Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwo-
ju Regionalnego na lata 2004-2006 pojawiło się działanie 3.3. Zdegradowane obszary 
miejskie, poprzemysłowe i powojskowe w ramach którego można było uzyskiwać dofi -
nansowanie na realizację projektów z zakresu rewitalizacji wskazanych w tytule obsza-
rów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Jednym z wymogów ubiegania się 
o środki w ramach tego działania było opracowanie Lokalnych Programów Rewitaliza-
cji, w których określone byłyby projekty programu rewitalizacji, dla których można było 
ubiegać się o wsparcie ze środków UE.

Ze względu na dość krótki wówczas okres programowania Warszawa zdecydo-
wała się na opracowanie programu uproszczonego, który obejmował wybrany obszar 
pilotażowy miasta. Program ten o nazwie Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji 
m.st. Warszawy na lata 2005-2013 (LUPR) został przyjęty przez Radę m.st. Warsza-
wy w styczniu 2005 r.1. Stał się on pierwszym aktem lokalnej polityki rewitalizacyjnej 
w Warszawie. 

1 Uchwała Nr XLV/1107/2005 w sprawie Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji mia-
sta stołecznego Warszawy na lata 2005-2013. 
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Zgodnie z zapisami ówcześnie obowiązującego dokumentu, jakim było uzupeł-
nienie ZPORR, w celu wyboru obszaru rewitalizowanego wymagane było przepro-
wadzenie krytycznej analizy wyników badań i analiz, przeprowadzonych z uwzględ-
nieniem następujących kryteriów: poziom bezrobocia, ubóstwa i warunków mieszka-
niowych, przestępczości, wykształcenia itp. Przeprowadzenie tego typu analizy, a na 
późniejszym etapie uzyskanie konsensusu pomiędzy wszystkimi podmiotami zaan-
gażowanymi w proces dotyczący miejsca rewitalizacji było zadaniem dość trudnym 
w mieście o powierzchni ponad 500 km², z liczbą mieszkańców ponad 1,7 mln, wśród 
których liczba bezrobotnych (64,6 tys. osób w 2004 r.) porównywalna jest z liczbą 
mieszkańców średniej wielkości miasta. Ponadto dodatkowym utrudnieniem był fakt, 
że zarządzanie majątkiem Warszawy prowadzone jest przez gminę-miasto na prawach 
powiatu, podzieloną na 18 zróżnicowanych pod względem przestrzennym, gospodar-
czym i społecznym dzielnic.

Rozległy, silnie zróżnicowany obszar analizy m.st. Warszawy, złożony system za-
rządzania, a ponadto krótki okres programowania funduszy strukturalnych, wymagał 
w procesie określenia granic rewitalizacji podejścia dwupoziomowego: strategicznego 
dla poziomu miasta i operacyjnego dla poziomu dzielnicy. W zakresie wyborów strate-
gicznych kierowano się głównie misją programu, tj. budową potencjału miasta, przy-
wracaniem do życia obszarów, które utraciły poprzednią funkcję i dążeniem do zrów-
noważonego rozwoju miasta po obu stronach Wisły. W konsekwencji dla potrzeb LUPR 
wybrane zostały dwa obszary wsparcia obejmujące łącznie 5 dzielnic. 

Pierwszy obszar dotyczył rewitalizacji terenów miejskich, drugi zaś obszaru powoj-
skowego. Jako rewitalizowane obszary miejskie wskazano centralnie położone dzielni-
ce, które – jak uzasadniano – wraz z ich mieszkańcami i użytkownikami współtworzą 
wielofunkcyjny organizm, kształtujący tożsamość struktur miejskich na obu brzegach 
Wisły. Wybrano zatem takie dzielnice jak: Śródmieście, Wolę, Pragę Północ i Pragę 
Południe. Jako rewitalizowany teren powojskowy wskazano rejon w dzielnicy Bemowo, 
należący do obszaru Fortów Bema. 

W Lokalnym Uproszczonym Programie Rewitalizacji zaplanowano na lata 2004-
2006 do realizacji 26 projektów o łącznej wartości szacowanej na poziomie ponad 53 
mln zł. Spośród tych 26 projektów 22 projekty były to projekty miasta stołecznego War-
szawy, natomiast 4 benefi cjentów zewnętrznych. W LUPR ujęto również listę 13 projek-
tów planowanych w dzielnicach objętych pilotażem na lata 2007-2013. 

Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji stanowił bazę dla projektów składanych 
w ramach ZPORR. W ostatniej turze naboru wniosków do działania 3.3 Zdegradowane 
obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe m.st. Warszawa zgłosiło 6 projektów, spo-
śród których 3 realizowane są z udziałem środków unijnych. Jednym z projektów, który 
otrzymał dofi nansowanie z ZPORR był projekt Renowacja kamienic praskich o znaczeniu 
historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne. Celem ogólnym projektu 
było ożywienie społeczne i gospodarcze Starej Pragi przez podniesienie jakości przestrze-
ni publicznej, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki.
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Ryc. 4.1. Mapa obszarów rewitalizacji w Lokalnym Uproszczonym Programie 
Rewitalizacji m.st. Warszawy

Źródło: www.um.warszawa.pl
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Cele bezpośrednie projektu to:
 poprawa warunków życia mieszkańców przez zahamowanie postępującej degra-

dacji istniejącej zabudowy i poprawę stanu technicznego budynków stanowiących 
dziedzictwo kulturowe,

 tworzenie warunków wspierających rozwój turystyki i kultury w oparciu o nie-
zniszczony fragment miejskiej zabudowy z przełomu XIX i XX w., upowszechnie-
nie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Pragi,

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie warunków powsta-
wania placówek działających w systemie pomocy społecznej i edukacji zwłaszcza 
dzieci zagrożonych marginalizacją,

 pobudzenie wielokierunkowego rozwoju dzielnicy przez zachęcanie mieszkańców 
i osób związanych z tym rejonem do aktywnego uczestniczenia w życiu społecz-
nym, kulturalnym i gospodarczym obszaru.

Realizację projektu rozpoczęto w 2005 r. Wykonano kompleksowy remont i re-
nowację dwóch kamienic przy ul. Ząbkowskiej (fot. 4.2 i 4.3), przywrócono stylowe 
elewacje, wymieniono okna i drzwi, przeprowadzono remont balkonów i klatek scho-
dowych oraz dachów; przeprowadzono odwodnienie podwórza wraz z budową wiaty 
śmietnikowej przy jednej z kamienic, natomiast w drugim budynku dokonano wymiany 
instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. 

Przeprowadzono adaptację i remont lokalu nr 2 w kamienicy położonej przy ul. 
Ząbkowskiej 36, gdzie utworzono punkt informacji turystycznej i kulturalnej o nazwie 
Info-Praga. Prowadzi go organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze przetargu – Sto-
warzyszenie Monopol Warszawski. Punkt udostępniono do użytku w 2007 r. Z kolei dwa 
lokale przy Ząbkowskiej 4 po remoncie i adaptacji przeznaczono na potrzeby świetlicy 
socjoterapeutycznej dla dzieci. Prace remontowe zakończono w maju 2008 r. Obiekt 
przekazano stowarzyszeniu Otwarte Drzwi. Uroczystego otwarcia świetlicy socjotera-
peutycznej w dniu 5 czerwca 2008 r. dokonał Zinedine Zidane.

  
Fot. 4.2. Kamienica przy ul. Ząbkowskiej 4 przed remontem i po remoncie
Źródło: www.um.warszawa.pl
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Fot. 4.3. Kamienica przy ul. Ząbkowskiej 36 przed remontem i po remoncie
Źródło: www.um.warszawa.pl

Wniosek o dofi nansowanie projektu z funduszy unijnych złożony w listopadzie 
2005 r. otrzymał bardzo wysoką ocenę, a umowę o dofi nansowanie podpisano w paź-
dzierniu 2006 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 2,0 mln zł. Dofi nansowanie pro-
jektu z Unii Europejskiej w ramach EFRR wynosiło 850,1 tys. zł, a z budżetu państwa 
130,8 tys. zł. Pozostałe wydatki związane z realizajcą projektu w wysokości 1,0 mln zł 
zostały sfi nansowane z budżetu m.st. Warszawy. 

Podjęte w trakcie prac nad LUPR działania były próbą zintegrowanego podejścia 
do zagadnień związanych z odnową kryzysowych obszarów miasta. Pozwoliły one na 
dokonanie analizy tych obszarów oraz podjęcie działań zmierzających do odnowy spo-
łeczno-gospodarczej wybranych terenów. Doświadczenia wynikające z realizacji LUPR 
oraz pierwszego roku jego funkcjonowania pozwoliły na podjęcie działań mających 
na celu wypracowanie jednolitego systemu zarządzania procesem rewitalizacji w m.st. 
Warszawa. 

Kolejnym aktem lokalnej polityki służącym przygotowaniu struktur i procesów re-
witalizacji było powołanie w październiku 2005 r. pełnomocnika ds. rewitalizacji oraz 
dzielnicowych koordynatorów ds. rewitalizacji2. Pełnomocnik został umiejscowiony 
w Biurze Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy. Koordynatorami powołani zostali 
pracownicy różnych wydziałów w Urzędach Dzielnicowych, w zależności od umiejsco-
wienia zagadnień rewitalizacyjnych w strukturze urzędu.

Kolejnym krokiem w polityce rewitalizacyjnej m.st. Warszawy było opracowanie 
przez miasto Założeń do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005-
2013, przyjętych w marcu 2006 r. Kształtując Założenia do opracowania Lokalnego 
Programu Rewitalizacji na lata 2005-2013 ustalono, że Lokalny Program Rewitaliza-
cji na lata 2005-2013 będzie dokumentem, który zastąpi LUPR i jednocześnie zostaną 

2 Zarządzenie Nr 2814/2005 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 października 2005 
roku.
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w nim określone warunki kontynuacji działań tego pierwszego programu. Główne tezy 
LPR Warszawy ujęte w Założeniach były następujące:
 docelowy LPR to program, który obejmuje swoim zasięgiem wszystkie dzielnice 

miasta stołecznego Warszawy,
 pełni rolę spójnej strategii rewitalizacji dla całego miasta, realizowanej poprzez 

mikroprogramy opracowane przez dzielnice miasta,
 określa działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym,
 jest programem otwartym dla zewnętrznych benefi cjentów,
 określa środki fi nansowe niezbędne do zrealizowania projektów rewitalizacyjnych 

oraz sposób ich wydatkowania, z uwzględnieniem zarówno środków miasta jak 
i podmiotów zewnętrznych oraz możliwości wykorzystania funduszy struktural-
nych i innych źródeł zewnętrznych,

 jest objęty szerokimi konsultacjami społecznymi.

8 maja 2008 r. przyjęty został przez Radę Miasta dokument o nazwie Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-20133. Pełni on rolę ogólnomiejskiej 
strategii określającej:
 cele pożądanych działań rewitalizacyjnych w skali całego miasta, 
 priorytety i zasady realizacyjne programu,
 brzegowe kryteria kwalifi kowania obszarów i projektów, 
 mechanizmy wdrażania, monitoringu i oceny efektów programu,
 mechanizmy i źródła fi nansowania programu.

Lokalny Program Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 jest przede 
wszystkim narzędziem zarządzania procesem rewitalizacji, w mniejszym stopniu zaś 
wypełnia funkcję bezpośredniego programowania. Szczegółowe programowanie rewi-
talizacji w Warszawie zostało zdecentralizowane i ma miejsce głównie na poziomie mi-
kroprogramów dzielnicowych. 

Poszczególne dzielnice zdiagnozowały i przedstawiły obszary kryzysowe i zawarły 
propozycje działań, które realizowane będą na tych obszarach w celu zmiany ich sytu-
acji społeczno-gospodarczej.

Misją LPR jest „koordynacja wybranych polityk miasta stołecznego Warsza-
wy na obszarach objętych rewitalizacją oraz wsparcie dzielnic w prowadzeniu 
działań ukierunkowanych na przywracanie do życia i zrównoważony rozwój 
określonych obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne i gospo-
darcze”. Powyższa misja wskazuje nadrzędny cel programu, jakim jest odnowa 
i ożywienie wybranych, obecnie kryzysowych, obszarów m.st. Warszawy.

Założono, że cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację czterech celów strate-
gicznych: 

3 Uchwała nr XXX/995/2008 z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji 
miasta stołecznego Warszawy na lata 2005-2013.
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 ożywienie społeczno-gospodarcze poprzez podniesienie jakości przestrzeni pu-
blicznej, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki, oraz promowanie 
przedsiębiorczości,

 rozwój turystyki i kultury na podstawie zasobów dziedzictwa kulturowego,
 zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę możliwości komunika-

cyjnych wewnątrz osiedli,
 integrację mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Podstawowym źródłem fi nansowania programu jest budżet m.st. Warszawy, ko-
rzystający z możliwie dużego współfi nansowania ze środków zewnętrznych, w tym 
w szczególności z funduszy strukturalnych UE. Wysokość wydatków na projekty w mi-
kroprogramach, w ramach LPR, stanowi kwotę 388,7 mln zł. Założono, że projekty 
przyjęte do realizacji, ujęte w dzielnicowych mikroprogramach rewitalizacji i zareko-
mendowane pozytywnie przez Komitet Monitorujący jako projekty z zakresu rewita-
lizacji, współfi nansowane będą z budżetu miasta stołecznego Warszawy. Znajdują one 
swoje odzwierciedlenie:
 w przypadku zadań własnych dzielnicy – w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, 

w załącznikach dzielnicowych,
 w przypadku zadań miasta – w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, w załączniku 

ogólnomiejskim.
Lokalny Program Rewitalizacji jest programem dynamicznym i elastycznym, 

w związku z czym podlega okresowym aktualizacjom. Przewidziane są:
 aktualizacja półroczna – na poziomie operacyjnym; jej celem jest identyfi kacja 

nowych projektów, które mogą być realizowane na obszarach objętych rewitali-
zacją. Konsultacje społeczne dotyczące nowych przedsięwzięć będą odbywać 
się na poziomie dzielnic, z towarzyszeniem działań o charakterze informacyjno-
szkoleniowym dla obecnych i przyszłych benefi cjentów programu. Wszelkie zmia-
ny w mikroprogramach wymagają decyzji Rady Dzielnicy oraz akceptacji partne-
rów społecznych; 

 aktualizacja roczna – na poziomie strategicznym; jej celem jest dokonywanie wy-
borów o charakterze strategicznym, aktualizacja zakresu mikroprogramów, aktuali-
zacja granic obszarów rewitalizacji, aktualizacja listy zadań i planu fi nansowego. 
Roczna, strategiczna aktualizacja powinna uwzględniać zasady programu i każdo-
razowo zmierzać do jak najpełniejszej ich realizacji. 

Prowadzony jest również monitoring przebiegu Lokalnego Programu Rewitalizacji 
oraz dokonuje się oceny efektywności i skuteczności realizacji planowanych działań. 
Wg stanu na dzień 31.12.2009 r. do Programu rewitalizacji przystapilo 15 dzielnic: Be-
mowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmie-
ście, Targówek, Ursus, Wawer, Wesoła, Włochy, Wola, Żoliborz. Procesem rewitalizacji 
objęte jest 11% powierzchni stolicy (60,4 km²), gdzie zamieszkuje blisko 32% ludności 
miasta (535,7 tys. osób).
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Liczba ludności na obszarach rewitalizowanych
(w poszczególnych dzielnicach)
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Ryc. 4.2. Liczba ludności na obszarach rewitalizowanych
Źródło: www.um.warszawa.pl 

Przybliżony zasięg terytorialny programu rewitalizacji w Warszawie przedstawio-
no na mapie (ryc. 4.4).

W Lokalnym Programie Rewitalizacji ujęte są zarówno projekty realizowane i fi -
nansowane przez poszczególne dzielnice, jak i projekty benefi cjentów zewnętrznych. 
Grupę benefi cjentów zewnętrznych (podmiotów spoza struktur administracji samorzą-
dowej) w przeważającej liczbie (prawie 80 %) stanowią wspólnoty mieszkaniowe i spół-
dzielnie mieszkaniowe, choć są wśród nich także stowarzyszenia czy parafi e. Udział 
poszczególnych benefi cjentów przedstawiono na ryc. 4.3.

49%
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4% 4% 12% Wspólnoty mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe

Parafie

Gmina Wyznaniowa Żydowska

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Inne, w tym stowarzyszenia, towarzystwa,
zgromadzenia, szpitale, domy pomocy
społecznej

Ryc. 4.3. Udział procentowy benefi cjentów zewnętrznych w LPR m.st. Warszawy
Źródło: www.um.warszawa.pl
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Ryc. 4.4. Zasięg terytorialny Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy
Źródło: opracowanie własne Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy.
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Lokalny Program Rewitalizacji m.st. Warszawy jest spójny z innym dokumenta-
mi strategicznymi opracowanymi dla miasta, między innymi ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Strategią rozwoju miasta stołeczne-
go Warszawy do 2020 roku.

W Studium odnośnie do obszarów wymagających odnowy sformułowane zostały 
następujące wnioski:
 do obszarów wymagających przekształceń po przeprowadzeniu rekultywacji zali-

cza się:
 tereny składowania odpadów przemysłowych pochodzące z: EC Żerań, Huty 

Lucchini, oczyszczalni „Czajka”;
 tereny dzikich wysypisk położone w strefi e ochrony głównego zbiornika wód 

czwartorzędowych doliny środkowej Wisły;
 zdegradowane tereny znajdujące się na obszarach przemysłowych, które nie 

pełnią swej pierwotnej funkcji, a istniejące tam obiekty budowlane uległy 
znacznej dekapitalizacji;

 największe powierzchnie zdegradowane w rejonach: Żerania (Praga Północ 
i Białołęka), Huty Lucchini (Bielany), Zakładów Mechanicznych „Ursus”, 
Żoliborza Przemysłowego, Czystego i Odolan (Wola), Targówka Przemysłowego, 
Służewca Przemysłowego;

 tereny kolejowe niepotrzebne kolei dla celów statutowych (zasięg terytorialny 
powinien zostać określony w osobnym opracowaniu studialnym, które może być 
wykonane w porozumieniu z koleją).

 do terenów wymagających rehabilitacji (rewaloryzacji) zalicza się:
 osiedla mieszkaniowe nie spełniające współczesnych standardów technicznych;
 obszary ochrony dziedzictwa kulturowego.

W Strategii rozwoju miasta o celach rewitalizacyjnych mówi się w kilku miejscach. 
W ramach jednego z pięciu celów strategicznych (CEL STRATEGICZNY 5. Osiągnięcie 
w Warszawie trwałego ładu przestrzennego) celem operacyjnym jest Rewitalizacja ob-
szarów zdegradowanych, która będzie realizowana poprzez następujące programy wy-
konawcze:
 Program 5.5.1. Rewitalizacja wybranych zdegradowanych fragmentów dzielnic, 

w tym o znaczeniu historycznym;
 Program 5.5.2. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i powojskowych na 

obszarze miasta stołecznego Warszawy;
 Program 5.5.3. Zagospodarowanie terenów Portu Praskiego jako obszaru budow-

nictwa mieszkaniowego i biurowego;
 Program 5.5.4. Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty.

Tematyka rewitalizacji jest też uwzględniona w ramach programów realizacyjnych 
do drugiego celu strategicznego (CEL STRATEGICZNY 2. Wzmocnienie poczucia toż-
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samości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie ak-
tywności społecznej):
 Program 2.1.2. Rewitalizacja wybranych zdegradowanych fragmentów dzielnic, 

w tym o znaczeniu historycznym (dotyczy terenów Pragi Północ, fragmentów Pra-
gi Południe, Śródmieścia, Woli i Bemowa, a w dalszej kolejności  zespołów urba-
nistyczno-architektonicznych Starego i Nowego Miasta oraz Mariensztatu).

4.3. Struktura organizacyjna programu rewitalizacji
Lokalny Program Rewitalizacji m.st. Warszawy opracowywany jest w Biurze Po-

lityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy. W celu wdrażania i monitorowania programu 
na poziomie m.st. Warszawy zadaniami Biura Polityki Lokalowej są: koordynacja dzia-
łań i polityk miasta na obszarach objętych rewitalizacją, promocja programu oraz stwo-
rzenie systemu informacji o możliwościach i zasadach przystąpienia do programu, spo-
rządzanie raportów, przygotowywanie projektów aktualizacji programu, współdziałanie 
z dzielnicowymi koordynatorami ds. rewitalizacji, współpraca z partnerami społeczny-
mi i gospodarczymi, współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie 
wykorzystywania funduszy strukturalnych do współfi nansowania programu.

Lokalny Program Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005-2013 
realizowany jest poprzez dzielnicowe mikroprogramy Rewitalizacji. W mikroporagra-
mach zawarte są podstawowe informacje o rewitalizacji; przedstawiono w nich zarówno 
obszary kryzysowe i ich diagnozę, jak również sposoby działań w kierunku rewitaliza-
cji tychże obszarów. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowywanie dzielnicowych 
mikroprogramów rewitalizacji są dzielnicowi koordynatorzy ds. rewitalizacji. Do ich 
zadań należą: koordynacja programu na obszarze dzielnicy, przygotowanie niezbędnych 
informacji i dokumentów do sporządzania raportów okresowych oraz raportu końcowe-
go z realizacji programu, współpraca z benefi cjentami programu, współpraca z realiza-
torami projektów miejskich na obszarze dzielnicy, sporządzanie propozycji aktualizacji 
programu. Przygotowany i przyjęty przez Radę Dzielnicy mikroprogram rewitalizacji 
przedkładany jest do zaopiniowania Komitetowi Monitorującemu ds. rewitalizacji. 

Komitet Monitorujący powołany został przez Prezydenta m.st. Warszawy w drodze 
Zarządzenia4, w jego skład wchodzą wskazani przez Prezydenta pracownicy urzędu oraz 
osoby wyznaczone przez partnerów społecznych i gospodarczych. Komitet liczy dwudzie-
stu członków wraz z przewodniczącym, którym jest Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, 
w tym jedenastu członków z Urzędu m.st. Warszawy i dziewięciu członków zewnętrz-
nych (przedstawiciele następujących organizacji: NSZZ Solidarność Regionu Mazow-
sza, Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Towarzystwa Opieki nad Zabytka-
mi, Forum Dialogu Społecznego, Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Architektów 

4 Zarządzenie Nr 1949/2008 z dn. 8 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego 
ds. rewitalizacji.
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Polskich, Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Towarzystwa Urbanistów 
Polskich, Stowarzyszenia Zespołu Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy).

Po zaopiniowaniu przez Komitet Monitorujący Lokalny Program Rewitalizacji 
wraz z załącznikami, które stanowią dzielnicowe mikroprogramy rewitalizacji, przed-
stawiany jest do zatwierdzenia Radzie m.st. Warszawy. Również aktualizacje programu 
są podejmowane w trybie uchwały Rady m.st. Warszawy. 

Na poziomie miasta, czyli w strategicznej części Lokalnego Programu Rewitali-
zacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013, określone zostały kryteria, jakie muszą speł-
niać obszary wskazane przez dzielnice starające się o status obszaru rewitalizowanego, 
warunki brzegowe oraz kryteria, jakie muszą spełniać mikroprogramy przygotowane 
w dzielnicach starające się o ujęcie w programie (przez wpis do mikroprogramu rewita-
lizacji dla właściwej dzielnicy).

Jeśli chodzi o obszar rewitalizowany, to warunkami brzegowymi są:
 zgodność z generalną specyfi ką programów rewitalizacji jako programów proble-

mowych, odnoszących się z założenia do obszarów kryzysowych,
 teren przeznaczony do rewitalizacji musi charakteryzować się wyraźnie nieko-

rzystnymi cechami przynajmniej w dwóch, z czterech wymienionych, różnych 
obszarach problemowych, to znaczy gospodarczym, przestrzennym, społecznym, 
środowiskowym, i musi być diagnozowany za pomocą wskaźników określonych 
w programie,

 kompleksowość – lokalizacja na proponowanym obszarze projektów różnego typu, 
tj. zarówno infrastrukturalnych, społecznych, środowiskowych, jak i gospodar-
czych.

Warunkami brzegowymi dla projektów (wniosków o ujęcie danego projektu w pro-
gramie) są:
 zgodność z celami i zasadami LPR oraz mikroprogramu dzielnicowego,
 wyraźnie ustalone nakłady fi nansowe.

Warunki akceptacji mikroprogramu dzielnicowego są następujące:
 zgodność z ustaloną w programie modelową strukturą mikroprogramu dzielnico-

wego zgodność z celami Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego 
Warszawy,

 przyczynianie się do założonego w programie efektu rewitalizacji w skali całego 
miasta,

 zgodność z zasadami wykonawczymi programu,
 formalna akceptacja Rady Dzielnicy. 

Schemat dzielnicowego mikroprogramu rewitalizacji przedstawiono na ryc. 4.5. 
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3.4. Główne projekty realizowane w ramach programu rewitali-
zacji
W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na 

lata 2005-2013 wg stanu na 31.12.2009 r. realizowanych jest 37 projektów miejskich 
oraz około 60 projektów prowadzonych przez benefi cjentów zewnętrznych. Nie sposób 
opisać wszystkie przedsięwzięcia, chociaż na pewno każde z nich jest istotne dla obsza-
ru kryzysowego, na którym jest lub będzie realizowany. Działania rewitalizacyjne pro-
wadzone w Warszawie sklasyfi kować można według czterech głównych sfer działania, 
w każdej z tych sfer prowadzone są działania mające na celu poprawę sytuacji gospodar-
czo-społecznej na kryzysowych obszarach poszczególnych dzielnic. Są to:
 porządkowanie przestrzeni miejskich,
 dziedzictwo kulturowe, renowacja zabytków, turystyka,
 tkanka mieszkaniowa,
 infrastruktura społeczna.

W zakresie porządkowania przestrzeni miejskiej na uwagę zasługuje projekt realizowa-
ny na terenie dzielnicy Ochota: „Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją 
przestrzeni publicznej zieleńca przy Teatrze Ochoty”. Porządkowanie przestrzeni jest główną 
funkcją projektu, niemniej wiąże się on ze wzmocnieniem funkcji kulturalno-rekreacyjnej.

W budynku przy ul. Reja 9 swoje siedziby mają: Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz 
Teatr Ochoty z prowadzonym przy teatrze Ośrodkiem Kultury Teatralnej. Ośrodek skupia 
młodzież jako jedyna tego typu placówka w dzielnicy Ochota. Z budynkiem sąsiaduje ziele-
niec przy Teatrze Ochoty. Obydwa obiekty znajdują się na terenie Kolonii Lubeckiego, wpisa-
nej do rejestru zabytków. Bryła budynku wraz z zieleńcem przy Teatrze Ochoty zamykają od 
strony południowej pierzeję ul. Raszyńskiej i są wkomponowane w przedwojenną zabudowę 
z lat 1926-1930, okalającą pomnik Lotnika, na którą składają się zabytkowe budynki: 
 Admiralicji przy ul. Żwirki i Wigury 105/Wawelskiej 7, 
 „Reduty Wawelskiej” przy ul. Uniwersyteckiej 1/ Wawelskiej 60, 
 przedwojennych spółdzielni mieszkaniowych przy ul. Raszyńskiej. 

Modernizacja budynku teatru ma polegać na wyburzeniu współczesnych przybudó-
wek (zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków) oraz rozbudowie pier-
wotnej bryły budynku, w sposób uzgodniony z konserwatorem, dla zachowania jego obec-
nych funkcji i wzbogacenia ich o nową ofertę działań w sferze kultury. Oferta ta umożliwi 
podniesienie atrakcyjności obiektu zarówno w aspekcie kulturalnym, turystycznym, jak 
i gospodarczym  przez wygenerowanie nowych miejsc pracy. W części rozbudowanej 
bowiem powinny znaleźć miejsce nie tylko funkcje dotychczasowe, ale również nowe, 
np. galeria przeznaczona na funkcje wystawienniczo-handlowe (np. sprzedaż własnych 
grafi k, biżuterii artystycznej, plakatów, książek, pamiątek, a nawet zbędnych kostiumów 
teatralnych), ogród zimowy i całoroczna kawiarenka oraz zaplecze dla scenki teatralnej 
na wolnym powietrzu (teatrzyku ogródkowego), która umożliwi nie tylko wyjście na ze-
wnątrz z atrakcyjną ofertą artystyczną, ale też pozwoli na szerokie prezentowanie dokonań 
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młodzieży skupionej w Ośrodku Kultury Teatralnej. Zieleniec przy Teatrze Ochoty, lokal-
nym centrum kulturalnym, jest powiązany przestrzennie z usytuowanym w pobliżu po-
mnikiem Lotnika, który wizualnie zamyka wylot trasy wiodącej z lotniska do śródmieścia 
Warszawy. Obecnie przestrzeń ta nie jest przystosowana do właściwej sobie jednoznacznej 
funkcji, przez co stwarza wrażenie chaotycznej i zaniedbanej. Planuje się przeprowadzenie 
kompleksowej odnowy, polegającej na zintegrowaniu funkcji zieleni z funkcjami przy-
porządkowanymi budynkowi teatru oraz przekształceniu skweru w atrakcyjną przestrzeń 
publiczną o wysokich standardach jakości zieleni, urządzenia i wyposażenia. Wyekspono-
wanie pomnika Lotnika nastąpi za pomocą odpowiedniego oświetlenia.

W ramach tego Projektu przewiduje się:
 modernizację i rozbudowę budynku teatralnego przy ul. Reja 9 (ryc. 4.6), a w ra-

mach modernizacji, m. in. budowę tarasu dla letniej kawiarni, pełniącego również 
funkcję widowni dla miniamfi teatru,

 budowę letniego miniamfi teatru dla teatrzyku ogródkowego,
 modernizację nawierzchni ogrodowych (wymiana na ozdobną), 
 modernizację oświetlenia (zastosowanie stylowych latarni i iluminacji wybranych 

elementów), 
 uzupełnienie wyposażenia (stylowe ławki, kosze, elementy małej architektury) 

również nowa aranżacja i wyposażenie miejsc wypoczynku, 
 pielęgnację i intensyfi kację zieleni.

W zakresie dziedzictwa kulturowego, renowacji zabytków i turystyki realizowany 
będzie, między innymi, projekt Adaptacja zabytkowych budynków fortecznych Fortu 
Bema na cele społeczno-gospodarcze wraz z adaptacją i przebudową otaczającej prze-
strzeni użyteczności publicznej na cele rekreacyjne.

Do najważniejszych problemów dzielnicy Bemowo, stanowiącej w zasadzie ob-
szar nowej zabudowy jedno- i wielorodzinnej, intensywnie zabudowywany od 1956 r., 
należy możliwość zapewnienia mieszkańcom ogólnodostępnych miejsc rekreacji oraz 
ochrona nielicznych zabytków. Jedynym miejscem na terenie tej dzielnicy, łączącym 
rozległe tereny zieleni i obiekty zabytkowe jest Fort Bema5, położony w wewnętrznym 
pierścieniu fortyfi kacji Twierdzy Warszawa (fot. 4.4). Był on fortem głównym i pełnił 
funkcję składnicy na zapolu fortów zewnętrznego pierścienia Twierdzy, o charakterze 
artyleryjsko-magazynowym. Fort zbudowano na bazie projektu wzorcowego – sche-
mat bastionu z rozbudowaną szyją w formie głębokiego barbakanu, z dwoma wysokimi 
wałami. Zewnętrzny wał przeznaczony był dla piechoty i otaczał cały fort. Wewnętrzny 
(wyższy) służył dla ciężkiej artylerii. Pod wałem wewnętrznym zlokalizowano koszary 
i schrony oraz składy prochu i amunicji6. 

5 Fort Bema, pierwotnie P-Parysów, powstał w latach 1886-1890. Nazwa Parysów pochodzi od wsi 
Parysów położonej na północ od fortu (obecnie okolica ul. Generała Maczka). W 1921 roku fort 
Parysów przemianowano na fort Bema, co stało się zalążkiem obecnej nazwy dzielnicy.

6 Źródło: Mikroprogram rewitalizacji dzielnicy Bemowo.
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Ryc. 4.6. Obszar projektu „Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją 
przestrzeni publicznej zieleńca przy Teatrze Ochoty”

Źródło: Mikroprogram rewitalizacji dzielnicy Ochota.
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Fot. 4.4. Fort Bema
Źródło: Wikipedia.

Po decyzji o likwidacji warszawskich fortów (1909 r.) wyprowadzono z fortu zało-
gę wojskową, zostawiając jedynie wartę. Prawdopodobnie w 1913 r. rozpoczęto przygo-
towania do wysadzenia urządzeń obronnych. Od 1924 do 1939 r. na terenie fortu Bema 
mieściła się Wytwórnia Amunicji, w której produkowano amunicję karabinową wsze-
lakiego typu, pociski artyleryjskie, granaty ręczne itd. Miesięczna produkcja wynosiła 
przeciętnie 2,3 mln sztuk. We wrześniu 1939 r. fort odegrał istotną rolę w obronie mia-
sta. Wchodził w skład tzw. Odcinka Północnego i obsadzony był przez 1 batalion 144 
pułku piechoty. Obrońcy wstrzymali wielokrotne ataki niemieckiej 18 Dywizji Piechoty 
– utrzymali fort aż do kapitulacji Warszawy. W okresie okupacji hitlerowskiej na terenie 
fortu mieściły się magazyny wojskowe. Powstańcy kilkakrotnie próbowali zdobyć zabu-
dowania forteczne, bez większych rezultatów. 

Do lat osiemdziesiątych XX w. fort pełnił nadal rolę magazynów wojskowych. 
Przedwojenne wille, należące do administracji Wytwórni Amunicji, wykorzystywane 
były jako obiekty mieszkalne. W latach dziewięćdziesiątych wojsko ewakuowało swój 
majątek, a teren fortu oraz jego otulina została przekazana m.st. Warszawie. 

Do fortu Bema przylegał ziemny wał międzyfortowy, obecnie w znacznej mierze 
zniszczony. Istotnym elementem istniejącego zagospodarowania terenu jest roślinność. 
Tereny zieleni zagospodarowanej wraz z zielonymi ścieżkami spacerowymi i rowero-
wymi znajdują się w bliskim sąsiedztwie oraz w samym forcie. W strefi e centralnej ob-
szaru występuje jedynie roślinność trawiasta o płaskim ukształtowaniu. Część terenów 
objętych projektem znajduje się pod częściową lub całkowitą ochroną konserwatorską. 
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Dotyczy to terenu całego fortu oraz terenów tworzących otulinę wokół niego. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje zgrupowanie drzew objętych ochroną konserwatorską – 
pomniki przyrody, tzw. drzewa księżnej Izabeli. 

Władze dzielnicy Bemowo uznały za celowe przeprowadzenie adaptacji zabytko-
wych budynków fortecznych na cele społeczno-gospodarcze (kultura, sztuka, gastrono-
mia) oraz przebudowę z adaptacją otaczającej przestrzeni użyteczności publicznej na 
cele rekreacyjne (ryc. 4.7). Projekt jest elementem II części „Budowy infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej na terenie fortu Bema oraz adaptacji (zmiana sposobu użytkowa-
nia) obiektów zabytkowych wraz z budową obiektów towarzyszących i zagospodarowa-
niem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 na dz. nr ew. 29, 30, 31 (część), 35/1, 35/2, 35/3, 
35/4, 35/5, 36, 43/3, 40/1, 44/4, 44/5, 59, 73/1 (część), 73/2, 76 i 77/3 z obrębu 6-15-01 
na terenie dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.

Pierwsza część projektu nosiła nazwę Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego 
Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie. Przedmiotem projektu 
była adaptacja i modernizacja istniejących terenów powojskowych na Międzyszkolny 
Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej. Zaprojektowane zagospodarowanie terenu związa-
ne jest z obsługą masowych imprez sportowych, treningiem sportowców, rozgrywka-
mi ligowymi, w których udział będzie brała młodzież szkolna z Bemowa, mieszkańcy 
dzielnicy oraz wszyscy chętni, również z sąsiadujących gmin wiejskich. Przewidziano 
rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne związane z bezpieczeństwem obsługi imprez 
sportowych. Projekt ukończony został w 2007 r. (ryc. 4.8).

Ryc. 4.7. Projekt zagospodarowania przestrzennego rejonu Fortu Bema 
Źródło: Mikroprogram rewitalizacji dzielnicy Bemowo

W ramach proponowanych działań, polegających na rewitalizacji dawnych tere-
nów wojskowych i poprodukcyjnych, planuje się przeznaczenie przedmiotowego terenu 
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pod zieleń parkową, urządzoną i usługi w zakresie kultury, sztuki i gastronomii. Projekt 
nie przewiduje na tym terenie funkcji mieszkaniowej. Ustalenia przyjęte w projekcie dla 
tego obszaru wynikają w głównej mierze z konieczności zachowania i ochrony jego wa-
lorów przyrodniczych, uwarunkowań konserwatorskich i trwałego, wartego zachowania 
obecnego zainwestowania kubaturowego. Tym samym w projekcie zachowana zostaje 
zabudowa kubaturowa oraz cały układ fortu wraz z jego fortyfi kacjami i umocnienia-
mi – historyczny element fortyfi kacji Twierdzy Warszawa. Przewiduje się następujące 
działania inwestycyjne: 
Etap I Zorganizowanie obszarów związanych z usługami z zakresu kultury, sztuki, 

gastronomii na terenie Fortu Bema. Prace będą prowadzone zgodnie z zalece-
niami Stołecznego Konserwatora Zabytków. 

Etap II Uporządkowanie i zorganizowanie istniejącej zieleni wokół fortu, należącej 
do jego otuliny wraz z fosą forteczną. Ponadto przewiduje się odnowę wału 
międzyfortowego, z miejscowym odtworzeniem jego profi lu oraz części fosy 
a także zorganizowanie obszarów przeznaczonych dla rekreacji – zieleń typu 
parkowego i zieleń urządzona, z przestrzeniami publicznymi i stosowną infra-
strukturą. Prace będą prowadzone zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konser-
watora Zabytków i Konserwatora Przyrody. 

Ryc. 4.8. Projekt zagospodarowania przestrzennego rejonu fortu Bema
Źródło: Urząd m.st. Warszawy.

Ze względu na zmniejszenie środków fi nansowych na realizację projektu, przesu-
nięty został termin jego wykonania na lata następne (po 2010 r.). 
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W sferze mieszkaniowej realizowany będzie projekt Rewitalizacja zasobów komunal-
nych m.st. Warszawy na terenie osiedla Bródno w Dzielnicy Targówek. Bródno to typowy 
obszar z zabudową mieszkaniową wzniesioną w technologii wielkiej płyty. Znaczną część 
zasobów mieszkaniowych osiedla (ok. 90 %) stanowi zabudowa z lat 1970-1990. Zasoby 
mieszkaniowe zlokalizowane na Bródnie są zróżnicowane, wiele jest też obiektów przed-
wojennych, z lat 1911-1945, wartościowych historycznie i architektonicznie. Jednak ze 
względu na wiek i niewystarczające nakłady na remonty kamienice są wyeksploatowane 
i w dużym stopniu zdegradowane technicznie. Na osiedlu, w mieszkaniach komunalnych, 
zamieszkują osoby o słabszej pozycji społecznej, borykające się często z problemami ubó-
stwa, bezrobocia oraz wykluczenia społecznego. W zasobach dzielnicy znajdują się rów-
nież budynki, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ewentualnych użytkowni-
ków i które przeznaczone zostały do wyburzenia.

Wśród zasobów mieszkaniowych na terenie Bródna są również tereny zielone 
i utwardzone, które w dużej części są niezagospodarowane lub też wymagają nowej 
aranżacji, w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni miejskiej, m.in. budowy placów za-
baw i boisk, które zapewniłyby dzieciom i młodzieży miejsca do spędzania wolnego 
czasu, a tym samym zapobiegały powstawaniu patologii. Aktualnie na terenie osiedla 
brakuje tego typu miejsc. Problemem jest również niedostosowanie przestrzeni miej-
skiej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz brak miejsc parkingowych. 

Stworzenie nowych miejsc parkingowych oraz uporządkowanie już istniejących 
przyczyni się do poprawy zdolności komunikacyjnych osiedla Bródno, poprawi bez-
pieczeństwo wewnątrz osiedli oraz przywróci funkcje rekreacyjne terenom używanym 
obecnie jako dzikie parkingi. Przystosowanie budynków użytkowych i mieszkalnych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych przyczyni się do ich integracji i zapobiegnie wyklucze-
niu z życia społecznego osób mniej sprawnych.

Kolejnym problemem Bródna uzasadniającym degradację tego obszaru i koniecz-
ność jego szybkiej rewitalizacji jest wysoki poziom przestępczości. Oświetlenie terenu 
osiedla jest niewystarczające, obszar ten nie jest również monitorowany. Wprowadzenie 
systemu monitoringu oraz modernizacja oświetlenia w znacznym stopniu poprawi bez-
pieczeństwo mieszkańców i użytkowników.

Celem projektu jest:
 poprawa jakości życia mieszkańców osiedla Bródno przez stworzenie przyjaznej 

przestrzeni miejskiej oraz modernizację przedwojennych kamienic komunalnych, 
 uporządkowanie przestrzeni publicznej: wygospodarowanie miejsc dla integracji 

mieszkańców i spędzania wolnego czasu, poprawa zdolności komunikacyjnych 
osiedla, 

 ułatwienia do poruszania się w przestrzeni publicznej osób niepełnosprawnych,
 nadanie nowych funkcji budynkom byłych hydroforni – stworzenie warunków dla 

działania instytucji społecznych,
 podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie osiedla.

W ramach projektu planuje się następujące prace:
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 zaadaptowanie na cele społeczne budowli po hydroforni przy ul Łojewskiej 16a – 
planowane jest utworzenie klubu osiedlowego,

 przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępu do trzech wspólnoto-
wych budynkach mieszkalnych – planuje się budowę trzech podjazdów na grun-
tach będących własnością komunalną w budynkach przy ul. Łojewskiej,

 zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym zbudowanie parkingów, placów 
zabaw i boisk z wprowadzeniem monitoringu i modernizacją oświetlenia, 

 zagospodarowanie 38 185 m2 zieleni i terenów utwardzonych,
 zorganizowanie czterech placów zabaw o nawierzchni trawiastej i tartanowej wy-

posażonych m.in. w piaskownicę, huśtawki, karuzelę platformową, zjeżdżalnię itp. 
oraz ławki.

Ponadto planuje się nową aranżację terenów zieleni, w tym: nasadzenia drzew 
i krzewów, wymianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remont nawierzchni 
parkingów, wprowadzenie elementów małej architektury i ogrodzenie terenów. Dla 
modernizowanych przestrzeni publicznych przewiduje się również oświetlenie terenu 
oraz wprowadzenie systemu monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkow-
ników. 

Oczekuje się, że realizacja projektu przyczyni się do zaktywizowania mieszkań-
ców, w szczególności młodzieży, do poprawy estetyki terenu, zagospodarowania niewy-
korzystanych dotąd powierzchni oraz ograniczenia chuligaństwa i zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa. Wszystko to powinno doprowadzić do wzrostu jakości życia mieszkań-
ców. Budżet projektu szacowany jest na kwotę 5,6 mln zł, a realizacja nastąpi w latach 
2010-2011. 

W zakresie infrastruktury społecznej charakterystyczny jest projekt wykonywany 
na terenie dzielnicy Rembertów Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu 
„Centrum Złotego Wieku. Dom Dziennego Pobytu przeznaczony jest dla osób w po-
deszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych i bezrobotnych (fot. 4.5). Po rozbudowie 
i modernizacji przewidywane jest utworzenie w nim „Centrum Złotego Wieku”, które 
będzie służyć osobom starszym pomocą, m.in. w zagospodarowaniu czasu wolnego. 
Przewiduje się prowadzenie terapii zajęciowej, ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych, 
tworzone będą grupy wsparcia prawnego i psychologicznego. Organizowane będą im-
prezy kulturalne, wystawy malarskie i wycieczki plenerowe. 

Cele społeczne projektu to: integracja pokoleniowa mieszkańców dzielnicy, akty-
wizacja społeczna grupy mieszkańców, którzy są w podeszłym wieku lub chorzy oraz 
zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. W sferze technicznej projekt dotyczy roz-
budowy i unowoczesnienia budynku przez dobudowanie skrzydła bocznego do istnieją-
cego obiektu, modernizację pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełno-
sprawnych − wykonanie podjazdów i montaż dźwigu osobowego. Przebudowane zostaną 
pomieszczenia przeznaczone na jadalnię, salę dziennego pobytu i gabinety terapii zaję-
ciowej oraz wszystkie sieciowe urządzenia infrastrukturalne. Wykonana zostanie termo-
modernizacja budynku połączona z wymianą okien. Wokół budynku wykonane zostanie 
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nowe ogrodzenie, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Stała obsługa Dziennego 
Domu Pobytu „Centrum Złotego Wieku” zwiększy się o dodatkowe pięć etatów.

Projekt ten jest bardzo potrzebny, ocenia się, że z usług „Centrum Złotego Wieku” 
będzie korzystać w ciągu miesiąca 20 seniorów, a z oferty doraźnej pomocy szkole-
niowo-doradczej będzie systematycznie korzystać około 50 osób. Projekt został zreali-
zowany w 2009 r. Całkowity koszt projektu wyniósł 2,7 mln zł i został sfi nansowany 
w całości ze środków budżetu m.st. Warszawy.

Fot. 4.5. Widok budynku Domu Dziennego Pobytu od ul. Plutonowych
Źródło: Mikroprogram rewitalizacji dzielnicy Rembertów.

4.5. Projekty realizowane w wyniku wdrożenia Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
W maju i czerwcu 2009 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

ogłosiła nabór wniosków o dofi nansowanie projektów ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju 
regionu, Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. W związku z tym m.st. Warszawa przy-
gotowało projekt pt. Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy 
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w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-
kulturowym. Projekt ten obejmował działania rewitalizacyjneh podjęte w pięciu war-
szawskich dzielnicach: Śródmieściu, Pradze Północ, Ochocie, Rembertowie i Ursusie. 
Konieczność połączenia działań rewitalizacyjnych z różnych obszarów miasta (dzielnic) 
w jeden duży projekt wynikła z ograniczenia, jakie zostało wprowadzone w regulaminie 
konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, pole-
gającego na tym, że wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofi nansowanie 
projektu w ramach RPO Województwa Mazowieckiego (§ 6 regulaminu konkursu).

Ze względu na bardzo złożony charakter obszarów kryzysowych występujących 
na terenie Warszawy, projekt ten został podzielony na zadania w ramach trzech aspek-
tów: ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kultu-
rowym.

Aspekt ochrony zabytków będzie realizowany poprzez wykonanie w Śródmieściu 
zadania Remont i konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta w Warszawie. Zadanie 
polega na kompleksowym remoncie i konserwacji murów obronnych Starego Miasta – 
cennego i unikalnego zabytku narodowego, zlokalizowanego w samym centrum stolicy 
Polski. Inwestycja dotyczy obiektu będącego elementem historycznego traktu królew-
skiego, który wraz z zamkniętymi w obrębie murów obiektami Starówki został wpisany 
na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ludzkości UNESCO. 

Aspekt poprawy jakości przestrzeni publicznej będzie realizowany poprzez wy-
konanie następujących zadań w dzielnicy Praga Północ: Rewitalizacji przestrzeni ulicy 
Białostockiej” oraz w dzielnicy Ochota: Modernizacja budynku przy ulicy Reja wraz 
z rewitalizacją przestrzeni publicznej przy Teatrze Ochoty7. 

Projekt Rewitalizacja przestrzeni ulicy Białostockiej dotyczy tytułowej ulicy znaj-
dującej się na tyłach Centrum Handlowego Warszawa Wileńska. Korzysta z niej wielu 
mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, którzy usiłują ominąć stale zakorkowane Aleje 
Solidarności. Po nieparzystej stronie ulicy w latach siedemdziesiątych ubiegłego stu-
lecia wybudowano osiedle domów z wielkiej płyty. Po stronie parzystej w większości 
został zachowany dawny układ przestrzenny z zabytkowymi kamienicami, w tym jedną 
z pierwszych odrestaurowanych na Pradze  kamienicą Cymermanów. Tuż przy niej 
stoją kolejne budynki: Białostocka 6 i 8, które czekają na remont i renowację. Obiektów 
wartych odwiedzenia przy tej ulicy jest więcej: kamienica artystyczna przy Białostockiej 
22, Teatr „Wytwórnia”, mieszczący się w Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”, 
czy szereg kamieniczek usytuowanych u zbiegu z ulicą Tarchomińską i Nieporęcką. 
Na wysokości „Konesera” widać jeszcze tory dawnej bocznicy kolejowej, które warto 
zachować jako świadka historii.

Rejon ul. Targowej i główne wejście do Centrum Handlowego jest objęte systemem 
monitoringu. Ulica Białostocka takiej ochronie nie podlega. Skrzyżowania ul. Białostoc-
kiej i Brzeskiej oraz Białostockiej i Radzymińskiej są uznawane za jedne z bardziej 
niebezpiecznych miejsc. 

7 Projekt był przedstawiony szczegółowo w cz. 4. 
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Projekt będzie realizowany w dwóch etapach. W ramach etapu I. przewiduje się 
przeprowadzenie remontu nawierzchni ulicy wraz z przystosowaniem zjazdów do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, remont oświetlenia, modernizację ciągów pieszych, 
w tym wykonanie ścieżki rowerowej. Ponadto planuje się instalację systemu monitorin-
gu zewnętrznego oraz uzupełnienie zieleni publicznej. 

W ramach etapu II. zostanie przeprowadzony remont i renowacja kamienic: Białostoc-
ka 6, 8, 46 wraz z urządzeniem podwórzy w otoczeniu budynków(fot. 4.6). Przewidywany 
koszt projektu wynosi 4,8 mln zł, a jego zakończenie zaplanowane jest na rok 2010. 

 
Fot. 4.6. Budynki przy ul. Białostockiej 46 i 6
Źródło: www.um.warszawa.pl

Aspekt społeczno-kulturowy zostanie zrealizowany poprzez zadania: Rozbudo-
wa budynku w Parku Achera na cele kulturalno-społeczne i opiekuńcze (dzielnica Ur-
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sus) oraz Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu Centrum Złotego Wieku 
w dzielnicy Rembertów8. 

Projekt Rozbudowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno-społeczne i opie-
kuńcze jest jednym z zadań dużego projektu zapisanego w mikroprogramie rewitalizacji 
dzielnicy Ursus pt. Przebudowa przestrzeni publicznej wraz z obiektami kultury w celu 
nadania „Staremu Ursusowi” funkcji rekreacyjno-sportowej i kulturalnej. Park Achera 
o pow. 9,8 tys. m2 jest zwartym obszarem zieleni skupionej wokół zbiornika wodne-
go. Zbiornik przechodził w ostatnich latach renaturalizację. Wyremontowano fontannę, 
drzewa poddano zabiegom pielęgnacyjnym. Pod koronami drzew zieleń nie była jed-
nak odnawiana. Brak jest młodych krzewów i trawy. Występują powierzchnie starego 
asfaltu. W Parku Achera jest posadowiony budynek, który nie był w ostatnich latach 
wykorzystywany na cele publiczne z powodu bardzo złego stanu technicznego. Bryła 
budynku składa się z 4 części, z których najstarsza pochodzi z połowy XIX w. Według 
sporządzonej ekspertyzy budynek nie spełnia wymogów prawa budowlanego. Nie ma 
instalacji centralnego ogrzewania ani prawidłowego przyłącza wodociągowego. Ściany 
są zmurszałe i zagrzybiałe, konstrukcja dachu łatwopalna. Wymaga zatem całkowitej 
przebudowy, aby mógł służyć celom społecznym. Przebudowany obiekt będzie partero-
wy (z dwukondygnacyjną częścią środkową), podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. 
W budynku mieścić się będzie dom dziennego pobytu dla emerytów i rencistów oraz 
fi lia domu kultury, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obiekt będzie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, a także do obowiązujących standardów technicznych 
dla tego typu funkcji. Park Achera wraz z budynkiem to miejsce przygotowywane dla 
ludzi starszych – integrujące, uaktywniające, roztaczające opiekę. Dom dziennego poby-
tu seniorów wygeneruje miejsca pracy. Będą w nim miały też swą siedzibę organizacje 
pozarządowe. Sale udostępniane do spotkań i szkoleń powinny wpłynąć korzystnie na 
ich uaktywnienie. Projekt jest przewidziany do realizacji do 2013 r. 

Warszawski projekt Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warsza-
wy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społecz-
no-kulturowym pozytywnie przeszedł ocenę formalną i czeka na ocenę merytoryczną. 

4.6. Bariery realizacji programu
Jedną z podstawowych barier realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. 

Warszawy jest nadal brak jasno sformułowanych polityk w zakresie rewitalizacji na po-
ziomie krajowym i wojewódzkim, a co za tym idzie – brak jednoznacznych wytycznych 
w zakresie programowania, wdrażania i zarządzania projektami rewitalizacyjnymi

Brak jasnych zasad funkcjonowania programów rewitalizacji obszarów kryzyso-
wych w miastach, wynikający z braku krajowej polityki rewitalizacyjnej, powoduje, że 
programy rewitalizacji nie są priorytetowe w miejskich politykach rozwojowych. Doty-
czy to również Warszawy  polityka rewitalizacyjna zajmuje niską pozycję w hierarchii 

8 Projekt był przedstawiony szczegółowo w cz. 4.
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polityk miasta. To powoduje, że również rola mikroprogramów rewitalizacji jest zniko-
ma w polityce poszczególnych dzielnic Warszawy. 

Brakiem krajowej polityki rewitalizacyjnej można uzasadnić kolejny problem w re-
alizacji lokalnych programów rewitalizacji. Chodzi o trudność uzyskiwania poparcia 
społecznego i włączania środków fi nansowych ludności zamieszkującej obszar objęty 
programem rewitalizacji bądź fi rm i instytucji działających na tych obszarach. Wspo-
mniany brak polityki krajowej powoduje nieufność ze strony partnerów społecznych. 
Jednak nie jest to jedyne tłumaczenie słabego poparcia społecznego dla rewitalizacji 
i niskiego zaangażowania fi nansowego. Lokatorzy mieszkań w centralnych dzielnicach 
miast często nie dysponują środkami fi nansowymi na współfi nansowanie projektów 
z dziedziny remontów budynków mieszkalnych. 

Rewitalizacja nadal postrzegana jest przez pryzmat możliwości pozyskiwania fun-
duszy strukturalnych na działania w jej zakresie. 

Bardzo istotnym problemem dla realizacji działań zapisanych w Lokalnym Progra-
mie Rewitalizacji są problemy fi nansowe, wynikające z braku środków na realizację pro-
jektów rewitalizacyjnych czy to w mieście, czy też u benefi cjentów zewnętrznych. Bar-
dzo często środki zapisane już w budżecie na działania rewitalizacyjne są przesuwane na 
inne działania, które akurat w danym momencie stają się priorytetowe dla dzielnicy. 

4.7. Podsumowanie 
Spełnienie założeń dla Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy jest 

możliwe dzięki partnerstwu zarówno w planowaniu jak i realizacji oraz monitorowaniu 
i ocenie programu. Wiąże się z tym założenie współpracy oraz przejrzystego dzielenia 
się zasobami publicznymi z partnerami samorządowymi, prywatnymi i pozarządowy-
mi. Kształtując warunki współpracy partnerów społecznych i gospodarczych w LPR 
m.st. Warszawy przewidziano organizację partnerstwa w formule Warszawskiego Fo-
rum Rewitalizacji. Warszawskie Forum Rewitalizacji rozumieć należy jako dobrowol-
ną i otwartą koalicję podmiotów reprezentujących różne sektory życia lokalnego – pu-
bliczny, prywatny (rynkowy) i pozarządowy (obywatelski), która jest formą wspólnego 
działania na rzecz rewitalizacji wybranych obszarów miasta, zgodnie z celami ujętymi 
w lokalnym programie rewitalizacji.

Nadrzędnym celem działania Warszawskiego Forum Rewitalizacji ma być wspar-
cie procesów rewitalizacji wybranych obszarów miasta przez:
 szeroką współpracę i zbudowanie międzysektorowej koalicji na rzecz rewitalizacji,
 wzbogacanie programu rewitalizacji dzięki projektom partnerów społecznych i go-

spodarczych,
 budowanie korzystnego, otwartego wizerunku programu rewitalizacji w oczach 

partnerów zewnętrznych, mediów i mieszkańców.

W obrębie dzielnic (Ochota, Praga Północ) działają obecnie lub są tworzone – 
w pozostałych dzielnicach  Fora Rewitalizacji Dzielnicy (FRD), które w przyszłości 
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będą funkcjonować w ramach Warszawskiego Forum Rewitalizacji. FRD mają charak-
ter grup partnerskich, współpracują bezpośrednio z dzielnicowymi Koordynatorami ds. 
rewitalizacji i stanowią podstawową płaszczyznę współpracy partnerów w dzielnicy 
i generowania partnerskich projektów rewitalizacyjnych. Istotą budowania i rozwijania 
partnerstwa w dzielnicowych mikroprogramach rewitalizacji są: 
 wzajemne poznanie się aktywnych i przedsiębiorczych, wykazujących zaintereso-

wanie i inicjatywę osób i instytucji z obszaru dzielnicy, zbudowanie wzajemnego 
zaufania,

 poszerzenie i zróżnicowanie bazy potencjalnych projektów, służących ożywieniu 
danego obszaru,

 podniesienie jakości projektów zgłaszanych do programu, 
 wygenerowanie lub pozyskanie innowacyjnych koncepcji projektowych,
 zbudowanie podstaw do możliwych przyszłych wspólnych projektów w tym w for-

mule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Lokalny Program Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005-2013, 
zgodnie z założeniami, ma pełnić rolę programu przewodniego, który zapewni komplek-
sową koordynację procesu rozwoju miasta, poprzez rozwój dzielnic. Wdrożenie LPR 
wymaga skoncentrowania wszystkich istniejących zasobów i działań mających na celu 
poprawę stanu obszarów objętych programem, szczególnie w dziedzinach takich, jak: 
sprawy socjalne, zatrudnienie, gospodarka, komunikacja oraz odnowa urbanistyczna. 
Do realizacji tego celu konieczne jest zaangażowanie w działania rewitalizacyjne środo-
wisk zewnętrznych wobec administracji samorządowej, tj. organizacji pozarządowych, 
wspólnot mieszkaniowych, innych partnerów prywatnych, w tym ze sfery biznesu. 
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Rozdział 5. Rewitalizacja najstarszej części Ustki

5.1. Ogólne dane o mieście
Ustka znajduje się w powiecie słupskim, w północno-zachodniej części wojewódz-

twa pomorskiego, w odległości 18 km na północ od Słupska i 150 km na zachód od 
Gdańska. Położona jest u ujścia rzeki Słupi do Morza Bałtyckiego.

To szesnastotysięczne1 miasto zajmuje powierzchnię ok. 10 km2. Pierwsza udo-
kumentowana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1337 r. Jej układ przestrzenny po-
wstał na planie owalnicowej wsi rybackiej. Na przełomie XIX i XX wieku Ustka była 
już znana jako miejscowość letniskowa i kąpielisko morskie. Później stała się portem 
handlowym, a następnie – ośrodkiem przemysłu stoczniowego i przetwórstwa rybnego.

Przed II wojną światową Ustka znana była jako Stolpmünde. Prawa miejskie otrzy-
mała 22 marca 1935 r.2 Nazwa polska miejscowości została ustalona urzędowo (od znie-
kształconego słowa ujście) w 1947 r. Status miasta uzdrowiskowego uzyskała 1 stycznia 
1988 r.3

Obecnie dominującym sektorem gospodarczym Ustki jest turystka uzdrowiskowo-
wypoczynkowa z infrastrukturą. W kilkunastu ostatnich latach znacznie zmieniły się jej 
funkcje związane z gospodarką morską. Miasto nie funkcjonuje już ani jako znaczący 
port przeładunkowo-handlowy4, ani jako ważna stocznia na polskim wybrzeżu, chociaż 
nadal działa tam port morski z osobowo-towarowym przejściem granicznym. W Ustce 
prowadzona jest jeszcze działalność usługowo-produkcyjna, chociaż znaczenie funkcji 
przemysłowej miasta bardzo zmalało.

W mieście po wschodniej stronie rzeki Słupi działała dawniej stocznia „Ustka”. 
Obecnie znajduje się tam siedziba kilku instytucji portowo-administracyjnych, jak np. 
Urzędu Morskiego. Dalej, w kierunku północnym, na terenie dawnej Spółdzielni Pra-
cy Rybołówstwa Morskiego „Łosoś” (zajmującej się przetwórstwem ryb), są obecnie 
budowane wielorodzinne obiekty mieszkaniowe o wysokim standardzie. W ten sposób 
po wschodniej stronie kanału portowego powstaje nowe nabrzeże. Z tą zabudową od 
strony północnej sąsiadują tereny portowe po byłej stoczni, gdzie aktualnie prowadzona 

1 W grudniu 2007 r. w Ustce mieszkało 16 106 osób, a w grudniu 2008 r. – 16 055 osób.
 Rocznik demografi czny 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, s. 91.
2 Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2008, Urząd Miejski w Ustce, Wydział Rozwoju Lokalnego i Inte-

gracji Europejskiej; Ustka 2004, s. 8.
3 Tamże, s. 8.
4 Tamże, s. 15.
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jest działalność związana z produkcją podzespołów do jednostek pływających (części 
do kutrów). Bliżej ujścia Słupi do morza znajduje się przystań statków wycieczkowych 
i przejście graniczne. Na terenach po zachodniej stronie rzeki pozostały puste, niezago-
spodarowane posesje, budynki po dawnej stoczni „Ustka” oraz Przedsiębiorstwie Poło-
wów i Usług Rybackich „Korab”.

W 2004 r. dominującą gałęzią przemysłu w Ustce było rybołówstwo. Wówczas 
na rzece Słupi cumowało ok. 117 kutrów i łodzi rybackich. Działały fi rmy świadczące 
usługi na rzecz rybołówstwa, jak: sieciarnie, zakłady mechaniczne i elektromechanicz-
ne. Pracowały przetwórnie ryb. W całym sektorze znajdowało zatrudnienie około 3 500 
osób.

Ustka jest drugim (po Sopocie) uzdrowiskiem w województwie pomorskim. Na 
terenie miasta i gminy znajdują się strefy ochrony uzdrowiskowej (ryc. 5.1) oraz obszary 
wydobywcze złóż borowiny i chlorkowo-sodowych wód leczniczych. W bezpośrednim 
sąsiedztwie miasta znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu, rezerwat przyro-
dy „Buczyna nad Słupią”, Park Krajobrazowy Dolina Słupi (od 1981 r.) oraz odległy 
o kilkanaście kilometrów  zaliczany do Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO 
(od 1977 r.)  Słowiński Park Narodowy. Walory klimatu i środowiska przyrodniczego 
sprzyjają prowadzeniu lecznictwa i rozwojowi turystyki. W mieście jest przystań jach-
towa. W sezonie letnim w Ustce uruchamiane jest połączenie promowe z duńską wyspą 
Bornholm, co daje dodatkowe korzyści związane z rozwojem turystyki międzynarodo-
wej5. Dobrze rozwinięta baza hotelarska w mieście, dysponująca ponad 17. tysiącami 
miejsc noclegowych, umożliwia obsługę około 350 tys. turystów z kraju i zagranicy. 
W sezonie letnim w Ustce znacznie wzrasta działalność handlowa i gastronomiczna. 
Cały sektor turystyczny daje zatrudnienie około 3 000 osób zamieszkałych w mieście 
i okolicach. Ustka silnie związana jest ze Słupskiem, co pośrednio przyczynia się do 
tworzenia się między nimi zurbanizowanego pasma zabudowy.

W pierwszych latach XXI w. Gmina Miejska Ustka, podobnie jak inne małe miasta, 
była zagrożona pogłębiającym się stanem bezrobocia. W 2003 r rejon powiatu słup-
skiego należał do obszarów o najwyższej w kraju stopie bezrobocia6, które osiągnęło 
wówczas 38,5%. Dla całego województwa pomorskiego bezrobocie wynosiło 21,1%, 
a dla kraju – 17,6%. W grudniu 2007 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie 
słupskim7 zmalała do 21,5%, a w całym województwie pomorskim do 10,7%, w kraju 
do 8,7%. W marcu 2009 r. na terenie powiatu8 równa już była 20,1%, w województwie 
10,5%.

5 Tamże, s. 8.
6 Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2008 r., Informacje i opracowania statystyczne, Główny 

Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, s. 29.
7 Województwo Pomorskie. Podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk 

2008, s. 119.
8 Biuletyn Statystyczny Województwa Pomorskiego. I kwartał 2009, Urząd Statystyczny w Gdańsku, 

Gdańsk 2009, s. 73.
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Aktualnie w Ustce największa liczba osób znajduje stałe zatrudnienie w sektorze 
publicznym, tj. w szkolnictwie, służbie zdrowia, urzędach administracji samorządowej, 
morskiej i specjalnej, w jednostkach garnizonu wojskowego. Mieszkańcy Ustki podej-
mują także pracę w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych9. Znaczą-
ca liczba mieszkańców miasta obsługuje sektor turystyczno-wypoczynkowo-sanatoryj-
ny. Niestety, poza sezonem letnim – kiedy ruch turystyczny ustaje  w mieście wzrasta 
poziom bezrobocia. W rezultacie wielu młodych ludzi decyduje się na migrację z Ustki 
w poszukiwaniu pracy.

5.2. Problemy rozwojowe miasta Ustki
Status uzdrowiska Ustki powoduje ograniczone możliwości jej rozbudowy i wpro-

wadzania niektórych funkcji. Ustalenia zawarte w planach zagospodarowania prze-
strzennego i wytycznych konserwatorskich precyzują kształt nowych obiektów oraz 
warunkują przebudowę i adaptację istniejących.

Ustka w obrębie granic administracyjnych objęta jest strefami ochrony uzdrowi-
skowej „A”, „B” i „C”10, przy czym zabytkowe centrum – dwiema pierwszymi, naj-
bardziej restrykcyjnymi (ryc. 5.1). Do wspólnych obostrzeń obowiązujących na terenie 
wyznaczonym do rewitalizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji (2005 r.) należą 
między innymi zakazy: budowy uciążliwych obiektów (w tym zakładów przemysło-
wych), wznoszenia obiektów wyższych niż 15 m i nieplanowanego wyrębu drzew. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie masowych imprez trwających podczas ciszy nocnej 
(22.00-6.00) z wyjątkiem tych, które znajdują się w harmonogramie gminy.

Strefa „A” jest bezpośrednio związana z pełnieniem funkcji uzdrowiska, zakła-
dami balneologicznymi oraz z zapleczem uzdrowiskowym. Na jej obszarze nie wolno 
budować nowych obiektów jedno- i wielorodzinnych (z wyjątkiem modernizacji istnie-
jących), targowisk i parkingów z miejscami postojowymi o liczbie większej niż 10 % 
miejsc sanatoryjnych. Zakazuje się budowy obiektów ze stropodachami, wznoszenia 
reklam wolno stojących wielkopowierzchniowych  większych niż 4 m2, wprowadzania 
ruchu samochodów ciężarowych oraz budowy i przebudowy istniejących ciągów komu-
nikacyjnych bez uwzględnienia pasów zieleni chroniących przed hałasem.

W mniej restrykcyjnej strefi e „B” zabrania się budowy obiektów handlowych o po-
wierzchni większej niż 400 m2 i parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych, dostawczych i autobusów, a także wznoszenia reklam 
wolno stojących, jeżeli nie są elementem infrastruktury turystycznej.

9 Plan Rozwoju Lokalnego… op. cit., s. 8.
10 Statut uzdrowiska Ustka, Ustka 2009, s. 4-6. http://www.ustka.pl/new/pliki/rie/USTKA_STA-

TUT_2009.pdf
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Ryc. 5.1. Układ stref ochrony uzdrowiskowej dla zabytkowego obszaru Ustki
Żródło: opracowanie własne J. Poczobut na podstawie mapy „Uzdrowisko Ustka. Infrastruktura 
uzdrowiskowa” 11.

Zurbanizowany obszar Ustki wynosi ok. 31% całej jej powierzchni. Lasy (rezerwat 
buczyny nad Słupią) stanowią 48% obszaru znajdującego się w granicach administra-
cyjnych. Dużym utrudnieniem w rozwoju i lepszym funkcjonowaniu miasta jest brak 
bezpośredniego połączenia wschodniej części miasta z zachodnią, które położone są 
na przeciwległych brzegach rzeki. W Ustce konieczne jest respektowanie wymogów 
Nadgranicznej Strefy Nadmorskiej i Ochrony Wybrzeża. Występujące w mieście złoża 
górnicze – ujęcia solanki i borowiny, także podlegają odpowiedniemu zabezpieczeniu. 
Z powodu położenia Ustki nad morzem i związanych z tym uwarunkowań przyrodni-
czych (zjawisko abrazji) co roku miasto musi przeznaczać sporo środków na refulację 
plaży.

Znaczenie portowej funkcji miasta zmalało w ostatnich latach. Zlikwidowano nie-
mal całkowicie przemysł stoczniowy i przetwórczy. Pozostawione w centrum Ustki, nad 
rzeką Słupią, niezagospodarowane poprzemysłowe obiekty i posesje władze miasta chcą 
przeznaczyć na funkcje turystyczno-rekreacyjne. Akwen wodny ma być przystosowany 
do potrzeb nowego portu jachtowego. Mimo takich planów jak dotąd nie ma pewności 
co do szczegółów zagospodarowania tej części miasta. Ponadto w Ustce znajdują się 
tereny zamknięte, na których nie można planować nowego zainwestowania.

11 Tamże, s. 20.
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5.3. Wybór obszaru rewitalizacji
Chcąc rozwijać funkcje uzdrowiskowe i utrzymać renomę atrakcyjnego miejsca 

wypoczynku i rekreacji władze Ustki musiały zająć się odnową najstarszej części mia-
sta. Problemy rewitalizacji Ustki zostały przedstawione w monografi ach (Poczobut 
2008, Bugajewska, Warasińska 2009). Duże potrzeby i niewielki budżet gminy okazały 
się poważnymi utrudnieniami w osiągnięciu tego celu.

Przed podjęciem decyzji o rewitalizacji na terenie najstarszej części miasta mieszkało 
ok. 33% wszystkich jego mieszkańców, przy gęstości zaludnienia wynoszącej powyżej 200 
osób/ha12. Znajdowało się tam wówczas najwięcej budynków komunalnych, stanowiących 
ok. 80% wszystkich takich zasobów w mieście. Były to obiekty o złym stanie technicznym 
Wśród nich znajdowało się wiele domów o wysokich walorach kulturowych, m. in. stu-
letnie kamienice, których nie odnawiano od ponad siedemdziesięciu lat. Najstarszy teren 
w mieście znany był z niskiego standardu zamieszkania i najgorszych warunków życia. 
Jednocześnie jest to bardzo atrakcyjny teren o wysokim potencjale rozwojowym, gdzie 
nadal koncentruje się życie kulturalno-rozrywkowe turystów i mieszkańców. W 2003 r 
wśród mieszkańców Ustki przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące najpilniej-
szych potrzeb miasta. Wyznaczono wówczas najbardziej zdegradowaną − w ocenie miesz-
kańców − część Ustki, którą okazała się najstarsza część miasta.

Dnia 27 października 2005 r. Rada Miejska w Ustce uchwaliła pierwszy Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji13. Określony w dokumencie teren znajduje się w centrum miasta, obej-
mując zabytkową jego część pomiędzy Promenadą Nadmorską (ok. 400 m od strony morza), 
nabrzeżem portowym nad rzeką Słupią (wraz z Bulwarem Portowym), południową częścią 
ul. Marynarki Polskiej, ul. Grunwaldzką, placem Dąbrowskiego i ul. M. Kopernika14.

Fot. 5.1. Fragment 
zachodniej pierzei ul. 
Marynarki Polskiej
Zdjęcie: J. Poczobut, 2009.

12 Plan Rozwoju Lokalnego… op. cit., s. 22.
13 Uchwała Nr XXXVII/294/2005 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.
14 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ustka, Ustka 2005, s. 20.
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Fot. 5.2. Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela
Zdjęcie: J. Poczobut, 2009.

Ryc. 5.2. Obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego 
dla najstarszej części Ustki

Żródło: opracowanie własne J. Poczobut15.

15 Rysunek opracowano na podstawie wykazu obiektów nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Gdańsku (uaktualnionego dnia 27.11. 2009 r.).
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W obrębie obszaru objętego programem rewitalizacji znajduje się teren dawnej 
osady rybackiej. Najcenniejsze obiekty i obszary wpisano do rejestru obiektów nieru-
chomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku (ryc. 5.2). Są to:
 układ urbanistyczny miasta Ustki,
 dom przy ul. Marynarki Polskiej 10,
 willa z budynkiem gospodarczym (stajnią) przy ul. Chopina 8-8a,
 kościół parafi alny pw. Najświętszego Zbawiciela, neogotycki kościół z końca XIX w.,
 latarnia morska przy ul. Limanowskiego 1 z 1871 r.,
 zespół mieszkalno-gospodarczy przy ul. Żeromskiego 1,
 willa z ofi cyną i ogrodem przy ul. Kopernika 5,
 willa przy ul. Chopina 4,
 budynek szkoły wraz z otoczeniem przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3,
 budynek mieszkalny przy ul. Kosynierów 21a,
 budynek spichlerza wraz z częścią działki znajdującą się pod budynkiem przy ul. 

Bulwar Portowy 6.

Na terenie zabytkowej części miasta położone są jeszcze inne obiekty o zachowa-
nych walorach kulturowych, jak np. domy szachulcowe, zabudowa willowa i pensjona-
towa.

Ryc. 5.3. Obszar rewitalizacji i plany zagospodarowania przestrzennego

Żródło: opracowanie własne J. Poczobut 16.

16 Rysunek opracowano na podstawie danych z Urzędu Miasta Ustki.
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Ustecki Lokalny Program Rewitalizacji uwzględnia założenia Gminnego progra-
mu opieki nad zabytkami dla miasta Ustka17 i wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Ustka18. W tym drugim dokumencie były już 
wytypowane obiekty przeznaczone do rewitalizacji. Na obszarze objętym programem 
obowiązuje też siedem planów zagospodarowania przestrzennego (ryc. 5.3): „Łacha”, 
„Nowa Łacha”, „Centrum 1”, „Centrum 2”, „Centrum 3”, „Centrum 4” i „Promena-
da Nadmorska”. W dokumentach zawarte są informacje o sposobie odnawiania i prze-
kształcania starych obiektów objętych ochroną konserwatorską, jak również i tych, które 
są rewitalizowane.

5.4. Dofi nansowanie usteckich projektów
W pierwszym etapie (2004-2006) dofi nansowania projektów ze środków Unii Eu-

ropejskiej, umożliwiono Ustce realizację dwóch projektów19 z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej (EFRR UE) w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), które dotyczyły odnowy 
przestrzeni w zabytkowej części miasta. Pierwszym projektem była Rewitalizacja Starej 
Części Miasta Ustki – I etap A (ul. Chopina, Zaruskiego, Beniowskiego; I etap) z Dzia-
łania 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji (czas realizacji: 09.2004-07.2006), 
a drugim –Rewitalizacja Starej Części Miasta Ustki – I etap B (Promenada Nadmorska, 
ul. Beniowskiego; II etap) z Działania 3.1. Obszary wiejskie (czas realizacji: 03.2007-
06.2007). W ramach projektów zmodernizowano ulice Chopina, Beniowskiego i Zaru-
skiego (ryc. 5.4), ciągi pieszo-rowerowe, zbudowano sieci oświetlenia ulicznego i ka-
nalizacji wodno-sanitarnej (wykonując prace ziemne i montażowe) oraz elementy małej 
architektury.

17 Uchwała XVIII/138/2008 Rady Miasta Ustka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Ustka na lata 2008-2011.

18 Uchwała Nr X/72/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Ustka, 
z późniejszymi zmianami: Uchwała Nr XIX/159/2004 RM w Ustce z dnia 31 marca 2004 r. 
i Uchwała Nr XX/168/2004 RM w Ustce z dnia 28 kwietnia 2004 r.

19 Opisy wszystkich projektów dofi nansowywanych ze środków UE w Ustce są dostępne na: http://
www.ustka.pl
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Fot. 5.3. Widok na przebudowaną ulicę Chopina
Zdjęcie: J. Poczobut, 2009.

Fot. 5.4. Odnowiona Promenada Nadmorska
Zdjęcie: J. Poczobut, 2009.

Trzeci projekt pt. Zapewnienie trwałego rozwoju w rejonie transgranicznym po-
przez przebudowę ul. Marynarki Polskiej w Ustce został dofi nansowany ze środków 
EFRR w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III oraz Programu 
Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej 2004-2006. 
Dotyczył on modernizacji ul. Marynarki Polskiej, znajdującej się na terenie zabytkowej 
części miasta. Projekt został zrealizowany w latach 2006 – 2007 z Działania 1.2 Wzmoc-
nienie infrastruktury granicznej i przygranicznej w celu zapewnienia rozwoju obszaru 
przygranicznego. 
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Fot. 5.5. Fragment ul. Marynarki Polskiej po remoncie. Widok w kierunku 
południowym 

Zdjęcie: J. Poczobut, 2009.

Fot. 5.6. Przykład małej architektury przy ul. Marynarki Polskiej 
Zdjęcie: J. Poczobut, 2009.
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Ryc. 5.4. Obszar zrealizowanych projektów odnowy przestrzennej ze środków EFRR 
UE w pierwszym etapie fi nansowania 2004-2006 

Żródło: opracowanie własne J. Poczobut 20.

Ponadto w Ustce realizuje sę jeszcze osiem innych projektów, w tym z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego (RPO WP). Ich ukończenie planuje się na lipiec 2011 r. Wśród 
nich są trzy (fi nansowane z RPO WP), które dotyczą działań na terenie najstarszej czę-
ści miasta, tj. przebudowy ulic: Findera, Małej, Kosynierów i Marynarki Polskiej na 
odcinku od ul. Portowej do ul. Dworcowej oraz prac konserwatorskich budynku przy 
ul. Kosynierów 21 i jego adaptacji na Bałtyckie Centrum Kultury. W trakcie oceny są 
jeszcze cztery projekty.

Na usteckim terenie objętym programem rewitalizacji w zasadzie nie przeprowa-
dzono całościowego programu społecznego. Starano się jednak  w miarę możliwości 
zainteresowanych benefi cjentów  realizować pojedyncze projekty, na które uzyskano 
dofi nansowanie z UE. Za jeden z ważniejszych można uznać Badania i analizy proble-
mów społecznych w Gminie Miasto Ustka (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecz-
nej). Przeprowadzone prace badawcze miały pomóc w identyfi kacji i diagnozie proble-

20 Rysunek opracowano na podstawie danych z Urzędu Miasta Ustki.
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mów społecznych w mieście oraz w określeniu niezbędnych działań, które w przyszłości 
będą stosowane w rozwiązywaniu takich problemów.

W Ustce zrealizowano jeszcze inne projekty. W 2005 r. z preferencyjnej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wybudowano pieszo-rowerowy trakt 
na „Wydmie Leśnej” i odnowiono miejski park Chopina, a w ramach Programu Budowy 
Mieszkań Socjalnych przebudowano dom dziecka na budynek socjalny i noclegownię. 
W latach 2006-2007 ze środków własnych gminy dofi nansowano remont i adaptację 
zabytkowego budynku szkoły na Ratusz Miejski.

5.5. Specyfi ka działań odnowy w Ustce
Najważniejszymi, realizowanymi w latach 2006-2007 projektami w programie re-

witalizacji Ustki były rewaloryzacja, restauracja i rekonstrukcja zabytkowych budynków 
komunalnych oraz budowa nowych w celu przesiedlenia mieszkańców ze starej zdegra-
dowanej tkanki miasta. Wykonawcą tych projektów od początku realizacji do chwili 
obecnej jest Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (UTBS) we współpracy 
z Urzędem Miasta Ustki.

W centrum starego miasta większość budynków jest własnością Gminy Miejskiej 
Ustka. Miasto od dłuższego czasu nie prowadziło żadnych prac remontowych, gdyż 
środki pochodzące z czynszów były zbyt małe. Kiedy tylko stało się możliwe pozyska-
nie funduszy unijnych na rewitalizację, w Gminie przystąpiono do sporządzania listy 
osób zakwalifi kowanyh do przesiedlenia. Jednocześnie poszukiwano miejsca dla nowe-
go obiektu wielorodzinnego.

Na terenie przeznaczonym do rewitalizacji wytypowano najcenniejsze 43 obiekty, 
w których miały się rozpocząć prace budowlane. Tylko niektóre z nich były, bądź jesz-
cze będą, odnawiane. Większość była lub będzie rozbierana, a następnie odtwarzana 
z zachowaniem pierwotnej skali, formy architektonicznej, konstrukcji i pokrycia dachu. 
Przeważnie odtwarzano charakterystyczne dla regionu detale architektoniczne. W od-
budowanych obiektach adaptowano poddasza na funkcje użytkowe, najczęściej miesz-
kalne, dlatego też stosowano okna połaciowe. W wyznaczonych w programie rewitali-
zacji budynkach dopuszczono częściową zmianę funkcji na potrzeby usługowo-handlo-
we. Przedtem w 40. z nich nie było usług; przeważnie znajdowały się tam tylko lokale 
mieszkalne. Teraz w części odnowionych lub w nowo wybudowanych budynkach są m. 
in. restauracje, pensjonaty, małe hotele. W niektórych nowych budynkach zastosowano 
imitację konstrukcji szkieletowej. W starych budynkach nie zawsze występowało takie 
rozwiązanie.
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Fot. 5.7. Restauracja „Pod Dębem” – adaptacja budynku przy ul. Kosynierów 13 na 
nową funkcję 

Zdjęcie: J. Poczobut, 2009.

Fot. 5.8. Widok na ul. Kosynierów w kierunku północnym. Po prawej: wejście do 
innego adaptowanego obiektu – hotelu „Stach” i restauracji „Merlot” 

Zdjęcie: J. Poczobut, 2009.

Współpraca Urzędu Miejskiego z Usteckim Towarzystwem Budownictwa Spo-
łecznego w Ustce trwa już od niemal pięciu lat i polega na ustalonych zasadach. Miasto 
przekazuje aportem do UTBS komunalne budynki mieszkalne objęte programem od-
nowy i grunty pod zabudowę nowych budynków wielorodzinnych, do których przesie-
dlani będą mieszkańcy ze starych obiektów. Te UTBS rozbiera za własne środki i w ich 
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miejsce buduje nowe, zachowując najistotniejsze cechy obiektów wyburzonych. UTBS 
sprzedaje nowo wybudowane obiekty za cenę wyższą od sumy gruntu i kosztów ich bu-
dowy. Uzyskane w ten sposób fundusze są przeznaczane na budowę kolejnych mieszkań 
komunalnych dla mieszkańców przeprowadzanych z budynków w obrębie najstarszej, 
odnawianej części miasta. Obecnie zasoby mieszkaniowe należące do Gminy Miejskiej 
administrowane są przez UTBS. Miasto jest również udziałowcem tego towarzystwa. 
W wypadku braku pokrycia fi nansowego przez UTBS, środki na budowę nowych miesz-
kań komunalnych uzupełniane są przez Urząd Miasta. Obszar rewitalizowany jest prze-
ludniony. W starych budynkach, które przejmuje UTBS mieszka po 5, a nawet 6 rodzin, 
dlatego koszt podejmowanych działań jest bardzo duży i stanowi znaczne obciążenie dla 
miasta. Gmina chcąc realizować proces rewitalizacji musi korzystać z własnych środ-
ków budżetowych. Innym uciążliwym problemem była niechęć mieszkańców do zmia-
ny miejsca zamieszkania.

Do kwietnia 2010 r. zakończono prace budowlane w jedenastu domach znajdują-
cych się przy ulicach: Beniowskiego 3, Findera 5, Kosynierów: 5, 5a, 9, 13 i 22 (z ofi -
cyną), Małej 1, Marynarki Polskiej 76 i 78 oraz przy ul. Sprzymierzeńców 2. Z nich 
przeprowadziło się do nowych obiektów komunalnych wybudowanych przez UTBS ok. 
60 rodzin. Następne budynki przeznaczone do odnowy w kolejnych etapach znajdują się 
przy ulicach: Beniowskiego 6, 8, 12, 14 i 16, Findera 1 i 4, Kosynierów 1, 3, 7, 11, 14, 
15, 17 i 18, Marynarki Polskiej 8, 12, 13, 15, 23, 30, 56, 71 i 73 oraz przy ul. Sprzymie-
rzeńców 1, 3, 5, 6, 9, 10 i 15. Wiele z nich już zostało przekazanych do UTBS. Zabytko-
wy budynek przy ul. Kosynierów 21, będący własnością gminy, zostanie zaadaptowany 
na Centrum Kultury Bałtyckiej. Do zakończenia programu z pozostałych 32 budynków 
przeprowadzi się jeszcze ok. 50 rodzin.

Fot. 5.9. Budynek przy ul. Kosynierów 9 przed przebudową
Źródło: archiwum Urzędu Miasta Ustki.
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Fot. 5.10. Budynek przy ul. Kosynierów 9 po przebudowie 
Zdjęcie: J. Poczobut, 2009.

Fot. 5.11. Obiekt przy ul. Marynarki Polskiej 76 i 78 przed odnową
Źródło: archiwum Urzędu Miasta Ustki.

Fot. 5.12. Obiekt przy ul. Marynarki Polskiej 76 i 78 po odnowieniu
Zdjęcie: J. Poczobut, 2009.
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Fot. 5.13. Budynek mieszkalny przy ul. Małej 1 przed remontem 
Źródło: archiwum Urzędu Miasta Ustki.

Fot. 5.14. Budynek mieszkalny przy ul. Małej 1 po remoncie 
Zdjęcie: J. Poczobut, 2009.

W Ustce nie wyznaczono ani pełnomocnika programu rewitalizacji, ani też opera-
tora zewnętrznego. Początkowo działania realizowane były w ramach własnych struktur 
organizacyjnych urzędu. Prace przygotowawcze koordynowane były przez pracowni-
ków dwóch Wydziałów Urzędu  Gospodarki Przestrzennej oraz Rozwoju Lokalnego 
i Integracji Europejskiej. Prace na etapie realizacji programu prowadzone były przez 
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska (obecnie: Wydział Infra-
struktury i Ochrony Środowiska) oraz Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społeczne-
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go, pozostające poza strukturą urzędu21. Obecnie realizacją projektów rewitalizacyjnych 
w Ustce nadal zajmuje się to samo Towarzystwo we współpracy z pracownikami tych 
samych wydziałów Urzędu Miasta Ustki. 

5.6. Podsumowanie
Od czasu rozpoczęcia odnowy przestrzennej miasta zmienił się wizerunek Ustki. 

Poprawiły się warunki zamieszkania i estetyka miasta. Ustka staje się coraz bardziej 
atrakcyjna turystycznie. Nieznacznie ożywił się ruch na lokalnym rynku nieruchomo-
ści. Wrażenia przyjeżdżających tu gości są coraz bardziej pozytywne. Wzrosło poczucie 
bezpieczeństwa, np. na terenie zagospodarowanego parku.

Gmina Miejska Ustka nie mogła skorzystać w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego z bezpośrednich dotacji na rewitalizację, po-
nieważ w województwie pomorskim przyjęto, że rozpisany konkurs dotyczy jedynie 
miast o liczbie ludności powyżej 35 tysięcy mieszkańców. W związku z tym ogranicze-
niem Ustka musiała szukać innych rozwiązań. 

Niektóre z usteckich projektów mają w tytule słowo „rewitalizacja”, choć w rze-
czywistości – wczytując się w planowane zadania – powinny być uznane jedynie za 
jednostkowe projekty wchodzące w skład złożonego i długotrwałego procesu rewitali-
zacji miasta. Rewitalizacja z defi nicji łączy przecież działania przestrzenne, ekonomicz-
ne i społeczne – wszystkie te trzy równocześnie w zdegradowanych częściach miast 
przyczyniają się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, przywrócenia ładu prze-
strzennego i ożywienia gospodarczego, a zarazem – do odbudowy więzi społecznych. 
Rewitalizacja to przecież proces przemian, a nie realizacja indywidualnych projektów. 

Nie jest to tylko specyfi ką odnowy Ustki, lecz niestety wielu miast w Polsce, także 
tych największych. Często przyjmowano, że samo użycie słowa „rewitalizacja” w do-
kumentacji niemal automatycznie przyczyni się do uzyskania funduszy, choć opisywany 
program w rezultacie nie był interdyscyplinarną rewitalizacją. Wówczas bliższym rze-
czywistych działań okazywały się terminy: rewaloryzacja, renowacja czy też remont. 
Mylnie czy poprawnie nazwane projekty, lecz dobrze zrealizowane, na pewno przy-
czyniły się, oczywiście w różnym stopniu i zakresie: technicznym, ekonomicznym czy 
społecznym, do odnowy zdegradowanego obszaru miasta. 

Większym problemem od poprawności nazewnictwa okazał się fakt, że w wielu 
naszych miastach programy rewitalizacji były przygotowywane naprędce, raczej w celu 
możliwości pozyskania funduszy unijnych, a nie w formie strategicznego myślenia o od-
nowie całego miasta. Wyglądało to też tak, jakby możliwości ubiegania się miast o do-
fi nansowanie zaskoczyły samorządy, zwłaszcza w mniejszych miastach. Przed wstąpie-
niem Polski do Unii Europejskiej w niektórych miastach w ogóle nie widziano sensu 

21 Bugajewska M., Warsińska B., Rewitalizacja w odniesieniu do obiektów będących w zasobach 
komunalnych w Ustce [w:] Specyfi ka odnowy małych i średnich miast w Polsce, praca zbiorowa 
pod red. J. Poczobut, Kraków 2009, s. 353.
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przygotowywania programu rewitalizacji, choć potrzeby były ogromne. Bardziej nośne 
politycznie było wówczas myślenie kadencyjne i podejmowanie zadań czy programów 
z krótkim terminem realizacji. 
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Rozdział 6. Procesy rewitalizacji w Radomiu1

6.1. Wstęp
Rewitalizację w Radomiu należy postrzegać zarówno jako sposób na zachowa-

nie dziedzictwa materialnego i duchowego, jak i próbę podejmowania działań na rzecz 
rozwoju zrównoważonego. Zachowanie dziedzictwa materialnego i duchowego to po-
dejmowanie (w latach 2004-2006) działań na obszarze Miasta Kazimierzowskiego. Na-
tomiast rozszerzenie działań rewitalizacyjnych (w latach 2007-2013) na większy obszar 
miasta Radomia wiąże się z koniecznością uwzględniania w strategiach, planach i dzia-
łaniach, obok technicznych i architektonicznych, także ekonomicznych i ekologicznych 
warunków zrównoważonego rozwoju. A te ostatnie są często możliwe do spełnienia na 
większym obszarze.

Badania uwzględniające problematykę rewitalizacyjną rozpoczęto w Rado-
miu w ramach projektu badawczego dotyczącego mieszkań dla ubogich (Zaniewska 
2005). Radom był jednym z kilku miast, do których skierowano ankietę z pytaniami 
odnoszącymi się nie tylko do mieszkań socjalnych, ale także do wieloletniego pro-
gramu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy i sposobów zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych (rewitalizacja, modernizacje, adaptacje, budowa nowych 
obiektów). Następnie w Radomiu przeprowadzono bezpośrednie badania szczegóło-
we − wywiady dotyczące sytuacji na rynku pracy w gminie, zasad wyodrębniania za-
sobu mieszkań na potrzeby socjalne oraz kryteriów ich przydziału, struktury i rodza-
jów fi nansowania mieszkalnictwa z budżetu gminy, źródeł pozyskiwania mieszkań 
na potrzeby socjalne i usytuowania ich w obszarze miasta, form własności zasobów, 
standardu wyposażenia, wieku zasobów, obserwowanych konfl iktów i ich przyczyn. 
Kolejnym etapem badań uwzględniających problematykę rewitalizacji były bada-
nia nad zrównoważonym rozwojem osiedli i zespołów mieszkaniowych (Zaniewska 
2008). Przeprowadzono je zarówno w formie badań ankietowych, jak i bezpośred-
nich wywiadów prowadzonych w różnych instytucjach oraz środowiskach (wydzia-
ły Urzędu Miasta Radomia, Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Administrator”, Sp. z o.o. „Rewitalizacja”, mieszkańcy Radomia). W roku 2008 
przeprowadzono w Radomiu badanie ankietowe, wywiady i konsultacje w ramach 
drugiego etapu badań ankietowych miast projektu badawczego zamawianego Re-
witalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i du-

1 Niniejszy rozdział powstał we współpracy z dr. Konradem Podawcą ze Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wejskiego. 
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chowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Cykl badań terenowych zamknęły 
wywiady i konsultacje przeprowadzone na początku 2009 r. Dotyczyły one przygo-
towania procesu rewitalizacji wydzielonego, dużego obszaru miasta Radomia. Pro-
cesy przygotowania i realizacji działań rewitalizacyjnych w Radomiu przedstawione 
są dla dwóch objętych odrębnymi programami obszarów:
– Miasta Kazimierzowskiego, tzw. pierwszego obszaru rewitalizacji, o powierzchni 

9 ha, 
– znacznie większego powierzchniowo obszaru (1061 ha) miasta Radomia, obej-

mującego śródmieście, w tym także Miasto Kazimierzowskie, oraz tereny prze-
mysłowe.

6.2. Podstawowe informacje o mieście
Radom to miasto – powiat grodzki w centralno-wschodniej Polsce w południowej 

części województwa mazowieckiego, położony nad rzeką Mleczną. Jest czternastym 
pod względem liczby ludności (221 508 osób na koniec 2008 r.) miastem w Polsce, sta-
nowi centrum administracyjne i kulturalne ziemi radomskiej. Jego powierzchnia wynosi 
11 180 ha. 

Radom jest ważnym węzłem kolejowym, w którym krzyżują się linie Warszawa 
− Radom − Kraków i Radom − Dęblin oraz linia Radom − Tomaszów Mazowiecki − 
Łódź. 

Odległości z Radomia do Warszawy wynosi 100 km, do Łodzi 135 km, a do Kra-
kowa 192 km. 

Miasto było do 1998 r. stolicą województwa. Procesy restrukturyzacji gospodar-
czej w Radomiu spowodowały upadek wielu zakładów pracy i wysokie bezrobocie. 
Bezrobocie w Radomiu i powiecie radomskim należy do najwyższych w wojewódz-
twie mazowieckim. W 2004 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych 
było 27 277 osób bezrobotnych z powiatu grodzkiego. W tej liczbie 13 898 osób stano-
wiły kobiety, 22 806 to osoby zarejestrowane bez prawa do zasiłku. Stopa bezrobocia 
rejestrowanego dla miasta Radomia wynosiła 28,5%, podczas gdy w województwie 
mazowieckim – 15,1%. Tak wysokie bezrobocie pociąga za sobą wiele niekorzystnych 
zjawisk społecznych: ubóstwo, bezdomność, uzależnienia, przemoc, przestępczość, 
utratę poczucia bezpieczeństwa, bezradność życiową, napięcia społeczne, pogorszenie 
stanu zdrowia.

Dominującą grupę wśród osób bezrobotnych stanowiły osoby długotrwale bezro-
botne i bez prawa do zasiłku − około 84% ogółu bezrobotnych2.

2 Dane za Strategią rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-
2010. 
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6.3. Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego
Podstawowe dokumenty wyznaczające ramy programu odnowy Miasta Kazimie-

rzowskiego stanowią:
 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego,
 Strategia rozwoju miasta Radomia na lata 2003-2005,
 Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 

2005-2010, opracowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu z 2004 r.,
 Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2008-

2011.

Obszar przyjęty do rewitalizacji (ryc. 6.1) o powierzchni 9 ha ograniczają ulice: 
Reja–Plac Kazimierza–Wałowa–Limanowskiego–Mireckiego. 

Ryc. 6.1. Obszar Miasta Kazimierzowskiego poddany rewitalizacji w latach 2004-2006
Źródło: Google Mapy – Radom, Polska;  http://mapy.google.pl/maps?f=q&hl=pl&geocode=&q=rado
m,+polska&ie=UTF8&z=14 (2010).

Miasto Kazimierzowskie jest historycznym centrum Radomia. Założone w XIV w. 
przez Kazimierza Wielkiego, w 1364 r. otrzymało prawa miejskie na prawie magdebur-
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skim. Otoczone było murami obronnymi o długości przekraczającej 1 km, posiadało 
zamek obronny oraz fosę umocnioną palami3.

Układ urbanistyczny i architektoniczny Miasta Kazimierzowskiego zachował swo-
ją unikatową wartość. Jako jeden z nielicznych, dobrze zachowanych w Polsce, układów 
średniowiecznych został w 1969 r. wpisany do rejestru zabytków. Rewitalizacja Miasta 
Kazimierzowskiego została uznana za jedno z najważniejszych zadań w ramach opieki 
nad zabytkami w Radomiu.

6.3.1. Rola i status rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego w rozwoju 
miasta Radomia

Cele rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego powiązano ze strategią rozwoju wo-
jewództwa mazowieckiego oraz miasta Radomia (tab. 6.1).

Tabela 6. 1. Cele strategiczne planów rozwoju województwa mazowieckiego i miasta 
Radomia oraz rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego

Cele strategiczne dotyczące:
rozwoju

województwa mazowieckiego
rewitalizacji

Miasta Kazimierzowskiego (MK)

Przeciwdziałanie społecznie nieakceptowanym 
dysproporcjom w poziomie rozwoju 
gospodarczego i warunków życia ludności 
w województwie.

1. Ochrona, odtworzenie i realizacja nowych 
obiektów o funkcjach: mieszkalno-usługowych, 
kulturalno-edukacyjnych i innych, wyłączając 
funkcje uciążliwe dla środowiska i mieszkańców.

– Modernizacja i budowa infrastruktury 
technicznej.

2. Zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród 
mieszkańców MK.

– Powstanie nowych miejsc pracy dzięki ożywieniu 
gospodarczemu i społecznemu. 

– Rozszerzenie działalności w sferze usług i handlu 
na obszarze MK. 

 3. – Zmiana struktury społecznej.
 4. – Poprawa bezpieczeństwa poprzez eliminację 

patologii i przestępczości.

3 http://www.radom.com.pl/index.phtml?menu=historia&tr=historia_m
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Poprawa jakości środowiska przyrodniczego 
Mazowsza.

Wydłużenie trwania życia mieszkańców 
województwa mazowieckiego poprzez zmianę stylu 
życia oraz poprzez obniżenie rozpowszechnienia 
chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób 
cywilizacyjnych i uzależnień.

Ukształtowanie tożsamości kulturowej regionu.

Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni.
Aktywizacja i modernizacja obszarów 
pozametropolitalnych.

Wprowadzenie ekologicznych i energooszczędnych 
technologii realizacji i wyposażenia obiektów.

Poprawa warunków życia mieszkańców MK. 

1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego przez 
właściwe zagospodarowanie substancji 
zabytkowej MK. 

2. Rozwinięcie funkcji turystycznych i kulturalnych.
3. Uzyskanie wysokiej zdolności właścicieli do 

utrzymania i eksploatacji nieruchomości.

Zachowanie i ochrona układu urbanistycznego.

Cele średniookresowe i operacyjne
Wzmocnienie regionalnych więzi kulturalno-
Społecznych mieszkańców województwa 
mazowieckiego.
Zahamowanie narastania chaosu w przestrzennym 
zagospodarowaniu Warszawy i województwa.

Nie wskazano bezpośredniego powiązania, jedynie 
zgodność celów

Strategia rozwoju i wieloletni program inwestycyjny dla:

miasta Radomia
cele: generalny (G) i strategiczne (S)

dzielnicy – Miasto Kazimierzowskie
przedsięwzięcia odnoszące się do realizacji celu

Podnoszenie jakości życia mieszkańców przez 
harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy 
i przestrzenny miasta (G).

Radom miastem wysokiego poziomu życia (S).
Radom miastem stabilnej gospodarki (S).
Radom miastem przyjaznym dla środowiska (S).

Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych (w tym 
remonty kapitalne budynków komunalnych 
będących w zarządzie Spółki z o.o. RTBS 
„Administrator”).
Modernizacja i rozbudowa systemów infrastruktury 
technicznej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie LPR Miasta Kazimierzowskiego i strategii rozwoju miasta 
i województwa. 
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6.3.2. Procedury, założenia i zasady opracowania i realizacji programu 
rewitalizacji

W Radomiu w 2003 r., a więc z wyprzedzeniem w stosunku do pierwszych dzia-
łań rewitalizacyjnych, powołano spółkę z o.o. „Rewitalizacja” z siedzibą w Radomiu. 
92,78 % udziałów w kapitale założycielskim ma miasto Radom, 5,42 % udziałów 
objął RTBS „Administrator” sp. z o.o., a 1,80 % Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. 
z o.o. Spółce „Rewitalizacja” przypisano następujące zakresy działalności: budownic-
two, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, kupno i wyna-
jem nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 
i niemieszkalnymi. Ponadto spółka zajmuje się obsługą nieruchomości, ochroną zabyt-
ków, badaniem rynku i opinii publicznej, działalnością w zakresie projektowania bu-
dowlanego, urbanistycznego i technologicznego, prowadzi prace badawczo-rozwojowe 
w zakresie archeologii i historii. 

Spółce, jako operatorowi procesu rewitalizacji, powierzono realizację lokalnego 
programu rewitalizacji oraz przekazano części zadań własnych gminy miasta Radom 
w zakresie koniecznym do realizacji programu rewitalizacji, m.in. dotyczących ładu 
przestrzennego, gminnych ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego, ochrony 
i opieki nad zabytkami, gminnego budownictwa mieszkaniowego, promocji działań re-
witalizacyjnych oraz pełną koordynację zadań programu rewitalizacji w sferze gospo-
darczej i społecznej.Opracowaniu i realizacji projektu rewitalizacji towarzyszyło powo-
łanie przez prezydenta Radomia:
 pełnomocnika ds. rewitalizacji, który pełni funkcję koordynatora zespołu zadanio-

wego przygotowującego program rewitalizacji oraz odpowiedzialnego za zbieranie 
wniosków od potencjalnych uczestników procesu rewitalizacji,

 horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji na czas przygotowania 
i uchwalenia programu rewitalizacji.

Zaproszenie do udziału w opracowaniu programu rewitalizacji otrzymali partnerzy 
zewnętrzni: Powiatowy Urząd Pracy, Komendy Powiatowa i Wojewódzka Policji, RTBS 
„Administrator”, Forum Właścicieli Nieruchomości Miasta Kazimierzowskiego, Izba 
Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Kuria diecezji radomskiej (parafi a Ko-
ścioła św. Jana), Mazowiecka Spółka Gazownictwa Spółka z o.o., Zakład Energetyczny 
Radom – ZEORK S.A., radomska delegatura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Warszawie, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki „Rewitalizacja”, Miejska Spółka Wod-
na, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Wodociągi Miejskie, Miejska Pracownia Urba-
nistyczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Społeczna Komisja ds. Rewitalizacji 
Miasta Kazimierzowskiego, Stowarzyszenie „MONAR”. Ze strony miasta w pracach 
udział wzięli przedstawiciele Wydziałow: Architektury (Architekt Miasta), Zarządzania 
Nieruchomościami, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji, Kultury i Turystyki, Budżetu 
i Podatków, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Przygotowanie i realizację programu rewitalizacji podzielona na pięć etapów:
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 diagnozowanie stanu (identyfi kacja problemów) wyodrębnionego obszaru miasta – 
zapis oraz aktualizowanie problemów obszaru,

 planowanie celów, rezultatów i działań w ramach rewitalizacji – zapis oraz udo-
stępnianie i aktualizowanie programu rewitalizacji,

 przygotowanie (opracowanie) projektów i zadań do realizacji – projekty oraz apli-
kacje o zewnętrzne środki na realizację,

 realizacja projektów przyjętych do programu rewitalizacji – ocena według przyję-
tych wskaźników,

 monitorowanie realizacji – przygotowanie wniosków do dalszych działań. 
W opracowaniu programu rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego uwzględniono 

wyniki analiz w zakresie:
 mieszkalnictwa i infrastruktury technicznej, w tym dróg oraz przestrzeni,
 gospodarki, głównie usług i handlu, 
 zagadnień społecznych − demografi i, zatrudnienia, pomocy społecznej, zjawisk pa-

tologicznych, stylu życia. 

Wieloletnie zaniedbania spowodowały, że wiele obiektów, miejsc i ulic o historycz-
nej wartości wymagało pilnej interwencji rewaloryzacyjnej. Stan techniczny budynków 
mieszkalnych (ryc. 6.2), a także budynków użyteczności publicznej był katastrofalny. 
Niektórym z nich groziło zawalenie i wyłączanie z użytkowania, a nawet konieczność 
wyburzeń. W rezultacie działań rewitalizacyjnych zmieniały się formy zabudowy miesz-
kaniowej (ryc.6.3).

Fot. 6.1. Kamieniczki przy jednej z ulic prowadzących do Rynku (stan w 2007 r.) 
Zdjęcie: H. Zaniewska. 
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Fot. 6.2. Fragment Miasta Kazimierzowskiego w trakcie rewitalizacji (stan w 2007 r.) 
Zdjęcie: H. Zaniewska. 

Obszar Miasta Kazimierzowskiego zamieszkiwało w 2004 r. 2 564 osób. O niskim 
standardzie zabudowy świadczy to, ż 806 lokali mieszkalnych było zasiedlonych, a 94 
lokale były pustostanami. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań sięgała ok. 31 089 
m2, a średnia powierzchnia mieszkania na osobę w zasobach gminy wynosiła 11,5 m2/
osobę, podobnie jak w zasobach spółdzielni mieszkaniowej ”Starówka”. Mieszkania 
o zadowalającym standardzie i stanie technicznym stanowiły około 20 % zasobów.

Tabela 6.2. Stan techniczny i wyposażenie mieszkań na terenie Miasta 
Kazimierzowskiego (2004 r.)

Wyposażenie mieszkań

Kuchnie % Ogrzewanie % Instalacje 
sanitarne % Inne instalacje/

media %

na węgiel 24 węglowe 78 zlew 100 prąd 97
gazowe 47 elektryczne 17 toaleta w budynku 76 gaz 47
butla gazowa 40 gazowe 5 prysznic 6 woda bieżąca 95
elektryczna 6 piec elektryczny 7 wanna 39 telefon 49

kanalizacja 76
Źródło: Dane spółki „Rewitalizacja” z badań na potrzeby LPR.

Ponad 70% budynków użytkowanych na terenie Miasta Kazimierzowskiego miało 
ogrzewanie węglowe, dostępność wc, instalacji gazowej i innych urządzeń była – jak na 
zabudowę miejską − nieznaczna.
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Tabela 6.3. Ocena stanu technicznego wybranych elementów mieszkań na terenie 
miasta Kazimierzowskiego (2004 r.)

Przedmiot oceny
Stan w % ogółu mieszkań

bardzo dobry lub dobry średni zły i bardzo zły
Podłogi 35 26 39
Ściany 33 31 36
Okna 20 10 70
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego. 

Obszar Miasta Kazimierzowskiego charakteryzował się złym stanem infrastruktu-
ry technicznej i barakiem rezerwy mocy stacji transformatorowych dla nowej zabudo-
wy do zmiany funkcji użytkowej oraz sposobów ogrzewania budynków. Nawierzchnie 
ulic, chodników i placów były w złym stanie, notowano niedostatek miejsc postojowych 
i parkingów obsługujących tę część miasta. Rynek i praktycznie cała dzielnica stanowiły 
martwą przestrzeń; brakowało zieleni, teren był źle oświetlony, obiekty pełniły funkcje 
mało atrakcyjne dla turystów (fot. 6.1). Cały obszar, a szczególnie Rynek charaktery-
zowała słaba dostępność dla pieszych. Przed przyjęciem programu rewitalizacji Miasta 
Kazimierzowskiego nie prowadzono badań archeologicznych na tym obszarze, brako-
wało koncepcji wydobycia i eksponowania walorów historycznych. 

Zaplanowanie przyszłej działalności gospodarczej na obszarze Miasta Kazimie-
rzowskiego poprzedziła analiza aktywności gospodarczej przed podjęciem rewitalizacji. 
Działalność handlowo-usługowa skupiała się głównie przy ulicach: Rwańskiej, Szewskiej, 
Wałowej i przy Rynku. W działalności handlowej dominował handel artykułami przemy-
słowymi i spożywczymi, kwiatami i książkami, a w usługach podstawowych: usługi le-
karskie, fryzjerskie, kominiarskie, ślusarskie, naprawy sprzętu, hydrauliczne, fotografi cz-
ne, tapicerskie, złotnicze, krawieckie. Swoje siedziby miały tutaj: fi rma ubezpieczeniowa, 
komornik sądowy, Izba Aptekarska, radca prawny, spółdzielnia mieszkaniowa, Muzeum 
Okręgowe, Muzeum Sztuki Współczesnej, Archiwum Państwowe, przeciwgruźlicza przy-
chodnia lekarska, Pogotowie Opiekuńcze. Łącznie na terenie Miasta Kazimierzowskiego 
usługi podstawowe zajmowały 84 lokale (88 % ogółu) i dawały zatrudnienie 218 osobom 
(60 % ogółu zatrudnionych). Usługi ponadpodstawowe zajmowały 12 lokali, a zatrud-
nienie wynosiło 147 osób. Część lokali usługowych znajdowała się w kamienicach (96), 
na mieszkania zajętych było 6 lokali, odnotowano też 30 pustostanów (stan z 2004 r.). 
Zmniejszenie liczby lokali usługowych i handlowych przed przystąpieniem do programu 
rewitalizacji spowodowane było brakiem poczucia bezpieczeństwa prowadzących działal-
ność oraz spadkiem liczby klientów. Według analizy sytuacji gospodarczej Miasta Kazi-
mierzowskiego do głównych przyczyn jej osłabienia należały:
 zniechęcenie inwestorów brakiem bezpieczeństwa i zagrożeniami dla prowadzenia 

działalności gospodarczej,
 negatywny odbiór obszaru Miasta Kazimierzowskiego przez społeczność Radomia 

i obawy przed odwiedzaniem tego terenu,
 brak instytucji pełniących funkcje o charakterze ogólnomiejskim,
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 brak usług handlowych i hotelowych (oferta handlowa dostosowana do potrzeb 
lokalnych),

 ograniczona dostępność komunikacyjna,
 ograniczone środki fi nansowe właścicieli fi rm usługowych, miasta i mieszkańców, 

niewystarczające do podejmowania działań naprawczych. 
W ramach analizy zagadnień społecznych Miasta Kazimierzowskiego brano pod 

uwagę cechy demografi czne, bezpieczeństwo, ocenę obszaru jako miejsca zamieszkiwa-
nia i przebywania, zatrudnienie i pomoc społeczną. 

Tabela 6.4. Struktura wieku mieszkańców (2004 r.)
Lp. Grupy wiekowe Liczba osób %
1 do 18 lat  609 24
2 19-45 lat 1053 41
3 46-65 lat  564 22
4 66 i powyżej  338 13

Razem 2 564 100
Źródło: Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2005-2010. 

Mieszkańcy Miasta Kazimierzowskiego w większości mieli wykształcenie podsta-
wowe (44 % ogółu), zawodowe (29 %) lub średnie (24 %). Wykształcenie wyższe miało 
jedynie 3 % mieszkańców. 

Według badań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu obszar Miasta 
Kazimierzowskiego generalnie uznawano za nieprzyjazny i zdegradowany, nieatrakcyjny, 
niebezpieczny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów oraz potencjalnych inwestorów. 
Dzielnicę, jako miejsce zamieszkania, przez jej mieszkańców oceniano w pięciostopniowej 
skali na podstawie szerokiej gamy pytań. Na pytanie o stan zadbania i odczucia wywoływane 
wśród mieszkańców − 61 % respondentów uznało je za miejsce bardzo zaniedbane i bardzo 
nieprzyjemne, dla około 17 % − było ono miejscem bardzo przyjemnym i ładnym. W ocenie 
bezpieczeństwa również przeważały oceny negatywne. 52 % badanych uznało Miasto Ka-
zimierzowskie za bardzo niebezpieczne i twierdziło, że boją się wychodzić z domu, 31,7 % 
uznało, że miejsce jest bezpiecznie i nic im nie grozi. Ponadto w odpowiedziach na pozostałe 
pytania dały się zauważyć negatywne oceny dostępności do bezpiecznych miejsc zabaw dla 
dzieci (92 % odpowiedzi negatywnych), dostępności miejsc dogodnych do spędzenia wol-
nego czasu (85 %), miejsc spotkań dla osób starszych (90 %), przystosowanie do potrzeb 
ludzi niepełnosprawnych (95 % odpowiedzi negatywnych). Oceniający wskazywali także na 
niedobory i braki na terenie Miasta Kazimierzowskiego w zakresie: sklepów (6,8 % odpo-
wiedzi), świetlic dla dzieci i młodzieży (94 %), klubów zainteresowań dla młodzieży (90 %), 
ławek przed budynkami mieszkalnymi (91 %), terenów zielonych (85 %), boisk sportowych 
(95 %), bezpiecznych przejść przez ulicę (49 %), bezpiecznych miejsc do parkowania (82 
%), patroli policyjnych (56 %), koszy na śmieci (48 % odpowiedzi negatywnych).

Badano także możliwość zaangażowania się mieszkańców obszaru w akcje spo-
łeczne na rzecz Miasta Kazimierzowskiego i jego mieszkańców. Prawie 18 % respon-
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dentów nie miało zamiaru uczestniczyć w jakichkolwiek akcjach, a 24 % „raczej się 
nie zgadza” na swój udział. Osoby gotowe do aktywności najczęściej wskazywały na 
możliwość uczestniczenia w organizowaniu świetlic dla dzieci i młodzieży (33 %), przy-
gotowywaniu placów zabaw oraz boisk sportowych (50 %), działaniach poprawiających 
wygląd osiedli (72 %), dyżurach w klubach lub świetlicach młodzieżowych (18 %).

Wśród zamieszkujących Miasto Kazimierzowskie przed przystąpieniem do rewita-
lizacji poziom bezrobocia oszacowano na 32 %, podczas gdy dla całego miasta poziom 
bezrobocia wynosił 28 %. Powiatowy Urząd Pracy wykazał 334 zarejestrowanych bezro-
botnych. Najwięcej bezrobotnych było w grupie osób z wykształceniem podstawowym 
(162 osoby, w tym 75 kobiet). Prawie 80 % ogółu bezrobotnych stanowili bezrobotni 
o najmniejszych kwalifi kacjach lub zawodach wymagających pracy fi zycznej. 

Badanie rozkładu terytorialnego bezrobocia wykazało, że najwięcej bezrobotnych 
zamieszkiwało ul. Rwańską i Rynek − 230 osób, tj. 60% wszystkich bezrobotnych z ob-
szaru Miasta Kazimierzowskiego. 

Przed przystąpieniem do rewitalizacji zbadano także skalę ubóstwa zamiesz-
kujących Miasto Kazimierzowskie. Posłużono się badaniami i statystyką Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, z którego pomocy korzystało 665 osób, czyli co czwarty 
mieszkaniec obszaru planowanego do rewitalizacji. Wśród objętych pomocą MOPS 40 
% stanowią dzieci i młodzież w wieku 18 lat i mniej. Zwrócono także uwagę na osoby 
niepełnosprawne korzystające z pomocy MOPS (105 osób) oraz na osoby dotknięte sa-
motnością (47 osób). Najwięcej osób niepełnosprawnych i samotnych zamieszkiwało ul. 
Rwańską, Reja oraz Rynek. 

Celem strategicznym rewitalizacji jest uaktywnienie śródmieścia miasta Radomia 
poprzez pobudzenie do życia Miasta Kazimierzowskiego (fot. 6.2). Za najważniejsze, 
uzależniające wszystkie następne działania uznano opracowanie planów zagospoda-
rowania przestrzennego i opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla tego 
obszaru. Działania te pozwalają na wskazanie znaczenia w strukturze funkcjonalno-
przestrzennej Radomia tego obszaru oraz przedstawienie warunków do inwestowania 
na tym terenie, zapewnienie ochrony interesu publicznego lokalnego i ponadlokalnego 
w zakresie standardów technicznych i przestrzenno-społecznych. 

Podmioty uczestniczące w rewitalizacji tworzą Forum Partnerów Programu Re-
witalizacji, mające na celu inicjowanie i prowadzenie współpracy pomiędzy sektorami 
publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi. W ramach Forum odbywają 
się spotkania konsultacyjne, a partnerzy programu uczestniczą w warsztatach projekto-
wych, konferencjach i seminariach.

Standardy techniczne i przestrzenne w procesach rewitalizacji na obszarze Miasta Ka-
zimierzowskiego mają zapewnić dwa przyjęte plany zagospodarowania przestrzennego: 
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ul. Rwańska” obejmujący 

fragment centrum Radomia w rejonie ulic: Szewskiej, Grodzkiej, Rynku, Wałowej 
i Malczewskiego4,

4 Uchwała Nr 459/2004 r. Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5 lipca 2004 r. 
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 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ul. Grodzka” w rejonie ulic: 
Grodzkiej, Krakowskiej, Rynku i Wałowej5.

6.3.4. Zakres rzeczowy rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego zapla-
nowany na lata 2004-2006

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu został 
przyjęty w 2004 r6. Kolejność wykonania przedsięwzięć, które przyjęto do realizacji 
w ramach programu rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego (MK) nie jest przypad-
kowa. Każde przedsięwzięcie poddano ocenie w określonej skali i według dziewięciu 
kryteriów. Przyjęto następujące kryteria: 
 zgodność ze strategią rewitalizacji MK (waga 1),
 zaawansowanie przygotowania działań (2),
 powiązanie z innymi projektami (3),
 wpływ rezultatów realizacji danego przedsięwzięcia na zwiększenie atrakcyjności 

gospodarczej i inwestycyjnej obszaru (3),
 wpływ rezultatów realizacji danego przedsięwzięcia na zwiększenie atrakcyjności 

społecznej, w tym jako miejsca zamieszkania (2),
 możliwość pozyskania współfi nansowania ze źródeł zewnętrznych (2),
 wpływ na ochronę środowiska (1),
 wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego (1),
 wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarze MK (3). 

Planowane działania techniczno – materialne na lata 2004-2006 objęły, między 
innymi, odnowę 10 kamienic przy ulicach: Rwańskiej, Grodzkiej, Wałowej, Szewskiej, 
Rynek, Szpitalnej, Reja oraz zieleni miejskiej w obrębie ul. Wałowej, Reja i Rynku, 
modernizację budynku przy ul. Reja 5 z przeznaczeniem na potrzeby posterunku policji, 
straży miejskiej, świetlicy środowiskowej, klubów samopomocowych i pracy wolonta-
riatu, remonty elewacji kamienic prywatnych, remonty zabytkowych kamienic Muzeum 
Sztuki Współczesnej, zabytkowego budynku dawnego Kolegium o.o. Pijarów, zabez-
pieczenie konstrukcji murów kamienicy przy ul. Szewskiej 15, rozbiórki, budowę par-
kingów podziemnych. Prace mające na celu rozszerzenie działalności w sferze usług 
i handlu, rozwój funkcji turystycznej i kulturalnej, podniesienie zdolności właścicieli do 
utrzymania i eksploatacji nieruchomości, tworzenie nowych miejsc pracy sprowadzały 
się do planowanego uruchomienia działalności inkubatora przedsiębiorczości, opraco-
wania i wdrożenia polityki miasta w zakresie wspierania przedsiębiorczości, opracowa-
nia ofert dla inwestorów, zagospodarowania Rynku, uruchomienia przez Centrum Ob-

5 Uchwała Nr 460/2004 r. Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5 lipca 2004 r.
6 Uchwała nr 535/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, zmieniona uchwałą 
Nr 657/2005 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2005 r.
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sługi Inwestora programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze 
Miasta Kazimierzowskiego.

Planowane działania społeczne na lata 2004-2006 miały przyczynić się do zmiany 
struktury społecznej mieszkańców Miasta Kazimierzowskiego, poprawić bezpieczeń-
stwo obszaru, eliminować przestępczość i patologię oraz zmniejszyć poziom bezrobocia 
wśród mieszkańców. Głównymi formami działań były projekty aktywizacji rynku pracy. 
Ponadto zaplanowano programy towarzyszące, wychodzące poza obszar rewitalizowa-
ny, dotyczące organizowania imprez rekreacyjno-integracyjnych, uruchamiania świe-
tlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, organizowania klubów samopomocowych, 
promowania pracy wolontariatu, wdrażania programów Centrów Aktywności Lokalnej, 
prowadzenia działań na rzecz osób uzależnionych, zagrożonych narkomanią.

Do programu działań wspomagających procesy rewitalizacji wpisano m.in. roz-
wijanie systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Miasta Kazimierzowskiego oraz 
rozszerzenie nadzoru służb mundurowych. 

W celu podejmowanych działań w obszarze Miasta Kazimierzowskiego zaplano-
wano wskaźniki efektów. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kazimierzow-
skiego zapisano także zadania, które powinny być włączone do Programu Rewitalizacji 
Miasta Radomia na lata 2007-2013, jako kontynuację podjętych prac.

Tabela 6.5. Planowane źródła fi nansowania działań rewitalizacyjnych w latach 2004-
2006 w mln zł
Źródła

Lata 
Budżet gminy Budżet państwa Środki prywatne Środki UE

2004 2,7 - 0,1 -
2005 6,3 2,1 4,8  3,1
2006 7,6 3,5 6,8 10,3
Razem 16,6 5,6 11,7 13,4

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego. 

Do realizacji i monitorowania poszczególnych zadań wyznaczono podmioty, naj-
częściej spółki miejskie i inne podmioty powiązane z gminą. Spółka z o.o. „Rewitaliza-
cja”, poza koordynacją działań na obszarze MK, zobowiązana była do realizacji dzie-
więciu projektów, o łącznej szacunkowej wartości 26,9 mln zł. W planowanym terminie 
wykonano 57% przyjętego programu w wymiarze rzeczowym. Opóźnienia były spo-
wodowane późniejszym od planowanego terminem składania wniosków do ZPORR, 
brakiem mieszkań zamiennych dla wykwaterowywanych mieszkańców kamienic prze-
znaczonych do remontu. Wykwaterowywano głównie mieszkańców budynków i lokali 
zagrożonych katastrofą, a nie według planu prac rewitalizacyjnych. Według stanu na 
luty 2007 r. do wykwaterowania pozostawało 48 lokali komunalnych. Gmina Radom 
przekazała jedynie 43 % zaplanowanych środków fi nansowych na realizację zadań in-
westycyjnych.
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Fot. 6.3. Fragment obszaru Miasta Kazimierzowskiego po działaniach 
rewitalizacyjnych (2009 r.)

Zdjęcie: K. Podawca.

W ramach programu rewitalizacji z lat 2004-2006 w miejscu wyburzonych ka-
mienic wybudowano nowy zespół mieszkaniowy z mieszkaniami o wysokim stan-
dardzie, przeznaczonymi na sprzedaż. Forma architektoniczna nowej zabudowy na-
wiązuje do dawnej skalą i detalem. Ze względu na wysoki standard zabudowy nie 
jest ona dostępna dla dotychczasowych mieszkańców, wykwaterowanych na czas 
rewitalizacji. Jest to zgodne z założeniami zawartymi w załączniku nr 3 do LPR 
Miasta Kazimierzowskiego, opracowanymi przez zespół horyzontalny ds. Rewita-
lizacji Miasta Kazimierzowskiego, w którym wyodrębniono trzy główne obszary 
działań rewitalizacyjnych:
 urządzenie przestrzeni publicznych,
 uzdrowienie zasobów mieszkaniowych,
 rozwój usług.

Z analizy programu w zakresie tych obszarów merytorycznych, szczególnie dru-
giego, wynika przekonanie autorów o znaczeniu prywatnej własności oraz możliwości 
poprawy stosunków społecznych na terenie Miasta Kazimierzowskiego przez wypro-
wadzenie osób „wywołujących problemy społeczne” poza obręb rewitalizowanego 
obszaru.

Wśród działań społecznych i ekonomicznych podejmowano głównie te zadania, 
które mogły być fi nansowane ze środków własnych podmiotów za nie odpowiedzial-
nych. Przykładowo, w zakresie rozwiązywania problemów społecznych wdrożono 
program Centrum Aktywności Lokalnej. W 2005 roku powołano Zespół ds. wspiera-
nia aktywności lokalnej i profi laktyki środowiskowej Miasta Kazimierzowskiego, któ-



Procesy rewitalizacji w Radomiu 165

rego działania obejmowały organizowanie festynów rodzinnych, ognisk przedszkol-
nych, tworzenie grup edukacyjnych, grup wsparcia dla osób starszych. Podjęto prace 
mające na celu usamodzielnienie się osób i rodzin. W efekcie tych działań 17 rodzin 
usamodzielniło się całkowicie, a 14 rodzin częściowo uniezależniło się od pomocy 
społecznej. 

6.4. Rewitalizacja miasta Radomia7

W 2008 roku przyjęto nową Strategię rozwoju miasta Radomia na lata 2008-
20208 oraz Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007-20139. Za-
sięg terytorialny rewitalizowanego obszaru ustalono zarówno na podstawie analizy 
czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych, kształtujących obraz miasta. Obejmuje 
on w całości obszar Miasta Kazimierzowskiego, na którym procesy rewitalizacji zapo-
czątkowano w 2004 r. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 6 do Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013: 
Zasady przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji, obszary przeznaczone do 
rewitalizacji powinny spełniać co najmniej dwa ze wskazanych kryteriów: wysoki 
poziom ubóstwa i wykluczenia, wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, niekorzyst-
ne trendy demografi czne, niski poziom wykształcenia, wyraźny defi cyt kwalifi kacji 
i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji, wysoki poziom przestępczości i wykro-
czeń, szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska, niski wskaźnik prowadzenia 
działalności gospodarczej, wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościo-
wych lub uchodźców, porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowe-
go, niski poziom wydajności energetycznej budynków. Podczas analizy starano się 
uwzględnić wszystkie czynniki wpływające na sytuację miasta oraz warunki życia 
jego mieszkańców.

Skalę ubóstwa i wykluczenia mierzono liczbą osób korzystających z zasiłków po-
mocy społecznej. Na przeznaczonym do rewitalizacji śródmiejskim obszarze zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej i poprzemysłowej w Radomiu z pomocy Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej skorzystało 4 505 osób lub rodzin, podczas gdy w skali całego 
miasta pomocy tej udzielono 10 809 środowiskom, tj. osobom lub rodzinom. Na tym 
terenie mieszka 41,7 % wszystkich korzystających w Radomiu z pomocy społecznej, 
a obszar planowanej rewitalizacji to zaledwie 9,5 % powierzchni miasta. Prawie połowa 
podopiecznych MOPS mieszka na 1/10 powierzchni miasta. Taką koncentrację ubóstwa 
i wykluczenia należy uznać za istotną. 

Poziom przestępczości i wykroczeń analizowano na podstawie danych Straży 
Miejskiej w Radomiu oraz Komendy Miejskiej Policji. Uwzględniono liczbę popełnio-

7 Tę część opracowania konsultowano z p. mgr. Sebastianem Murawskim z Urzędu Miasta 
Radomia.

8 Uchwała Nr 371/2008 Rady Miejskiej Radomia z dnia 25 sierpnia 2008 r. 
9 Uchwała Nr 415/2008 Rady Miejskiej Radomia z dnia 24 listopada 2008 r. 



166  Maria Thiel, Hanka Zaniewska

nych przestępstw i wykroczeń stwierdzonych łącznie z czynami karalnymi nieletnich 
(bez zdarzeń drogowych i przestępstw gospodarczych). Według danych Straży Miejskiej 
w 2007 r. na terenie miasta odnotowano 11 712 interwencji, przy czym 8 198 dotyczyło 
obszaru planowanej rewitalizacji (około 70 %). Statystyka Komendy Miejskiej Policji 
z 2007 r. potwierdza znaczny poziom przestępczości i wykroczeń w tym rejonie − odno-
towano 27 359 interwencji (tab. 6.6). 

Tabela 6.6. Wybrane interwencje policji w Radomiu w 2007 r. 

Rodzaj interwencji
Liczba interwencji na terenie

miasta bez obszaru 
rewitalizacji

planowanym
do rewitalizacji

Kradzieże 1 155 1 320
Rozboje 121 196
Zabójstwa 3 3
Uszkodzenie ciała 79 103
Inne przestępstwa 3 637 2 323
Źródło: dane LPR Miasta Radomia na lata 2007-2013.

Zabudowa mieszkaniowa obszaru rewitalizowanego jest bardzo zróżnicowana. 
W centralnej części miasta tworzą ją usytuowane wzdłuż ulic małe jedno- lub dwu-
piętrowe kamienice z przełomu XIX i XX w., z usługami na parterach i ofi cynami 
w podwórzach (fot. 6.4). Wymagają one gruntownych remontów, a niektóre – wy-
burzeń. 

W większej odległości od centrum miasta dominuje zabudowa wielorodzinna, 
w większości spółdzielcza, wzniesiona w latach 70. XX w. Zabudowa ta wymaga naj-
częściej działań termomodernizacyjnych oraz wymiany lub napraw wind, wejść do bu-
dynków, schodów, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Ogólnym celem rewitalizacji centrum Radomia jest wzrost atrakcyjności rewitali-
zowanego obszaru oraz poprawa warunków społeczno-gospodarczych. W szczególności 
dąży się do osiągnięcia wzrostu liczby turystów, liczby osób nowo zatrudnionych i ogól-
nej liczby pracujących, ceny gruntów inwestycyjnych, zarejestrowanych podmiotów go-
spodarczych i nowych miejsc pracy. 

Śródmieście stanowi zwarty teren o powierzchni 1 054 ha, obejmujący również 
cały obszar objęty pierwszą edycją programu rewitalizacji Radomia, tj. Miasto Kazi-
mierzowskie. 
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Fot. 6.4. Ofi cyny kamienic przy ul. Żeromskiego (stan w 2007 r.)
Zdjęcie: H. Zaniewska. 
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Ryc. 6.2. Granice śródmiejskiego obszaru rewitalizacji w Radomiu
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji miasta Radomia na lata 2007-2013.

Ryc. 6.3. Granice terenów poprzemysłowych obszaru rewitalizacji w Radomiu
Źródło: Lokalny Program rewitalizacji miasta Radomia na lata 2007-2013.
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Ocena realizacji programu odnosiła się do produktu, rezultatu i oddziaływania. 
Mierniki produktu bazują na rzeczowych efektach prac, mierniki rezultatu charakte-
ryzują się efektami zgodnymi z założeniami kompleksowego programu rewitalizacji, 
np. powierzchnia terenów zrewitalizowanych, powierzchnia udostępnianych terenów 
inwestycyjnych, liczba nowych budynków oraz wskaźniki społeczne i ekonomiczne, 
zaś mierniki oddziaływania dotyczą pomiaru poprawy jakości życia i funkcjonowania 
dzielnicy objętej programem rewitalizacji. 

Sposób opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji w Radomiu (ryc. 6.4) 
wskazuje na to, że konsultacje sprowadzono do spotkań z podmiotami uprawnionymi do 
zgłaszania projektów i naboru oraz weryfi kacji wniosków. 

a
z p

zie

Ryc. 6.4. Schemat opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Radomia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentów i konsultacji w Urzędzie Miasta 
Radomia.
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Ujmowanie projektów w Lokalnym Programie Rewitalizacji poprzedzała formalna 
weryfi kacja wniosków, uwzględniająca wymogi co do zakresu i rodzaju benefi cjenta, 
wynikające z zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego 2007-2013 (RPO WM). Zespół ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitali-
zacji dokonał wyboru 115 projektów odnoszących się do obiektów kubaturowych, li-
niowych, przestrzeni publicznych oraz innych zadań zwiększających bezpieczeństwo 
lub atrakcyjność obiektu lub obszaru. Projekty dotyczące obiektów kubaturowych sta-
nowią około 60 % „fi szek”. Planowane inwestycje najczęściej sprowadzają się do wy-
miany instalacji wewnętrznych (gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, central-
nego ogrzewania), wymiany pokryć dachowych, termomodernizacji, w szczególności 
remontów i modernizacji budynków szkół, teatrów, kin, bibliotek, szpitali, przychodni 
zdrowia oraz budynków mieszkalnych. Projekty infrastrukturalne obejmują przebudo-
wę nawierzchni ulic i ciągów pieszych, wymianę oświetlenia oraz działania w ramach 
tzw. infrastruktury rekreacyjnej (odnowa parków miejskich oraz terenów zieleni wokół 
szkół, przedszkoli, osiedli mieszkaniowych, budowa placów zabaw dla dzieci, wprowa-
dzenie monitoringu terenu). 

Inne projekty odnoszą się do przebudowy budynków poprzemysłowych, prac kon-
serwatorskich w obiektach zabytkowych itp. 

W drugiej edycji programu rewitalizacji centrum miasta Radomia kontynuowane 
są plany dotyczące Miasta Kazimierzowskiego, pierwszego obszaru programowanej re-
witalizacji. 

Realizację projektów składających się na program rewitalizacji miasta Radomia 
zaplanowano na lata 2007-2013, co ma bezpośredni związek z założonym pozyskiwa-
niem środków na procesy rewitalizacyjne. Według stanu na początku 2009 r. planowana 
struktura kosztów i źródeł ich fi nansowania była następująca:
 koszt całkowity: 288,7 mln zł, w tym:

 wkład własny jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów: 52,8 mln 
zł (18,3 % ogółu kosztów),

 fundusze strukturalne Unii Europejskiej i budżetu państwa: 235,9 mln zł 
(81,7 %).

Zgodnie z zasadami opracowywania programów założono systematyczny monito-
ring fi nansowy i rzeczowy realizacji LPR oraz coroczną ocenę całości programu. 

6.5. Podsumowanie 
Przygotowanie rewitalizacji starych, zabytkowych fragmentów Miasta Kazimie-

rzowskiego, ze znaczną przewagą starej zabudowy wpisanej do rejestru zabytków, wy-
maga dłuższego czasu. Wpływają na to nieuregulowane stany własnościowe obiektów 
oraz konieczność dokonywania prac inwentaryzacyjnych i badawczych (w tym wykopa-
liskowych − stare mury obronne, podziemia obiektów sakralnych). Właściwej sekwencji 
działań wymagają też prace na rzecz zmiany wizerunku obszaru zdegradowanego, prze-
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kształcenia struktury własności obiektów, np. usługowych, mieszkalnych oraz zmiany 
w strukturze mieszkańców. Brak mieszkań zastępczych jest, niezależnie od tego czy 
planuje się powrót mieszkańców po zakończeniu remontu, czy też przewiduje się trwa-
łe przemieszczenie części osób ze względów ekonomicznych lub społecznych, istotną 
przeszkodą w realizacji programu. Brak mieszkań zastępczych dla różnych grup lud-
ności, które powinny opuścić obszar Miasta Kazimierzowskiego czasowo lub na stałe, 
spowodował, że zrealizowano tylko około 50 % programu w zakresie zasobu mieszka-
niowego. Oprócz samych wymogów formalnych i kosztów odnowy obszarów objętych 
ochroną konserwatorską czynnikiem wpływającym na wydłużenie prac jest też profi l 
społeczno-demografi czny mieszkańców. Stare zasoby komunalne zajmowane są często 
przez rodziny wielodzietne lub ludzi starszych; lokale zastępcze dla nich muszą spełniać 
określone warunki. 

W wyniku barier organizacyjno-fi nansowych w Mieście Kazimierzowskim prace 
rewitalizacyjne mają rozproszony charakter, są działaniami punktowymi, a nie obsza-
rowymi. Powoduje to pomniejszenie odczuwanych i potencjalnych efektów programu. 
Wydaje się, że skala realizacji nie prowadzi jeszcze do ożywienia ulic ani dzielnicy. 
Władze miasta, świadome swoich ograniczeń, nie określiły w programie szczegółowego 
harmonogramu i współzależności działań w czasie i w przestrzeni, uwzględniających 
możliwości pozyskiwania środków fi nansowych. W konsekwencji uniemożliwia to oce-
nę przedsięwzięć z punktu widzenia osiągnięcia zamierzonego kompleksowego efektu 
rewitalizacji.

Kolejny etap działań rewitalizacyjnych na terenie Radomia, obejmujący również 
dalsze prace na rzecz rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego, dotyczy obszaru niemal 
stukrotnie większego aniżeli Miasto Kazimierzowskie. Jest to obszar śródmiejski i po-
przemysłowy. Żaden zapis odnoszący się do tego obszaru nie informuje szczegółowo 
o kompleksowych efektach programu rewitalizacji, jakie mają być osiągnięte. W dużej 
mierze nowszy program sprowadza się do wyznaczenia procedur aplikacyjnych o środki 
pomocowe. Właściciele różnych obiektów zgłaszają akces do programu, opisując w tzw. 
fi szkach projektowych planowane działania remontowe i modernizacyjne. Priorytet 
w realizacji mają przedsięwzięcia, które mogą zostać współfi nansowane z publicznych 
środków zewnętrznych, głównie z funduszy unijnych. 

Z analizowanych materiałów oraz badań in situ nie uzyskano jednoznacznego ob-
razu procesu konsultacji społecznych. Uwaga ta dotyczy zarówno przygotowania pro-
cesu rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego, jak i planowanej rewitalizacji większej 
części miasta Radomia w latach 2007-2013. W wypadku Miasta Kazimierzowskiego 
wskazano na małe zainteresowanie mieszkańców rewitalizacją oraz na to, że do kon-
sultacji zapraszano właścicieli kamienic. Badania społeczne prowadził Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Daje się zauważyć brak informacji o odbiorze programu rewitalizacji wśród inte-
resariuszy i społeczności miasta. Program rewitalizacji Radomia według zapisów LPR 
stanowi przykład programu techniczno-inwestycyjnego, zorientowanego na wykorzy-
stywanie zewnętrznego fi nansowania bezzwrotnego. 



Przedstawiony obraz programu nie odzwierciedla całości działań podejmowanych 
przez samorząd i organizacje pozarządowe. Uwarunkowania gospodarcze miasta i ob-
szaru programu rewitalizacji, głównie bardzo wysokie bezrobocie, tworzą trudne warun-
ki realizacji projektów społecznych i ekonomicznych. 
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Rozdział 7. Rewitalizacja obszarów kryzysowych 
w Poznaniu

7.1. Wprowadzenie – ogólne informacje o mieście 
Miasto Poznań, stolica województwa wielkopolskiego, położone jest w makrore-

gionie Pojezierza Wielkopolskiego, w środkowym biegu rzeki Warty, u ujścia jej dopły-
wów: Bogdanki, Cybiny i Głównej. Największa odległość w linii prostej w granicach 
miasta wynosi 26 km − NW-SE, a najmniejsza − 10,9 km na kierunku NE-SW. Miasto 
w granicach administracyjnych zajmuje 261,8 km2.

Na koniec września 2009 r. w Poznaniu mieszkało 555,7 tys. osób. W 2009 roku 
w mieście funkcjonowało 94,9 tys. podmiotów gospodarczych, 574 organizacje poza-
rządowe. PKB na mieszkańca wynosił 62,4 tys. zł (stan na 2007 r.), stopa bezrobocia 
sięgała od 4,9 do 3,2 % pomiędzy 2006 i 2009 r.

W Poznaniu dynamicznie rozwinął się instytucjonalny system środowiska biznesu, 
który stanowi sieć instytucji fi nansowych, fi rm konsultingowych, instytucji zrzeszają-
cych przedsiębiorców, uczelni i szkół o biznesowym profi lu edukacji. Obecny rozwój 
gospodarczy miasta jest wynikiem restrukturyzacji dużych zakładów przemysłowych 
oraz, w znacznym stopniu, rosnącej roli sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
W mieście dominuje przemysł motoryzacyjny, chemiczny i spożywczy. Do czołowych 
w skali kraju producentów w swoich branżach należą: Nivea Polska Sp. z o.o., Unilever 
Polska SA, Exide Technologies SA, Fabryka Wodomierzy Powogaz SA, GlaxoSmith-
Kline Pharmaceuticals SA, Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., H. Cegielski Poznań 
SA, Polska Kompania Piwowarska SA, Wyborowa SA, Bridgestone Poznań Sp. z o.o., 
Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o. Corocznie jest organizowanych 
50 różnotematycznych międzynarodowych imprez targowych, w których uczestniczy 
ponad 10 tys. wystawców z 60 krajów świata. Od roku 1991 Międzynarodowe Targi Po-
znańskie są spółką z udziałem miasta. W latach 1990-2008 skumulowana wartość bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych zrealizowanych w mieście wyniosła 6,1 mld USD, 
co oznacza, że ponad 5 % inwestycji zagranicznych w Polsce zostało zlokalizowanych 
w Poznaniu. Główne kierunki inwestowania obejmują produkcję przemysłową, przede 
wszystkim motoryzacyjną, spożywczą i farmaceutyczną oraz handel i usługi. W dziale 
usług szczególnie dynamicznie rozwija się rynek powierzchni biurowych na wynajem 
oraz usługi BPO (ang. Business Proces Outsourcing czyli outsourcing procesów bizne-
sowych). Ponad 70 % kapitału zagranicznego pochodzi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
USA, Francji i Japonii, a do największych inwestorów należą: Volkswagen, GlaxoSmi-
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thKline, Bridgestone, Allied Irish Bank, Wrigley, SABMiller, Grupa Dalkia, Beiersdorf, 
Exide, Kronospan Holding, Von der Heyden Group, Neinver oraz Pernod Ricard. W Po-
znaniu działają także centra usług informatycznych, B+R i fi nansowo-księgowych tak 
znanych fi rm, jak: Microsoft, Carlsberg, MAN, Duni, Bertelsmann, GlaxoSmithKline, 
Franklin Templeton, Kleffmann, Wikia, Grace, Telcordia, Roche, Mentor Graphics, 
Open Text, Unilever oraz Ciber, który otworzy swoje centrum w 2010 r. 

Jednym z ważniejszych kierunków wspierania dalszego rozwoju gospodarczego 
Poznania jest utworzenie silnego ośrodka konferencyjnego. Powstają nowe centra biu-
rowo-konferencyjne. Pobudowane w ostatnich latach gmachy Poznańskiego Centrum 
Finansowego i Andersia Tower stały się jednymi z wizytówek miasta.

Poznań stanowi również silny ośrodek akademicki i naukowy, należący do ścisłej 
czołówki w kraju. W mieście działa 26 szkół wyższych, w tym 8 państwowych i 18 nie-
państwowych, kształcących prawie 140 tys. studentów. Największą uczelnią miasta jest 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, w którym kształci się co trzeci poznański student. Co 
siódmy wybiera Politechnikę Poznańską, co dziesiąty Uniwersytet Przyrodniczy, a co 
jedenasty Uniwersytet Ekonomiczny. Chętni do studiowania mają do wyboru prawie 
200 kierunków nauczania. Działalność naukową wyższych uczelni uzupełnia blisko 50 
placówek naukowo-badawczych i rozwojowych. Łącznie ośrodki naukowe i dydaktycz-
ne Poznania zatrudniają prawie 6 tys. osób z tytułem przynajmniej doktora. 

W mieście działa 9 teatrów i instytucji muzycznych, w tym fi lharmonia, wiele chó-
rów i orkiestr oraz 21 muzeów, kilkadziesiąt galerii i salonów wystawowych. Poznań jest 
miejscem znaczących festiwali i konkursów muzycznych. Do najważniejszych zalicza się 
Międzynarodowe Konkursy im. H. Wieniawskiego: skrzypcowy i lutniczy, Festiwal Muzyki 
Dawnej: Muzyka dawna – persona grata, Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersytec-
kich „Universitas Cantat” oraz Festiwal Barokowych Smyczków i Strun. Poznań jest także 
organizatorem międzynarodowych festiwali teatru alternatywnego MALTA oraz MASKI.

Poznań jest znaczącym ośrodkiem ruchu turystycznego. Miasto dysponuje blisko 
8 tys. miejsc noclegowych. Przyciąga turystów licznymi zabytkami architektury świec-
kiej i sakralnej, reprezentującymi wszystkie style i epoki historyczne. Do najbardziej 
atrakcyjnych zabytków można zaliczyć unikatowy w Europie zespół renesansowy Sta-
rego Rynku z ratuszem, a także zespół urbanistyczno-architektoniczny Starego Miasta 
z pozostałościami średniowiecznych murów miejskich, zespoły urbanistyczno-architek-
toniczne Ostrowa Tumskiego, Śródki, centrum z założeniem urbanistyczno-architekto-
nicznym ringu poznańskiego, Jeżyc, Łazarza, Wildy, Sołacza, oraz pozostałości fortyfi -
kacji pruskich z końca XIX w. 

Atrakcyjne turystycznie są także tereny zielone miasta z rezerwatem przyrody Me-
teoryt Morasko oraz palmiarnią, jedną z największych w Europie. W mieście znajdu-
ją się 4 jeziora, wykorzystywane do celów sportów wodnych i rekreacji. Na Jeziorze 
Maltańskim znajduje się jeden z najnowocześniejszych w Europie torów regatowych, 
a w jego otoczeniu całoroczny sztuczny stok narciarski oraz tor saneczkowy. Poznań ma 
także 10 stadionów, 16 pływalni, hipodrom, tor żużlowy i samochodowy, 3 tory łuczni-
cze, nowoczesną halę widowiskowo-sportową.
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Poznań utrzymuje stałą współpracę, obejmującą wymianę doświadczeń w zakresie 
samorządności, kultury, oświaty, kultury fi zycznej, gospodarki komunalnej i pomocy 
społecznej, z 13 miastami partnerskimi, do których należą, m.in.: Hannover w Niem-
czech, Rennes we Francji, Assen w Holandii, Toledo w USA oraz Pozuelo de Alarçón 
w Hiszpanii, hrabstwo Nottinghamshire w Wielkiej Brytanii i Györ na Węgrzech.

W Poznaniu siedzibę swoją mają Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Dostępność komunikacyjną miasta ułatwia lotnisko regionalne Ławica, obsługu-
jące zarówno połączenia krajowe, jak i międzynarodowe, posiadające nowoczesne ter-
minale − pasażerski i cargo. Na terenie miasta znajduje się także wojskowe lotnisko 
Krzesiny, na którym od 2006 r. stacjonują samoloty wielozadaniowe F-16.

7.2. Lokalne podstawy programu rewitalizacji 
Jak w wielu miastach w Polsce, tak i w Poznaniu proces rewitalizacji miał miej-

sce jeszcze przed przystąpieniem do sporządzenia Miejskiego Programu Rewitaliza-
cji (MPR). Wśród poznańskich przedsięwzięć, które były skutecznie realizowane bez 
oparcia na dokumencie MPR, można wskazać działania w rejonie ul. Półwiejskiej. Na 
dwóch przeciwległych końcach tej ulicy (deptaka) zostały wybudowane centra usługo-
wo – handlowe: „Kupiec Poznański” i „Stary Browar”, które odegrały rolę katalizato-
rów przemian zdegradowanej przestrzeni miejskiej znajdującej się między nimi. Prawie 
jednocześnie z tymi inwestycjami komercyjnymi miasto przeprowadziło modernizację 
nawierzchni i urządzenia samej ul. Półwiejskiej. Skutkiem tych działań jest obecnie 
znaczne ożywienie przestrzeni ulicy, co przejawia się zwiększonym ruchem pieszym, 
remontami budynków leżących przy ulicy oraz podniesieniem jakości tej przestrzeni. 

Proces rewitalizacji w Poznaniu, ujęty w ramy programowe rozpoczął się na po-
czątku 2005 r., gdy władze przystąpiły do opracowania i wdrożenia Miejskiego Progra-
mu Rewitalizacji na wymagających wsparcia publicznego obszarach miasta1. Założono 
wówczas, że Miejski Program Rewitalizacji dla Poznania powinien być programem wie-
loletnim, kroczącym, okresowo uzupełnianym i aktualizowanym w zakresie uwarun-
kowań i zadań przewidywanych na kolejne lata. Uznano, że istotną sprawą w procesie 
rewitalizacji jest partnerstwo i współdziałanie samorządu terytorialnego, społeczności 
lokalnej oraz innych partnerów, takich jak np.: organizacje społeczne, gospodarcze i po-
zarządowe, zaangażowanych w działania rewitalizacyjne na danym obszarze.

W celu wykonania zadań rewitalizacyjnych powołano kolejno: Oddział Rewitali-
zacji, Pełnomocnika Prezydenta i międzywydziałowy Zespół Zadaniowy2 oraz doraź-

1 Uchwała Nr LXIX/722/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie: przy-
stąpienia do opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania oraz powołania 
Komisji Rady Miasta Poznania ds. Rewitalizacji.

2 Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 11/2005/K z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie powo-
łania pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. rewitalizacji Traktu Królewsko-Cesarskiego 
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ną Komisję Rady Miasta. Powierzono im jednoczesne zadanie realizacji Miejskiego 
Programu Rewitalizacji Miasta Poznania oraz programu „Trakt Królewsko-Cesarski” 
w Poznaniu. W 2006 roku powstała Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji Rady 
Miasta Poznania3, a w 2007 Biuro Traktu Królewsko-Cesarskiego. 

Głównym zadaniem Oddziału Rewitalizacji jest opracowywanie i prowadzenie po-
lityki rewitalizacji miasta, a także inicjowanie, kompleksowe programowanie oraz koor-
dynacja wszelkich działań studialnych, realizacyjnych: przestrzennych, społecznych i go-
spodarczych. Od 2005 roku Oddział Rewitalizacji funkcjonował w strukturze Wydziału 
Rozwoju Miasta, a od października 2009 r. w ramach Biura Koordynacji Projektów4.

Na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. rewitalizacji i Traktu Kró-
lewsko-Cesarskiego Prezydent powołał w 2005 r. dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta. 
Pełnomocnik prezydenta był odpowiedzialny za sporządzenie i wdrożenie Miejskiego 
Programu Rewitalizacji oraz Strategii Narodowego Produktu Turystycznego „Trakt 
Królewsko-Cesarski w Poznaniu”. Ponadto kierował pracami Zespołu Zadaniowego. 
Członkowie Zespołu Zadaniowego zobowiązani zostali do współpracy z pełnomocni-
kiem i odpowiadają za dostarczanie informacji, prowadzenie badań i studiów oraz wy-
pracowywanie rozwiązań w zakresie poszczególnych specjalności w celu sporządzenia 
i wdrożenia Miejskiego Programu Rewitalizacji. Od 2010 roku, w związku ze zmianami 
organizacyjnymi, dotychczasowe zadania pełnomocnika ds. rewitalizacji przejął dyrek-
tor Biura Koordynacji Projektów.

Głównym zadaniem Doraźnej Komisji Rady Miasta Poznania było opiniowanie 
w ramach opracowania i realizacji MPR kryteriów i wyników badań, zasięgu granic 
obszaru rewitalizacji oraz projektów rewitalizacji, a także przedstawianie Radzie Mia-
sta rekomendacji dotyczącej przyjęcia Miejskiego Programu Rewitalizacji. Komisja ta 
w 2006 r. zakończyła swoją działalność, zaś jej zadania przejęła nowa, stała Komisja 
Ochrony Środowiska i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania. 

W 2007 roku z Oddziału Rewitalizacji wyodrębnione zostało Biuro Traktu Kró-
lewsko-Cesarskiego, które w 2010 r. przekształciło się w Centrum Turystyki Kulturo-
wej „Trakt”5. Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego „Trakt Królewsko-Cesarski 

oraz zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji i Traktu Królewsko-Cesarskiego.
3 Uchwała Nr III/14/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania 

Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania.
4 Biuro na prawach wydziału, realizuje zadania związane z inicjowaniem i koordynowaniem działań 

w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na realizację zadań miasta we współpracy z wy-
działami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Koordynuje kontakty z administracją 
rządową i samorządową oraz z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie funduszy europejskich. 
Opracowuje standardy działania w obszarze zarządzania projektami, prowadzi doradztwo w tym 
zakresie oraz monitoruje realizację projektów i wspiera zarządzanie nimi. Biuro zapewnia kom-
pleksowe programowanie i zarządzanie projektami rewitalizacji na terenie miasta.

5 Biuro na prawach oddziału w Wydziale Rozwoju Miasta, a później osobna, miejska jednostka 
kultury zajmujące się realizacją przyjętej Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego „Trakt Kró-
lewsko-Cesarski w Poznaniu”.



Rewitalizacja obszarów kryzysowych w Poznaniu 177

w Poznaniu”6 jest programem rozwoju turystyki kulturowej, realizowanym w ramach 
Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, integrującym różne sfery po-
tencjału kulturowego i życia kulturalnego miasta. Obszar i oś Traktu − to historia roz-
woju urbanistyki, architektury i sztuki Poznania: od początków państwa polskiego po-
przez miasto średniowieczne, nowożytne, aż do współczesności. Głównymi celami tego 
programu jest umocnienie tożsamości narodowej i zachowanie dziedzictwa kulturowe-
go dla przyszłych pokoleń, a także zwiększenie atrakcyjności Poznania i Wielkopolski 
na krajowym i europejskim rynku turystyki kulturowej. Powiązanie Programu „Trakt 
Królewsko-Cesarski w Poznaniu” z Miejskim Programem Rewitalizacji daje możliwość 
realizacji wielu zintegrowanych projektów, przyczyniających się do odnowienia śród-
mieścia, zwiększenia jego atrakcyjności w oczach turystów oraz podniesienia standardu 
życia mieszkańców.

Miejski Program Rewitalizacji współdziała także z innymi lokalnymi dokumenta-
mi rozwojowymi, takimi jak np.: Program Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania7, 
Miejska Strategia Polityki Społecznej8, Miejski Program Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego9, Program Ochro-
ny Środowiska dla miasta Poznania na lata 2004-200710, Wieloletni Program i Zasady 
Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi11, Plan Rozwoju Miasta 
Poznania na lata 2005-201012, Polityka Transportowa Miasta Poznania13.

Najważniejszymi dokumentami dla poznańskiego procesu rewitalizacji są: Zało-
żenia Miejskiego Programu Rewitalizacji14, przyjęte we wrześniu 2005 r. i dwie jego 

6 Uchwała nr LXXXVII/988/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie Stra-
tegii Rozwoju Produktu Turystycznego „Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu”.

7 Uchwała Nr CV/618/94 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie przyjęcia de-
klaracji misji i celów Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania oraz ostatnio przyjęta 
Uchwała nr LXXII/990/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie Strategii 
Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030.

8 Uchwała Nr XXXIII/262/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie 
miejskiej strategii polityki społecznej.

9 Uchwała Nr XXXVII/316/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie Miej-
skiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porząd-
ku Publicznego.

10 Uchwała Nr XLVII/500/4/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie Pro-
gramu Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2004-2007.

11 Uchwała Nr L/536/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie Wieloletniego 
Programu i Zasad Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi.

12 Uchwała Nr LVI/592/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie: Planu 
Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-2010.

13 Uchwała Nr XXIII/269/II/99 Rady Miasta Poznania z dnia 18.11.1999 r. w sprawie przyjęcia Po-
lityki Transportowej Miasta Poznania.

14 Założenia Miejskiego Programu Rewitalizacji, Stanowisko Doraźnej Komisji RMP ds. Rewitali-
zacji z dnia 20 września 2005 r.
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kolejne edycje, uchwalone w 2006 r.: „Miejski Program Rewitalizacji – etap pilotażowy 
Śródka”15 i „Miejski Program Rewitalizacji – druga edycja” 16.

Obecnie, w Urzędzie Miasta Poznania trwają prace nad aktualizacją MPR. W mar-
cu 2010 r. został opracowany i uchwalony Miejski Program Rewitalizacji dla Obszarów 
Poprzemysłowych i Powojskowych17, w związku z ogłoszonym, w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, konkursem na dofi -
nansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Dokument ten jest uzupełnieniem ww. Miejskiego Programu Rewitalizacji − druga edy-
cja o obszary poprzemysłowe i powojskowe. Oba dokumenty będą obowiązywały rów-
nocześnie do czasu aktualizacji MPR w zakresie zdegradowanych obszarów miejskich. 
Wtedy to powstanie jeden, wspólny dokument zawierający wszystkie najważniejsze, 
potencjalne obiekty i obszary rewitalizacji w Poznaniu.

Aktualnie na obszarach objętych Miejskim Programem Rewitalizacji obowiązują 
dwa plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego: „Śródmieście Poznania – Ga-
jowa” (5,0 ha)18 i „Stare ZOO w Poznaniu” (5,7 ha)19 w dzielnicy Jeżyce, natomiast 
w opracowaniu znajdują się projekty miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego: dla obszaru „Śródka w Poznaniu”20, „Rejon Ostrowa Tumskiego w Pozna-
niu”21. W ostatnim czasie przystąpiono również do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Chwaliszewo w Poznaniu”22 i terenu 
„Stara Gazownia w Poznaniu”23.

15 Uchwała Nr LXXXIX/1006/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie 
przyjęcia „Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania – Etap pilotażowy – Śródka”.

16 Uchwała Nr CVI/1256/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2006 r. w sprawie 
przyjęcia „Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania – druga edycja”.

17 Uchwała Nr LXIX/952/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyję-
cia Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych miasta 
Poznania.

18 Uchwała Nr XXXV/290/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Poznania – Gajowa”.

19 Uchwała Nr VI/38/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare ZOO w Poznaniu”.

20 Uchwała Nr XVI/128/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Śródka 
w Poznaniu”.

21 Uchwała Nr LXXIV/784/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Ostrowa 
Tumskiego w Poznaniu”.

22 Uchwała Nr XL/421/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Chwaliszewo 
w Poznaniu”.

23 Uchwała Nr XL/420/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stara Gazownia 
w Poznaniu”.
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7.3. Opracowanie i realizacja programu rewitalizacji
Na początku procesu rewitalizacji założono, iż wybór obszaru rewitalizacji powinien 

być dobrze uzasadniony oraz społecznie akceptowany, oparty na konsultacjach społecz-
nych i analizach oraz przesłankach wynikających z aktualnego stanu rozwoju miasta. 

Zadanie opracowania i wdrożenia MPR podzielono na trzy „kroki”. Pierwszym 
było opracowanie „Założeń Miejskiego Programu Rewitalizacji”, w których, na podsta-
wie wyników konsultacji społecznych i przeprowadzonych analiz stanów kryzysowych 
wytypowano obszary występowania zjawisk kryzysowych. Kolejnym krokiem (drugim) 
było przygotowanie i uchwalenie przez Radę Miasta Poznania Miejskiego Programu 
Rewitalizacji dla obszaru pilotażowego „Śródka”. W trzecim kroku przystąpiono do 
wdrożenia programu pilotażowego i równocześnie opracowano drugą edycję MPR dla 
kolejnych obszarów kryzysowych.

W celu określenia obszarów objętych Miejskim Programem Rewitalizacji wzięto 
pod uwagę następujące kryteria wyboru: 
 wyniki konsultacji społecznych,
 wyniki analizy stanów kryzysowych i defi cytów występujących na obszarze miasta,
 priorytety wynikające ze strategii i planu rozwoju miasta.

Partycypację społeczną, jako formę wypracowywania programu rewitalizacji przy-
znającą ważną rolę poglądom i potrzebom społeczeństwa, a w szczególności mieszkań-
ców obszaru planowanego do rewitalizacji, prowadzono na trzech poziomach. Pierwszy 
poziom dotyczył przeprowadzenia ankiety ulicznej w skali całego miasta. W siedmiu 
zróżnicowanych przestrzennie i kulturowo punktach miasta przeprowadzono szczegó-
łowe badania24, umożliwiając zainteresowanym mieszkańcom Poznania wypowiedzenie 
się na temat tego, jakie obszary w Poznaniu uznają za szczególnie społecznie, kulturo-
wo, ekonomicznie i architektonicznie zaniedbane. Gdy okazało się, że obszary śród-
miejskie najbardziej wymagają wsparcia i działań rewitalizacyjnych, przystąpiono do 
szczegółowych konsultacji w pięciu dzielnicach śródmiejskich (poziom drugi). Były one 
inicjowane przez Urząd Miasta Poznania, organizowane przez Rady Osiedli i prowa-
dzone przez zewnętrznego moderatora. Oprócz mieszkańców uczestnikami spotkań byli 
przedstawiciele rad, lokalne media, studenci. 

W celu przeprowadzenia analizy stanów kryzysowych, spośród kilkunastu opraco-
wanych, analizie poddano pięć wskaźników, dotyczących:
 poziomu bezrobocia, tj. liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy/1000 mieszkańców,
 poziomu ubóstwa, tj. liczby osób korzystających z pomocy materialnej MOPR 

z powodu ubóstwa/1000 mieszkańców,
 poziomu przestępczości, tj. liczby przestępstw ogółem i osobno bójek, kradzieży, 

rozbojów, uszkodzeń mienia i włamań/1000 mieszkańców,

24 Podemski K., Terenowe konsultacje społeczne poświęcone wyborowi obszarów do rewitalizacji 
w Poznaniu, Qmarket Research, Poznań, 2005. 
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 poziomu przedsiębiorczości mieszkańców, tj. liczby podatników prowadzących 
działalność gospodarczą/1000 mieszkańców,

 poziomu degradacji technicznej infrastruktury i zanieczyszczenia środowiska natu-
ralnego na obszarach nie obsługiwanych siecią kanalizacji sanitarnej, w tym obsłu-
giwanych siecią kanalizacji ogólnospławnej.

Jako dodatkowe mierniki zastosowano:
 dynamikę zmian liczby ludności w %, w określonych latach, 
 wiek mieszkańców, tj. liczbę osób w wieku emerytalnym/1000 mieszkańców.
Źródłem danych do analizy stanów kryzysowych były:
 spotkania konsultacyjne z Radami Osiedli i mieszkańcami,
 dane Izby Skarbowej, Miejskiej Komendy Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Poznańskiego Systemu Wodociągowego 
„Aquanet”, Zarządu Dróg Miejskich,

 dane statystyki publicznej z zasobów Urzędu Statystycznego w Poznaniu i Głów-
nego Urzędu Statystycznego.
Za stan kryzysowy uznano występowanie wartości poszczególnych wskaźników 

przekraczających wartości średnie dla całego miasta na poszczególnych jego obszarach. 
Wyniki opracowania pięciu wskaźników przedstawiono na mapach. Nałożenie stref wy-
stępowania poszczególnych wskaźników wskazało obszary koncentracji zjawisk kryzy-
sowych (ryc. 7.1). 
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Ryc. 7.1. Stany kryzysowe w mieście – porównanie wyników badań z 2005 i 2008 r. 
Źródło: Urząd Miasta Poznania. 

W wyniku przeprowadzenia ww. analiz okazało się, że głównym obszarem koncen-
tracji zjawisk kryzysowych jest śródmieście Poznania. Ze względu na dużą rozległość 
obszaru objętego kryzysem (ok. 2 tys. ha) kluczowym zadaniem stało się wyodrębnie-
nie mniejszych obszarów, które powinny zostać objęte pierwszymi działaniami rewitali-
zacyjnymi. Wytypowano więc obszary najbardziej zagrożone zjawiskami kryzysowymi, 
a jednocześnie posiadające potencjał rozwojowy. Ważnym kryterium wyboru było także 
zebranie wniosków o włączenie projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji. Inten-
sywność występowania tych inicjatyw w terenie zadecydowała o końcowym wyborze. 

Pierwszy dokument: „Miejski Program Rewitalizacji – etap pilotażowy Śródka” 
obejmował obszar o powierzchni ok. 26 ha − najstarszej po Ostrowie Tumskim dzielnicy 
Poznania, gdzie mieszka ok. 1000 osób. Śródka – najpierw jako osada, a później miasto, 
powstała ok. XI w., gdy na Ostrowie Tumskim zabrakło miejsca na dalszy rozwój osad-
nictwa. Po lokacji Poznania na lewym brzegu była określana „starym miastem”. Ostat-
nie dwieście lat nie było okresem korzystnym dla najstarszych dzielnic Poznania. Ale 
najbardziej brzemiennym w skutki wydarzeniem przestrzennym w historii miasta było, 
na przełomie lat 60. i 70. XX w., przeprowadzenie przez Stare Miasto, Chwaliszewo, 
Ostrów Tumski i Śródkę trasy komunikacyjnej o międzydzielnicowym znaczeniu (tzw. 
Trasy Chwaliszewskiej).
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W drugiej edycji programu wyznaczono do rewitalizacji dwa obszary:
1. Obszar Śródka – Ostrów Tumski – Chwaliszewo o powierzchni 155 ha, obejmujący 

również teren programu pilotażowego „Śródka”. Łącznie obszar ten zamieszkuje 
ok. 2650 osób. Chociaż Śródka, Ostrów Tumski i Chwaliszewo mają duże znacze-
nie przestrzenno-funkcjonalne dla wizerunku i rozwoju Centrum Miasta Poznania, 
to nadal, znaczną ich część stanowią tereny zdegradowane przestrzennie i funkcjo-
nalnie z zabudową wymagającą odnowy i uzupełnienia.

2. Obszar Jeżyce – Łazarz o powierzchni 75 ha, w tym zespół zabudowy secesyjnej 
Maxa Johowa o pow. 11 ha. Łącznie obszar ten zamieszkuje ok. 7800 osób. Część 
obszaru Jeżyce – Łazarz obejmują tereny zdegradowane przestrzennie i funkcjo-
nalnie wraz z zabudową mieszkaniową wymagającą odnowy zarówno w sensie 
przestrzennym, jak i społeczno-gospodarczym. Znajduje się tu wspaniały kompleks 
secesyjnych kamienic mieszkalnych, tzw. zespół Maxa Johowa (nieukończony). 
Inicjator tego przedsięwzięcia, Max Johow, powołał w 1902 r. spółkę, dla której 
wykonał plan regulacyjny całości. Kamienice kształtowane były pod wpływem 
najnowszych rozwiązań berlińskich, skupionych na próbach pogodzenia utrzy-
mania intensywności zabudowy z podniesieniem jakości życia mieszkańców. Ten 
kompleks podobnie jak Śródka, choć nie formalnie jest obszarem pilotażowym dla 
działań związanych z odnową zespołów zabudowy mieszkaniowej.

Ważne dla wizerunku miasta zespoły urbanistyczno-
architektoniczne. 

Ważne dla wizerunku miasta zespoły obiektów 
przemysłowych, kolejowych i pokolejowych.

Ważne szlaki miejskie: wsch.-zach. – OŚ TRAKTU 
KRÓLEWSKO-CESARSKIEGO / oraz płn.-płd.

ulice RINGU POZNAŃSKIEGO: istniejące / 
planowane

płn. odcinek I RAMY KOMUNIKACYJNEJ: 
planowany / istniejący, przewidziany do uspokojenia

Granice obszarów objętych „Miejskim Programem 
Rewitalizacji – druga edycja”

Ryc. 7.2. Obszary rewitalizacji na tle głównych czynników rozwojowych miasta 
Poznania (2006-2010)

Źródło: Urząd Miasta Poznania. 
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Po wybraniu obszarów przeznaczonych do rewitalizacji kontynuowano partycy-
pację społeczną na trzecim poziomie poprzez współpracę lokalnych rad osiedlowych 
z Urzędem Miasta. Na tych obszarach rady osiedli są głównymi partnerami rewitalizacji. 
Rada Osiedla Ostrów Tumski – Śródka − Zawady zainicjowała opracowanie społecznej 
koncepcji zagospodarowania Śródki, jako wkładu społeczności lokalnej w opracowa-
nie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ryc. 7.3). W skład zespołu 
opracowującego koncepcję weszli m. in. przedstawiciele rady wraz z ekspertami – a do-
datkowo pracownicy Urzędu Miasta Poznania. Starano się ją opracować w czytelnej nie 
tylko dla fachowców formie. Wzorowano się przy tym na niemieckich planach rewita-
lizacji. Koncepcja zagospodarowania, wypracowana w trybie partycypacyjnym, została 
poddana ocenie społecznej. Udostępniono ją do wglądu publicznego w dzielnicy Śródka 
(fot. 7.1), gdzie mieszkańcy mogli składać uwagi i własne propozycje. Konsultacje za-
kończyły się debatą społeczną, która odbyła się w świetlicy jednej ze szkół śródeckich, 
a następnie koncepcja została przekazana do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz 
wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Poznania uczestniczących w sporządzaniu planu 
miejscowego.

Ryc. 7.3. Społeczna koncepcja zagospodarowania Śródki
Źródło: Opracowanie Rady Osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawady.
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Fot. 7.1. Konsultacje społeczne nad społeczną koncepcją Śródki
Zdjęcie: Urząd Miasta Poznania. 

Dla obszaru pilotażowego „Śródka” przeprowadzono dodatkowe badania zasobów 
mieszkaniowych na dwóch poziomach szczegółowości: w zakresie podstawowym (po-
wierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych) – siłami urzędu miasta (dane Wydziału 
Finansowego, inwentaryzacja w terenie); w zakresie zaawansowanym (wyposażenie 
mieszkań, umiejętności i zainteresowania mieszkańców, stosunek do rewitalizacji itp.) 
– w formie ankietyzacji zleconej fi rmie zewnętrznej. Celem tych badań było przeprowa-
dzenie szczegółowej analizy społeczno-demografi cznej, gospodarczej oraz technicznej 
obszaru objętego etapem pilotażowym MPR. Zbadano ok. 300 mieszkań (77 % ogółu). 
Wyniki badań zebrane w opracowaniu Społeczny portret Śródki25 (2006) ujawniły wiele 
interesujących informacji o dzielnicy Śródka i jej mieszkańcach. Podobne prace zostały 
przeprowadzone w 2008 r. dla zespołu zabudowy secesyjnej Maxa Johowa26 w ramach 
obszaru rewitalizacji Jeżyce − Łazarz.

W latach 2008-2010 przeprowadzono, przygotowano i rozstrzygnięto dwa konkur-
sy ważne dla przyszłych rozwiązań urbanistycznych Śródki. W tym samym czasie prze-
prowadzono również kilka warsztatów projektowych i edukacyjnych, w celu uzyskania 
nowych pomysłów dla zaktywizowania obszarów Śródki, Chwaliszewa i Jeżyc.

25 Podemski K., Społeczny Portret Śródki  Badanie na potrzeby programu rewitalizacji Poznania, 
Qmarket Research, Poznań, czerwiec 2006.

26 Podemski K., Społeczny Portret Zespołu Maxa Johowa (d.Johow Gelände) na terenie Łazarza. Ba-
dania na potrzeby programu rewitalizacji miasta Poznania, Qmarket Research, Poznań, czerwiec-
wrzesień 2008.
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7.4. Główne projekty realizowane w ramach programu
Projekty miękkie o charakterze przedsięwzięć społecznych, bez komponentu in-

westycyjnego, na obszarze Śródki sprowadzają się do szerokich konsultacji, działań 
promocyjnych i integracyjnych. Spośród projektów inwestycyjnych tzw. twardych na 
terenie Śródki należy wymienić następujące realizacje:
 remont nawierzchni boiska i bieżni stadionu na terenie Młodzieżowego Ośrodka 

Sportowego (2006 r., ze środków własnych miasta),
 remont dachu i elewacji jednego z budynków zabytkowego zespołu Ośrodka Szkol-

no-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących (2007 r., I etap renowacji zespołu ze 
środków UE i miasta),

 odbudowę mostu zwanego w przeszłości Cybińskim lub Śródeckim, a który obecnie 
nosi imię pierwszego polskiego biskupa Jordana (fot. 7.2). Odbudowa mostu była naj-
ważniejszym projektem rewitalizacji Śródki (2006-2007 r.) fi nansowanym ze środków 
UE i miasta. Most Cybiński został rozebrany w skutek błędnych decyzji przestrzen-
nych z przełomu lat 60. i 70. XX w., w wyniku których przerwane zostały tradycyjne 
szlaki łączące Śródkę z Ostrowem Tumskim, a dalej z obszarem staromiejskim i za-
chodnią częścią miasta. Jego brak przez prawie 40 lat spowodował, że Śródka stała 
się zdegradowaną i zapomnianą dzielnicą. Nowy most na Cybinie ma pobudzić dalszy 
proces odnowy obszaru Śródki. Od czasu otwarcia jest nowym miejscem przechadzek 
poznaniaków , wydarzeń kulturalnych i obiektem pamiątkowych fotografi i.

Fot. 7.2. Budowa mostu biskupa Jordana
Zdjęcie: Urząd Miasta Poznania. 
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 budowę systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Śródki, Ostrowa Tumskiego 
i Chwaliszewa (2008 r., ze środków własnych miasta);

 odnowienie elewacji budynków mieszkalnych przy: ul. Śródka 3 (2006, ze środków 
własnych), ul. Gdańskiej 10-16 (2007-2008, ze środków własnych spółdzielni miesz-
kaniowej) i Bydgoskiej 6/7 (2009, ze środków własnych wspólnoty mieszkaniowej).

Tabela 7.1. Źródła fi nansowania projektów rewitalizacyjnych na Śródce.

1 Działania miękkie 2006-2008

Wsparcie fi nansowe części działań 
przez Miasto Poznań i Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (wsparcie ok. 
40 000,00 zł) 

2 Działania twarde 2006-2008

2.1 Modernizacja obiektów sportowych 
Młodzieżowego Ośrodka Sportowego 2006-2007 Miasto Poznań  4 545 300,00 zł

2.2
Budowa Mostu Cybińskiego między 
Śródką a Ostrowem Tumskim 
w Poznaniu

2006-2007

EFRR –   
Miasto Poznań – 
Budżet państwa – 
Razem –   

6 582 526,63 zł
1 290 691,50 zł

731 391,85 zł
8 604 609,98 zł

2.3

Renowacja zabytkowego zespołu 
obiektów Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci 
Niesłyszących – etap I

2006-2007

EFRR – 
Miasto Poznań –
Budżet państwa –
Razem – 

686 722,00 zł
150 112,78 zł
76 300,22 zł

913 135,00 zł

2.4

Pierwszy etap budowy systemu 
monitoringu wizyjnego na obszarze 
Śródki, Ostrowa Tumskiego 
i Chwaliszewa

2008 Miasto Poznań – 935 100,00 zł

Źródło: Urząd Miasta Poznania. 

Wśród projektów edukacyjno-kulturalnych realizowanych na obszarach objętych 
Miejskim Programem Rewitalizacji, często o charakterze cyklicznym, można wymie-
nić: 
 Święto Sąsiadów (The Neighbour’s Day) – europejska impreza organizowana 

w Poznaniu co roku w różnych częściach miasta. Po raz pierwszy Święto Sąsiadów 
zorganizowano w dzielnicy Śródka w 2006 r. i powtórzono w kolejnych latach − 
2007, 2008 i 2009. W programie obchodów znajdowało się wiele atrakcji: liczne 
konkursy i zabawy dla dzieci, występy i kiermasze artystyczne, zabawy taneczne, 
wystawy okolicznościowe. Święto Sąsiadów jest organizowane w szerokim part-
nerstwie ok. 20 instytucji i stowarzyszeń.

 ReGenerecja I i II – międzynarodowa wystawa artystyczna zorganizowana w dziel-
nicy Śródka w październiku 2006 i 2007 r. z inicjatywy Stowarzyszenia InterCity 
w ramach projektu „Dzielnica Artystyczna”, przy wsparciu Urzędu Miasta Pozna-
nia, w celu promowania zapomnianych, zniszczonych dzielnic Poznania. W ra-
mach prezentacji i wystaw przeprowadzane były m.in.: artystyczne adaptacje kla-
tek schodowych kamienic, prezentacje na ścianach budynków itp.



Rewitalizacja obszarów kryzysowych w Poznaniu 187

 Otwarcie mostu biskupa Jordana – zorganizowane w grudniu 2007 r., któremu towa-
rzyszyło wiele atrakcji. Zgromadzeni mogli podziwiać spektakl teatralny oraz pokaz 
sztucznych ogni, po którym nastąpiło pierwsze historyczne przejście mieszkańców 
przez most. Każdy mieszkaniec przechodząc przez most mógł sam go ozdobić i „oświe-
tlić” przygotowanymi specjalnie na te okazję lampkami. Następnego dnia odbyła się 
procesja światła przez most biskupa Jordana, a w kinie Malta można było zobaczyć 
fi lmy z „mostem w tle” oraz pokaz kronik fi lmowych o Poznaniu i Śródce.

 Kino, kawiarnia i spacer – letnie wycieczki po dzielnicy Śródka organizowane 
w niedzielne południa w 2007, 2008 i 2009 r. przez antykwariat „Pokój z wido-
kiem”, kino „Malta”, Radę Osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawady przy wspar-
ciu Urzędu Miasta Poznania (fot. 7.3). Mieszkańcy Poznania oraz turyści mogli 
wziąć udział w bezpłatnej wycieczce z przewodnikiem oraz obejrzeć cykl fi lmów 
o Poznaniu w kinie „Malta”.

Fot. 7.3. Letnie wycieczki po dzielnicy Śródka – plakat
Zdjęcie: Urząd Miasta Poznania. 

 Śródeckie koncerty muzyki dawnej – wiosenny i jesienny cykl koncertów muzyki 
dawnej od średniowiecza do baroku, organizowanych w kościele pw. Św. Małgo-
rzaty w 2007, 2008 i 2009 r., przez Radę Osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawa-
dy. Pierwsze koncerty były współorganizowane przez Ośrodek Śpiewu Gregoriań-
skiego im. ks. Zdzisława Bernata.

 Salony Muzyczne: Szymanowski na Śródce, Haendel na Śródce, Chopin na Śród-
ce − plenerowe przedstawienia multimedialne przygotowywane kolejno w latach 
2008-2010 − przez Centrum Kultury „Zamek” i Urząd Miasta Poznania.

 Ethno Port Poznań – festiwal muzyczny organizowany w Starym Korycie Warty 
w dzielnicy Chwaliszewo w sąsiedztwie kompleksu Starej Gazowni w 2008, 2009 
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i 2010 r. przez Centrum Kultury Zamek, wpisujący się w ideę działań aktualnie 
realizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji w Starym Korycie Warty.

 Seminarium i konferencja naukowa nt. Przestrzeni Publicznej − organizowane 
w 2008 i 2009 r. pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Prezydenta Miasta 
Poznania oraz Rektora Politechniki Poznańskiej. Seminarium i konferencja były 
pierwszym etapem przygotowującym materiał roboczy do powstania Karty Prze-
strzeni Publicznej − inicjatywą związaną z III Kongresem Urbanistyki Polskiej. 
Karta Przestrzeni Publicznej miała – w założeniu – stać się dokumentem ideowym 
i programowym dla kreacji polskiej przestrzeni publicznej, adresowanym do środo-
wisk interesariuszy przestrzeni publicznej: inwestorów, społeczności i samorządów 
lokalnych oraz przez te środowiska sformułowanym. Organizatorami seminarium 
i konferencji byli: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania oraz Wydział 
Architektury Politechniki Poznańskiej w partnerstwie z poznańskimi oddziałami 
Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich. 

 Międzymoście − warsztaty edukacji architektonicznej zorganizowane w 2008 r. 
na obszarze Chwaliszewa przez Stowarzyszenie „Wędrowni Architekci” i Urząd 
Miasta Poznania. Warsztaty wprowadziły dzieci i młodzież w proces kreatywnego 
kształtowania przestrzeni publicznej miasta.

 Re-Vita Ostrówek – gra strategiczna dotycząca rewitalizacji ul. Ostrówek w dziel-
nicy Śródka zorganizowana w 2009 r. przez: Radę Osiedla Ostrów Tumski – Śród-
ka – Zawady, British Council, Pro Design oraz Urząd Miasta Poznania pod patro-
natem medialnym miesięcznika Architektura (fot. 7.4).

Fot. 7.4. Praca jednego z zespołów projektowych gry Re-Vita Ostrówek
Zdjęcie Urząd Miasta Poznania.
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 Konkurs urbanistyczny na projekt zagospodarowania przestrzeni południo-
wej części Śródki w Poznaniu, zorganizowany w 2009 r. przez Urząd Miasta 
Poznania dla wsparcia projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego nowymi pomysłami na reintegrację północnej i południowej części 
Śródki, rozdzielonych sztucznie w latach 70. XX w. tzw. Trasą Chwaliszewską 
(ryc. 7.4);

Ryc. 7.4. Koncepcja urbanistyczna reintegracji Śródki – I nagroda w konkursie
Źródło: praca Stowarzyszenia „Wędrowni Architekci”.

 Konkurs architektoniczny na projekt Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa 
Tumskiego, zorganizowany w 2009 r. przez Urząd Miasta Poznania i Poznański 
Oddział SARP w ramach realizacji Programu „Trakt Królewsko-Cesarski w Po-
znaniu” (Ryc. 7.5).
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Ryc. 7.5. Projekt Centrum Historii Ostrowa Tumskiego − I nagroda w konkursie
Źródło: pracownia architektoniczna AD ARTIS Emerla, Jagiełłowicz, Wojda z Krakowa.

 KontenerArt − projekt mobilnego centrum sztuki niezależnej dla rewitalizacji prze-
strzeni miejskiej zorganizowany w latach 2009 i 2010 w dzielnicy Chwaliszewo, 
na terenie tzw. Starego Koryta Warty przez Fundację VoxArtis oraz Urząd Miasta 
Poznania.

 Warsztaty Światła – poświęcone projektowaniu iluminacji świątecznych na ul. 
Chwaliszewo oraz na ul. Staszica na Jeżycach, zorganizowane w 2010 r. przez 
Stowarzyszenie „Chwaliszewo”, Stowarzyszenie „Piękne Jeżyce”, Zarząd Dróg 
Miejskich oraz Urząd Miasta Poznania.

 Re-Vita Stare Koryto Warty – gra strategiczna dotycząca rewitalizacji starego kory-
ta Warty, zorganizowana w 2010 r. przez Stowarzyszenie „Chwaliszewo”, Konte-
nerArt, British Council oraz Urząd Miasta Poznania. 

 Odmień swoje podwórko – akcja dotycząca zazieleniania podwórek kamienic 
w dzielnicy Jeżyce zorganizowane w 2010 r. przez Urząd Miasta Poznania przy 
współpracy z British Council, Stowarzyszeniem „Piękne Jeżyce”, Radą Osiedla 
Jeżyce, Zarządem Zieleni Miejskiej (fot. 7.5).

Prócz wymienionych zdarzeń w dzielnicy Śródka i na innych obszarach objętych MPR 
prowadzonych było również wiele innych działań, przygotowujących społeczności lokalne 
do rewitalizacji, m.in.: warsztaty edukacyjne w zakresie plastyki „Pomaluj z nami miasto”, 
promocja książki i czytelnictwa w prywatnym muzeum introligatorstwa, czy festyny z oka-
zji I i II rocznicy otwarcia mostu biskupa Jordana nad rzeką Cybiną, praktyki studenckie 
i wystawy prac studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej itp.
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Fot. 7.5. Mieszkańcy ul. Staszica zazieleniają podwórka
Zdjęcie: Urząd Miasta Poznania.

Działania rewitalizacyjne organizowane przez Urząd Miasta Poznania zmierzają do 
integracji – dla dobra społeczności lokalnej − różnych instytucji działających na obszarach 
objętych MPR: Straży Pożarnej, policji, miejscowych szkół, instytucji kulturalnych oraz 
stowarzyszeń. Głównymi partnerami − motorami działań − są zawsze Rady Osiedli, jako 
jednostki samorządu lokalnego współpracujące z licznymi stowarzyszeniami pozarządo-
wymi. Do głównych partnerów rewitalizacji należą: Rada Osiedla Ostrów Tumski – Śród-
ka – Zawady, Rada Osiedla Jeżyce, parafi a archikatedralna pw. świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, parafi a polskokatolicka św. Kazimierza w dzielnicy Śródka, poznańskie szkoły w 
dzielnicy Śródka: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. J. Si-
korskiego, Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. T. Szeligowskiego, 
Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. J. Tuwima, Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henry-
ka Sucharskiego i Gimnazjum nr 61 im. Ignacego Jana Paderewskiego w dzielnicy Jeżyce 
w Poznaniu, Szkoła Podstawowa Nr 40 w dzielnicy Chwaliszewo, antykwariat i kawiarnia 
„Pokój z widokiem”27, British Council, Centrum Ekonomii Społecznej28, Centrum Innowa-
cji Społecznej SIC!, Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, Centrum Turystyki Kulturo-
wej „Trakt” w Poznaniu, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, kino „Malta”29, „Kon-
tenerArt”, Mieszkańcy, właściciele lokalnych sklepów, Młodzieżowy Ośrodek Sportowy 

27 Antykwariat zakończył swą działalność pod koniec 2008 r.
28 Centrum zakończyło swą działalność w 2007 r.
29 Kino „Malta” zakończyło swą działalność w dotychczasowym miejscu w maju 2010 r.
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w dzielnicy Śródka – POSiR, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu realizujący 
projekt Pomoc – Aktywizacja – Wsparcie, Stowarzyszenie artystyczne „InterCity”, Sto-
warzyszenie Artystyczno-Edukacyjne „Środek Świata”; Stowarzyszenie „Chwaliszewo”, 
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Stowarzyszenie „Piękne Jeżyce”, Stowarzyszenie 
„Wędrowni Architekci”, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Zarząd Komu-
nalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Zarząd 
Dróg Miejskich w Poznaniu.

7.5. Możliwości i bariery w planowaniu i wdrażaniu programu 
rewitalizacji
Zagrożeniem dla programu i odnowy zdegradowanych obszarów miejskich jest 

z jednej strony wysoki stopień rozproszenia problemów i potrzeb, a z drugiej − brak sys-
temu prawnego umożliwiającego zrównoważony i trwały rozwój tych obszarów. Mimo 
upływu dwudziestu lat od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce wciąż nie ma 
prawa regulującego procesy rewitalizacji. Bariera ta ogranicza możliwości integracji 
działań w celu równoczesnego rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych 
i przestrzenno-infrastrukturalnych. Istniejący system zagospodarowania przestrzennego 
nie chroni miasta przed chaosem przestrzennym.

Jak można zauważyć, wszelkie działania rewitalizacyjne, tak w Poznaniu, jak 
i w innych polskich miastach, prowadzone są w sytuacji niedostatku instrumentarium 
ekonomicznego i prawnego, którego funkcją powinno być m.in.:
 wspieranie renowacji starych zasobów mieszkaniowych, 
 stymulowanie poprawy jakości przestrzeni publicznej, szczególnie na terenach 

śródmiejskich,
 ochrona interesów uczestników procesu przed negatywnymi skutkami ekonomicz-

nymi działań rewitalizacyjnych,
 wspomaganie zintegrowanego zarządzania na rzecz koncentracji działań i środków itd.

Defi cyt tego instrumentarium jest źródłem wielu negatywnych zjawisk, takich jak: 
gentryfi kacja, małe zaangażowanie w remonty i modernizacje starych zasobów miesz-
kaniowych oraz powolna transformacja przestrzeni publicznej na rewitalizowanych ob-
szarach.

Należy podkreślić, że to właśnie w tej sytuacji, wiele miast w Polsce wdrażających 
programy rewitalizacji, buduje zręby nowej kultury organizacyjnej w zakresie rewitali-
zacji i polityki miejskiej. Wśród nich jest Poznań, jako jeden z pionierów działań rewi-
talizacyjnych, szczególnie w zakresie:
 badania zjawisk kryzysowych,
 partycypacji społecznej,
 planowania nieformalnego,
 łączenia aspektów rewitalizacji i koordynacji działań sektorowych.



Rewitalizacja obszarów kryzysowych w Poznaniu 193

W Poznaniu, bodaj po raz pierwszy w kraju, wykonano w celach rewitalizacyjnych, 
kompleksowe badania zjawisk kryzysowych dla całego miasta w szczegółowym rozkła-
dzie przestrzennym. Wypracowana metodyka i posiadane narzędzia obecnie przekroczy-
ły nawet dzisiejsze możliwości pozyskiwania danych wejściowych.

Silną stroną poznańskiego procesu rewitalizacji jest także modelowa partycypacja 
społeczna. Jednym z najistotniejszych przejawów partycypacji i jednocześnie plano-
wania nieformalnego było powstanie Społecznej Koncepcji Zagospodarowania Śródki, 
nadal są organizowane warsztaty edukacyjne i projektowe, a także akcje aktywizujące 
i integrujące społeczność miejską. Charakterystyczne dla poznańskiego programu jest 
szerokie partnerstwo na rzecz organizacji lokalnych wydarzeń i powstawania nowych 
pomysłów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

7.6. Plany realizacji programu rewitalizacji
Do najważniejszych i pilnych zadań rewitalizacyjnych w Poznaniu należy konty-

nuacja programu na obszarze pilotażowym „Śródka” poprzez:
 zakończenie prac i uchwalenie projektu planu miejscowego dla Śródki, który wa-

runkuje dalsze działania infrastrukturalne w przestrzeni publicznej;
 działanie punktu konsultacyjno-informacyjnego, który będzie wykorzystywany 

przez: Urząd Miasta Poznania – jako punkt konsultacji społecznych, przez Radę 
Osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – jako siedziba Rady oraz przez orga-
nizacje pozarządowe – do działań szkoleniowych, edukacyjnych, kulturalnych na 
rzecz społeczności lokalnych;

 budowę Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w dzielnicy Śródka, 
które ma stać się jedną z głównych atrakcji turystycznych Poznania i prezentować 
ponad-tysiącletnie dzieje Ostrowa Tumskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
początków państwowości i chrześcijaństwa w Polsce. Jednocześnie jest sposobem 
wprowadzenia nowych, turystycznych funkcji w tej dzielnicy.

 remonty ulic w dzielnicy Śródka (jako kontynuacji budowy mostu biskupa Jorda-
na) i pobudzenie działalności usługowej.

W roku 2010 i następnych planowana jest kontynuacja działań integrujących i ak-
tywizujących społeczność miejską, takich jak np. obchody europejskiego Święta Sąsia-
dów, Śródeckie Koncerty Muzyczne, Festiwal Ethno Port Poznań, KontenerArt itp.

Ważnymi aktualnymi i potencjalnymi obszarami rewitalizacji w Poznaniu są:
 Chwaliszewo, jedna z najstarszych dzielnic Poznania dotknięta zjawiskami kryzy-

sowymi, oraz dawne koryto rzeki Warty, położone na Trakcie Królewsko-Cesar-
skim między Starym Miastem i Ostrowem Tumskim;

 kompleks poprzemysłowy tzw. Starej Gazowni z poł. XIX w., położony w sąsiedz-
twie Chwaliszewa i dawnego koryta rzeki Warty. Planowane jest przekształcenie 
fragmentów tego obiektu w centrum kultury i biznesu „Nowa Gazownia”. Do cza-
su realizacji tego projektu, w starym korycie Warty będzie funkcjonował pawilon 
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„Nowa Gazownia” (ryc. 7.6). Jego zadaniem będzie organizacja życia artystyczne-
go na terenie Chwaliszewa oraz łączenie wartości historycznych tego miejsca z no-
woczesnym działaniem o charakterze społecznym i kulturotwórczym. Istotną jego 
funkcją będzie także działalność informacyjna i promocyjna związana z projektem 
„Nowa Gazownia” oraz innymi działaniami z zakresu rewitalizacji miasta.

Ryc. 7.6. Projekt pawilonu „Nowa Gazownia” – mobilnego centrum sztuki w starym 
korycie Warty (2010-2015)

Źródło: Projekt Pracowni Architektonicznej „Cierniewscy Architekci” Dorota Walczak-Cierniewska, 
Maciej Cierniewski.
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 fragmenty dzielnic przyłączonych do Poznania w początkach XX w. tj., Jeżyc, Wil-
dy i Łazarza (w tym zespoły secesji poznańskiej w rejonie ul. J. Matejki oraz F.D. 
Roosvelta) objęte problemami społecznymi (przestępczość, bezrobocie, ubóstwo);

 rzeka Warta wraz z dawnym portem i nabrzeżami, przede wszystkim na odcinku 
śródmiejskim;

– wiele innych obszarów, takich jak: Wzgórze św. Wojciecha, jedna z najstarszych 
dzielnic Poznania dotknięta zjawiskami kryzysowymi, położona na północ od 
obszaru staromiejskiego; kompleks poprzemysłowy tzw. Starej Rzeźni w rejonie 
dworca kolejowego Poznań Garbary; czy tzw. „Wolne tory”, obszar pokolejowy 
w sąsiedztwie dworca kolejowego Poznań Główny.

7.7. Podsumowanie
Podstawowym efektem realizacji MPR jest rozpoczęcie procesu odnowy najstar-

szych dzielnic Poznania i wsparcie rozwoju turystyki kulturowej na Trakcie Królewsko-
Cesarskim, zainicjowane opracowaniami planistycznymi i programowymi oraz budową 
mostu biskupa Jordana między Śródką i Ostrowem Tumskim.

W obszarze pilotażowych działań rewitalizacyjnych nastąpiła już poprawa bezpie-
czeństwa i porządku. Poznań jest jednym z nielicznych miast, które podjęły szeroką 
akcję mobilizującą społeczności lokalne do współudziału w opracowaniu i realizacji 
projektów. Świadectwem tego są szeroko zakrojone konsultacje społeczne i systema-
tyczne działania integrujące.

W sferze programowania i planowania poznański program jest wysoko oceniany 
(Siemiński, Topczewska 2008)30. Raport naukowców z Instytutu Gospodarki Przestrzen-
nej i Mieszkalnictwa w Warszawie pt. Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych 
realizowanych w ramach działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysło-
we i powojskowe ZPORR. Wnioski na przyszłość” objął oceną 11 programów i 30 projek-
tów rewitalizacji sporządzonych m.in. przez miasta: Olsztyn, Łódź, Chojnice, Gdańsk, 
Stalowa Wola, Kielce, Żyrardów, Mrągowo, Poznań, Gołdap, które osiągnęły w okresie 
fi nansowania 2004-2007 najwyższe efekty w postaci dofi nansowania ze środków UE. 
Według oceny IGPiM najlepiej planistycznie i programowo − spośród badanych miast − 
przygotowany do wdrażania rewitalizacji wydaje się być Poznań.

Dokumenty Miejskiego Programu Rewitalizacji, fotografi e, mapy, plakaty, szcze-
gółowe opisy realizowanych działań, a także wydarzeń, które będą miały miejsce w przy-
szłości są dostępne na portalu Urzędu Miasta Poznania, pod adresem: www.poznan.pl/
rewitalizacja.

30 Siemiński W., Topczewska T.(Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie), 
Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach działania 3.3 „Zdegra-
dowane obszary miejskie, poprzemysłowei powojskowe ZPORR. Wnioski na przyszłość, materiał 
powielany, Warszawa, czerwiec 2008.
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Rozdział 8. Program rewitalizacji w Częstochowie

8.1. Wstęp
Częstochowa jest trzynastym pod względem populacji (239 tys. mieszkańców) 

i dwunastym pod względem powierzchni (160 km2) miastem Polski − miastem na pra-
wach powiatu, stolicą subregionu północnego (częstochowskiego) w województwie ślą-
skim. Częstochowa to miasto o wielowiekowej historii i tradycji, usytuowane na Wy-
żynie Krakowsko-Częstochowskiej w ciągu korytarza komunikacyjnego o znaczeniu 
europejskim relacji: Sztokholm – Gdańsk – Katowice – Żylina – (Budapeszt – Ateny) 
z odgałęzieniem dla relacji Częstochowa – Ostrawa (Wiedeń – Wenecja).

Częstochowę wyróżnia znajdujące się w centrum miasta sanktuarium na Jasnej Gó-
rze o światowej sławie, które jest drugim – po Lourdes – miejscem kultu maryjnego. 
Sanktuarium odwiedzają coroczne średnio 4 miliony pielgrzymów z 80 krajów świata. 
Od maja do końca września przybywa tutaj pieszo ponad 200 000 pątników, a najdłuższe 
szlaki liczą ponad 600 kilometrów i ich pokonanie zajmuje prawie 20 dni.

Okolice Częstochowy − to malownicze tereny Wyżyny Krakowsko-Częstochow-
skiej ze skalistymi jurajskimi wzgórzami, ruinami średniowiecznych zamków, przez 
które wiedzie Szlak Orlich Gniazd, oraz licznymi rezerwatami przyrody.

W 2008 roku w mieście były zarejestrowane 25 762 podmioty gospodarcze1, a bez-
robocie kształtowało się na poziomie 7,8%. Obecnie Częstochowa jest ważnym ośrod-
kiem gospodarczym, siedzibą zarówno dużych fi rm, jak i średnich i małych, często ro-
dzinnych, prowadzonych od wielu pokoleń oraz licznych warsztatów rzemieślniczych. 
Inwestycje zagraniczne znacznie ożywiają lokalną gospodarkę, zwiększając potencjał 
rozwojowy miasta i atrakcyjność rynku pracy. W ostatnich latach powstały nowe spółki 
z kapitałem zagranicznym zarówno w sferze działalności produkcyjnej, jak i działalno-
ści handlowo-usługowej i hotelarskiej. Wśród fi rm zagranicznych, które swoje wielomi-
lionowe inwestycje zlokalizowały w Częstochowie należy wymienić: ISD Huta Często-
chowa sp. z o.o., TRW Polska, CF GOMMA POLAND, Brembo, BST Safety Textiles 
sp. z o.o., BOC Gazy, Remondis, GUARDIAN Industries Poland, Fortum, Limar, Stol-
zle. Centra handlowe zbudowały między innymi: Metro Group, Tesco, Castorama, OBI, 
Globe Trade Center, a w branży turystycznej zainwestował Accor Hotels. Koncerny pa-
liwowe Statoil, Shell Polska, BP Polska zbudowały nowe stacje benzynowe.

Istotną rolę w życiu miasta odgrywa życie akademickie. W Częstochowie działa 
osiem wyższych uczelni: Politechnika Częstochowska, Akademia im. Jana Długosza, 

1 Dane nie obejmują informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
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Akademia Polonijna, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Wyższa Szkoła Lingwi-
styczna, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji 
Częstochowskiej, Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych. Liczba studentów wzrosła od 1993 do 2005 r. z 7 tys. do 34 tys. Należy jednak 
zauważyć, że z powodu niżu demografi cznego liczba studentów znacząco spadła i pod 
koniec 2008 r. wynosiła ok. 27 tys. 

Częstochowa jest regionalnym ośrodkiem kultury północnej części województwa 
śląskiego. Znajdują się tu: fi lharmonia, teatry, galerie sztuki i ośrodki promocji kultury − 
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstocho-
wie. Instytucje te przygotowują w kolejnych sezonach atrakcyjne oferty imprez. Do naj-
bardziej prestiżowych, stałych imprez kulturalnych należą: Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, organizowany przez Ośrodek Promocji Kultury, Mię-
dzynarodowy Festiwal Wiolinistyczny im. B. Hubermana, Triennale Sztuki „Sacrum” 
oraz Jasnogórskie Dożynki z Europejskimi Dniami Kultury Ludowej.

W latach 90. XX w., w Częstochowie, tak jak w całym kraju, nastąpił proces re-
strukturyzacji gospodarki. Wiele zakładów przemysłowych, przede wszystkim dużych 
przedsiębiorstw państwowych uległo likwidacji, szczególnie w przemyśle lekkim, lub 
przeszło proces restrukturyzacji, z reguły związany z ograniczeniem zatrudnienia. W ślad 
za likwidacją dużych przedsiębiorstw postępował upadek lub osłabienie kondycji mniej-
szych fi rm kooperujących z dużymi zakładami przemysłowymi. Znacząco zmniejszyło 
się zatrudnienie w Hucie Częstochowa – największym pracodawcy miasta. W połowie 
lat 70. XX w. huta zatrudniała ok. 16 tys. osób. W 1973 roku ponad połowa zatrudnio-
nych w Częstochowie pracowała w przemyśle. W ciągu 30 lat udział ten zmniejszył się 
do ok. 30%. Zatrudnienie w przemyśle wraz z budownictwem obniżyło się o ok. 34 tys. 
osób − z 66% do 43% łącznej liczby pracujących. 

Jednocześnie nastąpiło załamanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego 
i w konsekwencji − sektora budowlanego, który był drugim z fi larów gospodarki miasta.

Wielu pracowników zwolnionych z przedsiębiorstw państwowych znalazło zatrud-
nienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, dynamicznie rozwija-
jących się dzięki bogatym tradycjom lokalnego rzemiosła, oraz w usługach rynkowych 
i handlu. Jednak przekształcenia ustrojowe pozostawiły trwały uszczerbek w bazie eko-
nomicznej miasta, czego wyrazem jest utrzymujące się bezrobocie oraz trudna sytuacja 
materialna i społeczna coraz szerszej części społeczeństwa.

Postępujące od kilkunastu lat zjawisko ubożenia niektórych grup mieszkańców, 
zwłaszcza rodzin dotkniętych bezrobociem oraz osób starszych, powoduje narastanie 
zjawisk kryzysowych w rodzinach i patologii społecznych; przejawia się wzrostem za-
grożenia bezpieczeństwa publicznego oraz degradacją przestrzeni miejskiej − zahamo-
waniem rozwoju usług, niszczeniem budynków mieszkalnych, dewastacją mienia pu-
blicznego.

Na osłabienie bazy ekonomicznej miasta miała również wpływ reforma admini-
stracyjna kraju przeprowadzona w 1999 r. Częstochowa utraciła wówczas pozycję mia-
sta wojewódzkiego.
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Zjawiska kryzysowe szczególnie widoczne są w Sródmieściu, zwłaszcza w jego 
najstarszej części, gdzie koncentruje się większość najstarszych i najbardziej zdekapi-
talizowanych zasobów mieszkaniowych, oraz w południowo-wschodniej części miasta, 
gdzie na obniżenie jakości życia mieszkańców miała wpływ restrukturyzacja Huty Czę-
stochowa.

8.2. Lokalne podstawy prawne programu rewitalizacji

8.2.1. Prace nad programem rewitalizacji 
Na początku lat 90. XX w. podjęto próbę ożywienia zabytkowego Starego Miasta, 

najstarszej części Częstochowy. Wymieniono m.in. nawierzchnię rynku i zaczęto or-
ganizować targi staroci. Niestety, przeprowadzone prace remontowe nie wpłynęły wy-
starczająco na poprawę postrzegania tego rejonu miasta. Nie podjęto wówczas działań 
społecznych wobec mieszkańców dzielnicy, co spowodowało brak akceptacji przepro-
wadzonych zmian. 

W Częstochowie prace nad programem rewitalizacji zostały podjęte w 2004 r. Im-
pulsem do podjęcia działań rewitalizacyjnych, tak jak w wielu polskich miastach, stały 
się potencjalne możliwości pozyskania środków unijnych na rewitalizację. Przystępując 
do opracowania programu, oparto się na zapisach Uzupełnienia Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego2, Przewodnika wydanego przez Ministerstwo 
Gospodarki i Pracy oraz Podręcznika rewitalizacji (2003).

Zespół3 powołany przez Prezydenta spośród pracowników Urzędu Miasta i pod-
ległych jednostek przystąpił do zbierania informacji koniecznych do przygotowania 
programu. Opracowanie programu rewitalizacji zostało zlecone na zewnątrz, ponieważ 
urząd nie dysponował wówczas narzędziami pozwalającymi na analizę pozyskiwanych 
danych. Zakładane w dokumentach programowych analizy uwzględniały porównanie 
danych statystycznych w odniesieniu do poszczególnych obszarów w mieście. Wska-
zane kryteria w praktyce okazały się nieporównywalne, analiza danych pozyskanych 
z Głównego Urzędu Statystycznego, jak również zebranie wielu danych gromadzonych 
w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta i instytucji publicznych (Powiatowy Urząd 
Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, policja) okazało się niezmiernie trudne ze 
względu na różne systemy informatyczne i różny sposób ich gromadzenia. Dodatkową 
przeszkodą był fakt różnorodności zasięgu terytorialnego gromadzonych danych.

2 Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (za-
łącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie 
przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Dz. U. 
Nr 200, poz. 2051).

3 Zarządzenie nr 34/04 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie 
powołania Zespołu Zadaniowego w celu koordynacji, opracowania i realizacji „Miejskiego Pro-
gramu Rewitalizacji”.
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W zasadzie możliwe było przeanalizowanie ogólnej sytuacji miasta bez możliwości 
wyselekcjonowania na tej podstawie obszarów kryzysowych. Analiza sytuacji społecz-
nej, gospodarczej i przestrzennej w mieście miała charakter ogólny. Przeanalizowano 
dane GUS, dotyczące miasta na tle województwa śląskiego, a także bardziej szczegóło-
we dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r.

Ostatecznie określenie obszarów, na których występują zjawiska kryzysowe zosta-
ło przeprowadzone na podstawie opinii eksperckich członków Zespołu Zadaniowego.

Dotychczas nie udało się wypracować skutecznego systemu zbierania danych na 
poziomie obszaru rewitalizacji. W trakcie prac nad programem posługiwano się danymi 
gromadzonymi przez jednostki miejskie i powiatowe, Urząd Miasta oraz GUS. Informa-
cje dotyczące zjawisk kryzysowych były zbierane na podstawie ankiet, spotkań z radami 
dzielnic, przedstawicielami kościoła i organizacjami społecznymi. W 2008 roku podjęto 
prace nad utworzeniem Systemu Informacji Przestrzennej w Częstochowie, który po-
zwoli na monitorowanie danych w powiązaniu z konkretnym obszarem. 

W trakcie tworzenia programu i jego aktualizacji nie nastąpiła spójność z planowa-
niem miejscowym. Przyjęte plany miejscowe w bardzo niewielkim stopniu pokrywają 
się z wyznaczonymi obszarami rewitalizacji. Obszary rewitalizacji są pokryte planami 
zaledwie w 8,3 %, natomiast w powierzchni całego miasta plany zajmują ok. 4%. 

Miejski Program Rewitalizacji został przyjęty w maju 2005 r.4 Przy opracowywa-
niu programu brali udział partnerzy społeczni i gospodarczy, którzy w zorganizowanych 
warsztatach wnosili swoje uwagi i spostrzeżenia. W 2006 roku, mając na uwadze nowy 
okres programowania fi nansowego Unii Europejskiej 2007-2013, przystąpiono do ak-
tualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji5. W związku ze zmianami dokumentów 
programowych, po roku prac i konsultacji, opracowano i przyjęto kolejny dokument pod 
nazwą „Miejski Program Rewitalizacji dla Częstochowy − aktualizacja 2008"6. 

8.2.2. Komplementarne strategiczne dokumenty lokalne 
W trakcie prac nad programem rewitalizacji przeanalizowano wiele dokumentów 

lokalnych. Zawierały one zadania i działania wpisujące się w założenia rewitalizacji, 
jednak były na tyle rozproszone, że nie pozwalały na osiągnięcie widocznego efektu na 
danym terenie. 

Pierwszym dokumentem odnoszącym się do działań rewitalizacyjnych była Stra-
tegia rozwoju miasta7 z 2003 r. Już wówczas rewitalizację Śródmieścia wskazano jako 

4 Uchwała Nr 667/XLV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2005 r. 
5 Uchwała Nr 180/XVII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 października 2007 r. Opracowa-

niem aktualizacji MPR zajął się Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych. 
6  Uchwała Nr 393/XXXIV/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 6 listopada 2008 r. 
7 Przyjęta uchwałą Nr. 193/XVIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2003 r., 

Uchwałą Nr 520/XLV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2009 r. przyjęto kolejny 
dokument „CZĘSTOCHOWA 2025 − Strategia rozwoju miasta”.
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jeden z celów rozwojowych miasta. Jednocześnie strategia określała sposób jej realizacji 
poprzez polityki sektorowe.

Kolejnym dokumentem kluczowym dla realizacji programu rewitalizacji był Wie-
loletni Plan Inwestycyjny dla miasta Częstochowy na lata 2005-20118; jest on aktuali-
zowany corocznie9 i zawiera zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ujęciu 
rzeczowo-kosztowym, w rozbiciu na poszczególne lata. 

Aktualnie obowiązuje II edycja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Miasta Częstochowy10, którego projekt uwzględnia tematykę 
rewitalizacji, wskazując tereny przeznaczone do rehabilitacji i przekształceń. Obszary 
te pokrywają się z terenami wskazanymi do rewitalizacji w Miejskim Programie Re-
witalizacji. Przyjęto również Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego11, jednak planowane opracowania praktycznie nie 
pokrywają się z obszarami rewitalizacji.

Przeanalizowano szereg dokumentów dotyczących różnych dziedzin lokalnej po-
lityki transportowej. Polityka transportowa miasta Częstochowy12 ma na celu poprawę 
sprawności i bezpieczeństwa przemieszczania osób oraz rzeczy, przy równoczesnym 
ograniczaniu uciążliwości transportu dla środowiska, a także wskazanie rozwiązań, któ-
re zapewnią w przyszłości prawidłowe funkcjonowanie miasta. 

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Częstochowy na 
lata 2005-2008, a następnie Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla 
Miasta Częstochowy na lata 2009–201513 mają na celu wyznaczenie priorytetów oraz 
ustalenie zasad realizacji założeń polityki transportowej, w celu stworzenia sprawne-
go systemu transportowego w mieście. Zapisy tych dokumentów wykazują związek 
z Miejskim Programem Rewitalizacji. Chodzi przede wszystkim o uwolnienie central-
nych obszarów miasta od ruchu, którego bezpośrednim celem nie jest Śródmieście, oraz 
usprawnienie ruchu na obrzeżu Śródmieścia i w sąsiedztwie strefy związanej z klasz-
torem Jasnogórskim, w tym zwłaszcza w powiązaniu z programem rewitalizacji Alei 
Najświętszej Maryi Panny. 

8 Uchwała Nr 493/XXXVI/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 października 2004 r. 
9 Ostatnio obowiązuje Uchwała Nr 556/XLVII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 paździer-

nika 2009 r.
10 Uchwała Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005 r., aktualne Studium 

przyjęto Uchwałą w sprawie aktualności studium Nr 970/LX/2006 podjętą w dniu 26 czerwca 
2006 r. 

11  Uchwała nr 970/LX/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2006 r.
12 Uchwała Nr 449/XXXIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 lipca 2004 r.
13 Uchwała Nr 568/XLI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2005 r., zastąpiona Uchwa-

łą Nr 496/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2009 r.
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Wieloletni program współpracy samorządu miasta Częstochowy z organizacja-
mi pozarządowymi „Partnerstwo dla Częstochowy”14 zakłada coroczne przyjmowanie 
rocznych programów współpracy samorządu miasta Częstochowy tych jednostek15.

Jednym z zadań Strategii i polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Częstochowa16 
jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Częstochowy. Realizacja tego pro-
gramu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu prze-
strzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. Programy 
rewitalizacji traktowane będą jako jedna z dróg rozwiązania problemu niskiego stan-
dardu mieszkaniowego w istniejących zasobach mieszkaniowych oraz wyprowadzenia 
dzielnic mieszkaniowych ze stanu degradacji, doprowadzająca do trwałego zrównowa-
żenia rozwoju i podniesienia jakości życia mieszkańców. 

Analizę potrzeb wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali komu-
nalnych zawiera Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Częstochowa na lata 2005-201017. Wskazano tam też działania, jakie należy podjąć, aby 
dostosować komunalne lokale do określonych standardów, utrzymać zapobiegawczy 
charakter prac remontowych oraz zmniejszyć koszty eksploatacji budynków. Do dzia-
łań tych należą m.in.: modernizacje, remonty oraz rozbiórki budynków dotyczące czę-
sto starej, zabytkowej substancji mieszkaniowej. Omówione wyżej działania są zgodne 
z działaniami Miejskiego Programu Rewitalizacji odnoszącymi się do: porządkowania 
„starej tkanki” urbanistycznej, renowacji budynków o wartości architektonicznej i zna-
czeniu historycznym oraz prac konserwatorskich na budynkach wpisanych do rejestru 
zabytków.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
miasta Częstochowy18 określają zasady kształtowania polityki energetycznej oraz zasa-
dy i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii.

W zakresie zaopatrzenia w ciepło jednym z ważniejszych zadań jest likwidacja 
tzw. „niskiej emisji”. Działanie to będzie realizowane poprzez wspieranie prac moderni-
zacyjnych przestarzałych ogrzewań węglowych w mieszkaniach. Prowadzone będą też 
działania związane ze wspomaganiem termomodernizacji zasobów budowlanych z te-
renu miasta. 

Przedsięwzięcia te mogą być realizowane w ramach programu rewitalizacji, w za-
kresie przebudowy, wymiany, remontu infrastruktury grzewczej w obiektach publicz-

14 Uchwała. Nr 814/L/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 października 2005 r.
15 Dotychczas przyjęto 6 programów współpracy, ostatnio przyjęty program obejmuje działania 

na 2010 rok, Uchwała Nr 567/XLVII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 października 
2009 r.

16 Uchwała Nr 507/XXXVII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 listopada 2004 r. 
17 Uchwała Nr 508/XXXVII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 listopada 2004 r.
18 Uchwała Nr 492/XXXVI/2004a Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 października 2004 r., 

następnie Uchwała Nr 222/XIX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2007 r.
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nych, usługowych oraz przeznaczonych na cele gospodarcze, szkoleniowe lub kultural-
ne, a także w budynkach mieszkalnych. 

Program ochrony środowiska dla Miasta Częstochowy na lata 2004-201519 wska-
zuje „ład ekologiczny” jako cel strategiczny w zakresie ochrony środowiska. Częścią 
tego programu jest Plan Gospodarki Odpadami. Jednym z kierunków działań − pozwa-
lającym na osiągnięcie ładu ekologicznego − jest rewitalizacja zdegradowanych obsza-
rów miasta, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poprzemysłowych, poprzez ada-
ptację do nowych potrzeb. W związku z tym Program Ochrony Środowiska przewiduje 
między innymi realizację następujących zadań:
– inwentaryzacja terenów poprzemysłowych podlegających rekultywacji i rewitali-

zacji,
– analiza możliwości adaptacji terenów i obiektów poprzemysłowych do nowych 

funkcji,
– opracowywanie projektów rewitalizacji terenów poprzemysłowych, dla których nie 

określono możliwości adaptacji, oraz prowadzenie rewitalizacji zgodnie z opraco-
wanymi projektami,

– prowadzenie rejestru terenów i obiektów przeznaczonych do rewitalizacji, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji spoczywa 
na prezydencie miasta.

Inne powiązania Programu Ochrony Środowiska z Miejskim Programem Rewita-
lizacji, polegają na podejmowaniu działań w zakresie zagospodarowania rekreacyjno-
turystycznego terenów cennych przyrodniczo, modernizacji układu drogowego i trans-
portowego, budowie ścieżek rowerowych, promowaniu alternatywnych źródeł energii, 
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, usuwania wyrobów zawierających 
azbest oraz, wspomnianych już, ograniczeń niskiej emisji.

W sferze polityki społecznej Miejski Program Rewitalizacji nawiązuje do:
− Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy 

społecznej w latach 2002-2010, a następnie do Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2007-201320, 

− „Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profi laktyki HIV/AIDS w mieście Czę-
stochowa na rok 2005” oraz „Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profi lakty-
ki HIV/AIDS w Mieście Częstochowa na lata 2008-2013”21, 

− Miejskiego programu profi laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
uchwalanego corocznie na kolejne lata22, 

19 Uchwała Nr 375/XXXI/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 maja 2004 r. 
20 Uchwała Nr 902/LXVIII/2002 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2002 r., następnie 

Uchwała Nr 232/XX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 13 grudnia 2007 r.
21 Uchwała Nr 543/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy dnia 27 grudnia 2004 r., a następnie 

Uchwała Nr 238/XXI/2007 Rady Miasta Częstochowy dnia 28 grudnia 2007 r.
22 Uchwała Nr 237/XXI/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2007 r.
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− „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 
2006-2013”23,

− „Programu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006-2013 dla Miasta Często-
chowy”24, 

− programu na lata 2007-2013: „Wychowanie prorodzinne najskuteczniejszym pro-
gramem profi laktycznym”25, 

− „Programu osłonowego na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 
na terenie Miasta Częstochowy na lata 2007-2013”26,

− programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2001-2006: „Często-
chowa niepełnosprawnym”27, a następnie programu działań na rzecz osób niepeł-
nosprawnych na lata 2007-2013.

Polityka społeczna realizowana przez Gminę Częstochowa ma na celu zapobiega-
nie wykluczeniu społecznemu, systemowe podejście MW do pomocy rodzinom, roz-
szerzenie i pogłębianie pracy socjalnej oraz aktywizowanie lokalnych środowisk. Waż-
ną pozycję w działaniach samorządu lokalnego zajmuje wzmocnienie i podtrzymanie 
umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności.

Miejski Program Rewitalizacji jest realizowany i aktualizowany we współpracy 
z partnerami w sektorach: publicznym, prywatnym i społecznym, których cele działania 
są zbieżne z celami programu. Zaplanowane do realizacji projekty obejmują działania na 
rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, zagrożonym bezrobociem oraz walkę z pa-
tologiami społecznymi. 

Z problematyką społeczną wiąże się program: „Bezpieczna Częstochowa” − miej-
ski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i po-
rządku publicznego na lata 2003-2006, a następnie miejski program zapobiegania prze-
stępczości, ochrony porządku publicznego i poprawy bezpieczeństwa obywateli na lata 
2007-201028. 

23 Uchwała Nr 1020/LXII/2006 Rady Miasta Częstochowy dnia 26 sierpnia 2006 r.
24 Uchwała Nr 1021/LXII/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2006 r.
25 Uchwała Nr 1052/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2006 r. 
26 Uchwała Nr 1055/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2006 r.
27 Uchwała Nr 557/XLIII/01Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 kwietnia 2001 r., a następnie 

Uchwała Nr 1053/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2006 r.
28 Uchwała Nr 1061/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2006 r., zaktuali-

zowana Uchwałą Nr 270/XXIII/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 lutego 2008 r.
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8.2.3. Obszary wskazane do rewitalizacji
Mając na uwadze zapisy uzupełnienia ZPORR oraz przeprowadzone analizy i kon-

sultacje, w Częstochowie wyznaczono 7 obszarów rewitalizacji (ryc. 8.1).
W wyniku diagnozy sytuacji gospodarczej, społecznej i przestrzennej wyodrębniono 

dwa wymagające rewitalizacji obszary miejskie, oznaczone w dokumentach programo-
wych jako RM1 i RM2, oraz pięć obszarów poprzemysłowych, oznaczonych jako RP1, 
RP2, RP3, RP4, RP5. Obszary te zostały wybrane i zdefi niowane w oparciu o występującą 
na ich terenie strukturę mieszkańców, zabudowę i rodzaj dominującej działalności.

Obszary rewitalizacji wyznaczone w Miejskim Programie Rewitalizacji zostały 
określone metodą ekspercką i nie uległy zmianie w kolejnej edycji programu. Jednym 
z argumentów utrzymania skali przestrzennej programu rewitalizacji było prowadzenie 
monitoringu procesów na tym obszarze. 

Oznaczenia:
RM 1 − Śródmieście,
RM 2 − Raków – Ostatni Grosz, 
RP 1  − Papiernia Warta,
RP 2  − Wełnopol – Elanex,
RP 3  − rejon Częstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, 
RP 4  − Złota Góra,
RP 5  − rejon stawów „Bałtyk" – "Adriatyk”.

Ryc. 8.1. Granice wyznaczonych obszarów rewitalizacji
Żródło: opracowanie Biura Pełnomocnika ds.Rewitalizacji.
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8.2.3.1. Obszary miejskie
RM 1 − Śródmieście
Powierzchnia obszaru – 433,35 ha
Ludność – 28 555 mieszkańców29

Obszar Śródmieścia obejmuje historyczny układ urbanistyczny, ukształtowany 
wzdłuż osi Alei Najświętszej Maryi Panny, łączącej zespół klasztorny na Jasnej Górze 
z Rynkiem Starego Miasta. Oprócz sanktuarium Jasnogórskiego, będącego pomnikiem 
historii, skupionych jest tu wiele obiektów o wysokich walorach architektonicznych 
i wartości historycznej, z których część stanowi zabytki (139 budynków i zespołów bu-
dowlanych oraz 1 układ urbanistyczny wpisany do rejestru30). Aleja Najświętszej Maryi 
Panny, wytyczona w 1818 r., to droga łącząca Starą i Nową Częstochowę, a zarazem naj-
ważniejsza przestrzeń publiczna miasta o długości 1,5 km z centralnie usytuowaną aleją 
pieszą. Takie założenie urbanistyczne wyznaczyło wielkoprzestrzenną skalę założenia 
śródmieścia Częstochowy.

W ponad 850 budynkach, z których 600 pochodzi sprzed II wojny, w tym ok. 350 – 
sprzed 1918 roku, znajduje się 14 tys. mieszkań. Znaczna część z nich stanowią zasoby 
substandardowe, np. mieszkania 1-izbowe, bez kuchni, których jest ok. 2,1 tys., pozba-
wione instalacji sanitarnych31. Niski standard mieszkań sprawia, że są one zasiedlane 
przez osoby najuboższe, o niskich dochodach lub nie posiadające zarobkowych źródeł 
utrzymania, często ze środowisk patologicznych. W ślad za tym następuje wzrost zagro-
żenia bezpieczeństwa – Śródmieście stanowi obszar o największym natężeniu przestęp-
czości oraz narastających zjawiskach patologicznych wśród mieszkańców. 

Zarazem Śródmieście, ze względu na obecność Sanktuarium Jasnogórskiego i funk-
cję głównego centrum handlowo – usługowego, jest obszarem o największym potencjale 
dla rozwoju gospodarczego Z uwagi na nagromadzenie problemów społecznych, gospo-
darczych i infrastrukturalnych oraz radykalną potrzebę odnowy substancji zabytkowej, 
podjęcie rewitalizacji tego obszaru ma znaczenie priorytetowe dla rozwoju Częstochowy. 
Dodatkowymi problemami są niewydolny układ komunikacyjny oraz niedostatek miejsc 
parkingowych.W zachodniej części obszaru RM1 – rejonie Starego Miasta, szczegól-
nie widoczne są zagrożenie przestępczością i narastające zjawiska patologii społecznej, 
obniżające atrakcyjność obszaru dla inwestorów. Niski udział własności komunalnej, 
nieuregulowane stany prawne nieruchomości praktycznie uniemożliwiają podejmowa-
nie systemowej rehabilitacji zabudowy. Na obszarze tym często występuje ogrzewanie 
piecowe lub z lokalnych kotłowni opalanych paliwem stałym, co powoduje znaczne 
zanieczyszczenie powietrza.

29 Informacje o liczbie mieszkańców poszczególnych obszarów pochodzą z ewidencji ludności i do-
tyczą stanu na koniec 2008 r.

30 Dane z Gminnej Ewidencji Zabytków − stan na koniec 2009 r.
31 Dane pochodzą z Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czę-

stochowa na lata 2005-2010.
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Kolejne problemy tego obszaru to zły stan techniczny głównych przestrzeni pu-
blicznych miasta, brak infrastruktury do obsługi imprez społeczno-kulturalnych, mało 
sprawny system komunikacyjny, brak zróżnicowanej pod względem standardu bazy tu-
rystycznej, w tym atrakcyjnych, unikalnych obiektów – magnesów, spełniających po-
trzeby wymagających turystów, występowanie zespołów zabudowy o ograniczonej do-
stępności komunikacyjnej, blokującej możliwość bardziej intensywnego użytkowania.

RM 2 − Raków – Ostatni Grosz
Powierzchnia obszaru – 259,22 ha
Ludność − 29 206 mieszkańców

Jest to rozległa dzielnica zamieszkała w większości przez pracowników Huty Czę-
stochowa, z których wielu utraciło zatrudnienie w wyniku restrukturyzacji zakładu. 

Dzielnica obejmuje swoim zasięgiem stary Raków z wielomieszkaniowymi do-
mami robotniczymi, domami jednorodzinnymi, które powstały w początkach XX w., 
osiedla budowane w latach 1948-1959, tzw. Raków I, Raków II i Aleja Pokoju (Raków 
III), a także bloki wielomieszkaniowe budowane w latach 70. XX w. Najbardziej zanie-
dbane są budynki podchodzące z początku XX w. Przy dużej wartości historycznej ich 
standard – w tym brak toalet, zniszczone podłączenia wodno-kanalizacyjne, brak c.o, 
brak gazu, zły stan techniczny budynków – powoduje, że są one uznawane za enklawę 
dla biednych. 

Domy mieszkaniowe z lat 50. i 60. zachowały swój standard techniczny, wymagają 
jednak pilnych remontów, zwłaszcza termomodernizacyjnych. Problemem jest zamiesz-
kiwanie tu generacji starszej, przede wszystkim emerytów, których nie stać na podjecie 
na swój koszt wysiłków modernizacyjnych. 

Ubóstwo dzielnicy wyraża się zarówno stałym, wysokim poziomem wypłacanych 
zasiłków, jak i niskim popytem na nieruchomości. Ceny mieszkań są tu niższe, niż w in-
nych dzielnicach, mały jest popyt na wynajem lokali użytkowych, co skutkuje niskim 
poziomem usług i handlu. Centrum handlu przeniosło się na ul. Jagiellońską – powstały 
tam duże obiekty handlowe, np. „Jagiellończycy”, „Estakada”, „Sezam”. Na Al. Pokoju 
najczęściej występują sklepy z używaną odzieżą i sklepy spożywcze.

Bezrobocie w Częstochowie w grudniu 2008 r. wyniosło 8 %, a w sierpniu 2009 r. 
– 9,6 %. Ogółem wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych w Częstochowie było na 
koniec 2008 r. 8,6 tys., z tego w dzielnicy Raków 845 osób, co stanowi blisko 10 % ogó-
łu bezrobotnych. Z kolei liczba podmiotów gospodarczych w dzielnicy Raków wynosi 
1068, tj. 4,11 % ogólnej liczby w całym mieście. W zgodnej opinii przedstawicieli jed-
nostek odpowiedzialnych za pomoc społeczną i zapewnienie bezpieczeństwa dzielnica 
Raków nosi wszelkie cechy obszaru kryzysowego – ze względu na wysokie bezrobocie 
o strukturalnym charakterze oraz nagromadzenie różnego rodzaju patologii i proble-
mów społecznych. Rewitalizacja obszaru została ukierunkowana przede wszystkim na 
rozwój infrastruktury społecznej i wsparcie organizacji działających w tej sferze, co 
jest niezbędne do ograniczenia skali marginalizacji i wykluczenia społecznego wielu jej 
mieszkańców.



210  Dorota Chudowska-Rączka

8.2.3.2. Obszary poprzemysłowe
Kryterium wyboru do rewitalizacji zdegradowanych obszarów przemysłowych 

były problemy przestrzenne oraz funkcjonalne powiązania tych obszarów ze zdegrado-
wanymi obszarami miejskimi.

RP1 – Papiernia Warta
Powierzchnia obszaru – 30,05 ha
Ludność – 240 mieszkańców

Jest to teren poprzemysłowy w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta. Prywat-
na własność terenu ogranicza możliwości oddziaływania gminy na kierunki zagospo-
darowania. W 2002 roku Myszkowskie Zakłady Papiernicze sprzedały Częstochowską 
Papiernię grupie kapitałowej Dimeg-Bielanska Investment. Wówczas zostały zburzone 
budynki dawnych zakładów papierniczych oraz zasypano tzw. kanał Kohna, który sta-
nowił dodatkowe odwodnienie terenu.

W związku z budową galerii handlowej przez Globe Trade Center dla części daw-
nej wyspy Kohna został uchwalony plan miejscowy. Na pozostałym obszarze nie prze-
widuje się realizacji planu miejscowego.

Pozostały fragment terenu jest zagospodarowany w sposób nieuporządkowany 
i wymaga rozwiązania kwestii obsługi komunikacyjnej. 

RP2 – Wełnopol – Elanex
Powierzchnia obszaru – 101,41 ha
Ludność – 1175 mieszkańców
Obszar poprzemysłowy, obejmujący tereny byłych zakładów przemysłu tekstyl-

nego: Przędzalni Czesankowej „Wełnopol”, Częstochowskich Zakładów Przemysłu 
Lniarskiego „Stradom”, zespół Zakładów Przemysłu Wełnianego „Elanex”, Fabrykę Za-
pałek przy ul. Ogrodowej oraz domy robotnicze wraz terenami kolejowymi i fragmen-
tem dorzecza Warty. Obszar wymaga podjęcia działań na rzecz społeczności lokalnej, 
uporządkowania terenu, oraz znalezienia nowych funkcji dla zabytkowych obiektów 
pofabrycznych.

Przędzalnia Czesankowa „Wełnopol” była jednym z większych częstochowskich 
przedsiębiorstw. W latach 70. XX w. pracowało tu kilka tysięcy osób. W latach 90. fa-
bryka stopniowo podupadała. Ostatecznie budynki przejął syndyk, w dużej części zosta-
ły one sprzedane i zagospodarowane przez fi rmę Limar sp. z o.o. i obecnie prawie 90 % 
byłego „Wełnopolu” i fragment „Stradomia” należy do fi rmy Limar lub spółek z nią 
powiązanych kapitałowo.

Przędzalnia Czesankowa Elanex S.A., obecnie w likwidacji, jest jednym z tych 
kompleksów przemysłowych, które na przełomie XIX i XX w. kształtowały oblicze 
włókienniczej Częstochowy. Na początku lat 80. XX w. zakład zatrudniał blisko 3000 
osób. Obecnie miasto za długi przejęło znajdujące się na trenie dawnego zakładu domy 
mieszkalne i obiekty sportowe. Budynki fabryczne są przykładem wartościowej archi-
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tektury przemysłowej, nieposiadającej jednak skutecznej ochrony prawnej, popadającej 
z roku na rok w ruinę. Podstawowym problemem tego obszaru jest stan prawny (ob-
ciążenie nieruchomości wierzytelnościami), uniemożliwiający gminie skuteczny wpływ 
na przekształcenia zagospodarowania. Istnieje wysokie zagrożenie chaotycznymi prze-
kształceniami struktury przestrzennej w wyniku podziałów geodezyjnych, dokonywa-
nych w związku ze sprzedażą majątku przez likwidatora.

RP3 – rejon Częstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Powierzchnia obszaru – 1022,21 ha
Ludność – 454 mieszkańców

Teren poprzemysłowy Huty Częstochowa, częściowo zagospodarowany na cele 
przemysłowe, wymaga kompleksowego oczyszczenia i zagospodarowania. Znaczą-
ca część terenu jest zarządzana przez spółkę „OPERATOR ARP” Sp. z o.o., która 
zajmuje się sprzedażą majątku, w tym uzbrojonych działek pod zabudowę prze-
mysłową, w celu spłaty zobowiązań publiczno-prawnych przejętych od przedsię-
biorców. W zarządzie spółki znajduje się ok. 500 ha nieruchomości, położonych 
w Częstochowie na terenach po byłej Hucie Częstochowa S.A., przeznaczonych do 
sprzedaży.

RP4 – Złota Góra,
Powierzchnia obszaru – 150,25 ha
Ludność – 1119 mieszkańców

Obszar Złota Góra – malowniczy teren byłych kamieniołomów, położony jest na 
wschód od rzeki Kucelinki w rejonie ul. Mirowskiej, na osi klasztoru. Jest to atrakcyjnie 
ukształtowany, ale zaniedbany obszar o dużym potencjale. Obszar ten ma złożoną struk-
turę własnościową i wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych. 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju obszar jest przeznaczony na tere-
ny zieleni z możliwością lokalizacji usług.

RP5 – rejon stawów „Bałtyk” – „Adriatyk”.
Powierzchnia obszaru – 62,50 ha
Ludność – 80 mieszkańców

Obszar po wyrobisku złóż gliny, z trzema zbiornikami wodnymi, jest dogodnie 
usytuowany w pobliżu Śródmieścia, na zachód od klasztoru Jasnogórskiego. Obszar ten 
jest niezagospodarowany i wymaga urządzenia terenu z przeznaczeniem na cele rekre-
acyjne.

Teren byłej cegielni „Anna” ma możliwość rekreacyjnego wykorzystania, ale wy-
maga rekultywacji – jest spontanicznie wykorzystywany jako dzikie kąpielisko. Aktual-
nie obszar ten jako własność komunalna nie jest efektywnie wykorzystany, nie spełnia 
swojej potencjalnej funkcji (rekreacja i wypoczynek) i nie kreuje dochodów. Obszar 
cechują defi cyty infrastruktury komunalnej. 
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8.2.4. Konsultacje i partnerzy programu rewitalizacji 
W 2005 r. została powołana Komisja Doradcza ds. Rewitalizacji przy Radzie Mia-

sta, składająca się z 4 radnych. W pracach na programem rewitalizacji uczestniczyli part-
nerzy społeczni i gospodarczy. W czasie tworzenia programu, w styczniu i lutym 2005 
r., odbyło się szereg spotkań, które ze względu na szeroką tematykę dyskutowanych 
problemów odbywały się w 5 grupach tematycznych, podejmujących sprawy z zakresu 
problematyki społecznej, gospodarczej, edukacji i sportu, mieszkaniowej i lokalowej 
oraz turystyki i kultury.

W spotkaniach konsultacyjnych brali udział każdorazowo przedstawiciele rad 
dzielnic, władz miasta, radni oraz przedstawiciele zainteresowanych organizacji po-
zarządowych, szkolnictwa, spółdzielni mieszkaniowych, policji, kościoła, rady go-
spodarczej, ośrodka pomocy społecznej, instytucji kultury itp. Potencjalni partnerzy 
do realizacji projektów byli pozyskiwani na spotkaniach konsultacyjnych i poprzez 
indywidualne kontakty. W trakcie prac nad programem została opracowana karta pro-
jektu (zał. 1), umożliwiająca zgłaszanie pomysłów do realizacji w ramach programu. 
Karta ta pozwala ocenić wartość projektu w kontekście realizacji celów przyjętych 
w programie rewitalizacji. Podczas przyjmowania programu rewitalizacji w 2005 r. 
zostało zgłoszonych wiele ciekawych pomysłów, jednak większość z nich nie mogła 
uzyskać dofi nansowania w ramach ZPORR. Część pomysłów zgłoszonych przez part-
nerów miała być zrealizowana przez gminę, która z kolei nie miała zabezpieczenia 
fi nansowego w WPI. Inne dotyczyły działań nieinwestycyjnych i nie było możliwości 
sfi nansowania ich w ramach ZPORR, jeszcze inne oczekiwały fi nansowego wsparcia 
gminy w formie dotacji. Z uwagi na brak wystarczającego wsparcia, własnego wkładu 
fi nansowego, niewystarczający dostęp informacji w zakresie pozyskiwania środków, 
jak również niedostosowanie zapisów dokumentów programowych nie doszło do re-
alizacji części projektów rewitalizacyjnych.

Możliwość stworzenia niewielu systemów motywacyjnych, skierowanych bezpo-
średnio do osób znajdujących się w obszarach rewitalizacji w Częstochowie spowodo-
wała, że właściwie każdy projekt rewitalizacyjny realizowany przez inną jednostkę niż 
miasto był pozytywnym przejawem aktywności społecznej. Co w praktyce oznaczało 
to, że jeśli dany projekt znajdował się w wyznaczonych obszarach rewitalizacji było to 
wystarczającym kryterium przyjęcia go do programu. 

Dotychczas udało się zebrać zaledwie kilka kart projektów od potencjalnych part-
nerów programu. Początkowo było dość duże zainteresowanie ze strony trzech parafi i, 
jednak ze względu na „skomplikowane procedury” tylko jedna parafi a zdecydowała się 
na udział w konkursie RPO z Priorytetu VI – „Rozwój miast”..

Realizacja zadań w ramach innych priorytetów, wobec widocznego niedostatku 
systemów motywacyjnych odnoszących się wprost do rewitalizacji, nie obliguje do 
współpracy przy programie rewitalizacji.

Podczas aktualizacji programu w 2007 r. wznowiono konsultacje społeczne. Prze-
prowadzono wówczas badania ankietowe i warsztaty ukierunkowane na ocenę społecz-
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ną problemów związanych z procesem rewitalizacji oraz ocenę obszarów zdegradowa-
nych32. 

Analiza problemów związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami degradacji prze-
strzeni miejskiej, zdiagnozowanymi w MPR, została w 2006 r. uzupełniona o wyniki an-
kiet i sondażu przeprowadzonego w trakcie pracy warsztatowej. Ankietę przeprowadzo-
no wśród mieszkańców miasta we wszystkich dzielnicach. Rozprowadzono 2000 ankiet 
− zwrot wynosił około 50%. Ankieta zawierała pytania związane zarówno z oceną kom-
fortu zamieszkania, poczucia bezpieczeństwa i zagadnień uciążliwości miejskich oraz 
zagrożeń cywilizacyjnych, jak i percepcji wskazanych przez Urząd Miasta obszarów, ze 
względu na ich stopień degradacji. Badano również stopień gotowości mieszkańców do 
współuczestniczenia w procesach przekształcania i rewitalizacji. Pytania miały charakter 
zamknięty z podaniem kilku opcji odpowiedzi. Dodatkowo zostało wprowadzone jedno 
pytanie otwarte, dotyczące wyboru najbardziej przyjaznej i pożądanej zdaniem często-
chowian dzielnicy (obszaru/rejonu) do zamieszkania. Sondaż, prowadzony w grupach 
interesariuszy, służył do potwierdzenia wyboru obszarów wskazanych do rewitalizacji 
oraz do hierarchizacji wymienionych w MPR zagadnień problemowych. 

8.2.5 Wybór projektów rewitalizacyjnych 
Z uwagi na zapisy w dokumentach ZPORR oraz możliwości realizacyjne, ograni-

czające praktyczny wybór projektów do realizacji do tych, które miały zabezpieczenia 
fi nansowe w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, w Miejskim Programie Rewitalizacji 
przyjęto podejście sektorowe. W poszczególnych grupach działań zaplanowano wiele 
inwestycji miejskich oraz działań społecznych i gospodarczych. Wyróżniono następu-
jące grupy działań: 
– regeneracja przestrzeni publicznych,
– poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości,
– rewaloryzacja zabytków,
– wzmocnienie struktury gospodarczej w obszarach rewitalizacji miejskiej,
– wzbogacenie oferty kulturalnej i rozrywkowej,
– wsparcie aktywności i integracji lokalnych społeczności,
– profi laktyka i promocja zdrowia, zwalczanie chorób,
– rewaloryzacja i rozbudowa systemu parków oraz terenów sportowo-rekreacyjnych,
– porządkowanie starej tkanki urbanistycznej,
– ponowne zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych,
– poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i usprawnienie ruchu kołowego 

w rewitalizowanych obszarach miejskich,
– modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej,
– instrumenty planistyczne.

32 Badania realizowane były przez Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych w ramach prac 
prowadzonych nad aktualizacją Miejskiego Programu Rewitalizacji.
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8.2.6. Struktura organizacyjna i efekty programu 
W trakcie prac nad programem zarządzeniem Prezydenta Miasta został powołany 

Zespół Zadaniowy33 oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji34, którego 
zadaniem jest koordynacja i inicjowanie zadań w obszarach objętych programem. 

Po przyjęciu Miejskiego Programu Rewitalizacji w miejsce Zespołu Zadaniowe-
go powołano Zespół ds. Wdrażania MPR35, określając jego zadania i kompetencje. Do 
zadań zespołu należało m.in. wypracowanie koncepcji działań proponowanych do re-
alizacji w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy (MPR), analiza 
danych i formułowanie wniosków oraz wybór i rekomendacja priorytetów do ujęcia 
w części operacyjnej programu. 

MPR jest ściśle związany z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, co daje gwaran-
cję realizacji zawartych w nim zadań. Należy jednak zauważyć, że na początku realizacji 
programu rewitalizacji wiązano z nią o wiele większe nadzieje, zwłaszcza że prowadze-
nie procesów rewitalizacji miało przynieść szereg rozwiązań prawnych, pozwalających 
na prowadzenie bardziej skutecznych działań. Przyjęcie programu rewitalizacji wskaza-
ło na konieczność prowadzenia zintegrowanych działań w obrębie danego obszaru.

Mając na uwadze niewspółmiernie małe możliwości fi nansowe miasta w stosun-
ku do potrzeb, w ramach poszczególnych grup działań rozpoczęto realizację kilkunastu 
projektów inwestycyjnych, które były zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, 
a które wpisywały się w założenia programu rewitalizacji. Ogółem środki przeznaczone 
na rewitalizację w WPI na lata 2005-2011 wyniosły prawie 98,5 mln − przy ogólnej 
kwocie na planowane wydatki inwestycyjne − 787,2 mln (ryc. 8.2).

W początkowej fazie programowania trudno byłoby wykazać, że planowane inwe-
stycje rewitalizacyjne mają pokrycie fi nansowe, gdyby nie WPI. Takie podejście wpraw-
dzie nie do końca zapewniło spójność terytorialną planowanych działań, jednak spełnia-
ło wymogi zapisów dokumentów programowych instytucji zarządzającej − Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR), a następnie 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, przyjętego w 2008 r. 
Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie planowane inwestycje uzyskały akceptację 
społeczną. Wynika to z dotychczasowego braku praktyki w tym zakresie. Czynnikiem, 
który miał niewątpliwie wpływ na tego typu postępowanie, jest brak wcześniejszego 
obowiązku mierzenia efektywności planowanych inwestycji miejskich. Obowiązek taki 
został zapisany dopiero w dokumentach dotyczących pozyskiwania środków unijnych 
oraz w programie rewitalizacji. W trakcie trwania programu ze środków budżetu miasta 

33 Zarządzenie Nr 34/04 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie 
powołania Zespołu Zadaniowego w celu koordynacji, opracowania i realizacji „Miejskiego Progra-
mu Rewitalizacji”.

34 Zarządzenie Nr 50/05 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie powo-
łania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Rewitalizacji.

35 Zarządzenie Nr 77/05 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie powo-
łania Zespołu ds. Wdrażania „Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy”.
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wyremontowano wiele obiektów użyteczności publicznej, pełniących funkcje kultural-
ne, edukacyjne i społeczne. Szczególnie jest to widoczne w Śródmieściu, gdzie w ostat-
nim okresie zrealizowano szereg inwestycji gminnych, które stopniowo przyczyniają się 
do odnowy substancji i przestrzeni miejskiej.

12,51%

87,49%

środki finansowe przeznaczone 

na rewitalizację w latach 2005–2011
pozostałe planowane nakłady 

na inwestycje w latach 2005–2011

Ryc. 8.2. Udział środków przeznaczonych na rewitalizację w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym na lata 2005-2011

Źródło: dane Urzędu Miasta Częstochowy.

Najwięcej inwestycji zrealizowano w obszarze RM1 – Śródmieście, bardzo istot-
nym dla miasta. Wiele przestrzeni publicznych i obiektów wymagało odnowy, a część 
remontowanych obiektów zyskiwała nowe funkcje. Zrealizowano m.in. następujące in-
westycje: 
– remont Ratusza Miejskiego i Odwachu wraz z ekspozycją świetlną – obiekt pełni 

funkcję Muzeum Częstochowskiego, 
– remont Domu Duchowieństwa Prawosławnego, tzw Popówki, oraz przeznaczenie 

obiektu na Muzeum Pielgrzymowania (fot. 8.1), 
– remont kamienicy przy ul. Katedralnej 8 (fot. 8.2) z przeznaczeniem części po-

mieszczeń na Galerie Malarstwa i Rzeźby XIX i XX w. oraz pomieszczenia admi-
nistracyjne,

– modernizacja pawilonu wystawowego w Miejskiej Galerii Sztuki i przeznaczenie 
go na Muzeum Beksińskiego,

– rozbudowa i termomodernizacja zespołu budynków IV LO im. H. Sienkiewicza, 
– budowa sali gimnastycznej przy IX LO w Zespole Szkół im. C.K. Nowida,
– przebudowa ul. Berka Joselewicza wraz oświetleniem (fot. 8.3),
– remont zabytkowej kamienicy przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 tzw Kamie-

nicy Kupieckiej (fot. 8.4.).
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Fot. 8.1. Muzeum Pielgrzymowania, 
usytuowane w Alei Najświętszej Maryi 
Panny (III Aleja) – przed remontem i po 
remoncie
Zdjęcie: D. Chudowska-Rączka, W. Sowula. 

Fot. 8.2. Kamienica przy ul. Katedralnej 
8 – przed remontem i po remoncie
Zdjęcie: D. Chudowska-Rączka, J. Stępień.
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Fot. 8.3. Ulica Berka Joselewicza po 
przebudowie 
Zdjęcie: I. Leśnikowski.

Fot. 8.4. Zabytkowa Kamienica Kupiecka 
przy Alei Najświętszej Marii Panny 24 – 
przed remontem i po remoncie
Zdjęcie: D. Chudowska-Rączka, I. Leśnikowski.
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W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
z Działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe udało 
się uzyskać dofi nansowanie dla zadania polegającego na „Rewaloryzacji Parków Pod-
jasnogórskich w Częstochowie – Park Staszica, Park 3 Maja”, która została zakończona 
na początku 2008 r. (fot. 8.5).

Przy całkowitym koszcie inwestycji 14,3 mln zł dofi nansowanie ze ZPORR dla 
tego projektu wyniosło 10,7 mln, ponadto 1,2 mln pochodziło z budżetu państwa. 

Fot. 8.5. Parki Podjasnogórskie w Częstochowie –Park Staszica, Park 3 Maja
Zdjęcie: I. Leśnikowski.

Równocześnie z własnych środków budżetowych miasta została przeprowadzona 
modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B – 
Etnografi cznego, a wcześniej zostały wyremontowane: Zagroda Włościańska i Pawilon 
Wystawowy A.

Kluczowym projektem, dotyczącym głównej przestrzeni miejskiej, w rejonie śród-
mieścia jest rewaloryzacja ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny (fot. 8.6 i 8.7). Jest to 
główna przestrzeń publiczna w mieście, łącząca klasztor Jasnogórski ze Starym Mia-
stem. Prace nad projektem rozpoczęły się od warsztatów architektonicznych, które od-
były się w 2004 r. W pierwszym etapie zdecydowano się na remont fragmentu Alei zlo-
kalizowanego najbliżej klasztoru Jasnogórskiego. Projekt, który zakończył się w 2007 r. 
obejmował również uspokojenie ruchu kołowego. Od 2005 roku trwa również wymiana 
drzewostanu w I i II Alei Najświętszej Maryi Panny;
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Fot. 8.6. III Aleja Najświętszej Maryi 
Panny po remoncie
Zdjęcie: A. Szymczyk, I. Leśnikowski.

Fot. 8.7. III Aleja Najświętszej Marii Panny po remoncie − świąteczna iluminacja
Zdjęcie: A. Markowski.
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Pozostałe fragmenty ( I i II Aleja Najświętszej Maryi Panny) mają być wyremonto-
wane ze środków RPO w ramach tzw. projektów kluczowych województwa śląskiego.

Z powodu konfl iktów z właścicielami kamienic zlokalizowanych w Alejach, do-
kończenie rewaloryzacji alei może zostać opóźnione, a przedsięwzięcie może utracić 
możliwość wsparcia fi nansowego.

Interesującymi inwestycjami były zadania dotyczące infrastruktury społecznej − 
pomoc przy adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Krakowskiej 34 na stołówkę i ho-
stel prowadzony przez Fundację „Adullam” (fot. 8.8).

Fot. 8.8. Siedziba fundacji „Adullam” przy ul. Krakowskiej 3
Zdjęcie: I. Leśnikowski.

W 2006 roku została zbudowana ogrzewalnia dla bezdomnych przy ul. Krakow-
skiej 80, prowadzona przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Z środków gminnych została przeprowadzona adaptacja oranżerii w Centrum 
Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 26, na 
salę terapeutyczną oraz ustalono program remontu Domu Pomocy Społecznej pw. św. 
Antoniego, przy ul. Wieluńskiej 1, prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w Warszawie. Dofi nansowanie miasta umożli-
wiło remont i przebudowę budynku przy ul. Krakowskiej 45 na Hospicjum, które jest 
prowadzone przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.
W wyremontowanym budynku zabytkowej „Konduktorowni” PKP (fot.8.9) zna-
lazła siedzibę Galeria Towarzystwa Sztuk Pięknych „Zachęta”, która organizuje 
wiele wystaw i innych imprez artystycznych.
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Fot. 8.9.  Budynek dawnej Konduktorowni PKP − obecnie Galeria Towarzystwa Sztuk 
Pięknych „Zachęta” 

Zdjęcie: I. Leśnikowski.

Inwestycją w zakresie ochrony zdrowia była rozbudowa Miejskiego Szpitala Ze-
spolonego przy ul. Mirowskiej, w którym powstały: Blok Operacyjny, Oddział Inten-
sywnej Terapii oraz Oddział Neurologii. 

W dzielnicy Raków (obszar RM2), w której znamiona kryzysu bardziej przejawiają 
się w sferze społecznej, miasto zrealizowało więcej przedsięwzięć związanych z likwi-
dacją ujemnych skutków przemian społecznych. Dotychczasowe inwestycje i projek-
ty są skierowane głównie na poprawę bezpieczeństwa oraz pomoc osobom wrażliwym 
społecznie. W ramach prac objętych programem, w dzielnicy Raków dotychczas zreali-
zowano modernizację obiektu Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łukasińskiego 
(fot. 8.10) oraz zaadaptowano 2 budynki przy ul. Mochnackiego i Łukasińskiego na 
mieszkania socjalne. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przy udziale dotacji gmin-
nych utworzyła Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II przy ul. Rapackiego.

Istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa na Rakowie miało utworzenie ko-
misariatu Policji w wyremontowanym budynku przy ul. Łukasińskiego 26,w którym 
znajdują się także lokale socjalne. 

Systematycznie realizowane są inwestycje infrastrukturalne, które w przypadku za-
niedbanych przez wiele lat dróg i chodników mają dla mieszkańców duże znaczenie. Do-
tychczas zbudowano pasaż pieszy łączący al. Pokoju z ul. Iłłakowiczówny, zbudowano 
chodnik w ciągu ul. Limanowskiego, łącznik ul. Przerwy-Tetmajera z ul. Sieroszewskie-
go, przeprowadzono remonty fragmentów ulic: Ossowskiego, Łukasińskiego, Rapackiego 
i Daniłowskiego. Zbudowano również fragment ul. Legionów na odcinku od ul. Złotej do 
ul. Hallera, gdzie usytuowane są instytucje obsługujące podmioty gospodarcze. 
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Fot. 8.10. Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Łukasińskiego tzw. Pałac Hantkego
Zdjęcie: T. Jamroziński.

W dzielnicy znajduje się Miejski Stadion Piłkarski Raków (fot. 8.11), który został 
przebudowany i rozbudowany (etap I i II),a który jest istotnym elementem poczucia 
tożsamości mieszkańców Rakowa. 

Fot. 8.11. Miejski Stadion Piłkarski Raków 
Zdjęcie: T. Jamroziński.
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Powyższe projekty gminne zostały zrealizowane w latach 2005-2009, a ich koszty 
wyniosły blisko 22 mln zł.

W realizację programu rewitalizacji w mieście włączył się Zakład Gospodar-
ki Mieszkaniowej − Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ZGM-TBS) 
w Częstochowie. ZGM-TBS prowadzi systematyczne remonty budynków mieszkalnych 
(fot. 8.12), które, poza poprawą warunków mieszkaniowych, mają wpływ na estetykę 
przestrzeni, jak również pozwalają na znaczące oszczędności w zużyciu energii. Istotne 
inwestycje w zakresie termomodernizacji i remontów budynków mieszkalnych, zarzą-
dzanych przez ZGM TBS Sp. z o.o., poniosły wspólnoty mieszkaniowe.

Fot. 8.12. Budynek wielorodzinny przy ul. Śląskiej 2
Zdjęcie: T. Jamroziński.

Koszty remontów przeprowadzonych przez wspólnoty w Częstochowie od początku 
wdrożenia MPR w 2005 r. do końca 2009 r., zrealizowanych w obszarach rewitalizacji, 
wyniosły ok. 33,3 mln zł. W przypadku inwestycji dotyczących elementów wystroju ar-
chitektonicznego budynków miasto dofi nansowuje remonty wspólnot mieszkaniowych, 
które nie są w stanie ponieść dodatkowych kosztów związanych z ich konserwacją.

8.2.7. Systemy motywacyjne i efekty programu rewitalizacji 
W obszarze rewitalizacji RM 1 – Śródmieście mamy do czynienia z historycznym 

układem urbanistycznym miasta, w obrębie którego znajduje się większość zabytków 
(fot. 8.13). Wykorzystując możliwość stworzenia systemu motywacyjnego, jaki daje 



224  Dorota Chudowska-Rączka

ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przyjęto uchwałę w sprawie zasad 
i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budow-
lane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków36. Prywatni właściciele zabytkowych 
kamienic mogą ubiegać się o dofi nansowanie remontów. 

Fot. 8.13. Zabytkowa kamienica przy Alei Najświętszej Maryi Panny 52 
Zdjęcie: W. Sowula.

Do końca 2009 r. udzielono 26 dotacji na łączną kwotę 1.4 mln zł. W efekcie inwe-
stycje na renowację obiektów zabytkowych wyniosły blisko 11 mln zł. Wynika z tego, 
że wkład fi nansowy miasta do zaangażowania prywatnego kapitału wynosił prawie 1: 9. 
Efekty w postaci poprawy stanu zachowania cennych zabytków, zlokalizowanych w ob-
szarze rewitalizacji, mają nie tylko materialny wymiar. 

Interesującym przykładem spójności prowadzonych inwestycji z działaniami wspie-
rającymi lokalnych przedsiębiorców była uchwała dotycząca obniżenia stawek czynszu 
w związku z trwającymi pracami remontowymi w Alejach Najświętszej Maryi Panny37. Do-
puszczono obniżenie stawki czynszu do 50 % na wniosek najemcy lokalu użytkowego, usy-
tuowanego w Alei Najświętszej Maryi Panny, od Placu Daszyńskiego do skrzyżowania z ul. 
Pułaskiego i Księdza Jerzego Popiełuszki, czyli w zasięgu prowadzonych prac. Założeniem 

36 Uchwała Nr 766/XLVIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie 
zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

37 Uchwała Nr 1069/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2006 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 447/XXXIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie 
zasad gospodarowania lokalami użytkowymi.
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była częściowa rekompensata uciążliwości związanych z remontem Alei Najświętszej Maryi 
Panny. Na wniosek najemców obniżono czynsz najmu 11 lokali użytkowych.

13,27%

86,73%

Wartość udzielenia dotacji

Faktyczny koszt wydatkowany 

na podstawie sprawozdania z wykonania zadania

Ryc. 8.3. Remonty zabytkowych kamienic – udział dotacji gminnych w faktycznym 
koszcie zrealizowanych inwestycji przez benefi cjentów w latach 2005-2009

Źródło: dane Urzędu Miasta Częstochowy. 

Wydaje się, że doświadczenia Częstochowy potwierdzają powszechne odczucie, że 
procesy rewitalizacji w Polsce w niewielkim stopniu są wspierane środkami unijnymi. 
W przypadku Częstochowy projekty programu rewitalizacji mogą być wspierane jedy-
nie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, z Priorytetu VI. 
Działanie 6.2.1. Duże miasta. W efekcie zadania programu rewitalizacji realizowane są 
głównie z budżetu miasta oraz przez partnerów programu (ryc. 8.4). Wydatki z budżetu 
miasta na zadania inwestycyjne w obszarach rewitalizacji wyniosły w latach 2005-2009 
blisko 218 mln zł, co stanowi 83 % ogółu wydatków.

Partnerzy programu, głównie wspólnoty mieszkaniowe oraz prywatni właściciele 
zabytków, od początku trwania programu ponieśli ogółem koszty rzędu 44 mln zł, co 
stanowi 17 %, z tego partnerzy programu – 33 mln zł (13 %), a benefi cjenci, którzy 
otrzymali dotacje na remonty zabytkowych obiektów – blisko 11 mln zł (4 %).

83%

13%

4%

zadania gminne zrealizowane w latach

2005–2009 r. finansowanych/współfinansowanych 

ze środków budżetu miasta  

zadania MPR zrealizowane i finansowane przez 

Gminę i jej partnerów w latach 2005–2009

remonty zabytków zrealizowane w latach

2005–2009 w wyniku udzielonych dotacji

Ryc. 8.4. Środki wydatkowane na rewitalizację przez Gminę i jej partnerów w latach 
2005-2009

Źródło: dane Urzędu Miasta Częstochowy. 
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Aby dokonać oceny efektów programu, określono wskaźniki realizacji inwestycji 
gminnych oraz inwestycji partnerów gminy, ujętych w MPR i realizujących jego cele 
(tab. 8.1). 

Tabela 8.1. Mierniki efektów Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy
lp. miernik 2005-2007 2008 2009 2005-2009
1 powierzchnia obiektów wybudowanych / 

wyremontowanych / poddanych renowacji 
i przeznaczonych na cele gospodarcze / 
edukacyjne / turystyczne / rekreacyjne 
/ społeczne i kulturalne w obszarze 
rewitalizacji (obiekt powinien realizować 
minimum 2 cele z wyżej wymienionych)

70 168 m2 130 835 m2 23 414 m2 224 417 m2 

2 długość wybudowanych / wyremontowanych 
/ zmodernizowanych dróg w obszarze 
rewitalizacji

2 808 m 1 013 m 2 459 m 6 280 m

3 liczba mieszkań w wyremontowanych / 
zmodernizowanych budynkach mieszkalnych 
w obszarze rewitalizacji

1 097 szt 5 159 szt 2 973 szt 9 229 szt

Źródło: opracowanie Biura Pełnomocnika ds. Rewitalizacji. 

Ze względu na zainteresowanie osób i podmiotów programem rewitalizacji, 
w 2009 r. został utworzony punkt informacyjno-konsultacyjny dla właścicieli, którzy 
zamierzają wyjaśnić stan prawny swojej nieruchomości. Jest to w Częstochowie szcze-
gólnie istotnie z uwagi na dominującą własność prywatną nieruchomości w obszarach 
programów rewitalizacji.

Oceniając rezultaty MPR, konieczne jest podkreślenie roli urzędu miasta w ini-
cjowaniu i prowadzeniu działań, których zadaniem jest przede wszystkim integracja 
społeczna i zachęcanie mieszkańców do aktywnego udziału w życiu miasta i w pro-
gramie rewitalizacji. Przykładem takiego wielowątkowego działania jest organizo-
wanie Akcji Lato, na którą składają się imprezy kulturalne, plenerowe, koncerty, 
spektakle uliczne oraz imprezy sportowo-rekreacyjne. Na uwagę zasługuje również 
organizowana cyklicznie od 2004 r. przez Ośrodek Promocji Kultury − Noc Kul-
turalna. W 2008 roku zorganizowano ogółem 59 imprez artystycznych, w tym: 14 
koncertów, 30 wystaw, 5 projekcji fi lmowych, 6 przedstawień teatralnych i 8 im-
prez o charakterze klubowym. Imprezy odbywały się w instytucjach kultury, pubach, 
kawiarniach, restauracjach i w plenerze. W wydarzeniach Nocy Kulturalnej wzięło 
udział ok. 7 000 osób. 

Ożywieniu społecznemu i gospodarczemu służą również odbywające się corocz-
nie w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny takie imprezy jak: Święto Palmy Wielka-
nocnej, Targi Wiosenne, Festiwal Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku” oraz Targi 
Bożonarodzeniowe „Gwiazdkowa Aleja”. Organizowane są także konkursy popularyzu-
jące estetykę przestrzeni publicznych, np. „Najładniejsza kawiarenka letnia” i „Najpięk-
niejsza witryna świąteczna”. 
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Częstym doświadczeniem osób zajmujących się organizacją i promocją rewitali-
zacji jest brak wiedzy u potencjalnych partnerów na temat działań rewitalizacyjnych 
i powszechne niemal przekonanie o braku możliwości wpływu na otoczenie miejsca 
zamieszkania. Wiedzę o rewitalizacji rozpowszechnia się poprzez sondaże społeczne, 
spotkania z mieszkańcami, seminaria oraz warsztaty tematyczne.

W dniach 11-12 października 2005 r., w ramach programu kształcenia instruktorów 
i szefów Lokalnych Programów Rewitalizacji organizowanego przez Departament Wdraża-
nia Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy przy współudziale 
włosko-francuskiego projektu współpracy bliźniaczej Phare 2003 „Wdrażanie ZPORR na 
poziomie centralnym i regionalnym” oraz Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji odbyło się 
seminarium, którego gospodarzem była Częstochowa. Podczas seminarium odbyła się de-
bata z udziałem lokalnej społeczności i zaproszonych gości na temat Miejskiego Progra-
mu Rewitalizacji. Dyskusja dotyczyła zasad i form współpracy z gminą w czasie tworzenia 
Miejskiego Programu Rewitalizacji oraz pożądanych usprawnień praktyk partnerstwa. 

Z inicjatywy Biura Pełnomocnika ds. Rewitalizacji w dniach 21-22 lutego 2007 r. 
odbyła się w Częstochowie konferencja naukowo-techniczna „Rewitalizacja obszarów 
miejskich − architektura, konstrukcja, ekonomia − przegląd dorobku i perspektywy na 
przyszłość”. Konferencja została zorganizowana wspólnie ze Śląską Okręgową Izbą In-
żynierów Budownictwa w Katowicach, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników 
Budownictwa Oddział w Częstochowie, Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział 
w Częstochowie, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszeniem Forum Re-
witalizacji. Celem konferencji było przedstawienie doświadczeń polskich miast w zakresie 
rewitalizacji oraz poszerzenie wiedzy na temat rewitalizacji. Omawiane były problemy fi -
nansowania rewitalizacji oraz szerszego zaangażowania partnerów prywatnych i społecz-
nych. Wyraźnie zaakcentowano znaczenie jakości rozwiązań techniczno-budowlanych, 
architektonicznych i urbanistycznych oraz dobrej organizacji wdrażania programów re-
witalizacji. Podczas konferencji uwagę skupiały problemy mieszkalnictwa i niwelowania 
tzw. luki remontowej oraz adaptacji obiektów poprzemysłowych do nowych funkcji.

W dniu 13 marca 2008 r. Biuro Pełnomocnika ds. Rewitalizacji zorganizowało 
seminarium „Zabytki w Częstochowie – fi nansowanie i rewitalizacja”. Seminarium 
adresowane było do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych zainteresowanych 
dotacjami udzielanymi na prace konserwatorskie. Celem seminarium było zapoznanie 
się z warunkami przyznawania dotacji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Prezydenta Miasta 
Częstochowy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Kierownik De-
legatury w Częstochowie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W związku z planowaną kontynuacją prac w Alejach Najświętszej Maryi Panny 
11 grudnia 2008 r. zostało zorganizowane spotkanie dotyczące projektu zagospodaro-
wania I i II alei, w którym uczestniczyli: autorzy projektu „Koncepcja architektoniczna 
zagospodarowania placów Daszyńskiego i Biegańskiego w Częstochowie wraz z łączą-
cym place odcinkiem Alei Najświętszej Maryi Panny”, właściciele nieruchomości zlo-
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kalizowanych w Alejach, przedstawiciele Stowarzyszenia Porozumienie „Aleje”, Rady 
Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Częstochowy oraz służb miejskich. Spotkanie 
miało na celu zapoznanie uczestników z przygotowanym projektem oraz wyjaśnienie 
kwestii przyszłego funkcjonowania Alei. 

Kontynuując podjętą wcześniej tematykę Alei, w dniach 16-17 grudnia 2008 r. Biuro 
Pełnomocnika ds. Rewitalizacji, przy współudziale Śląskiej Izby Inżynierów Budownic-
twa, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa, Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji oraz Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów, po raz drugi zorganizowało konferencję dotyczącą rewitalizacji pt. „Rewitaliza-
cja przestrzeni publicznych – Main Street – Główna ulica”. Temat konferencji wiązał się 
bezpośrednio z pracami rewaloryzacyjnymi prowadzonymi w częstochowskich Alejach, 
a jej celem była wymiana doświadczeń rewitalizacyjnych polskich miast w zakresie oży-
wienia głównej ulicy miasta. Zaprezentowano przykłady ulic, stanowiących przestrzenie 
publiczne w innych miastach, mogące zainspirować mieszkańców do dalszych działań 
rewitalizacyjnych. Problemy przestrzeni publicznych w różnych miastach mają podob-
ny charakter − wszystkich dotyczą problemy komunikacji, braku miejsc parkingowych, 
bezpieczeństwa publicznego czy też przekształceń funkcjonalnych, często związanych 
z lokalizacją dużych galerii handlowych.

W ramach konferencji odbyły się również warsztaty, na których przedstawiciele 
Stowarzyszenia ul. Tumskiej w Płocku podzielili się swoimi doświadczeniami w przy-
wracaniu do życia jednej z głównych ulic Płocka, przedstawiając szczegółowe meto-
dy działania. Adresatami konferencji byli właściciele nieruchomości zlokalizowanych 
w Alejach, przedstawiciele Stowarzyszenia Porozumienie „Aleje”, organizacje pozarzą-
dowe i przedstawiciele biznesu oraz szkolnictwa wyższego.

Interesującym doświadczeniem było przeprowadzenie w dniach 4 i 5 sierpnia 
2008 r. ulicznej ankiety na temat działań na rzecz rozwoju dzielnic wskazanych w pro-
gramie rewitalizacji. Ankiety były przeprowadzane w oznaczonych namiotach, w sze-
ściu punktach miasta, położonych na obszarach rewitalizacji (fot. 8.14). Na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta można było wypełnić elektroniczną wersję ankiety. 

Na podstawie wyników ankiety określono miejsca, gdzie należy w pierwszej kolej-
ności przeprowadzić projekty pilotażowe. Potrzeby mieszkańców znalazły swoje odzwier-
ciedlenie w planowanych w mieście inwestycjach. Zainteresowanie mieszkańców sonda-
żami i badaniami ankietowymi jest wspierane szeroką akcją informacyjną, między innymi 
we współpracy z parafi ami, administracjami budynków i miejscowymi mediami.

Dobrze odebrane było zaangażowanie się prezydenta miasta w spotkania także 
z mieszkańcami, prowadzone w mniej formalnych okolicznościach. 

Najbardziej aktywną dzielnicą w dyskusji i badaniach nad rewitalizacją był Raków. 
W 2009 roku zorganizowano warsztaty dla mieszkańców tej dzielnicy. Jesienią w Mło-
dzieżowym Domu Kultury odbyły się warsztaty dotyczące przyszłości Rakowa i jego 
głównej ulicy Alei Pokoju. Celem warsztatów, organizowanych wspólnie z British Coun-
cil, było wypracowanie najlepszego pomysłu dla ożywienia Rakowa. Warsztaty były pro-
wadzone jako „Gra – Miasto Przyszłości” (fot. 8.15). Jest to rodzaj warsztatów opartych 
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na pracy zespołowej, mających stymulować nowatorskie sposoby myślenia i działania na 
rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miast. Zadaniem ich było znalezienie rozwią-
zań dla długoterminowych wyzwań, z którymi zmaga się miasto i dzielnica Raków. Gra 
prowadzona była przez wyszkolonego „Mistrza Gry”, trwała dwa dni i brali w niej udział 
mieszkańcy Rakowa, będący przedstawicielami różnych środowisk i zawodów.

Fot. 8.14. Punkt ankietowy na Placu Orląt Lwowskich 
Zdjęcie: D. Chudowska-Rączka.

Fot.8.15. Warsztaty „Gra – Miasto Przyszłości” na Rakowie 
Zdjęcie: M. Narolska.
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Uczestnicy podzieleni byli na 5 zespołów, z których każdy wykreował własna 
wizje dzielnicy. Po zakończeniu warsztatów wypracowane propozycje zostały przed-
stawione mieszkańcom, a ci w wyniku głosowania wybrali propozycję jednej z grup, 
której pomysł na rozwój opierał się na stworzeniu atrakcyjnych przestrzeni wewnątrz 
osiedli. 

8.3. Plany na przyszłość 
W kolejnych latach planowana jest kontynuacja prac dotyczących remontów 

obiektów i przestrzeni publicznych miasta oraz włączenie w szerszym stopniu miesz-
kańców, organizacji pozarządowych i parafi i w realizowanie projektów rewitalizacyj-
nych.

W okresie programowania 2007-2013 część inwestycji realizowanych w obszarach 
rewitalizacji uzyskała zapewnienie dofi nansowania w trybie pozakonkursowym. W ra-
mach projektów kluczowych, realizowanych z priorytetu VI działanie 6.1. Wzmacnianie 
regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Ślaskiego znajduje się ujęte w MPR „Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymko-
wego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”, gdzie 
planuje się modernizację I i II Alei oraz „Kompleksową restaurację zabudowań ojców 
Paulinów na Jasnej Górze”.

Ponadto w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego planowana jest 
również realizacja projektów z priorytetu VI działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych 
ośrodków wzrostu i 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz innych projek-
tów wynikających z poszczególnych grup działań MPR, w tym budowa monitoringu 
wizyjnego dla Miasta Częstochowy “Bezpieczny Region”

Planowany jest remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym 
na cele kulturalne i edukacyjne w parkach podjasnogórskich.

W ramach działania 4.1. Infrastruktura kultury zaplanowano remont i przebudowę 
historycznego obiektu „Willa Generała” wraz z otoczeniem, z przeznaczeniem go na 
cele kulturalne. Niektóre z tych inwestycji pociągają za sobą inwestycje sektora pry-
watnego, a w przypadku zrealizowanych obiektów kultury została wzbogacona oferta 
kulturalna i turystyczna miasta.

Kontynuacja zadań rewitalizacyjnych w sferze technicznej znalazła swoje odzwier-
ciedlenie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2010-2016, w którym przewi-
dziano na rewitalizację prawie 200 mln zł 

W ramach przyjętego WPI będą realizowane również zadania, które spełniają cele 
programu rewitalizacji, ale znalazły się w innych programach. I tak, zadania spełniające 
cele MPR zawarte w WPI na lata 2010-2016 wynoszą 527,5 mln zł i stanowią 29,5% 
wszystkich zadań inwestycyjnych, przy ogólnej kwocie przeznaczonej na inwestycje 
w latach 2010-2016 rzędu 1 787,8 mln zł. Przykładami takich przedsięwzięć są: „Projekt 
edukacyjny MultiCentrum w budynku po Obserwatorium Astronomicznym”, „Budowa 
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monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy “Bezpieczny Region” czy „Budowa 
hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego”.

Tabela 8.2. Nakłady na rewitalizację w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w mln zł 

Nazwy programu Budżet miasta Środki
pomocowe i inne Razem

Rewitalizacja śródmieścia, obiektów 
kultury i dziedzictwa narodowego 70,9 173,1 244,0

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
miejskich i poprzemysłowych 5,5 48,5 54,0

Razem obydwa programy 76,4 222,6 298,0
Ogółem wszystkie inwestycje w WPI 2010-
2016 927,6 860,2 1 787,8

Źródło: Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-2016.

Największym wyzwaniem programu rewitalizacji w Częstochowie jest – w ocenie 
liderów – pozyskiwanie partnerów programu oraz koordynacja działań w wybranych 
obszarach. 

Brak zrozumienia znaczenia procesu rewitalizacji dla miasta ma swoje podłoże 
w braku zrozumienia zarządzania całym miastem, które powinno uwzględniać zidentyfi -
kowane uwarunkowania w każdej dziedzinie życia. Obecnie równie trudno jest nakłonić 
władze miasta do szerokiego włączania społeczności lokalnych w procesy decyzyjne, 
jak i trudno jest nakłonić społeczność do aktywnego udziału w życiu miasta. Zapewne 
pokutują jeszcze stare przyzwyczajenia i przekonanie o braku wpływu mieszkańców 
na poszczególne decyzje władz miasta. Nie pomagają w tworzeniu klimatu partnerstwa 
ogromne potrzeby inwestycyjne. Powodują one, że nie można skupić wszystkich ko-
niecznych inwestycji na wybranym obszarze. Poważnym problemem w Częstochowie 
jest trudna sytuacja prawna terenów po zakładach przemysłowych. Wysokie zadłużenie 
tych terenów uniemożliwia jakiekolwiek działania rewitalizacyjne. Najprostsze rozwią-
zania − przeznaczenie tych terenów na centra i galerie handlowe, czemu towarzyszy 
porządkowanie terenu i infrastruktury − jest nastawione na szybki zysk. Niestety, takie 
działania mogą spowodować redegradację Alei Najświętszej Maryi Panny. 

Z perspektywy pragmatyki działań miast w zakresie programów rewitalizacji ob-
szarów kryzysowych wyraźnie odczuwalny jest brak instrumentów prawnych i fi nanso-
wych, które byłyby adresowane wprost do działań rewitalizacyjnych, zarówno zadań in-
westycyjnych, jak i projektów społecznych i gospodarczych, dotyczących konkretnych 
obszarów kryzysowych w mieście. Biorąc pod uwagę, jak poważny problem w miastach 
stanowi fi nansowanie projektów rewitalizacyjnych, wskazane byłoby wypracowanie in-
strumentów pomocowych państwa, tak jak to było i jest robione w państwach Europy 
Zachodniej.

Pożądane zmiany w miastach prowadzących programy rewitalizacji następują po-
woli. Rewitalizacja prowadzona w aktualnych warunkach prawnych i fi nansowych jest 
skazana na takie tempo. Prowadzenie procesów rewitalizacji wymaga od samorządów 



niekonwencjonalnych działań i kreatywności, która często grozi kolizją z nadmiernie re-
strykcyjnymi przepisami prawa. Dlatego konieczne są zmiany legislacyjne i poszerzenie 
ram fi nansowania rewitalizacji ze strony sektora publicznego. Jednym z celów więk-
szego udziału fi nansowego sektora publicznego jest przekonanie sektora prywatnego, 
w tym inwestorów komercyjnych spoza obszaru programu rewitalizacji, do podejmowa-
nia inwestycji w tych obszarach. 



Edyta Kowalska

Rozdział 9. Program rewitalizacji w Łodzi

9.1. Ogólna charakterystyka miasta
Łódź, licząca 747,2 tys. mieszkańców na koniec 2008 r., jest trzecim miastem 

w Polsce pod względem liczby mieszkańców i czwartym pod względem powierzchni 
(293 km2). Administracyjnie Łódź jest podzielona na 5 dzielnic pomocniczych. Jest mia-
stem na prawach powiatu, stolicą województwa. Według statystyk projektu Urban Audit 
w 2004 r. Łódź znajdowała się na 25 miejscu pod względem liczby ludności wśród miast 
27 krajów Unii Europejskiej. W Łodzi mieszka 29,3 % całej ludności województwa. 

Kobiety stanowią 54,5% mieszkańców miasta − na 100 mężczyzn przypada 120 
kobiet. Jest to najwyższy wskaźnik feminizacji wśród dużych miast polskich. Ludność 
w wieku produkcyjnym stanowi 65,1% mieszkańców Łodzi. Miasto odnotowuje już od 
kilkunastu lat ujemny przyrost naturalny. Stopa bezrobocia w Łodzi pod koniec 2008 
r. wyniosła 6,7 % (w województwie łódzkim 9,2%) i spadła w stosunku do poziomu 
z końca 2007 r. o 1,8 %.

W diagnozie społeczno-gospodarczej Łodzi z października 2005 r. przygotowanej 
przez fi rmę McKinsey&Company Poland Sp. z o.o. na potrzeby opracowania „Strategii 
rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007-2015“1 zwraca się uwagę na następujące atuty 
miasta: korzystne położenie geografi czne, planowane i istniejące dogodne połączenia 
transportowe (autostrady, lotnisko, szybka kolej), tradycje przemysłowe, tanie wykwa-
lifi kowane zasoby ludzkie, potencjał naukowy (ośrodek akademicki), realnie niższy 
koszt życia niż w innych aglomeracjach, opłacalne koszty najmu powierzchni biurowej, 
duża dostępność powierzchni magazynowych. Jako obszary wymagające dalszych prac 
wskazuje się natomiast: małą dostępność zasobów ludzkich (prawdopodobnie w związ-
ku z zatrudnieniem bezrobotnych w szarej strefi e), konieczność pracy nad rzeczywistą 
i postrzeganą atrakcyjnością miasta (niewystarczająca infrastruktura dla międzynaro-
dowego biznesu, wąską oferta spędzania wolnego czasu, niedostateczną infrastruktura 
hotelowa, niewystarczającą liczba sztandarowych atrakcji i wydarzeń o odpowiedniej 
nośności medialnej w Polsce i za granicą), trudną dostępność powierzchni biurowych 
i handlowych, konieczność stworzenia mechanizmów ułatwiających inwestowanie 
w Łodzi.

1 Materiał opracowany w ramach Projektu nr 494/2004 „Klaster łódzki jako sieć współpracy w za-
kresie innowacji w regionie” współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, dostępny na stronie www.klasterlodzki.pl
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Mówiąc o atutach Łodzi, warto podkreślić również jej wielokulturową przeszłość, 
tradycje w przemyśle lekkim, w tym we wzornictwie odzieżowym, kreowaniu mody, 
potencjał znanej łódzkiej szkoły fi lmowej oraz modną obecnie architekturę poprzemy-
słową. Niewątpliwie słabymi stronami miasta są: regres demografi czny, zaawansowany 
proces starzenia się społeczeństwa i negatywny wizerunek miasta.

W kwietniu 2007 r. przyjęto „Strategię rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007-
2015”2, która zakładała rozwój wybranych branż priorytetowych, mających stworzyć 
około 25 tys. nowych miejsc pracy do 2010 r. i 40 tys. do 2015 r. Branżami prioryteto-
wymi dla rozwoju klastra w Łodzi, dla których kluczowym jest pozyskiwanie dużych 
inwestorów są: 
– centra zaplecza biznesowego (Business Process Offshoring),
– sektor logistyczny,
– przemysł AGD,
– produkcja sprzętu i oprogramowania informatycznego.

Istotnymi branżami dodatkowymi w Łodzi, zgodnie ze strategią, są: handel deta-
liczny, obsługa nieruchomości i obsługa fi rm. W tych obszarach działania mają koncen-
trować się w głównej mierze na wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw. Branżami wspie-
rającymi, w których istnieje potencjał wysokiej jakości miejsc pracy, będą natomiast: 
sektor rozwoju oprogramowania i biotechnologia. Filary strategii stanowią: pozyskiwa-
nie dużych inwestorów, rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawa atrakcyjności 
miasta.

9.2. Prawne podstawy procesów rewitalizacji w Łodzi
Do 2004 roku Łódź nie posiadała formalnych lokalnych przepisów prawnych 

określających politykę rewitalizacji w mieście. Nie oznacza to jednak, że nie były po-
dejmowane działania w tym zakresie zarówno przez Urząd Miasta, jak i prywatnych 
inwestorów. Przykładami takich działań mogą być chociażby przekształcenia związane 
z ul. Piotrkowską, która zaczęła się intensywnie zmieniać w latach 90. XX w. (fot. 9.1), 
rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w kwartale ulic: Cmentarna – Legionów – Miel-
czarskiego (fot. 9.2) lub też realizowany przez francuską fi rmę Apsys na terenie dawne-
go imperium Izraela Poznańskiego projekt centrum rozrywkowo – handlowego Manu-
faktura (fot. 9.3, 9.4).

2 Uchwała Nr IX/155/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia 
programu pn. „Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007-2015“. 
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Fot. 9.1. Ul. Piotrkowska 
Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Łodzi.

Fot. 9.2. Zabudowa mieszkaniowa − kwartał ulic Cmentarna–Legionów–
Mielczarskiego 

Żródło: Archiwum Urzędu Miasta Łodzi.
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Fot. 9.3. Manufaktura
Zdjęcie: E. Kowalska.

Fot. 9.4. Manufaktura
Zdjęcie: E. Kowalska.

Rada Miejska w Łodzi przyjęła 14 lipca 2004 r. „Uproszczony lokalny program 
rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004-
2013“3, nazywany dalej LPR. W dokumencie tym wyznaczono kryzysowy obszar w mie-
ście o największej koncentracji problemów przestrzennych i społecznych oraz określono 
politykę rewitalizacji miasta na kolejne dziesięć lat. W sierpniu 2004 r. został także 

3 Uchwała Nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia 
„Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofa-
brycznych Łodzi na lata 2004-2013”.
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powołany, na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta, Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji 
oraz Pełnomocnik ds. Rewitalizacji w randze wiceprezydenta miasta. 

Impulsem do powstania LPR oraz stanowiska Pełnomocnika ds. Rewitalizacji były 
zapisy uzupełnienia i wytycznych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego, w których pojawił się wymóg formalny posiadania Lokalnych Pro-
gramów Rewitalizacji w przypadku ubiegania się o środki unijne z priorytetu 3 Rozwój 
lokalny, Działania 3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.

W 2005 roku wprowadzono pierwsze zmiany do LPR4, polegające na doprecy-
zowaniu na mapie jego granic, oraz rozszerzono listę planowanych działań, instytucji 
i podmiotów uczestniczących w jego realizacji. W kwietniu 2009 r. dokonano aktuali-
zacji LPR i przystosowania go do nowych wytycznych przyjętych przez Zarząd Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2007-20135, tak by możliwe było wsparcie projektów rewi-
talizacji w ramach VI osi priorytetowej „Odnowa obszarów miejskich” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zmiany te od-
noszą się, między innymi, do zapisów wytycznych związanych z oceną oddziaływania 
na środowisko, efektywności energetycznej, potrzeb imigrantów, mniejszości narodo-
wych, aktywności gospodarczej. Wprowadzono ponadto obowiązek dołączenia do LPR 
raportu z konsultacji oraz wykazu projektów mogących się starać o dofi nansowanie. Jak 
się wydaje, wymuszanie modyfi kacji LPR pod kątem konkretnych środków unijnych 
w wytycznych urzędów marszałkowskich jest zbyt głęboką ingerencją w politykę re-
witalizacji miast. Narzuca się miastom wprowadzanie formułek powtarzających zapisy 
z programów unijnych, nie bacząc na ich zasadość i formalno-merytoryczne ogranicze-
nia w ich przenoszeniu wprost do LPR. W łódzkich wytycznych nie ma rozróżnienia 
poziomu programu rewitalizacji od poziomu projektu, co powoduje wiele problemów 
przy formułowaniu zapisów uniwersalnych dla całego obszaru objętego LPR. Jednak 
miasta nie mają wyjścia i muszą przystosować swoje LPR do wydawanych zaleceń In-
stytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi. W przeciwnym razie 
projekty, zarówno miejskie, jak i inne, nie spełnią wymogu formalnego przy ubieganiu 
się o dofi nansowanie. 

Obecnie organizowane są przez urząd miasta nabory projektów i dokonywane na 
bieżąco zmiany LPR polegające głównie na aktualizacji jego załącznika w postaci wy-
kazu projektów realizowanych/planowanych do realizacji na obszarze LPR, zgłaszanych 
przez różne podmioty. Do dziś nie ogłoszono żadnego konkursu w ramach działania do-
tyczącego rewitalizacji.

4 Uchwała Nr XLIII/753/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Uprosz-
czonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych 
Łodzi na lata 2004-2013”.

5 „Zasady przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji /Zintegrowanego Programu Rozwo-
ju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013“, Łódź, listopad 2008 r.
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9.3. Analiza lokalnego programu rewitalizacji
Łódzki LPR rozpoczyna się od przedstawienia diagnozy sytuacji społeczno – go-

spodarczej i wyznaczenia głównych problemów występujących na terenie całego mia-
sta, które koncentrują się w strefi e centralnej. Są to m.in.:
– bariery strukturalne wynikające z niedopasowania struktury przestrzennej, która 

nie odpowiada współczesnym funkcjom miasta, 
– wysoki poziom bezrobocia,
– wyludnianie się miasta, duży udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym,
– obszary koncentracji patologii i przestępczości.

Natomiast za cele rewitalizacji6 uznano:
– rozwój funkcji metropolitalnych,
– zachowanie dziedzictwa materialnego, kulturowego i tożsamości miasta,
– zrównoważenie rozwoju funkcji,
– zapobieganie społecznemu wykluczeniu mieszkańców strefy centralnej,
– zapewnienie wysokich walorów życia,
– tworzenie nowych miejsc pracy,
– zmniejszanie przestępczości,
– kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta zarówno wśród mieszkańców jak 

i użytkowników zewnętrznych,
– stworzenie warunków do elastycznego reagowania na pulsarne funkcjonowanie 

miasta i neutralizowanie skutków pulsarnego funkcjonowania miasta dla miesz-
kańców strefy rewitalizowanej,

– poprawę stanu środowiska naturalnego,
– poprawę dostępności przestrzeni i obiektów dla osób niepełnosprawnych.

Dalsze zapisy LPR przedstawiają kryteria wyboru obszaru rewitalizacji. Jego gra-
nice określone zostały na podstawie zasięgu stwierdzonych zjawisk kryzysowych, kon-
centracji opisywanych problemów oraz analiz i zapisów zawartych w „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”. Obszar rewitali-
zacji stanowi jeden, spójny obszar w centralnej części Łodzi (ryc. 9.1). 

6 Uchwała Nr LVI/1065/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia „Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śród-
miejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004-2013”, s. 7.
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Ryc. 9.1. Lokalizacja obszaru rewitalizacji w LPR Łodzi
Źródło: Miejski Ośrodek Dokumentacji, Geodezji i Kartografi i w Łodzi.

Obszar wyznaczony w LPR pokrywa się z zasięgiem terenów uznanych w studium 
kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta jako tereny prze-
znaczone do rehabilitacji i rewitalizacji oraz głębokich przekształceń. Stopień degrada-
cji obszaru kryzysowego został zbadany w trzech podstawowych aspektach: przestrzen-
nym, społecznym i gospodarczym. 

W LPR wskazano potencjał tego obszaru, który stanowią niewątpliwie istniejące tu 
zespoły urbanistyczne, obiekty symboliczne, przestrzenie publiczne oraz zieleń miejska 
o ogromnej wartości kulturowej dla miasta. Podkreślają one jego tożsamość i są związa-
ne z zachowaną strukturą śródmiejską oraz przemysłową historią miasta. Obiekty zloka-
lizowane w obszarze LPR zostały uznane za dodatkowy atut dla budowania ożywienia 
gospodarczego w oparciu o wzrost ruchu turystycznego. Chodzi tu o ul. Piotrkowską, te-
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reny dawnego imperium Izraela Poznańskiego (obecnie centrum handlowo-rozrywkowe 
Manufaktura), imperium Karola Scheiblera, obejmujące między innymi obszar Księżego 
Młyna, plac Wolności oraz wiele zabytkowych obiektów sakralnych, kamienic, rezydencji 
i pałacyków dawnych fabrykantów. Rozpatrzono istniejącą strukturę funkcjonalno-prze-
strzenną obszaru kryzysowego, z uwypukleniem funkcji o randze i zasięgu stwarzających 
możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego. Dokonano także analizy stanu przestrze-
ni publicznych, powiązań komunikacyjnych oraz wykonanych i planowanych inwestycji. 
Istotnym kryterium wyboru obszaru LPR było istnienie przestrzeni lub obiektów poten-
cjalnie korzystnych dla programu rewitalizacji, dających możliwości przekształceń istnie-
jących przestrzeni publicznych oraz kreowania nowych przestrzeni, rehabilitacji i adapta-
cji obiektów o dużej “nośności” przestrzennej, społecznej i gospodarczej. 

Obszar poddany został także analizom społecznym, na podstawie których scharak-
teryzowano go pod względem demografi cznym oraz wyznaczono trzy najbardziej do-
tkliwe problemy z szerokiej gamy problemów społecznych dotyczących mieszkańców. 
Są nimi: bezrobocie, bieda i przestępczość.

Pomimo że cały wyznaczony w LPR obszar jako kryzysowy wymaga podjęcia 
działań rewitalizacyjnych, nie jest jednak możliwe podjęcie jednocześnie działań rewi-
talizacyjnych na całym tym obszarze. Stąd też wybrane zostały na terenie LPR miej-
sca szczególnej koncentracji działań rewitalizacyjnych, tj. obszar pilotażowy i obszary 
priorytetowe (ryc. 9.2). Obszarem pilotażowym, od którego należy rozpocząć proces 
rewitalizacji w Łodzi w ramach LPR jest kwartał zabudowy ograniczony ulicami: Piotr-
kowską, Tuwima, Kilińskiego i Piłsudskiego. Do obszarów priorytetowych natomiast 
należą: otoczenie Dworca Fabrycznego i ul. Narutowicza, obszar styku Manufaktury ze 
Śródmieściem, Wodny Rynek i Księży Młyn.

Aby zachować zasadę zrównoważonego rozwoju, proponuje się podjęcie w obsza-
rze pilotażowym następujących działań:
– dążenie do zagospodarowania terenów wysokiej intensywności, które sprzyjać bę-

dzie intensyfi kacji życia miejskiego,
– dążenie do zachowania i wzbogacenia funkcji mieszanych,
– konserwacja i rehabilitacja zabudowy historycznej jako elementu tożsamości oraz 

przestrzeni dla osób i instytucji o zróżnicowanym poziomie dochodu,
– konserwacja lub kreacja atrakcyjnej przestrzeni, dzięki formom urbanistycznym, 

architektonicznym i użytym materiałom,
– dążenie do uzyskania form zabudowy i zagospodarowania terenu o wysokiej jako-

ści estetycznej,
– tworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych przestrzeni publicznych,
– zagospodarowanie zorientowane na użytkownika pieszego,
– wprowadzenie zieleni ulicznej,
– inwestycje wielokubaturowe realizowane z towarzyszeniem rozwiązań w małej 

skali,
– priorytet transportu publicznego,
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LEGENDA:

Granice obszaru objętego 
programem rewitalizacji

Kolej obwodowa

Obszary pilotażowy  
i priorytetowe

Ulica Nawrot

Ryc. 9.2. Obszar pilotażowy i priorytetowe wyznaczone w LPR Łodzi
Źródło: opracowanie własne. 

– planowanie dla społeczności lokalnej i z jej udziałem,
– aktywizacja gospodarcza,
– kreatywność w zarządzaniu procesem rewitalizacji.

Proponowane działania mają na celu zatrzymanie regresu obszaru centralnego 
Łodzi oraz wzmocnienie funkcji metropolitalnych. Działania rewitalizacyjne dla ob-
szarów wskazanych w LPR jako pilotażowy i priorytetowe zawsze powinny się rozpo-
czynać od wykonania wszechstronnych analiz i studiów, pokazujących słabe i mocne 
strony danego terenu oraz jego szczególne uwarunkowania przestrzenne, społeczne 
i gospodarcze.

Ostatnią część LPR zajmuje opis procesu monitorowania zachodzących przemian. 
Przedstawiono wybrane, wzorcowe wskaźniki oceny postępów procesu rewitalizacji 
(produkty, rezultaty, oddziaływania), wytypowano także wskaźniki do wykorzystania 
przy tworzeniu projektów, z wyróżnieniem podziału na wskaźniki dotyczące programów 
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społecznych, gospodarczych, poprawy stanu środowiska i modernizacji przestrzeni pu-
blicznych. W ramach aktualizacji LPR w 2009 r. został uzupełniony o dwa załączniki. 
Pierwszy prezentujący informacje na temat przeprowadzonych konsultacji społecznych 
poszczególnych programów, projektów, drugi − przedstawiający listę zebranych projek-
tów realizowanych/planowanych do realizacji przez różne podmioty.

9.4. Programy i projekty w ramach obszarów pilotażowego 
i priorytetowych
Dla każdego z obszarów wskazanych w LPR jako pilotażowy i priorytetowe przy-

gotowane zostały osobne programy i zestawy działań. Można stwierdzić, że podstawy 
łódzkiej rewitalizacji stanowią następujące programy:
1.  Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszarów Centralnych Łodzi. 
2.  Program Nowe Centrum Łodzi. 
3.  Program rewitalizacji domów familijnych. 

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszarów Centralnych Łodzi (ZPROCŁ) 
powstał dla dwóch z obszarów: pilotażowego (ulice: Piotrkowska, Tuwima, Kilińskie-
go i Piłsudskiego – obszar południowy na ryc. 9.3) i jednego z obszarów prioryteto-
wych, którym jest styk Manufaktury ze strukturą zabudowy Śródmieścia (kwartał ulic: 
Wólczańska, Próchnika, Piotrkowska, Zielona – obszar północny na ryc. 9.3)7. Prace 
nad ZPROCŁ na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi realizowane były od września 2004 do 
grudnia 2005 r. przez Zespół Prorevita, któremu przewodniczył prof. zw. dr hab. inż. 
arch. Krzysztof Pawłowski. W skład Zespołu Prorevita weszło około 40 specjalistów 
i naukowców, którzy opracowywali poszczególne elementy ZPROCŁ w kilku gru-
pach badawczych, z których każda miała swojego lidera: Architektura i urbanistyka 
(prof. zw. dr hab. inż. arch. Krzysztof Pawłowski), Infrastruktura techniczna (prof. dr 
hab. inż. Maciej Urbaniak), Inwentaryzacja urbanistyczna, demografi a, program ob-
sługi ruchu turystycznego (prof. zw. dr hab. Stanisław Liszewski), Zagadnienia socjo-
logiczne (dr hab. Paweł Starosta), Zagadnienia gospodarcze, fi nansowe, ekonomika 
przekształceń, zarządzanie rewaloryzacją (prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski), Ko-
munikacja i transport (prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki).   Prace Zespołu Prorevita 
poddane były konsultacjom środowiskowym i społecznym oraz ostatecznie odebrane 
przez Zespół ds. rewitalizacji.

Główne kryteria doboru obszarów wskazane, przez Zespół Prorevita, były nastę-
pujące:
– zróżnicowana struktura przestrzenna,

7 Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszarów Centralnych Łodzi, opracowanie niepublikowane, 
przygotowane na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi w latach 2004-2005 r. przez Zespół Prorevita pod 
kierownictwem prof. zw. dr. hab. inż. arch. Krzysztofa Pawłowskiego, dostępne na stronach iner-
netowych Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl
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– spełnienie warunków uznania obszaru za kryzysowy pod względem społecznym, 
destrukcji przestrzeni, kolizji komunikacyjnych,

– stymulacja rozpoczętych procesów odnowy − wzmocnienie procesu inwestowania,
– wzmocnienie procesów synergii.

Ryc. 9.3. Obszary objęte Zintegrowanym Programem Rewitalizacji Obszarów 
Centralnych Łodzi. 

Źródło: www.uml.lodz.pl

W ramach ZPROCŁ dla dwóch ww. obszarów przeprowadzono bardzo szczegóło-
we studia i analizy. Prace nad ZPROCŁ podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmował 
przygotowanie dla obu terenów diagnozy stanu wyjściowego i pierwszych propozycji 
koncepcyjnych. W tym etapie opracowano: 
– inwentaryzację urbanistyczną,
– analizę stanu środowiska,
– analizę wartości kulturowych,
– analizę stanu infrastruktury technicznej,
– analizę socjologiczną,
– wariantowe koncepcje zagospodarowania przestrzennego,
– propozycję modelu obsługi komunikacyjnej śródmieścia,
– wstępne analizy ekonomiczne. 
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oraz przeprowadzono konsultacje środowiskowe i społeczne zaproponowanych w wa-
riantowych koncepcjach rozwiązań.

W drugim etapie Zespół Prorevita przygotował:
– wytyczne wynikające z dokumentów strategicznych na poziomie kraju, regionu 

i miasta, wnioski z opracowań I etapu Programu, konsultacji społecznych, środo-
wiskowych i koreferatu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej,

– wskazania do szczegółowych koncepcji zagospodarowania przestrzennego,
– ostateczne koncepcje zagospodarowania przestrzennego dla obu obszarów,
– koncepcję rozwiązań komunikacyjnych dla obszarów opracowania,
– koncepcję rewitalizacji parku Sienkiewicza,
– koncepcję rewitalizacji wybranych fragmentów wnętrz kwartałów,
– analizę stosunków własnościowych i możliwości ich przekształceń,
– politykę mieszkaniową, turystyczną, wspierania przedsiębiorczości,
– analizę ekonomiczną,
– harmonogram prac,
– wskaźniki postępu rewitalizacji.

Materiały opracowane w ramach ZPROCŁ w 2005 r. posłużyły do przygotowania 
kompleksowego projektu miejskiego pn. „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi 
położonego w obrębie ulic Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego”, stano-
wiącego kontynuację działań rewitalizacyjnych dla obszaru pilotażowego. Projekt zgło-
szony został w nowym okresie programowania unijnego do Indykatywnego Planu In-
westycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013. W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowanych zostanie 11 podprojektów, 
dotyczących m.in.: renowacji i adaptacji obiektów pofabrycznych, modernizacji wiel-
komiejskiej zabudowy mieszkaniowej, zapewnienia dostępności do obiektów rewitali-
zowanych i nowych inwestycji gospodarczych poprzez stworzenie przestrzeni publicz-
nych, renowacji zabytkowego parku im. Henryka Sienkiewicza, podniesienia estetyki 
kamienic i podwórek wspólnot mieszkaniowych. Jeden z podprojektów dotyczył będzie 
realizacji działań z udziałem wspólnot mieszkaniowych, które będą wybierane przez 
Urząd Miasta w drodze konkursowej.

Działania w rejonie pilotażowym Urząd Miasta rozpoczął w 2004 r. projektem pn. 
„Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – renowacja bu-
dynków przy ul. Nawrot 7” (fot. 9.5), który w prawie 75 % sfi nansowany został z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt pochłonął 1/3 puli środków przeznaczonych 
na rewitalizację w całym województwie łódzkim w okresie programowania 2004-2006. 
Ta proporcja przekonująco obrazuje relacje między zapotrzebowaniem na środki na re-
witalizację w ramach ZPORR (przy wszystkich ograniczeniach kwalifi kowalności pro-
jektów) a ich podażą. Fundusze unijne mogły zaspokoić zatem jedynie niewielki ułamek 
potrzeb miast i pozwoliły na wykreowanie projektów-impulsów. 
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Fot. 9.5. Renowacja budynku przy ul. Nawrot 7
Zdjęcie: E. Kowalska.

Fot. 9.6. Renowacja zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot 16
Zdjęcie: E. Kowalska.
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Wyżej wspomniany jednak miejski projekt modernizacji zabudowy przy ul. Nawrot 
7 oraz zorganizowanie w tym rejonie kolejnego projektu pn. „Rewitalizacja wielko-
miejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ulicy Nawrot – rozwój infrastruktury turystycznej 
i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16“ (fot. 9.6) 
zrealizowanego z kolei za pomocą środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, ale tym razem w ramach działań skierowanych na rozwój tury-
styki spowodował, że do odnowy ul. Nawrot przyłączyło się Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego oraz przedsiębiorcy. Wszystkie te przedsięwzięcia, zarówno miejskie, 
jak i prywatne, znacząco poprawiły estetykę zabudowy w tym rejonie oraz wzmocniły 
funkcję mieszkaniową. 

Program Nowe Centrum Łodzi8

W 2007 roku zgłoszono do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 jeszcze jeden pro-
jekt dotyczący rewitalizacji obiektów dawnej elektrociepłowni EC1 i jej adaptacji na 
cele kulturalno-artystyczne. 31 lipca 2007 r. podpisano umowę o współpracy z PKP SA 
i PLK SA, która dotyczy nawiązania partnerstwa w celu uregulowania stanu prawne-
go terenu Stacji Kolejowej Łódź Fabryczna i realizacji projektu Nowe Centrum Łodzi, 
w tym wykonania prac związanych opracowaniem wspólnej koncepcji koordynacyjno-
komunikacyjnej. Zaraz potem w sierpniu 2007 r. przyjęty został przez Radę Miejską 
w Łodzi Program Nowe Centrum Łodzi dla kolejnego priorytetowego w ramach LPR 
obszaru, a mianowicie otoczenia Dworca Łódź Fabryczna i ul. Narutowicza.

Program obejmuje swym zasięgiem prawie 90 ha terenu, ograniczonego ulicami: 
Tuwima, Narutowicza, Sienkiewicza oraz Kopcińskiego, na którym znajduje się Dwo-
rzec Łódź Fabryczna wraz z jego infrastrukturą i otoczeniem. Istotnymi elementami 
przekształceń na tym obszarze są wszelkie przedsięwzięcia dotyczące przeniesienia 
infrastruktury kolejowej dworca pod ziemię oraz stworzenia nowoczesnych rozwiązań 
związanych z transportem, które zoptymalizują obsługę komunikacyjną tego obszaru. 
Efektem tych działań będzie zbudowanie węzła komunikacyjnego łączącego funkcje 
transportu miejskiego, regionalnego i międzynarodowego. Te działania podejmowane 
będą przez miasto z głównymi partnerami Polskimi Kolejami Państwowymi SA i Polski-
mi Liniami Kolejowymi SA na podstawie podpisanego w lipcu 2007 r. porozumienia.

Teren Nowego Centrum Łodzi podzielony został na dwie strefy (ryc. 9.4): strefa 
1 (około 30 ha), w której ma dominować funkcja kulturalna, z zachowaniem funkcji 
pozwalających na całodobowe życie tego obszaru. W strefi e tej zgodnie z dyspozycją 
przestrzenną opracowaną przez światowej sławy luksemburskiego architekta R. Kriera 
(ryc. 9.5) realizowane będą następujące projekty: Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na 
cele kulturalno-artystyczne, Specjalna Strefa Kultury ze Specjalną Strefą Sztuki, Rynek 
oraz Centrum Festiwalowe. Nastąpią też przekształcenia związane z przebudową Dwor-

8 Uchwała Nr XVII/279/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia 
Programu Nowe Centrum Łodzi.
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ca Łódź Fabryczna. Strefa 2 (około 60 ha) to obszar, na którym będą dominowały przed-
sięwzięcia komercyjne umożliwiające utrzymanie funkcji kulturalnych w strefi e 1. 

Ryc. 9.4. Program Nowe Centrum Łodzi − podział na strefy
Źródło: Program Nowe Centrum Łodzi, Urząd Miasta Łodzi.

Granica konkursu na SSS

Granica terenu SSK, który stanowi kołnierz 
urbanictyczny sla konkursu na SSS
Obszar zabudowy w kołnierzu urbanistycznym 
do uwzględnienia w projekcie konkursowym
„AGORA” na obszarze SSS
„Ambasadorownie” – fronty budynków

Ślad tunelu kolejowego na poziomie – 15 m

Zabudowa na terenach kolejowych w tym 
dworzec kolejowo-autobusowy
Obszar przewidziany pod 
CENTRUM FESTIWALOWE
Budynki EC1 Zachód
Zespół obiektów EC1 Wschód
Budynki do adaptacji

Zieleń projektowana i istniejąca

Drogi projektowane i istniejące

Osie kompozycyjno-widokowe

Akcenty urb.-arch w przestrzeni publicznej 
ulic i placów
Rynek KORBO – przestrzeń publiczna imprez 
masowych
Podziemna ulica klasy L 1×2 na  
głębokości – 6,30 m
Sugerowane przejścia (przejazdy)

Konkurs na
SPECJALNĄ STREFĘ SZTUKI
w ramach
SPECJALNEJ STREFY KULTURY

Ryc. 9.5. Dyspozycja przestrzenna R. Kriera dla strefy 1 Programu Nowe Centrum 
Łodzi

Źródło: Program Nowe Centrum Łodzi, Urząd Miasta Łodzi.
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W Łodzi nie ma typowego centrum. Życie miasta koncentruje się raczej wzdłuż ul. 
Piotrkowskiej, a nie na obszarze wokół rynku lub placu. Realizacja programu ma spo-
wodować wykreowanie takiego centrum Łodzi, które stanowić będzie miejsce rozrywki 
i kultury z bogatą ofertą spędzania wolnego czasu. Skoncentrowana będzie tu w dużej 
mierze funkcja kulturalna, która pozwoli wzbogacić i uzupełnić obecnie istniejące pro-
pozycje kulturalne miasta, organizować imprezy na dużą skalę oraz wzmocnić znacze-
nie znajdujących się w niedalekim sąsiedztwie ważnych instytucji kultury, takich jak 
Teatr Wielki czy Filharmonia Łódzka. 

Program Nowe Centrum Łodzi wraz z opracowanymi dyspozycjami przestrzen-
nymi pozwoli uporządkować pod kątem urbanistycznym i własnościowym istotny ob-
szar miasta oraz nadać mu zupełnie nową funkcję i jakość. W mieście istnieje potrzeba 
tworzenia bezpiecznych przestrzeni publicznych, które służyć będą zarówno łodzia-
nom, jak i przybywającym tu na liczne łódzkie imprezy gościom. Łódź będąc ważnym 
ośrodkiem kulturalnym, stała się miastem festiwalowym. Odbywa się tu cyklicznie 
przeszło sześćdziesiąt różnego rodzaju ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali 
i konkursów, które przyczyniają się do promocji miasta i sprawiają, iż każdego roku 
Łódź odwiedzana jest przez wielu znanych artystów. Do organizacji tego typu im-
prez potrzebne są w mieście odpowiednio przystosowane i wyposażone obiekty oraz 
dostępne przestrzenie publiczne. Łódź stara się ponadto o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury w 2016 r. 

Cel programu
Celem głównym programu Nowe Centrum Łodzi jest wykreowanie nowego obsza-

ru funkcjonalnego centrum miasta poprzez:
– stworzenie dostępnych, bezpiecznych i atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów 

przestrzeni publicznych,
– rewitalizację obszarów poprzemysłowych i kolejowych,
– stworzenie nowych przestrzeni do inwestowania, 
– wzmocnienie funkcji metropolitalnych,
– wzmocnienie funkcji kulturalnej,
– zachowanie istotnych elementów tkanki urbanistycznej stanowiących o tożsamości 

i historii tego obszaru,
– stworzenie multimodalnego węzła komunikacyjnego (kolei dużych prędkości, ko-

lei regionalnej, komunikacji autobusowej oraz komunikacji miejskiej).

Główne założenia programu sprowadzały się do idei jego realizacji przez zaanga-
żowanie w cały proces środków prywatnych, które częściowo pokryją wydatki związa-
ne z inwestycjami publicznymi. Program zakłada wybór inwestora strategicznego dla 
spółki celowej do realizacji programu w strefach 1 i 2. Przedmiotem działalności spółki 
mają być zadania z wyłączeniem projektów prowadzonych wyłącznie przez miasto tj. 
„Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” oraz „Specjalna Strefa 
Sztuki”. 
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W ramach programu przeprowadzane będą przez różne podmioty następujące dzia-
łania, które pozwolą na zrealizowanie jego celu oraz wdrożenie przygotowanych dyspo-
zycji przestrzennych:
– przeprowadzanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych,
– porządkowanie „starej” tkanki urbanistycznej,
– zagospodarowanie wolnych przestrzeni,
– uporządkowanie lub stworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni publicz-

nych,
– zdiagnozowanie i dostosowanie obecnej struktury własności do realizacji celów progra-

mu oraz podjęcie działań w celu wyodrębnienia spójnych obszarów inwestycyjnych,
– renowacja budynków o wartości architektonicznej, zabytkowej i znaczeniu histo-

rycznym,
– adaptacja, przebudowa, remonty budynków oraz przestrzeni użyteczności publicz-

nej,
– przebudowa, wymiana, remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, 

grzewczej (z rozważeniem zasilania geotermalnego) i gazowej,
– aktywizacja gospodarcza z wyłączeniem produkcji przemysłowej,
– poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości,
– tworzenie nowych miejsc pracy,
– poprawa stanu środowiska naturalnego,
– poprawa funkcjonalności systemu komunikacyjnego,
– przebudowa Dworca Łódź Fabryczna wraz z jego otoczeniem,
– zmiana funkcji terenów poprzemysłowych i kolejowych,
– remonty, prace rozbiórkowe, przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów, in-

frastruktury i urządzeń poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego 
terenu,

– tworzenie lub modernizacja parków i terenów zielonych.

Kluczowym projektem dla rozwoju obszaru Nowego Centrum Łodzi jest całe przed-
sięwzięcie związane z przebudową Dworca Łódź Fabryczna wraz z infrastrukturą wokół 
niego i utworzeniem w tym miejscu multimodalnego węzła komunikacyjnego. Miasto 
wraz z partnerami PKP SA oraz PKP PLK SA pracuje nad właściwym przygotowaniem 
tej ogromnej i dość skomplikowanej inwestycji. W 2011 r. planowane jest zamknięcie 
Dworca Łódź Fabryczna z jednoczesnym przeniesieniem obsługi komunikacyjnej na sta-
cję Łódź Widzew. Obecnie trwają prace mające na celu rozbudowę Dworca Łódź Widzew 
i przystosowanie go do przejęcia obsługi odpowiednio większej liczby pasażerów.

Obecnie najbardziej zaawansowany w realizacji w ramach programu jest projekt „Re-
witalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”. Partnerem w tym projekcie 
jest Fundacja Sztuki Świata oraz, specjalnie powołana do wdrażania projektu i prowadze-
nia później w nim działalności kulturalnej, Instytucja Kultury „EC1 Łódź Miasto Kultury”. 
W ramach projektu przeprowadzono do tej pory wiele ekspertyz obiektu i terenu, prace pro-
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jektowe oraz zakończono postępowania na wybór wykonawców robót budowlanych. Na 
terenie EC-1 prace budowlane rozpoczną się w 2010 r. Projekt ma być ukończony w 2013 r., 
jego wartość szacunkowa wynosi 266 mln zł. Obejmuje on m. in. prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i inne roboty budowlane w poprzemysłowych obiektach w celu przystosowania 
ich do nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej rewitalizowanych terenów. W obiekcie w obiekcie EC-1 Wschód ma być 
centrum sztuki fi lmowej, w obiekcie EC-1 Zachód ma powstać interaktywne centrum nauki 
i techniki, a gospodarzem EC-1 Południowy Wschód ma być Semafor (zdobywca Oskara za 
fi lm „Piotruś i wilk”), wykorzystujący obecnie ten budynek na Muzeum Bajki. 

Ryc. 9.6. Wizualizacja obiektu EC-1 Wschód − Centrum Sztuki Filmowej
Źródło: Home of Houses Sp. z o.o. 

Ryc. 9.7. Wizualizacja obiektu EC1 Zachód − Muzeum Nauki i Techniki
Źródło: Biuro Realizacji Inwestycji „Fronton” Sp. z o.o. oraz Mirosław Wiśniewski − Urbanistyka 
i Architektura Sp. z o.o.
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Kolejny projekt realizowany przez Urząd Miasta w ramach programu Nowego Cen-
trum Łodzi to Specjalna Strefa Sztuki. W drodze otwartego konkursu w 2008 r. wyłoniono 
koncepcję architektoniczną i wykonawcę prac projektowych. Prace projektowe prowadzi 
niemieckie biuro architektoniczne Möller Architekten. Obecnie trwają prace projektowe. 
W 2010 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt Specjalna Strefa Sztuki obejmuje 
budowę nowoczesnego obiektu infrastruktury kultury spełniającego najwyższe kryteria 
technologiczne dla innowacyjnej prezentacji dzieł sztuki współczesnej. Projekt pozwoli 
przedstawić bogaty dorobek muzeów oraz galerii polskich i zagranicznych. Ciekawa, no-
woczesna architektura budynku stanowić będzie wyróżniający się akcent Programu Nowe 
Centrum Łodzi. Projekt zgłoszony został do konkursu organizowanego przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko“ z Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe“ Działanie 11.2 „Rozwój 
oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym“. Przewidywana 
wartość projektu − 383 mln zł. Okres realizacji projektu to lata 2008-2014.

Ryc. 9.8. Wizualizacja obiektu Specjalnej Strefy Sztuki
Źródło: Biuro Architektoniczne Möller Architekten. 
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Ryc. 9.9. Wizualizacja obiektu Specjalnej Strefy Sztuki
Źródło: Biuro Architektoniczne Möller Architekten. 

Program rewitalizacji domów familijnych9

Dawne domy robotnicze budowane przez łódzkich fabrykantów na Księżym Mły-
nie, pl. Zwycięstwa oraz przy ul. Ogrodowej ulegają od wielu lat systematycznej degra-
dacji, zarówno jeśli chodzi o tkankę urbanistyczną, jak i nawarstwianie problemów spo-
łecznych. Miasto opracowało dla nich Program rewitalizacji domów familijnych, zwany 
dalej PRDF, który opiera się na mechanizmie zamiany nieruchomości przy włączeniu 
w ten proces inwestora prywatnego. 

Opracowanie PRDF poprzedziły szerokie badania społeczne. Przez trzy tygodnie 
realizacji badania socjologicznego (od 15 stycznia do 4 lutego 2007 r.) ankieterom i pra-
cownikom specjalnie utworzonych punktów kontaktowych udało się zasięgnąć opinii 
81 % respondentów – mieszkańców obszarów objętych PRDF. Z analizy uzyskanych 
danych wynikało, że ponad 91 % ankietowanych (najemców i właścicieli) jest przy-
chylnych programowi. PRDF objętych zostało łącznie 1111 mieszkań (w tym 53 w mo-
mencie przyjmowania programu stanowiły własność prywatną) oraz 14 lokali użytko-
wych znajdujących się w 25 budynkach, w trzech bardzo atrakcyjnych lokalizacjach 
w mieście. Na terenach tych mieszka łącznie ok. 2,6 tys. osób. 

9 Uchwała Nr XXII/464/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia 
Programu rewitalizacji domów familijnych.
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Fot. 9.7. Domy familijne na Księżym Młynie
Zdjęcie: E. Kowalska. 

Fot. 9.8. Domy familijne przy ul. Ogrodowej 
Zdjęcie: E. Kowalska. 
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Cele programu
1. Poprawa warunków życia mieszkańców domów familijnych przez:

– poprawę warunków lokalowych,
– aktywizację zawodową bezrobotnych.

2. Rewitalizacja domów familijnych poprzez:
– zachowanie istotnych elementów tkanki urbanistycznej, podkreślających 

tożsamość miejsca,
– zachowanie istotnych zabytkowych elementów budynków,
– modernizację domów familijnych,
– podniesienie standardu mieszkań, 
– pozostawienie dostępności terenów dla łodzian i turystów. 

Główne założenia programu
1. Proces rewitalizacji domów familijnych ma się opierać na mechanizmie zamia-

ny nieruchomości. Zakłada, że inwestor wybrany w drodze konkursu, wybuduje 
nowe budynki mieszkalne dla obecnych mieszkańców domów familijnych. Na-
stępnie przekaże je na własność miastu, a w zamian otrzyma domy familijne objęte 
PRDF.

2. Wybór inwestora do realizacji PRDF ma nastąpić w drodze konkursu10.
3. Mieszkania przekazane miastu przez inwestora budowane i wyposażane będą zgodnie 

ze standardem, w jakim obecnie gmina oddaje do użytku nowe mieszkania komunalne. 
4. Miasto może wydzierżawić na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym na rzecz 

inwestora, wskazane przez siebie nieruchomości do realizacji na ich terenie budyn-
ków mieszkalnych, z jednoczesnym udzieleniem prawa do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane. Inwestor może także dysponować własnym gruntem, 
przystępując do konkursu na realizację PRDF.

5. Aby nie stworzyć bariery czynszowej i umożliwić wykup nowych mieszkań na wła-
sność, miasto stworzyło preferencyjne warunki dla mieszkańców objętych PRDF. 
Dla decydujących się na przeprowadzkę do nowo wybudowanych przez inwestora 
budynków zaproponowano:
– preferencyjną stawkę czynszu11 − na poziomie stawki czynszu, jaką mieszkańcy 
płacą obecnie w domach familijnych,

10 W 2007 r. zakładano przeprowadzenie konkursu na podstawie Kodeksu Cywilnego, obecnie roz-
ważane jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych 
w formule dialogu konkurencyjnego.

11 Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr VI/84/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 
2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Łódź na lata 2007-2011 w części dotyczącej zasad polityki czynszowej w mieszkaniach 
usytuowanych w budynkach przekazanych do mieszkaniowego zasobu gminy przez inwestorów 
z przeznaczeniem na lokale zamienne w ramach realizacji programów rewitalizacyjnych zastoso-
wanie ma 15% obniżka stawki bazowej czynszu.
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– możliwość wykupu mieszkań z obowiązującą w mieście bonifi katą12.
6. Zostanie stworzona odpowiednia oferta wariantów zamiany lokali mieszkalnych 

dla najemców oraz właścicieli.
7. Zamiana nieruchomości ma się dokonywać, zgodnie z ustawą o gospodarce 

nieruchomościami, sukcesywnie, w miarę przekazywania Miastu przez inwestora 
lokali mieszkalnych.

8. Miasto weźmie na siebie cały społeczny aspekt procesu. Poprowadzi rozmowy 
z mieszkańcami, dokona zamian lokali mieszkalnych, zbuduje program społecz-
ny.

Warto tu wspomnieć, że mechanizm zamiany nieruchomości na mniejszą skalę zo-
stał już wcześniej w Łodzi zastosowany. Na podobnych zasadach dokonano zamiany 
nieruchomości z Łódzkim Zakładem Energetycznym (ŁZE). Miasto oddało ŁZE nie-
ruchomość zabudowaną przy ul. Piotrkowskiej 58, a w zamian stało się właścicielem 
11 wyodrębnionych nieruchomości lokalowych. Podstawą rozliczenia stała się wycena 
wartości zamienianych nieruchomości, w efekcie której ŁZE dopłacił miastu różnicę 
wartości. Obecnie ŁZE przystępuje do gruntownej rewitalizacji przejętego obiektu, która 
przywróci fasadzie kamienicy oryginalny wygląd z końca XIX w. Budynek praktycznie 
zostanie odtworzony od podstaw, a jego wnętrze dostosowane do potrzeb biurowych.

PRDF przygotowywany był w 2007 r., w warunkach sprzyjającej koniunktury na 
rynku nieruchomości i zainteresowaniu inwestorów nowymi przedsięwzięciami. Zło-
żony w Radzie Miejskiej w czerwcu 2007 r. projekt programu przyjęty został, po wielu 
burzliwych dyskusjach, dopiero pół roku później. W styczniu 2008 r. powołano komisję 
do wyboru inwestora i rozpoczęły się prace nad projektem regulaminu postępowania 
przy wyborze partnera do realizacji PRDF. Rozpoczęły się także trudne negocjacje i roz-
mowy z właścicielami, przeprowadzano inwentaryzacje budynków i sporządzono listę 
terenów miejskich pod inwestycje mieszkaniowe. 

W czerwcu 2008 r. PRDF otrzymał I nagrodę w konkursie „Dobre Praktyki PPP“, 
współorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki. Został doceniony przez specja-
listów i zdobył uznanie za nowatorski sposób realizacji ważnego zadania publicznego, 
jakim jest zapewnienie przez gminę dostępu do mieszkań oraz wsparcie odnowy zabyt-
kowej substancji miejskiej. Rozwiązania w nim przyjęte uznano za modelowe, gdyż 
mogą być z powodzeniem stosowane przez inne podmioty publiczne.

12 Stosownie do § 3 ust. 1 lit. b uchwały Nr LXXXV/817/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 
kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali 
mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących 
własność Gminy Łódź (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 13, poz. 80), zmienionej uchwałami Rady 
Miejskiej w Łodzi: Nr IX/115/03 z dnia 19 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 109, poz. 
1082), Nr XXX/478/04 z dnia 19 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 185, poz. 1676), Nr 
VI/85/07 z dnia 21 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 85, poz. 711), Nr XII/196/07 z dnia 
30 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 199, poz. 1866) i Nr XVIII/362/07 z dnia 12 wrze-
śnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 314, poz. 2858).
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W ramach nagrody − w postaci dotacji celowej Ministerstwa Gospodarki − prze-
prowadzono w 2008 r. wiele przydatnych analiz przedrealizacyjnych dla PRDF, w tym:
– analizę ekonomiczno-fi nansową, analizę prawną oraz oceny ryzyk13,
– ocenę wartości historycznych zabytkowych zespołów domów familijnych,
– analizę rynku nieruchomości oraz istotnych postanowień umowy o współpracy 

z inwestorem,
– opracowano wstępne koncepcje programowo-przestrzenne zagospodarowania terenu.

Analizy te okazały się bardzo istotne w czasie zmieniającej się dynamicznie pod 
koniec 2008 r. sytuacji ekonomicznej, w szczególności na rynku bankowym i rynku 
nieruchomości. Po wielu analizach, studiach oraz rozmowach z inwestorami zaintereso-
wanymi wcześniej partycypacją w PRDF okazało się, iż nie ma sensu w 2008 i 2009 r. 
ogłaszać postępowania na wybór inwestora. Spadło bowiem zdecydowanie zaintereso-
wanie zaangażowaniem się prywatnego kapitału w PRDF. Czas ten wykorzystany został 
przez Urząd Miasta między innymi na tworzenie Społecznej Strategii Rewitalizacji oraz 
na modyfi kowanie wstępnych koncepcji, opracowanych w ramach nagrody, służących 
do prowadzenia rozmów z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na temat 
wytycznych. Miasto pierwotnie zakładało, że to inwestor przygotuje koncepcje zago-
spodarowania zabytkowych obiektów poprzemysłowych i tym samym ryzyko związane 
z ich uzgadnianiem z konserwatorem zabytków weźmie na siebie. Sytuacja na rynku 
postawiła miasto w nowej sytuacji, dlatego też wykorzystano pieniądze z nagrody na 
opracowanie wstępnych koncepcji zagospodarowania wartościowych obszarów, które 
mają pozwolić na uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytycznych 
i określić wstępnie funkcje oraz zakres możliwych zmian w zabytkowych budynkach. Te 
informacje bowiem są kluczowe dla inwestora i mają ogromny wpływ na podejmowaną 
przez niego decyzje o włączeniu się w przedsięwzięcie. Ponadto PRDF jest prezento-
wany podczas licznych konferencji i spotkań. Za szczególnie wartościowe uznaje się te 
spotkania, które dają możliwość bezpośredniego dotarcia do potencjalnych inwestorów 
i zainteresowania ich programem. Obecnie monitorowane są na bieżąco zmiany zacho-
dzące na rynku nieruchomości oraz podejmuje się próby przystosowania założeń PRDF 
do nowej sytuacji, z zastosowaniem znowelizowanej ustawy o partnerstwie publiczno-
prywatnym14.

13 Analizy zgodne z zapisami nieaktualnej już Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publicz-
no-prywatnym (Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1420 z późn. zm.).

14 W trakcie przygotowywania założeń PRDF i jego realizacji w 2008 r. oraz w momencie otrzyma-
nia nagrody z Ministerstwa Gospodarki obowiązywała Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partner-
stwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1420 z późn. zm.), która w tym czasie 
straciła moc i została zastąpiona nową Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. z 2009 r. nr 19 poz. 100).
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9.5. Społeczna Strategia Rewitalizacji
Na terenie objętym łódzkim LPR podejmowanych jest i będzie wiele działań 

rewitalizacyjnych w ramach opisywanych powyżej programów i projektów. Przed-
sięwzięcia te jednak koncentrują się w dużej mierze na tkance materialnej i inwesty-
cyjnej, czyli obejmują działania tzw. twarde. Wszystkie one jednak, aby miały sens 
i przyniosły odpowiedni efekt w przyszłości, potrzebują silnego wsparcia w sferze 
społecznej. 

Myślenie w Łodzi o kompleksowym projekcie społecznym pojawiło się przy two-
rzeniu założeń PRDF oraz prowadzeniu konsultacji i rozmów z mieszkańcami tych tere-
nów. W 2008 roku miasto wystartowało w konkursie w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki i pozyskało środki na stworzenie dla całego obszaru LPR Społecznej 
Strategii Rewitalizacji. 

Projekt ten podzielony został na dwa etapy. W pierwszym przeprowadzono ba-
dania, które posłużyły pozyskaniu danych demografi czno-społecznych oraz pozwoliły 
na sformułowanie trafnej diagnozy problemów społecznych występujących na terenie 
LPR. W drugim etapie opracowano na podstawie raportu badań dokument Społecznej 
Strategii Rewitalizacji15, w ramach którego określone zostały metody rozwiązywania 
wskazanych w diagnozie problemów społecznych, instrumenty pomocy mieszkańcom, 
sposoby ich realizacji i fi nansowania. Podano także szereg przykładowych projektów 
planowanych do realizacji przez różne instytucje i podmioty, które wpisują się w zało-
żenia Społecznej Strategii Rewitalizacji. Do prac nad strategią udało się zaangażować 
wielu specjalistów zajmujących się różnymi problemami społecznymi, wywodzących 
się zarówno ze środowiska naukowego, jak i różnych instytucji i organizacji pozarządo-
wych. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Łodzi 
objętych LPR i procesami rewitalizacji. 

Cele nadrzędne Społecznej Strategii Rewitalizacji to:
– aktywizacja rynku pracy,
– przygotowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin z grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– zapewnienie równych szans rozwoju osobom z grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym przez ułatwienie im dostępu do edukacji, kultury i sportu,
– rozwój instytucjonalny i rozwój zasobów ludzkich.

Powyższe cele pokazują, na jakich obszarach powinny koncentrować się sku-
teczne działania społeczne. Dość ważnym elementem, oprócz wdrażania projektów 
skierowanych bezpośrednio do mieszkańców, jest kształcenie profesjonalnej kadry, 
która zajmować się będzie „zawodowo” kreowaniem i prowadzeniem projektów 
społecznych na terenach kryzysowych. Społeczna Strategia Rewitalizacji ma za za-

15 Projekt „Społeczna Strategia Rewitalizacji” współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizator Projektu: Urząd Miasta Łodzi, Łódź, 
2009 r.
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danie integrować różne działania społeczne na terenie LPR oraz wspomagać two-
rzenie nowych projektów przez organizacje pozarządowe i ubieganie się o środki na 
ich realizację.

9.6. Zarządzanie procesami rewitalizacji w Łodzi
W sierpniu 2004 r. powołany został zarządzeniem16 Prezydenta Miasta Zespół za-

daniowy ds. rewitalizacji oraz Pełnomocnik ds. Rewitalizacji w randze Wiceprezyden-
ta. Zespół składał się z dyrektorów poszczególnych jednostek Urzędu Miasta Łodzi17. 
Głównym zadaniem Zespołu zadaniowego było wypracowanie rozwiązań organiza-
cyjnych usprawniających proces realizacji LPR oraz koordynacja działań wszystkich 
uczestników programu rewitalizacji. W tym czasie Wydział Strategii i Analiz Urzędu 
Miasta Łodzi stanowił jednostkę zlecającą prace nad LPR i ZPROCŁ oraz organizującą 
prace Zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji. W 2006 roku powołano także w Wydziale 
Strategii i Analiz Wieloosobowe stanowisko ds. Rewitalizacji i Wieloletnich Planów In-
westycyjnych, do zadań którego należało m. in.: zbieranie i analizowanie informacji od 
jednostek UMŁ o realizacji zadań i inicjatyw związanych z tematyką rewitalizacji, or-
ganizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami poszczególnych jednostek UMŁ, 
obsługa Zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji oraz koordynowanie, monitorowanie 
i inicjowanie działań rewitalizacyjnych na obszarze LPR. Miało to usprawnić przepływ 
informacji, skoordynować działania rewitalizacyjne w mieście oraz spowodować, żeby 
Dyrektorzy wyznaczeni do pracy w Zespole zadaniowym ds. rewitalizacji pełnili raczej 
rolę kolegium podejmującego strategiczne decyzje w polityce rewitalizacji miasta. 

Każdy projekt w mieście ma swojego opiekuna. Powołano Pełnomocnika Prezy-
denta Miasta Łodzi ds. Realizacji Projektu „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi 
położonego w obrębie ulic Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego w ran-
dze Zastępcy Dyrektora Wydziału Budynków i Lokali”18. Do jego zadań należy:
1) kierowanie i koordynowanie wszelkimi pracami związanymi z realizacją Projektu 

pod względem technicznym, prawno-organizacyjnym i fi nansowym, 

16 Zarządzenie Nr 1981/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie powoła-
nia Zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji oraz Pełnomocnika ds. Rewitalizacji.

17 W skład Zespołu weszli dyrektorzy: Wydziału Strategii i Analiz, Wydziału Budynków i Lokali, 
Wydziału Finansowego, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Kultury, Wydziału Spraw 
Społecznych, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagra-
nicą, Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy oraz Miejski Konserwator Zabytków.

18 Zarządzenie Nr 540/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie 
ustanowienia Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru 
Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego” wraz 
ze zmianą z dnia 6 lutego 2009 r. (Zarządzenie Nr 2802/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi).
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2) reprezentowanie Miasta Łodzi wobec partnerów i podmiotów zewnętrznych 
bez prawa składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Mia-
sta Łodzi,

3) składanie Prezydentowi Miasta sprawozdań o postępie prac nad realizacją Pro-
jektu.
Ciekawym rozwiązaniem jest przekazanie do realizacji projektu „Rewitalizacji 

EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” utworzonej specjalnie w tym celu 
instytucji kultury EC-1 Łódź Miasto Kultury. Tam też powołany został kierownik pro-
jektu. Koordynacja jednak projektu pozostaje w Biurze ds. Inwestycji Urzędu Miasta 
Łodzi. Benefi cjentem bowiem środków unijnych jest Miasto Łódź.

W listopadzie 2008 r., na podstawie kolejnego Zarządzenia19 prezydenta − nad-
zór nad LPR przekazany został do Biura ds.Realizacji i Nadzoru Inwestycji (obecnie 
Biuro ds. Inwestycji), które koordynuje m. in. Program Nowe Centrum Łodzi, projekt 
„Rewitalizacji EC-1 i jej adaptacji na cele kulturalno – artystyczne” oraz Program rewi-
talizacji domów familijnych. W marcu 2009 r. zaktualizowano także Zarządzenie Pre-
zydenta Miasta Łodzi20 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi 
ds. Rewitalizacji oraz powołania Zespołu ds. Rewitalizacji. Podobnie jak w zarządzeniu 
z 2004 r., zespół składa się z dyrektorów jednostek miejskich uczestniczących pośred-
nio lub bezpośrednio w procesach rewitalizacji (Biuro ds. Inwestycji, Wydział Strategii 
i Analiz, Wydział Budynków i Lokali, Architekt Miasta, Miejski Konserwator Zabyt-
ków, Zarząd Dróg, Biuro Partnerstwa i Funduszy, Miejska Pracownia Urbanistyczna, 
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, Instytucja kultury EC1 Łódź – Miasto 
Kultury). Do głównych zadań Zespołu należy:
– monitorowanie działań rewitalizacyjnych na obszarze objętym LPR,
– zapewnienie odpowiednich rozwiązań w zakresie realizacji poszczególnych pro-

jektów rewitalizacyjnych,
– opracowywanie projektów aktualizacji LPR,
– promocja łódzkich działań rewitalizacyjnych.

Zarządzenie to nakłada także obowiązek składania regularnych sprawozdań peł-
nomocnikowi z realizacji projektów rewitalizacji, które są prowadzone przez różne jed-
nostki w mieście (Biuro ds. Inwestycji, Wydział Budynków i Lokali, Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków, Instytucję Kultury EC-1 Łódź −Miasto Kultury). 

19 Zarządzenie Nr 263/W/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające za-
rządzenie w sprawie wskazania inwestycji do prowadzenia przez Biuro ds. Realizacji i Nadzoru 
Inwestycji oraz programów gospodarczych koordynowanych przez Biuro ds. Realizacji i Nadzoru 
Inwestycji (obecnie Biuro ds. Inwestycji).

20 Zarządzenie Nr 2928/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie usta-
nowienia Pełnomocnika oraz powołania Zespołu ds. Rewitalizacji wraz z późniejszymi zmia-
nami wynikającymi jedynie ze zmian osobowych.
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9.7. Podsumowanie
Opracowanie samego Lokalnego Programu Rewitalizacji w Łodzi było szyb-

ką reakcją władz miasta na zapisy uzupełnienia i wytycznych do Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w których narzucono obowiązek 
posiadania Lokalnych Programów Rewitalizacji i ich strukturę. Miasto planowało 
wystartować w konkursie i skorzystać ze środków przeznaczonych na rewitalizację 
w latach 2004-2006 r., co się właściwie udało. Równocześnie trwały prace nad Zin-
tegrowanym Programem Rewitalizacji Obszarów Centralnych Łodzi, które pozwoli-
ły skupić uwagę na tematyce rewitalizacji, pokazać jej wielowątkowość oraz wybrać 
konkretne zadania do realizacji w nowym okresie programowania Unii Europejskiej 
na lata 2007-2013. 

Dodatkowo dobra koniunktura na rynku nieruchomości, moda na adaptowanie 
zabudowy postindustrialnej oraz duże zaangażowanie w tematykę rewitalizacji Pełno-
mocnika ds. rewitalizacji w randze Wiceprezydenta pozwoliły myśleć o rozpoczęciu 
przygotowań do działań rewitalizacyjnych na pozostałych, wskaznych w LPR obszarach 
priorytetowych i podejmowaniu prób realizacji poszczególnych programów i projektów 
w innowacyjnych formach organizacyjnych, we współpracy z różnymi partnerami. Tak 
powstały prezentowane wyżej programy: Program Nowe Centrum Łodzi oraz Program 
rewitalizacji domów familijnych.

Korzystna koniunktura na rynku nieruchomości i ciągły niedobór w Łodzi nowych 
mieszkań oraz powierzchni biurowych i hoteli spowodowały także sporą aktywizację 
developerów i innych prywatnych inwestorów. Dzięki temu przywracane są do nowych 
potrzeb społecznych poszczególne fragmenty miasta. Przykłady łódzkich projektów re-
witalizacji realizowanych przez kapitał prywatny stanowią:
– centrum handlowo-usługowe Manufaktura na obszarze dawnego imperium Po-

znańskiego zrealizowane przez francuskiego inwestora APSYS;
– lofty „U Scheiblera”, gdzie przestrzenie dawnej przędzalni fabryki Scheiblera-

Grohmanna inwestor australijski − OPAL Development − adaptuje na cele miesz-
kaniowe;

– centrum biznesu Textorial Park pełniące funkcje biurowo-usługowe, zrealizowane 
przez St. Paul’s Developments. Centralnym punktem kompleksu jest tu zrewitali-
zowany zabytkowy magazyn bawełny, zaprojektowany przez znanego architekta 
Hilarego Majewskiego;

– obszar Barciński Park, gdzie SGI Komfort buduje nowoczesne apartamenty, które 
powstają na terenie znajdującym się przy byłej, XIX-wiecznej fabryce wyrobów 
wełnianych Salomona Barcińskiego.
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Fot. 9.9. Lofty „U Scheiblera”
Zdjęcie: E. Kowalska.

Fot. 9.10. Textorial Park
Zdjęcie: E. Kowalska.
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Fot. 9.11. Barciński Park
Zdjęcie: E. Kowalska.

Warto też podkreślić rolę wyższych uczelni w Łodzi jako inwestorów realizujących 
ciekawe projekty, związane z nadawaniem nowych funkcji obiektom poprzemysłowym, 
kamienicom i pałacykom. Do takich przedsięwzięć zaliczyć można te realizowane przez 
Politechnikę Łódzką, która przystosowała do nowych funkcji kilka rezydencji znanych 
z historii fabrykantów łódzkich. Obecny rektorat Politechniki Łódzkiej znajduje się 
w willi Reinholda Richtera, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki mieści się 
w pałacu Scheiblerów, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska w willi 
Schweikertów. W budynkach pofabrycznych natomiast zlokalizowane zostały: Bibliote-
ka Główna, audytoria Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Także największa 
prywatna łódzka uczelnia – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna − prowadzi 
zajęcia i bibliotekę w zrewitalizowanych obiektach poprzemysłowych. 

W sferze koncepcyjnej Łódź wykonała sporą pracę. Od 2004 roku prowadzi konse-
kwentną politykę rewitalizacji na wybranym obszarze w mieście. Tworzy programy gospo-
darcze, łącząc rewitalizację z ekonomią oraz zauważa wymiar społeczny procesu rewitali-
zacji. Skala łódzkich potrzeb rewitalizacyjnych jednak jest ogromna. Projekty miejskie re-
alizowane za pomocą środków unijnych to tylko impulsy mobilizujące do szerszych działań 
i wskazujące ich kierunki poprzez tworzone programy. Stanowią one jedynie kroplę w mo-
rzu potrzeb zaniedbanego do tej pory poprzemysłowego miasta. Miasto nie posiada w swoim 
budżecie wystarczających środków na prowadzenie kompleksowych procesów rewitalizacji 
i nie wypracowało lokalnych instrumentów partycypacyjnych. Dlatego też do realizacji am-
bitnych zamierzeń koncepcyjnych konieczne jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań 
i włączenie w proces rewitalizacji na szeroką skalę inwestorów prywatnych. 
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Fot. 9.12. Rektorat Politechniki Łódzkiej
Żródło: archiwum Urzędu Miasta Łodzi.

Fot. 9.13. Budynki Politechniki Łódzkiej w dawnych obiektach pofabrycznych
Zdjęcie: E. Kowalska.
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Rozdział 10. Metoda badania i oceny rezultatów 
rewitalizacji na przykładzie programu 
rewitalizacji starówki Dzierżoniowa

10.1. Wprowadzenie
Określenie zakresu i przygotowanie propozycji metody badań nad procesem re-

witalizacji miast polskich było przedmiotem jednego z zadań projektu badawczego za-
mawianego, którego efektem jest niniejsza publikacja. Zgromadzone informacje, które 
w założeniu pozwolić miały na przeprowadzenie gruntownego przeglądu, a dalej wstęp-
nej systematyki stosowanych narzędzi i metod badawczych, ukazały zależność pomiędzy 
rozumieniem pojęcia rewitalizacja (tj. przyjętym i stosowanym w danym wypadku zna-
czeniem tego pojęcia) a aparatem badawczym i metodologią badań. Dotyczy to zarówno 
badań empirycznych, jak i badań aplikacyjnych z zakresu metodologii. Zatem przed 
przystąpieniem do formułowania wstępnych propozycji tematycznych i metodycznych 
podjęto kwestię defi nicji pojęcia rewitalizacja, kierując się przekonaniem o podstawo-
wym znaczeniu precyzyjnego i pełnego zdefi niowania rewitalizacji, jako warunku okre-
ślenia pola badawczego, a dalej ustalenia zakresu badania i jego metodyki.

10.2. Badania nad rewitalizacją, przegląd stosowanych narzędzi 
i metod badawczych
Podstawową metodą badań naukowych nad rewitalizacją w Polsce jest analiza tre-

ści teoretyczno-poznawczych i wyników badań empirycznych prowadzonych poprzez 
studia przypadków. Weryfi kacja tez badawczych następuje w oparciu o wnioski for-
mułowane na podstawie taksonomii materiału badawczego, prowadzonej najczęściej 
w oparciu o typologię badanych ośrodków miejskich1 lub typologię rewitalizowanych 
obszarów2. 

Napotkane w badaniach nad rewitalizacją typologie ośrodków miejskich wynikają 
z klasyfi kacji na podstawie kryterium ludnościowego lub cech funkcjonalnych. Typo-
logie obszarów rewitalizacji budowane są najczęściej poprzez kryteria formułowane na 

1 Przykładem zastosowania omawianej metody są badania przeprowadzone i przedstawione w pracy 
J. Poczobut (2004), poświęconej rewitalizacji małych miast Pomorza. 

2 Przykładem może być badanie P. Lorensa (2001) dotyczące rewitalizacji frontów wodnych nad-
morskich miast portowych, przeprowadzone metodą analizy przeglądowej.
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podstawie położenia lub dotychczasowej funkcji obszarów, w których planuje się lub już 
prowadzi rewitalizację. Analizy prowadzone są zazwyczaj w ujęciu jakościowym, często 
przy zastosowaniu wykresów, schematów, grafów lub tablic macierzowych. Z przeglądu 
literatury wynika, że nie publikowano wyników badań kompleksowych, obejmujących 
rewitalizację miast w Polsce, w ujęciu przekrojowym lub problemowym, zbieżnym z za-
łożonym celem projektowanego badania metodologicznego. 

W badaniach nad rewitalizacją posługiwano się następującymi metodami badaw-
czymi:
1. Metoda monografi czna, polegająca na wszechstronnym opisie i szczegółowej ana-

lizie wybranego przykładu rewitalizacji, stosowana powszechnie.
2. Metoda analizy dokumentów, stosowana zarówno w badaniach prowadzonych 

przed przystąpieniem do planowania rewitalizacji i formułowania jej programu, 
jak i w badaniach nad programami rewitalizacji.

3. Metoda sondażu diagnostycznego, stosowana coraz częściej dla gromadzenia wie-
dzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych, opiniach i poglądach społeczno-
ści zamieszkujących obszar przewidywanej lub prowadzonej rewitalizacji. 

4. Metoda symulacji komputerowej, zastosowana była jak dotąd pośrednio do badania 
zjawisk powiązanych z rewitalizacją, jednak ze względu na dostępność narzędzi 
i adekwatność jej istoty (modelowanie lub wizualizacja) dla rewitalizacji wydaje 
się bardzo użyteczna3. 

Nie napotkano badań metodą sondażu diagnostycznego pozwalających na uchwy-
cenie dynamiki zjawisk społecznych implikowanych prowadzeniem rewitalizacji, naj-
częściej badania tego typu prowadzone są w celu oceny zasobu informacji i nastawie-
nia do rewitalizacji4. Liczne przykłady stosowania metody sondażowej pozwalają na 
ocenę przydatności poszczególnych narzędzi typowych dla niej (tj. wywiadu, ankiety, 
badania panelowego) do zadań badawczych projektowanej metody. Badania społeczne, 
prowadzone tą metodą, są także narzędziem realizacji prawa do uczestnictwa w kiero-
waniu sprawami publicznymi, zbierania informacji o ewentualnych interesariuszach lub 
do zbierania informacji od interesariuszy o procesie rewitalizacji (Broda, Wańkowicz, 
2004). Z kolei modelowanie lub wizualizacja w drodze symulacji komputerowej stoso-
wane są w pracach projektowych na użytek rewitalizacji − nie stwierdzono jej zastoso-
wania do analizy fi nansowania rewitalizacji5.

Przegląd narzędzi i metod badawczych stosowanych w rewitalizacji przez mia-
sta przygotowujące lub prowadzące programy rewitalizacji skłania do sformułowania 

3 Por. Marzęcki 2002; Marzęcki, Sokołowski 2002.
4 Przykładem może być badanie, przeprowadzone w Łodzi, na przełomie stycznia i lutego 2008 r. An-

kieterzy łódzkiej fi rmy badawczej Media-tor, na zlecenie Wydziału Strategii i Analiz Urzędu Miasta 
Łodzi, przeprowadzili sondaż wśród mieszkańców domów familijnych (Księży Młyn) dotyczący ich 
opinii na temat planowanego procesu rewitalizacji. Badanie miało określić ogólne nastawienie do 
całego procesu oraz ocenę zainteresowania mieszkańców udziałem w jego realizacji.

5 Por. Asanowicz 2006.
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następującego wniosku: powszechne jest stosowanie analiz właściwych urbanistyce, 
analiz problemowych oraz analiz statystycznych. Spektrum badań jest najszersze w fa-
zie diagnozowania, sporządzania studiów i materiałów poglądowych, przy czym zakres 
instrumentów odpowiednio jest w tej fazie najbogatszy. 

Synteza, w tym często także delimitacja obszaru planowanej rewitalizacji, odbywa 
się najczęściej6 metodą ekspercką, przy czym rolę tę pełnią indywidualne osoby lub 
zespoły specjalistów. 

Diagnoza i ujęcie problemu – celu rewitalizacji jest zazwyczaj tą fazą, w której 
intensywność i zakres stosowania zobiektywizowanych instrumentów analitycznych 
znacząco maleje.

Z wyjątkiem analizy SWOT, stosowanie instrumentów analizy prospektywnej, 
przydatnej w programowaniu i wspomagającej proces decyzyjny, nie jest powszechne 
w polskiej praktyce rewitalizacji. 

Programy rewitalizacji, zgodnie z teorią i pragmatyką zarządzania programami 
(i projektami), przewidują monitorowanie ich realizacji. Ze względu na powszechne 
stosowanie się miast do wymogów formułowanych dla programów wspieranych przez 
Unię Europejską, wszystkie znane programy rewitalizacji uwzględniają potrzebę oce-
ny skuteczności programu, która będzie prowadzona przez analizę wskaźnikową trzech 
zbiorów mierników: produktu, rezultatu i oddziaływania. Instrument analizy wskaźni-
kowej, względnie prosty, obiektywny i sprawdzony w ocenie projektów, został przenie-
siony automatycznie, jako metoda oceny realizacji programu składającego się z licz-
nych projektów. Przegląd ustalonych mierników pokazuje, że dominują mierniki zmian 
ilościowych, a zestaw mierników w danym programie rzadko wykracza poza ustalony 
w programie operacyjnym7, a zatem obowiązkowy dla programu rewitalizacji, którego 
projekty miałyby być wspierane fi nansowo z funduszy UE. 

Wpływ metodyki badań i ocen stosowanych w procedurach ewaluacyjnych UE 
(stopniowo wdrażanych w Polsce od 1997 r.) na ustalenie pożądanych procedur ewalu-
acyjnych w programach rewitalizacji jest bardzo wyraźny. Następuje on poprzez mecha-
niczne przenoszenie terminologii, reguł postępowania, aplikowanie identycznej meto-
dyki do projektów i programów „twardych” i „miękkich”, zarówno w małych ośrodkach 
miejskich, jak i w wielkich miastach. Obowiązkowe instrumentarium analityczne jest 
ubogie, dwuelementowe: analiza − ocena ekspercka oraz analiza wskaźnikowa. Zauwa-
żalne jest rozszerzenie stosowania analizy wskaźnikowej do badania zmian jakościo-
wych osiąganych w projektach, polegających na modernizacji budynków mieszkalnych 

6 W miastach, które dysponują zintegrowaną, geokodowaną baza danych i mapami cyfrowymi ana-
liza i synteza przeprowadzana jest z wykorzystaniem tych narzędzi. Przykładami mogą być: Płock, 
Poznań, Szczecin, Tczew.

7 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 lub Regionalny Program 
Operacyjny województwa właściwego dla położenia miasta (ewentualnie również jeden z hory-
zontalnych programów operacyjnych).
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i adaptacji obiektów na cele mieszkalne, a przez to rozwinięcie badań sondażowych 
(Wytyczne MRR, 2008). 

Przegląd stosowanych metod i narzędzi badawczych ukazuje relatywnie niewielkie 
wykorzystanie analiz prospektywnych w praktyce sporządzania programów rewitaliza-
cji. Dostępne przykłady tego typu analiz obejmują przybliżoną ocenę efektywności eko-
nomicznej, przeprowadzanej poprzez uproszczoną analizę kosztów i korzyści, a raczej 
zestawienie i porównanie planowanych nakładów z planowanymi rezultatami. Analizy 
efektywności ekonomicznej w zakresie i metodzie zbliżonej do CBA8 spotyka się dla 
jednostkowych projektów ujętych w programach rewitalizacji. Najczęściej dla tzw. pro-
jektów pilotowych lub projektów, których realizację planuje się w partnerstwie z pod-
miotami sektora prywatnego9. Kapitałochłonność i zakres inwestycyjny programów re-
witalizacji wyklucza fi nansowanie tych programów w całości ze środków publicznych. 
Można zatem przyjąć, że potrzeba wyczerpujących i wielowariantowych analiz w zakre-
sie badania spodziewanej (prognozowanej) i osiąganej efektywności ekonomicznej re-
witalizacji spowoduje rozwinięcie adekwatnego instrumentarium badawczego, poprzez 
adaptację (modyfi kację) takich narzędzi analizy fi nansowej, jak analiza kosztów i ko-
rzyści (CBA) oraz mierniki wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji10 wartości bieżącej 
netto11. 

Przeglądu narzędzi i metod badawczych dokonano również pośród metod i narzę-
dzi ogólnie dostępnych, choć w większości dotąd nie stosowanych wprost, w polskiej 
praktyce rewitalizacji. Zauważalna jest − poza opisaną powyżej fazą analiz diagnostycz-
nych − dychotomia narzędzi badawczych, stosowanych w pracach naukowo-badaw-
czych, i narzędzi aplikowanych praktycznie w miastach planujących i prowadzących 
rewitalizację.

Coraz silniejsze zainteresowanie rewitalizacją, zarówno jako tematem prac na-
ukowo-badawczych, jak i metodą (narzędziem) gospodarki przestrzennej, pozwala na 
przypuszczenie, że w krótkim czasie nastąpi znaczące wzbogacenie narzędzi i metod 
badawczych stosowanych w rewitalizacji. 

Prognozę rozwoju metodyki badań nad rewitalizacją i rozwojem miast ilustrują 
następujące przykłady. Badania nad metodą analizy wielokryterialnej i jej zastosowa-
niem do prospektywnej oceny następstw rewitalizacji przeprowadzono na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Poznaniu, a wnioski, jakie sformułował autor badań wskazują 
na przydatność tej metody, między innymi, ze względu na oddanie wieloaspektowego 

8 Cost Benefi s Analysis  analiza kosztów i korzyści.
9 Dla projektów tego rodzaju czasem opracowywane są również studia wykonalności (Feasibility 

Studies lub Pre-Feasibility Studies), przykładem może być studium tego rodzaju sporządzone dla 
przedsięwzięcia polegającego na realizacji wielofunkcyjnego obiektu na pl. Kościuszki w Byto-
miu – potencjalnego projektu publiczno-prywatnego w ramach Programu Rewitalizacji i Rozwoju 
Śródmieścia Bytomia (1996).

10 IRR  Internal Rate of Return. 
11 NPV  Net Present Value.



Metoda badania i oceny rezultatów rewitalizacji na przykładzie... Dzierżoniowa 271

charakteru rewitalizacji, elastyczność w budowie modeli sytuacji decyzyjnych, wyja-
śnienie i umożliwienie lepszego zrozumienia istoty problemu decyzyjnego, pełne wyko-
rzystanie podejścia interaktywnego w budowie konsensusu i poszukiwaniu rozwiązania 
satysfakcjonującego (Palicki 2007, s. 284-285). Badania nad metodami analitycznymi 
możliwości rozwoju miast podjęto ostatnio również na Politechnice Gdańskiej. Celem 
badania jest identyfi kacja progów, a także określenie roli i możliwości zastosowania 
metody analizy progowej do predykcji rozwoju miasta.

Specyfi ka procesu rewitalizacji wydaje się być wystarczającym uzasadnieniem dla 
zbadania użyteczności i zastosowania metod używanych do oceny oddziaływania przed-
sięwzięć (projektów, rzadziej programów) znanych i stosowanych w Polsce w celu bada-
nia wpływu (oddziaływania) przedsięwzięć na środowisko. Metody badania oddziaływa-
nia projektów (rzadziej programów) stosowane są nie tylko dla przedsięwzięć, których 
przedmiot powoduje obawy pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Poszukiwanie 
metody oceny oddziaływania na środowisko, rozumianego łącznie − jako środowisko 
kulturowe i naturalne, za granicą stało się kierunkiem badań nastawionym na wypra-
cowanie metody pozwalającej na analizę i ocenę oddziaływania przedsięwzięć (najczę-
ściej publicznych, rzadziej − publiczno-prywatnych), charakteryzujących się szerokim 
spektrum oddziaływania. Metoda CIE12, dotąd nie stosowana w Polsce, wydaje się być 
odpowiednia jako inspiracja do całościowego badania rewitalizacji, zarówno w ujęciu 
prospektywnym, jak i weryfi kującym założoną skuteczność programu rewitalizacji. 

Dotychczas nie zaobserwowano zastosowania w Polsce doświadczeń metodycz-
nych, zgromadzonych w badaniach nad skutecznością zintegrowanych programów od-
nowy miast, realizowanych w drugiej edycji inicjatywy wspólnotowej URBAN (Wor-
king Paper no 8b, 2002). Na ich podstawie można założyć, że badanie rewitalizacji 
w aspekcie praktycznym (wdrożeniowym), do oceny skuteczności, korzyści i efektyw-
ności powinno posiłkować się zestawem różnych, wzajemnie uzupełniających się narzę-
dzi badawczych. Wniosek ten, w zestawieniu z rezultatami przeglądu krajowej literatury 
właściwej lub zbliżonej do tematyki metod badania rewitalizacji, skłania do wskazania 
innych, postulowanych metod i instrumentów możliwych do stosowania w badaniach 
nad rewitalizacją:
– analiza fi zjonomiczna, z wykorzystaniem fotografi i lub innych technik zapisu ob-

razu, przywołana przy okazji omówienia problemów wdrażania programu rewi-
talizacji (Chmielewski 2007), jako możliwa metoda oceny skuteczności takiego 
programu;

– analiza metodą zbiorów przybliżonych, stosowana dotychczas w Polsce głównie 
w medycynie; ostatnio przydatność tej metody do oceny jakości usług publicznych 
była przedmiotem badań (Sawicki 2006), wskazujących na szczególne możliwości 

12 Community Impact Evaluation, ocena oddziaływania przedsięwzięcia na jakość życia wspólnoty 
(lokalnej), opracowana przez N. Lichfi elda, dla złożonych działań, łączących projekty społeczne 
lub aktywizujące przedsiębiorczość lokalną z publicznymi projektami inwestycyjnymi (Lichfi el-
d,1996).
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zastosowania tej metody do analizy danych (informacji), które nie poddają się ty-
pologii, mają charakter opisowy lub relacjonują drogę (algorytm) podejmowania 
decyzji;

– analiza zmian krajobrazu miasta, ocena twórczych działań mieszkańców (Chmie-
lewski 2007);

– analiza porównawcza, z wykorzystaniem Planning Balance Sheet (Liechtfi eld 
1970), zastosowana do badania (ewaluacji) planów urbanistycznych i planów re-
gionalnych, rozwinięta i następnie wykorzystana przez pomysłodawcę jako ele-
ment metody CIE.

Metoda zbiorów przybliżonych znalazła już zastosowanie w Holandii do badania 
projektów PPP odnowy miejskiej (Nijkamp, van der Burch, Vindigni 2002). Najnowszy 
nurt w teorii zbiorów przybliżonych, uwzględniający jednocześnie występowanie kryte-
riów i atrybutów, zakładający również dostępność niekompletnej informacji o analizo-
wanych obiektach, udostępnia narzędzia matematyczne do opisu wiedzy niepełnej lub 
niedokładnej. Ta cecha analizy metodą zbiorów przybliżonych wydaje się szczególnie 
interesująca dla zbadania przydatności tej metody do analizy rewitalizacji.

Na podstawie analizy przydatności dostępnego instrumentarium badawczego oraz 
cech procesu rewitalizacji założono, że szerokie spektrum pojęcia rewitalizacja, wyma-
ga zastosowania do badań nad programami rewitalizacji co najmniej równie szerokiego 
(zróżnicowanego) zestawu narzędzi badawczych. Teza ta znalazła wstępne potwier-
dzenie w dalszym etapie prac nad koncepcją metody badawczej i została potwierdzona 
empirycznie, poprzez zastosowanie opracowanej przekrojowej i zintegrowanej metody 
badawczej w badaniu programu rewitalizacji starówki miasta Dzierżoniowa.

10.3. Charakterystyka opracowanej metody badania rewitalizacji

10.3.1. Założenia i uwarunkowania 
Przyjęto, że polem badawczym do określenia poszukiwanej metody badawczej jest 

rewitalizacja miast polskich, a celem badania, implikującym kierunek poszukiwań ade-
kwatnego zestawu zadań i instrumentów badawczych, jest umożliwienie dostarczenia 
możliwie pełnego, obiektywnego i porównywalnego zasobu informacji o rewitalizacji 
w polskich miastach poprzez badania empiryczne w ośrodkach miejskich. Założono tak-
że, że rezultaty badań, które zostaną w przyszłości przeprowadzone wg konstruowanej 
metody badawczej, posłużą do opracowania modelu, a raczej wzorca postępowania, tj. 
optymalnej metody prowadzania rewitalizacji. 

Koncepcja metody badawczej powinna się koncentrować na doborze odpowiednich 
narzędzi analitycznych. Zważywszy na ponad piętnastoletnią praktykę polskich miast 
w podejmowaniu i prowadzeniu rewitalizacji, różnorodność jej programowania i wdra-
żania, uwzględniono użyteczność ujęcia przedmiotu badania na dwóch płaszczyznach: 
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– opracowania programowego − dokumentu, określanego jako program rewitaliza-
cji, wraz z materiałami wejściowymi do jego sporządzenia,

– procesu zmian zamierzonych i inspirowanych programem, których celem jest rewi-
talizacja. 

Wstępna ocena potencjalnego zastosowania projektowanej metody badawczej skło-
niła do bliższego rozpoznania uwarunkowań metodycznych, wynikających z różnego ro-
zumienia pojęcia rewitalizacja. Polskojęzyczna literatura tematu dostarcza co najmniej 
dziesięć różnych defi nicji tego pojęcia, sformułowanych w publikacjach naukowych, 
projektach dokumentów rządowych, poradnikach i opracowaniach programowych miast 
i regionów. Charakterystyka procesu rewitalizacji przyjmuje często postać porównania, 
poprzez odniesienie go do innych działań o zbliżonym charakterze, takich jak: rehabili-
tacja, rewaloryzacja czy recykling, zaś budowane defi nicje opierają się w równym stop-
niu na ugruntowanym semantycznie zasobie polskiej terminologii fachowej z zakresu 
urbanistyki, jak i na adaptacji wzorców terminologicznych czerpanych z zagranicznych 
paradygmatów rewitalizacji. 

Obserwacja polskiej praktyki, a szczególnie przygotowań miast do aplikowania o fi -
nansowe wsparcie z funduszy strukturalnych UE, skłania do stwierdzenia, że ogólnikowe 
i szerokie defi niowanie rewitalizacji pozwala na swobodę interpretacji i otwiera drogę 
do instrumentów fi nansowych dedykowanych rewitalizacji, ale jednocześnie umożliwia 
traktowanie praktycznie każdego kompleksowego programu prorozwojowego, opatrzo-
nego odpowiednią nazwą, jako programu rewitalizacji. Zauważyć można ewoluowanie 
defi nicji rewitalizacji, ujmowanych w różnych opracowaniach wdrożeniowych (wy-
tyczne, podręczniki wdrażania, poradniki metodyczne), które samorządy wojewódzkie 
przygotowują dla usprawnienia procedur naboru i oceny wniosków w ramach realizacji 
Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013. Ewolucja, a raczej manipulacja 
terminologią, zmierza w stronę silnego akcentowania tych elementów procesu rewita-
lizacji, które dotyczą inwestycji (tzw. działań twardych). Obserwacje te potwierdzają 
wnioski formułowane przez innych autorów (Gałązka, Jadach-Sepioło 2008, s. 26-27), 
dodatkowo i trafnie diagnozujących wyraźną niekonsekwencję wobec uprzednio stoso-
wanych defi nicji, podkreślających rolę „miękkich” działań, służących bezpośrednio ak-
tywizacji społeczności lokalnych, oraz wskazujących na redukcję działań składających 
się na programy rewitalizacji do projektów o charakterze inwestycyjnym. Pokazuje to 
praktyczny wymiar zróżnicowań w rozumieniu rewitalizacji i jej defi niowaniu. 

Przy pracach nad kolejnym projektem ustawy regulującej rewitalizację13 dostrze-
żono użyteczność wskazania szczególnej cechy aplikacyjnej − wyróżnika, pozwalające-
go nie tylko na jednoznaczne, przedmiotowe i jakościowe odróżnienie rewitalizacji od 
innych instrumentów planowania i zarządzania miastami, ale przede wszystkim na od-
zwierciedlenie jej istoty. Istoty i sensu rewitalizacji upatrywano w specjalnej metodzie 

13 Projekt ustawy o programach rewitalizacji i uzasadnienie do tego projektu, 2001, dokument rządo-
wy, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa.
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oddziaływania na te, delimitowane terytorialnie elementy struktury miasta (funkcjonal-
no-przestrzennej i społeczno-gospodarczej), w których obumarły elementy uznawane 
za decydujące o utrzymaniu zdolności do sukcesji, adaptacji i rozwoju. Ze względu na 
silne zróżnicowanie miast nie tylko co do wielkości, układu funkcjonalno-przestrzen-
nego, uwarunkowań historycznych oraz odmienności potrzeb i aspiracji mieszkańców, 
ale także odmiennego stopnia gotowości lokalnej reprezentacji politycznej do podej-
mowania długofalowych decyzji i zobowiązań, przedstawiono wówczas rozwiązanie, 
pozwalające na relatywizację znaczenia pojęcia rewitalizacja, poprzez odniesienie do 
dwóch uniwersalnych, lecz lokalnie parametryzowanych wyznaczników: kryzys i ja-
kość życia. Defi nicja rewitalizacji, ujęta w przywołanym projekcie ustawy, przedstawia 
ją jako „proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu 
wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju, w tym do po-
prawy jakości życia lokalnej wspólnoty”14.

Taka defi nicja wynika z rozumienia rewitalizacji jako procesu o indywidualnych, 
szczególnych cechach, parametryzowanych w odniesieniu do uwarunkowań (czynników) 
i standardów (kryteriów) lokalnych. Defi nicję tę zbudowano stosując cztery desygnaty: 
1) diagnostyczny – kryzys, 
2) metodologiczny – przemiana, zmiana (wprowadzana jednocześnie w trzech sferach 

środowiska miejskiego),
3) celowościowy – rozwój, 
4) celowościowy – jakość życia. 

Desygnaty te spełniają jednocześnie rolę wyznaczników, identyfi katorów rewitali-
zacji wśród innych działań prowadzących do odnowy środowiska miejskiego. W rozwa-
żaniach nad znaczeniem defi nicji rewitalizacji w celu wypracowania prawidłowej i uży-
tecznej metody badania rewitalizacji w polskich miastach ważne było i jest:
– wskazanie zbioru wszystkich znanych desygnatów tego pojęcia,
– ustalenie czy wstępnie przyjęte znaczenie pojęcia rewitalizacja (defi nicja) wymaga 

modyfi kacji.

Defi nicja klasyczna określa pojęcie przez wymienienie cech identyfi kujących i róż-
niących, natomiast defi nicja realna daje jednoznaczną charakterystykę przedmiotu (zja-
wiska), podając zespół cech jemu wyłącznie właściwych. Koncepcja zakresu i metody 
badawczej, zgodnie z przyjętymi założeniami, uwzględnić musiała założony cel planowa-
nych badań – dostarczenie materiału do budowy modelu, rozumianego jako hipotetyczna 
konstrukcja myślowa, obejmująca układ przyjętych założeń do uchwycenia najistotniej-
szych cech i zależności występujących w danym procesie15. Tym samym powstał dyle-
mat, jak wobec szerokiej defi nicji rewitalizacji sformułować roboczą hipotezę badawczą, 

14 Ibidem, s. 1.
15 Defi nicja własna, na podstawie: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa,  

1978.
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której weryfi kacji służyć ma konstruowana metoda. Uchwycenie najistotniejszych cech 
i zależności, występujących w rewitalizacji miast, może nastąpić jedynie przez wstępne 
wskazanie zestawu takich obserwowanych lub pożądanych cech (desygnatów pojęcia). 
Przyjęto następujące cechy: kompleksowość, partycypacja społeczności lokalnej, duża ka-
pitałochłonność, długotrwałość, dążenie do zrównoważonego rozwoju (Gałązka, Jadach-
Sepioło 2008, s. 32), synergia działań podmiotów publicznych i prywatnych, zintegrowane 
zarządzanie, koncentracja na obszarach dotkniętych kryzysem.

Zjawisko kryzysu, jako desygnatu pojęcia rewitalizacji jest coraz powszechniej 
stosowane (Chmielewski 2007). Skoro program rewitalizacji ma, dla wybranych ob-
szarów miasta, zastąpić wszystkie pozostałe programy operacyjne (względem strategii 
rozwoju miasta i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) 
i pojawić się równocześnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
(Wańkowicz 2007) to jest zatem program rewitalizacji szczególnym, wyjątkowym na-
rzędziem oddziaływania w wybranych, tym samym równie szczególnych dla rozwoju 
miasta, obszarach. Obszarach fi zycznie istniejących w topografi i miasta, ale martwych, 
gdzie odtworzenie przestrzeni utraconej (Wańkowicz 2007) to nie tylko niwelacja nie-
doskonałości rynku i przywrócenie produktywności w kategoriach ekonomicznych (Je-
żak 2004), ale przede wszystkim odtworzenie w obumarłej części miasta homeostazy 
− zdolności organizmu do zachowywania względnego stanu równowagi, dopasowywa-
nia się do zmieniających się warunków i potrzeb. Tak rozumiany proces (re)witalizacji 
powinien być generowany tam, gdzie zdiagnozowano kryzys, bowiem „polityka lokalna 
− zwłaszcza polityka miejska – stała się beznadziejnie przeciążona – znacznie ponad jej 
możliwości nośne. Oczekuje się od niej dzisiaj, by łagodziła skutki niekontrolowanej 
globalizacji za pomocą środków i narzędzi, które właśnie wskutek globalizacji stały się 
żałośnie niewystarczające” (Bauman 2005, s. 220-221). Charakterystykę zjawiska kry-
zysu w środowisku miasta i adekwatnych kryteriów diagnostycznych można przeprowa-
dzić, przyjmując, że stan kryzysu to zespół niepożądanych, destrukcyjnych i utrzymują-
cych się zjawisk w sferze przestrzennej, społecznej i ekonomicznej, które spowodowały 
trwałą degradację części miast16. A jak zauważa Jadwiga Staniszkis: „Kryzys dziś to 
nie jakieś spektakularne katastrofy, ale pełzające zbliżanie się wielu obszarów naraz do 
progu, którego przekroczenie oznacza dezorganizację, utratę zdolności rozpoznawania 
własnej logiki, utratę wewnętrznej, strukturalnej spoistości. Jeżeli liczba takich zdez-
organizowanych obszarów przekroczy masę krytyczną, a równocześnie nie będzie in-
stytucjonalnych buforów kompensujących napięcia i blokujących ich przenoszenie na 
resztę układu, może dojść do rozpadu − do cichej i odbywającej się bez fanfar zapaści 
i fragmentacji” (2006, s. 248-249). 

Rezultaty tej analizy terminologicznej skłoniły Komitet Naukowy Projektu do 
przyjęcia i zastosowania następującej defi nicji rewitalizacji: 

„Rewitalizacja to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę 
samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki 

16 Tak zdefi niowano to zjawisko w projekcie ustawy o programach rewitalizacji z 2001 r.
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rozwoju i mający na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zja-
wiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost ak-
tywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę 
dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju”.

10.3.2 Koncepcja przekrojowej i zintegrowanej metody badania rewi-
talizacji

Wypracowany i zastosowany zakres tematyczny badania obejmuje 5 komplemen-
tarnych zagadnień badawczych, sformułowanych w taki sposób, by wnioski pozwalały 
na zarysowanie wzorcowego (modelowego) procesu rewitalizacji w następującym ukła-
dzie i kolejności: kontekst i ujęcie problemu, planowanie zmian, realizacja, tworzenie 
sprzężeń i ocena skuteczności. 

Odpowiedni, ustalony zakres tematyczny każdego zagadnienia defi niuje przedmiot 
przewidywanych zadań badawczych. Zadania te, a jest ich razem 23, zostały szczegóło-
wo scharakteryzowane w procedurze badawczej17, opracowanej w taki sposób, by każ-
demu z zadań przypisać odpowiedni, z założenia, optymalny tok badania, określając 
przy tym szczegółowo sposób wykonania poszczególnych kroków badawczych, wska-
zując typy narzędzi badawczych, rodzaje analiz i ich zakres. Wszystkie, istotne w ocenie 
autorki, elementy badania zostały opracowane i uporządkowane, a poszczególne kroki 
badawcze rozplanowano, ujmując je w indywidualne procedury, dla każdego z 23 zadań 
badawczych, zawierające: tok badania (kroki badawcze), zalecane metody badawcze 
i minimalny zakres źródeł. 

Opracowana przekrojowa i zintegrowana metoda badania rewitalizacji obejmuje 
następujące zagadnienia badawcze:

1.  Rola i status rewitalizacji w rozwoju miasta, w kontekście aktualnego stadium 
rozwojowego ośrodka miejskiego, jego wielkości i funkcji
Cel: Określenie roli rewitalizacji w rozwoju miast oraz uwarunkowań i przyczyn 

podejmowania rewitalizacji.
Zakres tematyczny:

1.1. Charakterystyka aktualnego stadium rozwojowego miasta i przedstawienie zbioru 
danych obrazujących cechy badanego środowiska miejskiego.

1.2. Przedstawienie genezy i przesłanek podjęcia rewitalizacji w mieście.
1.3. Zebranie zbioru danych obrazujących cechy badanego ośrodka miejskiego i obsza-

ru poddanego rewitalizacji oraz przedstawienie zestawu wskaźników.
1.4. Określenie roli i statusu rewitalizacji w kontekście aktualnego stadium rozwojowe-

go ośrodka miejskiego oraz jego dziedzictwa materialnego, podlegającego prawnej 
ochronie.

17 Pełny opis zadań badawczych, charakterystykę metod, procedury i plan badania zawarto w pracy 
Mliczyńskiej-Hajdy, 2008b.
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2.  Cechy procesu rewitalizacji i ustaleń treści programu rewitalizacji – ocena 
adekwatności użycia pojęcia rewitalizacja
Cel: Określenie czy procesy nazywane rewitalizacją są nią w istocie, czy i w jakim 

stopniu (oraz dlaczego) odbiegają od wzorcowego, pożądanego obrazu rewitalizacji, 
ujętego w przyjętej defi nicji tego pojęcia.

Zakres tematyczny:
2.1. Charakterystyka i ocena programu rewitalizacji w odniesieniu do desygnatów 

pojęcia rewitalizacja.
2.2. Przedstawienie wybranych zrealizowanych (lub aktualnie wdrażanych) dzia-

łań rewitalizacyjnych i ich charakterystyka w odniesieniu do desygnatów po-
jęcia rewitalizacja.

3.  Metodyka, narzędzia i procedury zastosowane przy opracowaniu Programu 
rewitalizacji
Cel: Charakterystyka praktyki planowania rewitalizacji i stosowanych metod opra-

cowania PR.
Zakres tematyczny: 
3.1. Charakterystyka metody prac nad programem i czynników implikujących wy-

bór metody.
3.2. Przegląd narzędzi i technik zastosowanych przy pracach nad programem, oce-

na ich użyteczności. 
3.3. Ocena przydatności wybranej metody pracy nad programem wobec uwarunko-

wań wynikających z funkcji obszaru/ów objętych programem i czynników powo-
dujących występowania zjawiska kryzysu środowiska miejskiego. 

3.4. Charakterystyka wpływu lokalnej społeczności na rewitalizację i zakresu jej 
współdziałania przy tworzeniu programem.

3.5. Określenie rodzaju i zakresu zastosowanych analiz ekonomicznych, oraz ich 
wpływu na wybór priorytetów i układ projektów programem.

4.  System wdrażania programu rewitalizacji i ocena skuteczności rewitalizacji 
oraz jej oddziaływania w skali lokalnej i ponadlokalnej
Cel: Charakterystyka metod prowadzenia procesu rewitalizacji i ocena ich sku-

teczności, zarysowanie kierunku analizy oddziaływania rewitalizacji na rozwój miasta, 
sub-regionu i regionu.

Zakres tematyczny:
4.1. Przedstawienie systemu wdrażania rewitalizacji w mieście.
4.2. Określenie stanu zaawansowania procesu rewitalizacji.
4.3. Przedstawienie ogólnej oceny oddziaływania rewitalizacji na rozwój obszaru, 

w którym jest wdrażany. 
4.4. Dokonanie oceny skuteczności zastosowanych metod wdrażania. 
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4.5. Rozeznanie oddziaływania rewitalizacji na rozwój miasta, sub-regionu 
i regionu.

5.  Relacje pomiędzy procesem rewitalizacji a działaniami miasta w wybranych 
kluczowych sferach funkcjonowania ośrodka miejskiego.
Cel: Określenie kształtujących skuteczność rewitalizacji sprzężeń (relacji przyczy-

nowo-skutkowych) pomiędzy tym procesem a zarządzaniem miastem. 
Zakres tematyczny: kluczowe sfery działania samorządu miasta: 
5.1. Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju miasta, ze szczególnym 

uwzględnieniem planowania przestrzennego. 
5.2. Kreacja oblicza miasta w skali urbanistycznej i architektonicznej.
5.3. Mieszkalnictwo.
5.4. Ochrona dziedzictwa materialnego, duchowego i budowanie tożsamości lo-

kalnej.
5.5. Rozwijanie przedsiębiorczości i podnoszenie poziomu aktywności ekono-

micznej mieszkańców.
5.6. Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu z życia społeczności miejskiej.
5.7. Zarządzanie nieruchomościami i innymi aktywami miasta oraz działania 

zwiększające ekonomiczną efektywność wydatków inwestycyjnych miasta.

Koncepcja opracowanej metody badawczej zawiera podstawowe elementy organi-
zacji prac badawczych w miastach i współdziałania z samorządem lokalnym oraz wska-
zówki do przeprowadzenia syntezy badania. Sposób przeprowadzenia syntezy przewiduje 
wyodrębnienie i opisanie tych cech badanego programu, które w wyniku zrealizowanych 
zadań badawczych zostały przebadane i ocenione jako pożądane dla rewitalizacji. 

Zakres formułowanych wniosków dla każdego z zadań badawczych obejmuje za-
równo wnioski poznawcze, jak i aplikacyjne. Opracowana metoda zakłada, że systema-
tyka wyników badań, dla każdego z zagadnień badawczych przeprowadzona zostanie 
oddzielnie, odpowiednio do jego celu, i przedstawiona poprzez konfrontację wniosków 
poznawczych i aplikacyjnych. Zaproponowano przeprowadzenie syntezy badania na 
drodze weryfi kacji założenia, że badany proces rewitalizacji jest „prototypem wzorca-
modelu rewitalizacji”. Zestawienie wniosków poznawczych powinno się złożyć na peł-
ny zbiór cech charakteryzujących ten prototyp, a wnioski aplikacyjne posłużą ocenie, 
które z nich powinny należeć do zbioru cech modelowej rewitalizacji.

Opracowana metoda zakłada, że miasta wybrane do badania potraktują je jako do-
datkową formę ewaluacji procesu rewitalizacji, kompleksową i obiektywną ocenę pro-
wadzonego programu rewitalizacji, tym samym uczestniczyć będą w tych badaniach ak-
tywnie, współdziałając w gromadzeniu informacji, udostępnianiu dokumentacji, a także 
umożliwiając wykorzystanie komunikacji poprzez stronę internetową urzędu miasta. 
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Zgodnie z paradygmatem metody CIE założono, że współdziałanie miasta powinno 
obejmować również wpływ na rozszerzenie (dopełnienie) zakresu badania prowadzonego tą 
metodą. Zatem ostateczne określenie zakresu zadań 4.2 i 4.3, dla których procedury badaw-
cze oparto na elementach tej metody powinno, nastąpić w konsultacji z badanym miastem. 

Koncepcja zakresu i metody badania przewiduje organizację prac badawczych 
w sześciu etapach, z czego trzy polegają na prowadzeniu badań w mieście. Pierwszy 
etap planu badania, oprócz prac przygotowawczych (przeprowadzenie kwerendy, za-
poznanie się z publicznie dostępnymi informacjami i materiałami dotyczącymi miasta 
i PR, zgromadzenie informacji statystycznych charakteryzujących miasto, zbudowanie 
odpowiedniego kontekstu analitycznego poprzez rozpoznanie uwarunkowań subregio-
nalnych i regionalnych w ujęciu przestrzennym, historyczno-kulturowym, społeczno-
gospodarczym, opracowanie szczegółowego planu i harmonogramu badań, kwestio-
nariuszy badawczych i sondażowych) przewiduje organizację współpracy z miastem. 
Polegać ona powinna na dobrym rozeznaniu lokalnych uwarunkowań organizacyjnych, 
udzieleniu wyjaśnień i informacji na temat celu i zakresu wszystkich dwudziestu trzech 
zadań badawczych, uzgodnieniu planu i harmonogramu badań, przekazaniu kwestiona-
riuszy badawczych, ankietowych i sondażowych oraz ustaleniu zasad współpracy. Za-
sady te powinny precyzować formę i zakres udostępnienia materiałów i dokumentów, 
prowadzenia badań metodą sondażową oraz korzystania z baz danych. 

W uzgodnieniu z miastem należy ustalić listę interesariuszy i osób kluczowych dla 
badanego programu rewitalizacji oraz doprecyzować harmonogram prac. Celem opraco-
wania przekrojowej i zintegrowanej metody badania rewitalizacji w polskich miastach 
było umożliwienie zbudowania modelu wzorcowego programu rewitalizacji. W tym 
kierunku ukształtowano zakres i sposób przeprowadzenia syntezy materiału badawcze-
go. Jednak wydaje się, że zakres tematyczny i sposób budowy procedury badawczej dla 
wszystkich pięciu zagadnień badawczych pozwala na wykorzystanie omawianej metody 
do ewaluacji programów rewitalizacji i badań porównawczych. 

Przydatność tej metody do oceny rezultatów i zakresu oddziaływania programu 
rewitalizacji została wstępnie zweryfi kowana przez jej zastosowanie do zbadania pro-
gramu rewitalizacji Starówki Dzierżoniowa.

10.4. Badanie programu rewitalizacji Starówki Dzierżoniowa

10.4.1. Przebieg badania
Przebieg prac badawczych nie różnił się od zarysowanego w koncepcji metody 

badawczej planu − obejmującego sześć etapów. Władze miasta potraktowały badanie 
jako okazję do ewaluacji procesu rewitalizacji, uzyskania dostępu do przekrojowej 
i obiektywnej oceny prowadzonego programu. Wskutek tego pracownicy Urzędu Miasta 
i miejskich jednostek organizacyjnych uczestniczyli aktywnie w gromadzeniu materiału 
badawczego. 
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Przed przystąpieniem do prac badawczych, które prowadzono od lipca do wrze-
śnia 2008 r., zorganizowano spotkanie z władzami miasta i pracownikami administracji 
samorządowej, w czasie którego omówione zostały: cel, zakres i metodyka badania. 
Dla przybliżenia obszernych procedur planowanych zadań badawczych przekazano do 
rozpowszechnienia specjalnie zredagowane opracowanie pt.: „Zakres i metoda badania 
rewitalizacji w Dzierżoniowie”, stanowiące rodzaj przewodnika po tematyce i zakre-
sie przygotowywanego badania. Spotkanie dotyczyło również organizacji współpracy 
z miastem przy przeprowadzeniu ankiety i sondażu, uzgodnieniu planu i harmonogramu 
badań, przekazaniu kwestionariusza badawczego. 

W kolejnym etapie prac badawczych przeprowadzono kwerendę źródłową, zgro-
madzono informacje statystyczne charakteryzujące miasto i zbudowano odpowiedni 
kontekst analityczny poprzez rozpoznanie uwarunkowań subregionalnych i regional-
nych, w ujęciu przestrzennym, historyczno-kulturowym oraz społeczno-gospodarczym. 

Pierwsza sesja badawcza w Dzierżoniowie polegała na gromadzeniu materiałów 
dla dwóch pierwszych zagadnień badawczych. Konieczne okazało się zmodyfi kowa-
nie planowanej formy przeprowadzenia badania opinii społeczności lokalnej, dlatego 
też opracowane zostały odpowiednie kwestionariusze badawcze (ankieta, sondaż). Pra-
ce w czasie drugiej sesji w mieście koncentrowały się na przeprowadzaniu wywiadów 
z kluczowymi osobami, analizie materiałów źródłowych i wizjach w terenie. W czasie 
tej sesji przeprowadzone zostało również badanie opinii mieszkańców i przedsiębiorców 
(ankieta i sondaż, przez ankieterów). Kwerenda źródeł, zbieranie materiałów i wywiady 
z osobami kluczowymi przebiegały sprawnie i zgodnie z planem, co było możliwe dzię-
ki życzliwości i wydatnej pomocy udzielonej przez władze miasta Dzierżoniowa. 

Syntetyczne wyniki badania i wnioski końcowe przedstawiono w Raporcie koń-
cowym (Mliczyńska-Hajda 2008c). Syntezę badań prowadzono agregując, od poziomu 
zadań badawczych realizowanych w każdym z pięciu zagadnień i dążąc w formułowa-
niu wniosków końcowych do takiego stopnia uogólnienia, który może być przydatny 
w pracy nad koncepcją wzorca rewitalizacji. 

Wywiady pogłębione przeprowadzono z 24 osobami kluczowymi dla rewitalizacji. 
Przeanalizowanych zostało (oprócz programu rewitalizacji) 45 innych opracowań różne-
go typu, powstałych w latach 1993-2008 (w tym: uchwały Rady Miasta, plany, strategie 
miasta, powiatu i województwa). Badaniem opinii społecznej objęto łącznie 542 osoby, 
co stanowi 1,5% populacji miasta. Przeprowadzono sondaż18 na temat rewitalizacji i jej 
oddziaływania na rozwój miasta oraz ankietowe19 badanie oceny oddziaływania rewita-
lizacji na rozwój obszaru, w którym jest wdrażana.

18 W badaniu uczestniczyło 371 osób (1,2 % populacji miasta), z czego prawie 65 % to osoby nie-
związane miejscem zamieszkania ze Starówką.

19 Badaniu poddano 171 osób, z czego 131 to mieszkańcy obszaru objętego programem (4 % popu-
lacji zamieszkującej Starówkę), a 40 to przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na 
Starówce (6 % zarejestrowanych na Starówce podmiotów gospodarczych).
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Prowadzone badania procesu rewitalizacji w Dzierżoniowie spotkało się z zain-
teresowaniem lokalnych i regionalnych mediów. Informacje o celu i zakresie badania 
opublikowane zostały w „Gońcu Dzierżoniowskimę i dzienniku o zasięgu regionalnym 
„Polska − Gazeta Wrocławska”, (fot. 10.1, wydanie z dn.19-20 lipca 2008 r.). Informację 
o rewitalizacji i przeprowadzonym badaniu przekazała także lokalna telewizja − Telewi-
zja Sudecka − przybliżając cel i formę badania, a przede wszystkim zapoznając odbior-
ców z planowanym badaniem ankietowym20.

 
Fot. 10.1. Pierwsza strony wkładki „Dolny Śląsk”, „Gazeta Wrocławska”, publikacja 

informacji o badaniu
Zdjęcie: D. Mliczyńska-Hajda.

10.4.2. Ogólne informacje o mieście i programie rewitalizacji 
Dzierżoniów to miasto średniej wielkości (wg danych GUS na 31.12.2007 – tj. 

w czasie prowadzenia badania – miasto liczyło 34 536 mieszkańców, powierzchnia tere-
nu w granicach administracyjnych wynosiła 20,1 km², liczba zarejestrowanych podmio-
tów gospodarczych sektora prywatnego wynosiła 4464, a stopa bezrobocia w powiecie 
– 25,6%), stanowiącym element miejskiej sieci osadniczej województwa dolnośląskie-

20 Skrót informacji na stronie internetowej TVS, tam też można obejrzeć reportaż na temat badania 
http://tvsudecka.pl/material,1276,REWITALIZACJA_W_ANKIECIE.html
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go, której strukturę tworzy centralny ośrodek regionalny – Wrocław z wykształconym 
obszarem metropolitalnym, wspomagany przez ponadregionalne ośrodki równoważenia 
rozwoju. Dzierżoniów położony jest w urozmaiconej przestrzennie i ciekawej przyrod-
niczo południowej części województwa dolnośląskiego, w obrębie Kotliny Dzierżo-
niowskiej, stanowiącej część Przedgórza Sudetów. 

Na początku XX w. Dzierżoniów był szóstym co do wielkości miastem na Śląsku 
(Kwiecień 2008, s. 1). Obecnie jest miastem powiatowym, jednym z siedmiu ośrod-
ków regionalnych, w drugim co do poziomu urbanizacji demografi cznej województwie 
w kraju. Układ sieci osadniczej województwa przedstawiono w Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Dolnośląskiego (ryc. 10.1).

 
Ryc. 10.1. Układ sieci osadniczej Dolnego Śląska
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego z 2005 r. 
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Powiat dzierżoniowski jest jednym z bardziej zurbanizowanych w województwie 
dolnośląskim, trzon osadniczy tworzy tzw. trójmiasto dolnośląskie21 – Dzierżoniów, 
Bielawa i Pieszyce, które liczą razem ponad 85 tysięcy mieszkańców (dane wg GUS, na 
dzień 31 czerwca 2008 r. – aktualne w czasie przeprowadzenia badania).

Odrębność funkcjonalno-przestrzenna trójmiasta, cechy indywidualne i obser-
wowane powiązania, zapewne również poszukiwanie równoważnika (odniesienia) dla 
innych aglomeracji „w budowie” sprawiły, że zespół ten jest przedmiotem jednego, 
wspólnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego22. 
W opracowaniu tym stwierdzono, że: Zespół miast Dzierżoniów – Bielawa – Pieszyce 
(…), stanowi w sieci osadniczej województwa dolnośląskiego element niepowtarzalny. 
Położony na obszarze Przedgórza Sudeckiego – u podnóża Sudetów Środkowych, posia-
da wybitne w skali regionu walory krajobrazowe (Studium, 2001, s. 151). 

Aby dokonać charakterystyki i analizy pozycji miasta Dzierżoniowa w strukturze 
systemu osiedleńczego województwa, wybrano do porównań następujące miasta: Biela-
wę, Kłodzko, Bolesławiec i Jelenią Górę oraz ustalono 14 cech porównawczych. Analiza 
tych cech pozwala stwierdzić, że Dzierżoniów jest średniej wielkości ośrodkiem miejskim 
o względnie dobrej jakości życia, zadowalającym poziomie dochodów budżetu miasta, 
relatywnie dobrym poziomie przedsiębiorczości i aktywności ekonomicznej mieszkańców 
oraz wysokim poziomie pozaekonomicznej aktywności środowiska miejskiego. Stwier-
dzono przy tym, że miasto to, na tle grupy porównawczej, wyróżnia się gęstością zaludnie-
nia, poziomem cywilizacyjnym23 i konsekwentnie prowadzonym procesem rewitalizacji.

Ryc. 10.2. Logo Programu Rewitalizacji Dzierżoniowa
Źródło: Urząd Miasta Dzierżoniowa. 

21 Na podstawie http://portalwiedzy.onet.pl/52013,haslo.html
22 Studium opracował zespół autorski pod kierownictwem prof. dr. inż. arch. Ryszarda Babińskiego, 

w pracowni Interarch, z siedzibą we Wrocławiu. 
23 Jako poziom cywilizacyjny rozumiano cechę, na którą składają się oceniane łącznie: wskaźnik 

cywilizacyjny (uśredniony dla województwa wynosi 0,48 – co obliczono na podstawie danych 
zawartych w załączniku do aktualizacji SRW) i zagęszczenie mieszkań. 
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Badany proces rewitalizacji prowadzony jest w oparciu o Program Rewitalizacji 
Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa (PR). Rewitalizację zdefi niowano w tym stra-
tegicznym, ogólnomiejskim opracowaniu jako konglomerat różnego rodzaju działań 
zmierzających do poprawy warunków życia głównie poprzez podnoszenie technicznych 
standardów zamieszkiwania, lecz również aktywizację i odnowę w sferze społecznej 
i kulturalnej (PR s. 41).

Program Rewitalizacji opracowany został w 1997 r., w ramach II etapu Programu 
Wspierania Samorządów Lokalnych Brytyjskiego Funduszu Know-How. Opracowanie 
zostało przygotowane przez pracowników gminy, zorganizowanych w zespół i pracują-
cych we współpracy z grupą konsultantów krajowych i zagranicznych, pod kierownic-
twem fi rmy Halcrow Fox oraz Konsultingowego Biura Usług Habitat w Warszawy24. 

Metodę pracy określić można jako zespołową, uspołecznioną, ekspercko-partycy-
pacyjną. Zbiór narzędzi i technik zastosowanych w pracach nad PR trudno było określić, 
bowiem zachowała się szczątkowa dokumentacja prac nad programem. Poprzez analizę 
tekstu PR i relacje osób uczestniczących w opracowaniu programu rewitalizacji można 
było, jedynie zarysować wykorzystane wtedy instrumentarium. Programowanie rewitali-
zacji prowadzone było w oparciu o doświadczenia brytyjskie, pod kierownictwem i w ra-
mach brytyjskiego programu pomocy technicznej dla samorządów lokalnych w Polsce. 
Tym samym jednym z czynników najsilniej oddziaływających na metodę prac nad PR 
był zagraniczny dorobek teoretyczny, metodyczny i ukształtowana w tamtej rzeczywi-
stości praktyka prowadzenia programowania rewitalizacji. Prowadzenie prac i formuła 
ich organizacji były wypadkową czynników implikowanych zewnętrzną, zagraniczną 
pomocą i czynników lokalnych. Prace prowadzono w okresie transformacji ustrojowej, 
w trakcie trwania drugiej kadencji samorządu miejskiego, kiedy oczekiwanie otwartości 
procesu dochodzenia do ustaleń strategicznych i programowych było równie silne, jak 
oczekiwanie szybkich, zasadniczych zmian „na lepsze”, bez świadomości, jak długo-
trwałych i złożonych działań to wymaga. Silne powiązania PR ze Strategią Mieszkanio-
wą mogły sprawić, że metoda prac nad programem objęła tylko te prace, które uznano za 
niezbędne, by wypracowane wcześniej kierunki strategii mieszkaniowej uszczegółowić 
w stopniu wystarczającym do rozpoczęcia wdrażania procesu rewitalizacji, pozostawia-
jąc wypracowanie rozwiązań kwestii uznanych za drugoplanowe (np. zasad monitoro-
wania i oceny skuteczności programu, określenie form i zasad komunikacji społecznej) 
ustalonym w PR podmiotom odpowiedzialnym za przeprowadzenie programu. Prace 
nad PR, ukierunkowane w strategii mieszkaniowej, prowadzono konsekwentnie w myśl 
tezy: Centrum jest miejscem o najważniejszym znaczeniu dla miasta, zarówno pod 
względem funkcji jak i formy zabudowy(…). Kwestia stanu budynków mieszkaniowych 
jest najważniejszym problemem dla pomyślności rewitalizacji (PR s. 14).

24 Pozostali współpracownicy to konsultanci z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Lu-
belskiej Szkoły Biznesu, krakowskiego oddział IGPiK i brytyjskiej fi rmy doradczej Brockman 
Tym International.
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Program obejmuje swym zasięgiem − jak stwierdzają autorzy − pierwszy obszar 
do rewitalizacji w Dzierżoniowie, to znaczy otoczoną murami Starówkę (PR, s. 1). Na 
zdjęciu lotniczym tego obszaru dobrze widać, jak ukształtowany jest ten zabytkowy ze-
spół archtektoniczo-urbanistyczny (fot. 10.2). Dostrzec można owalnicę – linię XVI w. 
murów obronnych w zieleni i gęstą tkankę historycznej zabudowy otaczającą centralny 
plac – Rynek Dzierżoniowa.

Fot. 10.2. Zdjęcie lotnicze Starówki Dzierżoniowa
Źródło: Urząd Miasta Dzierżoniowa.

Zamierzenia PR (działania) pogrupowane zostały w sześć sektorów − pięć wprost 
realizujących cele programu oraz działania służące jego realizacji. Do sektora określo-
nego jako zinstytucjonalizowanie zarządzania PR zaliczono: utworzenie wielodyscy-
plinarnego zespołu ds. rewitalizacji, powołanie stałego koordynatora nadzorującego 
i utworzenie jednostki nadzorującej proces rewitalizacji (PR, s. 19). Jednocześnie pro-
gram w zdecydowany sposób przedstawia metodologię rewitalizacji jako opierającą się 
na zawiązaniu partnerskiej współpracy pomiędzy gminą oraz społecznością i biznesem 
lokalnym w celu realizacji szeregu podprogramów i projektów, zwracając przy tym uwa-
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gę, że struktura formalna jednostek realizujących założenia rewitalizacji powinna umoż-
liwiać tego typu podejście (PR, s. 38).

Działania w zasadniczych, sprawczych sektorach zostały opisane szczegółowo, 
a poszczególne sektory obejmują:
– modernizację budynków: podnoszenie standardu i poprawa warunków mieszka-

niowych lokalnej społeczności,
– aktywne zarządzanie zasobami mieszkaniowymi,
– sektor infrastrukturalny: renowację centrum miasta, poprawę architektury ulic oraz 

terenów zielonych,
– rozwój gospodarczy: pomoc udzielana fi rmom, osobom pracującym, przyciąganie 

inwestorów do Dzierżoniowa,
– turystykę i rozwój kulturalny (PR, s. 18).

PR zakładał podjęcie celów krótkoterminowych w latach 1998-1999, a długotermino-
wych, około 1999-2000, zatem w ciągu 3 lat od wdrożenia (1997), przy czym dokument nie 
został opatrzony wskazaniem horyzontu czasowego programu (tzw. program otwarty). 

Program Rewitalizacji zakłada fi nansowanie z wielu źródeł, również przez sektor 
prywatny. Przy czym przewidywał, że jego zainicjowanie sfi nansuje gmina, a rokrocz-
nie średnie kwoty dostępne na program wyniosą pomiędzy 2,58 mln złotych (wysoka 
wartość prognozowana) a 0,55 mln złotych (niska wartość prognozowana)25 (PR, s. 35).
Zatem szacunkowa „wartość” PR w 2007 r. to przynajmniej 5,5 mln zł (dla porównania 
– jest to równowartość pięcioletnich wpływów do budżetu miasta, z tytułu podatku od 
nieruchomości, wg sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1998). 

Znaczące, zarówno co do delimitacji, jak i zakresu przyszłych przekształceń funk-
cjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji (PR, s. 4), były i są ustalenia obowią-
zującego wówczas planu miejscowego26, opracowania planistycznego sporządzonego 
z wielką dbałością o zachowanie i właściwą ekspozycję historycznego dziedzictwa.

Czynnikami wzmacniającymi wybór i kształtującymi zakres zamierzeń PR były: 
– niski poziom aktywności ekonomicznej, 
– wysokie bezrobocie w całym mieście (w 1994 r. − 44%, w 1997 r. − 25%), 
– gorsza (na tym tle) sytuacja na rynku pracy ludności zamieszkującej na terenie 

objętym rewitalizacją (PR, s. 11). 

System wdrażania rewitalizacji przewidziany w PR miał obejmować wielodyscy-
plinarny zespół ds. rewitalizacji, stałego koordynatora-pełnomocnika i jednostkę nad-
zorującą − fundację lub stowarzyszenie. Program Rewitalizacji zakładał, że gmina jest 
inicjatorem programu i zapewni wsparcie dla jego realizacji w początkowym etapie (PR. 

25 Prognoza na lata 1997-2006.
26 Miejscowy Plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego centrum Staromiejskiego 

w Dzierżoniowie.
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s. 39), podejmie się organizacji podmiotu – jednostki nadzorującej, która działać będzie 
na zasadach non-profi t, organizując przewidziane w PR działania. 

Zakres pracy i obowiązków koordynatora PR (pełnomocnika), uwzględniony 
w przyjętym systemie wdrażania, obejmował m. in.: promowanie planów elementów 
programów zidentyfi kowanych w PR, pomoc gminie i innym organom w dokonywaniu 
przeglądu elementów poprawy PR, stworzenie systemu monitorowania PR, przygoto-
wywanie miesięcznych raportów na temat postępu prac, przygotowywanie wraz z przed-
stawicielami wydziałów UM i innymi instytucjami zaangażowanymi w PR corocznego 
budżetu programu, prowadzenie konsultacji, przygotowywanie materiałów do publika-
cji w prasie i w innych mediach, reprezentowanie interesów gminy na spotkaniach z po-
tencjalnymi inwestorami, udzielanie pomocy podmiotom, które chciałyby inwestować 
na obszarze Starówki. Koncepcja zarządzania procesem rewitalizacji, zarysowana w PR, 
zakładała ewolucję systemu wdrażania od koordynatora-pełnomocnika w początkowym 
etapie (wspieranego przez zespół i innych pracowników gminy) do zinstytucjonalizo-
wanej formy – jednostki zarządzającej typu non-profi t, zdolnej do zawierania umów 
i innych czynności cywilno-prawnych. 

System wdrażania badanego procesu rewitalizacji, jaki przewidywał PR, został 
wdrożony częściowo, a jego zasadniczym elementem decyzyjnym była i jest gmina 
(urząd miasta). Tym samym obowiązują w nim takie same funkcje, zależności i kom-
petencje, jakie ustanawia Statut Gminy i Regulamin Organizacyjny pracy urzędu mia-
sta. Po przyjęciu PR w 1997 r. powołany został koordynator-pełnomocnik, do dziś nie 
powołano jednostki non-profi t, choć w PR zaznaczono, że rozpatrywana opcja, w któ-
rej gmina jest jednostką odpowiedzialną za realizacje programu została odrzucona ze 
względu na to, że nie zapewniałoby to wystarczającej niezależności, koniecznej do tego, 
aby zachęcić sektor prywatny do inwestowania w proponowane programy, bowiem by 
prawdziwy udział sektora niepublicznego był możliwy, musi zaistnieć podział kompeten-
cji decyzyjnych, zachowanie mocy decyzyjnej przez gminę eliminuje możliwość podziału 
kompetencji ( PR, s. 39). 

Stosowane instrumenty zarządzania, dedykowane wdrażaniu rewitalizacji, to in-
strumenty organizacyjne − głównie związane z realizacją Programu Małych Ulepszeń 
(np. Zespół ds. PMU). Jak ustalono, badając cechy projektów podejmowanych w proce-
sie rewitalizacji, wdrażanie PR przebiega dwutorowo. Na obszarze PR prowadzone są 
różnorodne przedsięwzięcie remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne oraz działania 
w sferze usług komunalnych, organizacji ruchu, pomocy społecznej, mieszkalnictwa, 
oświaty i kultury, które nie są wzajemnie skorelowane i powiązane, często też nie są 
utożsamiane z realizacją ustaleń PR. Tej znaczącej aktywności towarzyszy proces reali-
zacji zamierzeń od początku procesu rewitalizacji, powiązanych z pojęciem rewitaliza-
cja: Program Małych Ulepszeń (PMU), Poezja na Murach, a ostatnio i projekt „Kwiaty 
w Oknach”. 

Zakres przedmiotowy i fi nansowy przedsięwzięć gminy na Starówce jest adekwat-
ny do podjętej w 1997 r. decyzji o skoncentrowaniu wysiłku na tym obszarze i podjęciu 
jego rewitalizacji. Trudno jednak na podstawie zgromadzonego materiału badawczego 
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przedstawić czytelny obraz systemu zarządzania procesem rewitalizacji. Wdrażanie za-
mierzeń ustalonych w PR przebiega w typowych ramach organizacji pracy samorządu 
miasta i jego jednostek organizacyjnych, opartym na hierarchicznej strukturze decyzyj-
nej. Fakt, że program rewitalizacji jest delimitowanym przestrzennie (topografi cznie), 
kompleksowym (wielosektorowym) planem działania, nie znajduje, jak dotąd, przeło-
żenia na odpowiedni system jego realizacji − zarządzania procesem. Tym samym nie 
występują mechanizmy koordynacji aktywności na styku obu sektorów − publicznego 
i prywatnego − a PMU wypełnia tę lukę jedynie w sferze materialno-technicznej progra-
mu i to w skali najmniejszej, tj. budynku (działki). 

Począwszy od 1997 r. zrealizowano wiele przedsięwzięć, które można potraktować 
jako projekty wynikające z ustaleń PR: reorganizacja ruchu kołowego i pieszego w Ryn-
ku, modernizacja i uzupełnienie infrastruktury (sieć wodno-kanalizacyjna), moderni-
zacja nawierzchni ulic i chodników, częściowa modernizacja oświetlenia, organizacja 
przestrzeni publicznych i ciągów ulic, remonty dachów, remonty i przebudowy elewa-
cji, klatek schodowych, prace konserwatorskie i rekonstrukcje detali i rzeźb, estetyza-
cja obiektów architektonicznych, renowacja Ratusza, renowacja i udostępnienie wieży 
Ratusza jako wieży widokowej, adaptacja pomieszczeń Ratusza na Mennicę Miejską. 
W obszarze rewitalizacji wzniesione zostały co najmniej dwa nowe budynki, wiele lo-
kali użytkowych zyskało nową aranżację, zainicjowano i rozwinięto imprezę „Poezja 
na murach”, poprowadzono i oznakowano szlak turystyczny św. Jerzego, wprowadzono 
projekt „Kwiaty w oknach” i konsekwentnie realizowany jest PMU. Część z przedsta-
wionych powyżej projektów, biorąc pod uwagę rekomendowany układ program – pro-
jekty – zadania uznać należy za zadania (najczęściej inwestycyjne lub remontowo-mo-
dernizacyjne. Zaobserwowana kolejność wdrażania projektów (zadań) PR wskazuje, 
że preferowane są zadania ze sfery materialno-technicznej. Wyjątkiem jest „Poezja na 
murach”. Analiza czynników kształtujących sekwencję działań miasta w procesie re-
witalizacji prowadzi do wniosku, że nieczytelna hierarchia działań jest skutkiem braku 
klarownego systemu wdrażania i koordynacji PR.

Pełna analiza zaawansowania rewitalizacji w ujęciu ilościowym była niemożliwa 
do przeprowadzenia, bowiem PR nie zawiera zestawienia projektów, a sprawozdania 
z wdrażania PR relacjonują jedynie stopień wykorzystania środków pieniężnych prze-
znaczanych na PMU i niektóre inne aktywności, uznawane za element składowy PR (np. 
aktywność miasta w stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji), a pomijają większość projek-
tów i zadań, które w badaniu uznano za elementy procesu rewitalizacji Starówki. 

Pomimo tych trudności dokonano oszacowania ogólnej wartości rzeczowej zrealizo-
wanych przez miasto projektów/zadań w odniesieniu do ogólnych nakładów na realizację 
tego programu, prognozowanych w PR do 2006 r. Prognoza ta dla inwestycji w cenach 
bieżących przewidywała „widełki” 5,5 – 25,2 mln zł. Do porównania z oszacowanym 
poziomem zaangażowania środków na realizację PR przyjęto średnią tj. 15,35 mln zł. Na 
podstawie zebranych materiałów, które nie odzwierciedlały wszystkich dokonanych wy-
datków (pominięto np. koszty osobowe, koszty dokumentacji technicznej itp.) od 1997 do 
2006 r. miasto zaangażowało środki fi nansowe w wysokości ok. 9 mln zł. 
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Udostępniona sprawozdawczość dokumentująca postęp realizacji PR prowadzona 
jest w szczególny sposób, wskutek tego określenie cech charakteryzujących stan i za-
awansowanie PR wymagało przeprowadzenia drobiazgowej analizy wielu dokumentów 
(listy, zestawienia, notatki itp.), sporządzanych w różnorodny, często trudny do rozezna-
nia sposób. Przykładowo, ustalenie dokładnej liczby obiektów budowlanych, w których 
przeprowadzono prace wsparte z PMU, okazało się niewykonalne w ramach prowadzo-
nego badania.

Tym niemniej, na podstawie zebranych materiałów podjęto próbę określenia nie-
których, użytecznych do tej analizy parametrów. Powierzchnia terenów objętych zreali-
zowanymi lub realizowanymi projektami, w odniesieniu do ogólnej powierzchni obsza-
ru objętego programem – to nie więcej niż 25-30 % obszaru Starówki. 

Program Małych Ulepszeń wsparł działania remontowe w około 200 nieruchomo-
ściach budynkowych, zatem (w przybliżeniu) przyjąć można, że wsparcie różnego za-
kresu prac remontowych uzyskała co czwarta nieruchomość budynkowa na Starówce. 

Do badania metodą analizy fi zjonomicznej wybrano północną pierzeję Rynku, 
ul. Świdnicką (u zbiegu z Garncarską) oraz fragment pierzei ul. Ząbkowickiej. 

Zmiany w Rynku dokumentują zamieszczone poniżej fotografi e (fot. 10.3 – 10.5).

Fot. 10.3. Rynek – pierzeja północna i fragment pierzei zachodniej, ok. 1965 r.
Źródło: Urząd Miasta Dzierżoniowa.
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Fot. 10.4. Widok Rynku u zbiegu pierzei północnej i zachodniej, po wyburzeniach 
i wprowadzeniu modernistycznej zabudowy ok. 1998 r.

Źródło: Urząd Miasta Dzierżoniowa.

Fot. 10.5. Widok z wieży Ratusza na północną pierzeję Rynku, po rekompozycji, 2008 r. 
Zdjęcie: D. Mliczyńska-Hajda.
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10.4.3. Charakterystyka rezultatów badania
Kontekst wewnętrzny procesu rewitalizacji w Dzierżoniowie jest czytelny, wyni-

ka z ustaleń planów strategicznych tworzonych w okresie, gdy zapoczątkowany został 
program rewitalizacji (1996/1997) i znajduje klarowne odniesienie w zaobserwowanych 
rezultatach. Rewitalizacja, jako długofalowe prorozwojowe działanie, jest w Dzierżo-
niowie wdrażana w zakresie zmierzającym do trwałej poprawy jakości życia w prze-
strzeni zabytkowego, śródmiejskiego zespołu urbanistycznego. Szczególna uwaga kon-
centrowana jest konsekwentnie27 i zgodnie ze sformułowaną w programie diagnozą, na 
działaniach remontowych i modernizacyjnych w obrębie Starówki. 

W odniesieniu do długofalowych celów rozwojowych miasta można stwierdzić, 
że rewitalizacja jest traktowana jako znaczący, priorytetowy proces (skoordynowane 
działanie na wybranym obszarze miasta) o jasno sprecyzowanych celach i utrwalonej 
formie. Przedmiotem ochrony materialnego i duchowego dziedzictwa miasta w ra-
mach programu rewitalizacji jest obszar szczególny i niewielki28, jednak wyjątkowy 
i niepowtarzalny, zarówno w perspektywie lokalnej − „tradycji miejsca”, jak i szer-
szej, ponadlokalnej − z racji niezaprzeczalnych walorów historycznych i estetycznych 
Starówki. 

Badany sposób prowadzenia rewitalizacji w odniesieniu do ustalonego i deklaro-
wanego priorytetowego statusu rewitalizacji jest mało funkcjonalny, stanowi barierę 
szczególnie dla przedsięwzięć publiczno-prywatnych, zamierzeń społecznych i gospo-
darczych PR. Miasto opracowało i wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ). 
Księga ZSZ29 jest jednak skonstruowana w sposób, który nie umożliwia odniesienie 
ustaleń ZSZ do wdrażania PR, tym samym można stwierdzić, że sposób realizacji PR 
nie ma charakteru systemowego.

Rewitalizacja pojmowana jest przez mieszkańców Dzierżoniowa jako proces re-
montowo-modernizacyjny. Badani zdecydowanie kojarzą rewitalizację z remontami bu-
dynków i infrastruktury – takie wskazanie znaczenia tego pojęcia znalazło się w 94,6 
% odpowiedzi w badaniu sondażowym, przy czym w obszarze rewitalizacji odsetek ten 
wyniósł 95,9 %.

W zetknięciu z innym, szerszym określeniem pojęcia rewitalizacja, ujmującym za-
gadnienia ożywienia i rozwoju wybranych obszarów miasta, 64,6% respondentów zgo-
dziło się z takim rozumieniem rewitalizacji. Przy czym na obszarze rewitalizacji odsetek 
ten był nieznacznie mniejszy i wyniósł 60,8%. Warto zauważyć, że grupy związane ze 
Starówką wykazały większą skłonność do uznawania rewitalizacji jedynie za proces 
remontowo-modernizacyjny. Wśród mieszkańców Starówki odsetek negacji szerszego 
znaczenia rewitalizacji wyniósł 53,4%, wśród przedsiębiorców 52,5% (badani spoza 
Starówki, którzy wykluczyli szersze znaczenie pojęcia rewitalizacji stanowili jedynie 

27 Chodzi tu o diagnozę zawartą w Założeniach polityki społeczno-gospodarczej miasta Dzierżoniowa 
na rok 1995. 

28 Zajmuje on niespełna 1% powierzchni Dzierżoniowa, a zamieszkuje go 9,4% populacji miasta.
29 Więcej na ten temat http://www.dzierzoniow.pl/pl/site/system_iso/ksiega_jakosci/
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35% ogółu badanych w tej grupie). Osoby kluczowe, wprost lub pośrednio zaangażowa-
ne w badany proces, wykazywały ogólną znajomość kompleksowego charakteru rewi-
talizacji. Jednak odnoszono tę cechę przede wszystkim do powiązań pomiędzy różnymi 
działaniami w sferze materialno-technicznej (modernizacja ulic i chodników, remonty 
budynków, konserwacja zabytków), ze szczególnym, zauważalnym wyraźnie skojarze-
niem pojęcia rewitalizacja z renowacją (konserwacją) zabytków.

Widać, że społeczno-gospodarcze aspekty procesu rewitalizacji oraz desygnat 
współdziałania (synergii) sektorów publicznego i prywatnego przywoływane były 
głównie przez te osoby, które współuczestniczyły w tworzeniu programu, miały zatem 
sposobność zapoznania się ze specyfi ką tego procesu i pożądaną (wzorcową) metody-
ką jego wdrażania. Zamierzenia PR spoza sfery materialno-technicznej, np. ożywienie 
życia kulturalnego na Starówce (co jest czynione poprzez doroczną imprezę „Poezja na 
murach”), jeśli były wspominane, to jako uzupełnienie głównego, remontowo-moderni-
zacyjnego nurtu badanego programu, niejako na jego marginesie. 

Zaniechanie działania wielodyscyplinarnego zespołu ds. rewitalizacji i odstąpienie 
od powołania jednostki nadzorującej proces rewitalizacji, a także skład dwóch ww. ze-
społów roboczych (wyłącznie osoby z grona pracowników samorządowych), jak rów-
nież ogólna analiza działań pełnomocnika/specjalisty skłaniają do stwierdzenia, że prak-
tyka wdrażania PR odbiega od przyjętych założeń i postulowanej formy. Trudno w tej 
praktyce dostrzec elementy zapewniające partycypację społeczną i mechanizm umożli-
wiający szersze i trwałe współdziałanie różnych partnerów. Choć w monografi i proce-
su stwierdzono, że przy podejmowaniu decyzji ważnych dla wizerunku Staromiejskiego 
Centrum Dzierżoniowa konsultowaliśmy zaplanowane działania, przed ostatecznym 
wyborem rozwiązań poddawaliśmy ocenie społeczności lokalnej, często planując tema-
tyczne spotkania, ale równie często wykorzystywaliśmy np. imprezy masowe, podczas 
których konsultowaliśmy np. projekt aranżacji Rynku, czy projekt modernizacji bloków 
północnych (Kwiecień 2008, s. 13), nie udało się dotrzeć do dokumentacji potwierdzają-
cej przeprowadzenie takich konsultacji społecznych. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że aż 
83 % respondentów ankiety uważa, że lokalna społeczność Starówki ma wpływ na reali-
zację programu (przedsiębiorcy wykazują zdecydowanie mniejsze poczucie wpływania 
na proces rewitalizacji – 65 %).

Badany proces rewitalizacji, choć oparty na PR spełniającym kryteria wyznaczone 
desygnatami pojęcia rewitalizacja, koncentruje się na realizacji tych zamierzeń, które 
obejmują sferę poprawy jakości tkanki budowlanej i infrastruktury technicznej, i temu 
zapewne służą aktualnie stosowane narzędzia realizacji programu, w tym obecna forma 
organizacji procesu i polityka informacji o jego rezultatach. 

Osiągane efekty PR są dostrzegalne i akceptowane. Wiedza o prowadzonym pro-
gramie jest bardzo duża (89% respondentów ankiety deklaruje świadomość prowadze-
nia PR), a zmiany w obrębie Starówki zauważają prawie wszyscy respondenci (98,0%). 
Aż 77 % badanych wiąże zmiany z zaplanowanymi działaniami samorządu miasta, tj. 
z programem rewitalizacji. Wespół z wynikami badania sposobu pojmowania pojęcia 
rewitalizacja daje to pełny obraz aktualnej praktyki badanego procesu, odbiegającej od 
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desygnatów przyjętej defi nicji i założeń PR. Rozbieżność ta nie jest dostrzegana przez 
lokalną społeczność. 

Przeprowadzona analiza stopnia oddziaływania społeczności lokalnej na rewitali-
zację prowadzi do wniosku, że choć PR zakładał większy stopień uspołecznienia tego 
procesu, to mieszkańcy korzystnie oceniają swój (społeczny) wpływ na program. Bada-
nie bardziej szczegółowe pozwoliłoby na poznanie stopnia zadowolenia, choć już wyod-
rębnienie grupy przedsiębiorców i jej opinia skłaniają do określenia ogólnego poziomu 
wpływu lokalnej społeczności na proces rewitalizacji jako dostateczny dla aktualnego 
stanu zaawansowania badanego procesu. 

Analiza poglądów zebranych w trakcie wywiadów z osobami kluczowymi dla PR, 
mieszkańcami, benefi cjentami PMU pokazuje, że rezultaty procesu rewitalizacji są uzna-
wane za znaczące osiągnięcie miasta, ale często wyrażano pogląd – dużo już zrobiono, 
widać rezultat, ale jesteśmy dopiero na początku drogi, albo gdzieś w połowie drogi…

Za najtrudniejsze do realizacji są uznawane te zamierzenia PR, które nie dotyczą 
budynków i infrastruktury − aktywizacja ekonomiczna i, co szczególnie często podkre-
ślano, ożywienie życia kulturalnego na Starówce. Oddziaływanie na sferę społeczno-go-
spodarczą, dobranie odpowiednich narzędzi i projektów generujących zmiany zachowań 
i większą aktywność społeczną uznawane jest za zdecydowanie najtrudniejsze zadanie 
PR (cel procesu rewitalizacji).

Proces rewitalizacji Starówki w sferze meterialno-technicznej uznać można za 
utrwalony i zaawansowany, w pozostałych sferach (społecznej i gospodarczej) za roz-
poczęty, zarysowany, wymagający intensyfi kacji, szerszego zaangażowania sektora 
prywatnego i aktywizacji lokalnej społeczności. Wydaje się, że niezbędne jest zmody-
fi kowanie systemu wdrażania i zweryfi kowanie (rozwinięcie) PR w taki sposób, by kon-
tynuacja procesu rewitalizacji Starówki nie zmierzała jedynie w stronę działań renowa-
cyjno-modernizacyjnych, co może doprowadzić do zatracenia cech programowanego 
procesu rewitalizacji. 

Jak pokazują rezultaty badania, zachodzące na Starówce zmiany oddziałują na ży-
cie lokalnej społeczności wyraźnie korzystnie, są oczekiwane i akceptowane, a miesz-
kańcy zdecydowanie wiążą te zmiany z rewitalizacją. Miasto koncentruje przestrzennie 
wydatki inwestycyjne (wartość inwestycji na 1 ha na Starówce jest obecnie sześcio-
krotnie wyższa niż średnio na 1 ha terenu miasta), przy czym dynamika wzrostu wydat-
ków inwestycyjnych budżetu miasta jest na Starówce niższa niż w skali całego miasta. 
Choć poziom przedsiębiorczości jest obecnie na Starówce wyższy niż gdzie indziej, to 
poziom ubóstwa zmniejsza się tu wolniej niż w pozostałych częściach miasta. Oczeki-
wania mieszkańców wobec przyszłych działań PR (priorytety zdiagnozowane poprzez 
badanie ankietowe) koncentrują się na problemach, na których dotąd skupiały się działa-
nia tego programu i wysiłek inwestycyjny miasta. Możliwe, że dotychczasowe rezultaty 
i skala oddziaływania PR (zakres lub rodzaj wprowadzonych zmian) nie do końca od-
powiadają oczekiwaniom i potrzebom. Taką tezę potwierdzać może porównanie ustaleń 
diagnostycznych PR w 1997 r., kiedy to ruch kołowy w obrębie Starówki i parkowanie 
pojazdów, około 60 % respondentów uznało za uciążliwe. W ankiecie przeprowadzonej 
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na użytek tego badania − po 10 latach od poprzedniego badania ankietowego − zmia-
ny polegające na usprawnieniu, uporządkowaniu komunikacji dostrzega zaledwie 7 % 
respondentów, choć istotne przedsięwzięcia (reorganizacja i segregacja ruchu, płatne 
parkowanie, wyznaczenie parkingów itp.) zostały wprowadzone, to nie rozwiązano osta-
tecznie i zadowalająco tego problemu Starówki. Podobnie, w czasie rozmów z miesz-
kańcami stwierdzono, że otwartą pozostaje kwestia reorganizacji sposobu zagospoda-
rowania i uporządkowania wnętrz kwartałów i podwórek, dopełnienia zabudowy oraz 
utrzymania i wprowadzenia zieleni. Jedynie 14 % respondentów badania dostrzega 
poprawę dostępności usług w zakresie kultury. Niedostatek działalności kulturalnej na 
Starówce był jednym z pięciu głównych problemów, zdiagnozowanych w PR (1997 r.). 
Diagnoza ta wskazywała również na problem bezpieczeństwa w miejscach publicznych. 
Zmiany w tym zakresie dostrzega jedynie co czwarty z ankietowanych w tym badaniu. 
Bez wątpienia PR wpływa na rozwój obszaru Starówki i jakość życia jej mieszkańców, 
jednak − jak można zauważyć − stopień oddziaływania procesu rewitalizacji na po-
szczególne elementy życia jest silnie zróżnicowany, a zarysowane w badaniu tendencje 
w dynamice zmian na Starówce (w odniesieniu do całego miasta) potwierdzają zdiagno-
zowane niezrównoważenie oddziaływania PR na sferę materialno-techniczną i społecz-
no-gospodarczą. 

Podjęcie prac nad PR i jego przyjęcie, jako priorytetowego miejskiego programu, 
a dalej konsekwentne wdrażanie projektu PMU i koncentrowanie różnych działań mia-
sta właśnie na tym obszarze, miało silny wpływ na jakość życia na Starówce. Na tak 
wyraźną aktywność sektora publicznego nałożyły się inwestycje sektora prywatnego 
w nieruchomości i na działalność gospodarczą na obszarze Starówki. W strukturze wła-
sności nieruchomości na Starówce już w latach 1998-1999 własność prywatna stanowiła 
ok. 40 % nieruchomości, przy czym lokale użytkowe były sprywatyzowane w 100 %. 
Aktywność sektora prywatnego (oprócz projektów materialno-technicznych, wspiera-
nych przez PMU) nie jest jednak wyraźnie ukierunkowywana na podejmowanie działań 
wzmacniających realizację celów PR w sferze projektów społecznych i gospodarczych, 
tym bardziej na ich bezpośrednie podejmowanie. Analizując wpływ PR na rozwój Sta-
rówki, należy podkreślić względnie dużą skalę inwestycji prywatnych. Należy zarazem 
zauważyć, że w procesie wdrażania programu jak dotąd − nie wytworzono mechanizmów 
współpracy międzysektorowej. Wyniki ankiety pozwalają założyć, że większość przed-
siębiorców ma wiedzę o PR, co zapewne w jakimś stopniu wzmacnia ich motywację do 
rozwijania działalności na Starówce. Jednak wydaje się, że silniejszym bodźcem jest 
charakter, centralna lokalizacja i niepowtarzalność obszaru, w którym prowadzą swoje 
przedsiębiorstwa, choć i te czynniki (wraz z PR) jak dotąd nie stanowiły wystarczające-
go impulsu do rozwoju przedsiębiorczości w dotąd nieobecnych na Starówce branżach, 
np. usługach turystycznych. Na Starówce nie ma do tej pory żadnej bazy noclegowej. 
PR zakłada, że głębokie i trwałe zmiany wygenerować może tylko program zarządzany 
wspólnie przez naturalnych partnerów − gminę, mieszkańców i przedsiębiorców. Mody-
fi kacje sposobu wdrażania, które następowały w kolejnych latach, odzwierciedlają albo 
powolne odejście od takiego założenia, albo zawieszenie rozwiązań przyjętych w PR 
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(co do systemu wdrażania) do czasu, gdy postęp procesu rewitalizacji będzie ku temu 
odpowiedni. Badanie nie dostarczyło odpowiedzi na pytanie, które uwarunkowania i ja-
kie decyzje wpłynęły na regulacje organizacyjne sprowadzające koordynowanie procesu 
rewitalizacji centralnej dzielnicy miasta do prowadzenia PMU (co w rezultacie utrwaliło 
„dwutorowość” wdrażania). Kwestia dobrania innego, lepszego sposobu prowadzenia 
procesu rewitalizacji oraz opracowania systemu zarządzania powinna być przez miasto 
gruntownie rozważona, zarówno w kontekście zwiększenia efektywności tego progra-
mu, niejako zrewitalizowania procesu i nadania mu większego impetu, dynamiki od-
powiedniej do priorytetowego postrzegania rewitalizacji Starówki, jak i planowanego 
rozszerzenia tego procesu na inne zdegradowane fragmenty miasta30. Pomimo że, jak 
przedstawiono wcześniej, system wdrażania odbiega od założonego na początku proce-
su rewitalizacji jako optymalny dla rewitalizacji w Dzierżoniowie, powołanie w 1997 r. 
koordynatora-pełnomocnika było decyzją kluczową, która pozytywnie ukierunkowała 
sposób realizacji PR. Pełnomocnik, jako samodzielny, podporządkowany burmistrzowi 
„kierownik” programu, miał w początkowym etapie badanego procesu szansę na wypeł-
nienie koncepcji otwartego, partycypacyjnego sposobu wdrażania programu. 

W badaniu ujęto i przedstawiono wnioski z analizy relacji pomiędzy procesem re-
witalizacji a działaniami miasta w wybranych sferach funkcjonowania ośrodka miej-
skiego. Nie ustalono wpływu podjęcia działań rewitalizacyjnych na sposób prowadze-
nia planowania strategicznego, w tym planowania przestrzennego, planowania układu 
komunikacyjnego, transportu publicznego, pozostałej infrastruktury technicznej, infra-
struktury społecznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Jak przedstawiono 
wcześniej, wdrożony proces rewitalizacji jest w dużej mierze rezultatem podjęcia przez 
miasto realizacji strategii mieszkaniowej przyjętej w 1996 r. Pierwotnie bardzo silne 
i ciągle wyraźne powiązanie gospodarki mieszkaniowym zasobem miasta z rewitalizacją 
Starówki (program rewitalizacji wynikał wprost z ustaleń strategii mieszkaniowej, był 
jednym z instrumentów jej wdrażania) ma obecnie znacznie drugoplanowe. Trudno usta-
lić, a tym bardziej czytelnie przedstawić, aktualne relacje przyczynowo-skutkowe w go-
spodarowaniu zasobem mieszkaniowym na obszarze Starówki pomiędzy programem 
rewitalizacji a polityką miasta w zakresie mieszkalnictwa. Program Małych Ulepszeń, 
wskazywany jako instrument PR, jest raz traktowany jako forma realizowania strategii 
mieszkaniowej, czego przykładem jest choćby zapis w Kronice miasta31, kiedy indziej 
jako tożsamy z programem rewitalizacji. Oczywiste zazębianie się, komplementarność 

30 W czasie relacjonowanych prac badawczych miasto Dzierżoniów prowadziło prace nad nowym 
programem rewitalizacji (Lokalnym Programem Rewitalizacji), kierując się przy tym wytycznymi 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i ustaleniami Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Prace zostały zakończone 29 maja 2009 r., kiedy to 
Rada Miasta Dzierżoniowa Uchwałą Nr XLII/256/09 przyjęła LPR Miasta Dzierżoniowa. Akcep-
tacja tego programu przez Instytucję Zarządzającą RPO jest warunkiem uzyskania przez miasto 
pomocy fi nansowej w wysokości 2,4 mln Euro.

31 „Rocznik Dzierżoniowski”, wyd. Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, Dzierżoniów 2007, 
s. 88.
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przedsięwzięć nie tłumaczy zdiagnozowanych niejasności. Ustalono, że oprócz PMU 
miasto (poprzez Zarząd Budynków Miejskich) prowadzi projekt fi nansowego wspiera-
nia remontów podejmowanych przez najemców, w komunalnych lokalach mieszkalnych. 
Celem projektu jest zwiększenie ilości remontów w lokalach komunalnych i przyczynie-
nie się do polepszenia warunków bytowych mieszkańców oraz pozyskanie większych 
środków na realizację tych zadań (wytworzenie dźwigni fi nansowej). 

W literaturze stwierdzono, że (...) przedwojenna architektura i urbanistyka Dzier-
żoniowa, choć pozbawiona spektakularnych oznak nowoczesności, zasługuje na to, by 
ją dostrzec (Kwaśniewski 2007, s. 80). Nie ma wątpliwości, że programując proces re-
witalizacji, dostrzeżono wartość odziedziczonych rozwiązań architektonicznych i urba-
nistycznych. Bezdyskusyjnie, niejako poprzez sukcesję ustaleń wynikających z hierar-
chii decyzji (prawa lokalnego), proces rewitalizacji szczęśliwie wprowadzono w ramy 
wcześniej przyjętego planu urbanistycznego, regulującego gospodarowanie przestrzenią 
na obszarze znacznie większym niż układ urbanistyczny objętego programem terenu 
położonego wewnątrz murów miejskich. Plan ten, opracowany z godną uwagi pieczoło-
witością w traktowaniu wartości dziedzictwa materialnego i duchowego, jest ostatnim 
chronologicznie planem (projektem) urbanistycznym dla badanego obszaru, rozumia-
nego zarówno problemowo, jak i topografi cznie. Istniejące sprzężenia pomiędzy rewi-
talizacją a ochroną dziedzictwa materialnego, duchowego i wzmacnianiem tożsamości 
lokalnej dostrzegalne są na poziomie (w skali) budynku – ciągu ulicznego lub wyda-
rzenia – okresu historycznego. Nie wytworzyły one – jak dotąd – dość silnej potrzeby 
kontynuacji planowania (regulowania) zmian w skali urbanistycznej przez sporządzenie 
odpowiedniego planu. 

Nie zaobserwowano również oznak krystalizowania się własnej, miejskiej polity-
ki ochrony i ekspozycji dziedzictwa kulturowego oraz postrzegania rewitalizacji jako 
działania w kierunku przywrócenia blasku historycznej zabudowie. Nie wytworzono 
niezbędnych mechanizmów i narzędzi (np. planów operacyjnych – urbanistycznych) an-
tycypujących wyzwania, dylematy decyzyjne, jakie już generuje zainteresowanie nowy-
mi inwestycjami w historycznej, chronionej tkance miasta. Nie ma miejskiego programu 
ochrony zabytków czy innego opracowania o charakterze studium historyczno-archi-
tektoniczno-krajobrazowego dla rewitalizowanego obszaru Starówki. Podejmowane są 
jednak działania, zlokalizowane na obszarze PR, których cel wprost dotyczy budowa-
nia lokalnej, miejskiej tożsamości (np. adaptacja pomieszczeń w Ratuszowej Wieży na 
Mennicę Miejską czy organizacja Jarmarku św. Jerzego).

Proces rewitalizacji, jak już stwierdzono, oddziałuje korzystnie na poziom przed-
siębiorczości i aktywności ekonomicznej mieszkańców. Jednak nie zostały dotąd podję-
te działania (zamierzenia, projekty) ujęte w PR, bezpośrednio prowadzące do zaktywi-
zowania sektora prywatnego w realizację społeczno-gospodarczych celów PR. 

W chwili przystąpienia do procesu rewitalizowania Starówki wszystkie lokale użytko-
we na parterach budynków były już własnością prywatna. Jak wynika z materiałów zgro-
madzonych w czasie rozmów z osobami kluczowymi dla PR, skutki tej pośpiesznej, krótko-
wzrocznej polityki prywatyzacyjnej miały duży wpływ na kształt powstającego wtedy pro-
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gramu rewitalizacji. Obecna polityka właścicielska miasta kontynuuje proces prywatyzacji, 
koncentrując się na udostępnieniu nabywcom wolnych terenów pod zabudowę.

Przyjmując, że wszystkie wydatki inwestycyjne miasta ponoszone na działania 
w obszarze Starówki, to wydatki na fi nansowanie procesu rewitalizacji, trzeba stwier-
dzić, że mimo to dynamika wzrostu tych wydatków jest niższa niż ogólna dynamika 
wzrostu wydatków inwestycyjnych miasta (od 2003 r.). Na podstawie danych zestawio-
nych w poniższej tabeli nie można formułować wniosków co do oceny relacji nakładów 
miasta na PR i polityki fi nansowania inwestycji komunalnych.

Tabela 10.1. Wydatki budżetu miasta Dzierżoniowa w latach 2003-2008 (w tys. zł)
Rok

Rodzaj i relacje 
wydatków

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Planowane 
wydatki 
inwestycyjne 
miasta

5 604,4 8 318,2 12 848,2 18 743,6 20 755,5 28 087,4

Budżet (plan) – 
wydatki ogółem 43 446,5 48 432,1 63 332,5 55 966,9 77 028,1 88 889,2

Wydatki 
inwestycyjne 
jako % wydatków 
ogółem

12,89 17,1 20,02 33,4 26,9 31,59

Zmiana udziału 
wydatków 
inwestycyjnych 
w wydatkach 
ogółem, rok do 
roku, w %

b.d. +32,66 +14,58 +40,05 -19,4 +17,43

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Dzierżoniowa.

Program Rewitalizacji nie wpłynął znacząco na sposób planowania wydatków in-
westycyjnych miasta. Od 2003 roku prowadzone jest kroczące planowanie wydatków 
inwestycyjnych, a proces dorocznej weryfi kacji i aktualizacji Wieloletniego Planu In-
westycyjnego jest szczegółowo uregulowany odpowiednią procedurą. Zebrane dane nie 
pozwoliły na określenie czy i w jakim stopniu specyfi ka fi nansowania rewitalizacji (kon-
centracja nakładów, stymulowanie lewarowania, wiązanie kapitału publicznego i pry-
watnego) miała wpływ na zwiększanie ekonomicznej efektywności wydatków inwesty-
cyjnych Dzierżoniowa w obszarze PR. 

Zapobieganie marginalizacji, wykluczeniu z życia społeczności miejskiej i popra-
wa bezpieczeństwa to problemy, które nie znajdują się w głównym nurcie badanego PR, 
a podział kompetencji pomiędzy gminą i powiatem wpływa na rozdrobnienie nakładów 
i nakładanie się aktywności, co w rezultacie powoduje niewielką skuteczność podej-
mowanych działań. Jak dotąd proces rewitalizacji nie implikuje zakresu i formy tych 
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działań miasta, które dotyczą słabszych grup społecznych, a OPS pozostaje poza zespo-
łowymi strukturami ustalonego ZSZ. 

Materiały zgromadzone w ramach badania programu rewitalizacji w Dzierżonio-
wie nie pozwoliły na wskazanie istnienia relacji przyczynowo-skutkowej i oddziaływa-
nia programu rewitalizacji na decyzje samorządu powiatowego. Choć fakt, że miasto 
prowadzi PR jest znany samorządowi województwa oraz niektórym miastom w woje-
wództwie i w kraju korzystającym z doświadczeń Dzierżoniowa, nie można było wyka-
zać symptomów bezpośredniego oddziaływania badanego procesu rewitalizacji w skali 
ponadlokalnej. 

Przeprowadzone badanie było pierwszą kompleksową ewaluacją PR. Od 1997 
roku badany proces nie był przez miasto monitorowany, nie analizowano skuteczności 
prowadzonych prac. PR przewidywał, że system monitorowania procesu rewitalizacji 
i modyfi kowania programu zostanie opracowany przez koordynatora-pełnomocnika. 
System taki nie został jednak wprowadzony, a sprawozdawczość prowadzono wybiór-
czo i dane analizowano ilościowo, wyłącznie w odniesieniu do wydatków miasta na 
PMU. Program nie był aktualizowany ani uzupełniany. Pierwszym impulsem do prac 
nad modyfi kacją PR są: perspektywa możliwości uzyskania dotacji ze środków UE oraz 
wymagania stawiane Lokalnym Programom Rewitalizacji w Regionalnych Programach 
Operacyjnych 2007-2013. 

10.5. Wnioski końcowe
Badany program, choć trwa zaledwie dziesięć lat, uzmysławia, jak wiele można 

osiągnąć nawet wtedy, gdy zamierzenia kompleksowego i sensownie pomyślanego pro-
gramu rewitalizacji realizowane są wybiórczo.

Obserwacja rewitalizacji w Dzierżoniowie a także analiza procesu podjętych tu 
działań i ich rezultatów skłaniają również do refl eksji nad potencjalną skalą przemian 
polskich miast w innych warunkach, w których programy rewitalizacji, takie jak dzier-
żoniowski, zostałyby na czas wsparte odpowiednią pomocą państwa i przemyślaną poli-
tyką oddziaływania na rozwój miast.

Umiejętne wykorzystanie anglosaskich doświadczeń i pomocy technicznej, konsul-
tacji oraz wsparcia zagranicznych i krajowych ekspertów przysporzyło badanemu miastu 
kapitału „wiedzy i umiejętności”, który procentuje do dziś. W rewitalizacji, jej programo-
waniu i prowadzeniu, co stwierdzić można nie tylko na podstawie tego badania, otwartość 
i umiejętność zastosowania innowacyjnych metod oraz dobrych wzorców postępowania 
zwiększa szanse powodzenia programu. Jednak, co również pokazuje dzierżoniowski 
program, dostępność i znajomość rozwiązań modelowych (np. teoretycznie najlepszego 
systemu wdrażania procesu rewitalizacji) nie powinna prowadzić do jego mechaniczne-
go, bezkrytycznego powielania. Badanie wykazało, że korzystne i wskazane dla procesu 
rewitalizacji są te metody i instrumenty, które są lokalnie możliwe do zastosowania oraz 
akceptowane i oceniane jako skuteczne, dobre i korzystne. Obserwacja procesu rewitali-
zacji w Dzierżoniowie skłania zatem do wniosku, że w dalszych pracach naukowych nad 
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kształtowaniem wzorca procesu rewitalizacji myślenie o jednym uniwersalnym modelu 
powinno ustąpić poszukiwaniu elementów otwartego zbioru algorytmów działania.

Obecny, już chyba na stałe, w debacie o systemie planowania przestrzennego dy-
lemat alternatywności systemów – komplementarnego i hierarchicznego, wydaje się ak-
tualny także w dyskusji nad miejscem i statusem programu rewitalizacji, jako elementu 
systemu strategicznego planowania rozwoju miasta. Hierarchiczny system, w którym 
strategie sektorowe stanowią poziom pośredni pomiędzy strategią rozwoju miasta a pla-
nami/ programami, wytwarza relacje, w których program rewitalizacji (zintegrowany 
i kompleksowy, ale delimitowany zakresem przestrzennie zdiagnozowanego zjawiska 
kryzysu środowiska miejskiego) rodzi konsternację co do jego formalnego i praktyczne-
go statusu w tej hierarchii. Wskutek tego nie powstają albo powstają z trudem te sprzę-
żenia (synergia, partnerstwo sektorów, koncentracja), które cechować powinny proces 
rewitalizacji, a wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania miastem nie zawsze 
wpływa na zdynamizowanie procesu rewitalizacji. 

Kwestia relacji pomiędzy programem (tutaj rozumianym jako dokument będą-
cy zapisem decyzji i zasad) i procesem rewitalizacji a planowaniem zagospodarowa-
nia przestrzennego, szczególnie sporządzaniem planów miejscowych jest, jak ustalo-
no w badaniu, pochodną przedstawionych powyżej uwarunkowań przyjętego lokalnie 
systemu strategicznego planowania rozwoju miasta. Na tym tle należy zwrócić uwagę, 
że nieobecność planowania miejscowego w zbiorze instrumentów wdrażających proces 
rewitalizacji spowalnia ten proces i ogranicza zaangażowanie sektora prywatnego.

Analiza relacji pomiędzy sposobem pojmowania pojęcia rewitalizacji a stopniem 
znajomości wyróżników tej metody oddziaływania na rozwój miasta a praktyką rewita-
lizacji, poczyniona na zgromadzonym materialne badawczym, skłania do zdiagnozowa-
nia rozdźwięku, zachodzącego pomiędzy świadomością i wiedzą a codzienną praktyką. 
Dotyczy to szczególnie dwóch wyróżników rewitalizacji: kompleksowość oraz synergia 
działań sektora publicznego i prywatnego. Taka rozbieżność pomiędzy teorią a prakty-
ką, obserwowana również w innych, prowadzonych w Polsce programach rewitalizacji, 
skłania do zastanowienia się nad przyczynami tego zjawiska. W powiązaniu z tendencją 
do nadużywania pojęcia rewitalizacja, którym sygnuje się obecnie większość projektów 
i programów inwestycyjnych lub remontowo-modernizacyjnych, można zaryzykować 
tezę, że programy rewitalizacji nie wprowadzają nowej jakości zarządzania w miastach. 
Zintegrowanie, zarówno na etapie programowania, jak i wdrażania, jest tylko deklaro-
wane, a nie jest stosowane. 

U genezy wielu programów renowacji i rewitalizacji, zapoczątkowanych, jak ba-
dany dzierżoniowski, w połowie lat 90. ub. wieku, leżał palący problem tzw. luki re-
montowej i katastrofalnego stanu technicznego mieszkaniowego zasobu miast. Skutki 
procesu krótkowzrocznej prywatyzacji, zaobserwowane także w trakcie tego badania, 
wzmocniły motywację miast do wdrażania instrumentów fi nansowego wspierania prac 
remontowo-modernizacyjnych, poprzez subwencje ze środków budżetu miasta. Badanie 
wykazało, że proces rewitalizacji prowadzony z użyciem takich narzędzi jest skuteczny, 
dobrze odbierany przez lokalną społeczność i efektywny. Prowadzona od kilku lat prak-
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tyka orzecznicza Regionalnych Izb Obrachunkowych i sądownictwa administracyjnego 
zmierza ku ograniczeniu lub nawet wykluczeniu stosowania takich instrumentów, co 
potwierdzają ustalenia tego badania. Prowadzi to do wniosku, że pole decyzji samorządu 
miejskiego ulega stopniowemu zawężaniu. Przez co kurczy się także, już i tak skromne, 
fi nansowe instrumentarium rewitalizacji. 

Podjęta w badaniu próba analizowania skuteczności rewitalizacji i jej oddziaływania 
wykazała, że rozwijanie prac badawczych nad rewitalizacją napotka poważną barierę, któ-
rą stanowi całkowity brak albo niedostatek wielu danych, informacji i materiałów. 

Nie było możliwe przeprowadzenie analizy wskaźnikowej oddziaływania rewitaliza-
cji na podstawie porównania danych wyjściowych – parametrów charakteryzujących zja-
wiska kryzysu, uwzględnionych w analizach prowadzących do delimitacji obszaru rewi-
talizacji – z aktualnymi ich wartościami (wraz z weryfi kacją trendów poprzez odniesienie 
do analogicznej analizy w skali całego miasta), bowiem przy opracowaniu PR nie zebrano 
wystarczających ku temu danych, a próba odtworzenia (zebrania) danych dotyczących ob-
szaru Starówki z 1997 r. w pełnym, przewidzianym dla tego badania zakresie nie dała za-
dowalającego rezultatu. Przewidziane w koncepcji metody badawczej instrumenty analizy 
ilościowej oraz niektóre z narzędzi analizy jakościowej można było zastosować w bardzo 
ograniczonym zakresie. Dlatego też, metoda sondażowa i badanie opinii różnych grup spo-
łecznych wydają się w odniesieniu do rewitalizacji szczególnie użytecznymi instrumen-
tami badawczymi. Istnienie w mieście systemu informacji przestrzennej (SIP), o ile jest 
to system pozbawiony geokodowanej, relacyjnej bazy danych społeczno-gospodarczych 
charakteryzujących miasto, powiązanej z bazą informatyczną gromadzącą dane odzwier-
ciedlające bieżące zarządzanie miastem (podatki i opłaty lokalne, inne dochody własne, 
wydatki różnego rodzaju itp.), nie wpływa na możliwości badawcze i analityczne.

Sformułowanie wniosków na temat oddziaływania procesu rewitalizacji na rozwój 
miasta opierać się więc musi, jak dotąd, przede wszystkim na badaniu opinii interesa-
riuszy i osób kluczowych dla rewitalizacji. Zaobserwowane w czasie badania trudności 
w zgromadzeniu odpowiedniej dla przedmiotu tego badania, wiarygodnej bazy danych 
o mieście i obszarze rewitalizacji, pozwalającej na obserwację dynamiki zmian, potwier-
dzają przewidywania i wątpliwości, co do wykonalności takiego szczegółowego zestawie-
nia, formułowane przy konstruowaniu metodyki badania. Można stwierdzić, a raczej na 
przykładzie Dzierżoniowa potwierdzić, że systematyczne gromadzenie uporządkowanej 
bazy danych, w układzie agregującym informacje przestrzennie (ulicami, dzielnicami, jed-
nostkami funkcjonalno-przestrzennymi lub w inny lokalnie uwarunkowany sposób) nie 
jest jak dotąd rutynowym działaniem miasta32. Informacje są gromadzone, stosownie do 
zakresu kompetencji i zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych, w przemyślany, 
lecz swobodny sposób, odzwierciedlający bieżące potrzeby i możliwości techniczno-or-

32 Niedostatki zasobów informacji o miastach, ujętych zarówno w bazach statystyki publicznej 
(GUS), jak i w miejskich bazach informacji, tworzonych w poszczególnych miastach, są od wielu 
lat wskazywane jako słabość instrumentarium studiów i analiz. Problem ma charakter systemowy 
dotyczy nie tylko Dzierżoniowa.
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ganizacyjne. Takie podejście nie uwzględnia znaczenia prozaicznej, lecz czasochłonnej 
i wymagającej systematyczności czynności zapisania, zarchiwizowania informacji (jako 
takiej) dla ewentualnych analiz przekrojowych lub problemowych, monitorowania zmian 
i ewaluacji przedsięwzięć, zarówno w ujęciu ogólnomiejskim, jak i – co szczególnie wi-
doczne w tym badaniu – dla zbadania efektywności działań w skali mniejszej (terytorialnie 
– dzielnicy albo jej części, lub problemowo – np. dla głębszego badania specyfi cznych zja-
wisk lub procesów). Choć zawartość kwestionariusza zaprojektowanego na potrzeby tego 
badania została ustalona przy świadomości takich ograniczeń i uwarunkowań, rezultat tego 
zadania badawczego pokazuje, że kwestia dostępu do informacji (nie tylko ze względu 
na to badanie) może być dla intensyfi kowania działań rewitalizacyjnych poważną barie-
rą. Bowiem niemożność wykazania skuteczności programu, na podstawie obiektywnych 
danych (statystycznych) umożliwiających analizę wskaźnikową, stanowić może istotny 
argument w procesie decyzyjnym. Analiza wskaźnikowa jest podstawą oceny rezultatów 
działań sektora prywatnego, stanowi również zasadniczy element ewaluacji programów 
i projektów wspieranych ze środków UE. Jest także preferowanym elementem oceny pla-
nowanych przedsięwzięć, gdy niedostatek kapitału własnego wymaga pozyskania kredytu 
bankowego. Sporządzenie wyczerpującej, rzeczowej analizy prospektywnej opłacalności 
(efektywności) projektu, bez dostępu do informacji wydaje się, nie tylko na podstawie 
rezultatów tego badania, mało realne. Rozpowszechnienie (dla programów rewitalizacji) 
szerszego zastosowania innych metod analiz prospektywnych, np. oceny oddziaływania 
projektu (programu) na jakość życia wspólnoty CIE), przy powszechnej preferencji dla 
metod wskaźnikowych, wydaje się mało prawdopodobne. 

Można twierdzić, że wniosek z tego badania jest niepodważalny – rozwijanie i dy-
namizacja procesów rewitalizacji są zależne od tworzenia i konsekwentnego budowania 
systemów informacji o zjawiskach zachodzących w mieście − w ujęciu terytorialnym 
(przestrzennym) i problemowym − pozwalających na różnorodną tematycznie i teryto-
rialnie agregację wiarygodnych, regularnie zbieranych danych

W ocenie autorki, rozwinięcie metodyki i techniki badań, wyprofi lowanych na uży-
tek monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji (procesu rewitalizacji), jest wa-
runkiem zgromadzenia dostatecznego materiału, warunkującego szersze studia nad pro-
cesami rewitalizacji w polskich miastach. Opracowanie i upowszechnienie wskazówek 
metodycznych do badania opinii w procesach rewitalizacji mogłoby dać miastom narzę-
dzie krytycznej analizy prowadzonych programów i ich systematycznej ewaluacji. 

Badanie uzewnętrzniło, obecną nie tylko wśród badanej społeczności, rozterkę co 
do oddziaływania i korzyści płynących z procesu rewitalizacji w skali ogólnomiejskiej. 
Ewentualne otwarcie dostępu do przekrojowych danych pozwalających na kontynuowa-
nie badań a szczególnie przeprowadzenie analiz przestrzennych mogłoby pozwolić na 
rozwinięcie opracowanej metody badawczej i doprowadzić do sformułowania wnio-
sków na temat obserwowanego stopnia tego oddziaływania dla różnego typu ośrodków 
miejskich i różnorodnych programów rewitalizacji. 
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Rozdział 11. Zakres opracowywania i wdrażania 
programów rewitalizacji. Dobre praktyki

11.1. Wstęp
Wiek XX zaznaczył się degradacją wartości środowiska – zarówno kulturowych, 

jak i przyrodniczych. Dodatkowo, w tym pierwszym zakresie zawęził sferę działań do 
ochrony zabytku, zapominając o ochronie miejsca. O ile wartości przyrodnicze zwróciły 
większą uwagę wśród decydentów i ustawodawcy1, o tyle wartości kulturowe wciąż 
czekają na wypracowanie instrumentów legislacyjnych, pozwalających na efektywne 
wydobywanie z kryzysu obszarów zdegradowanych. Samorządność lokalna w Polsce, 
obchodząca 20-lecie, nie otrzymała przez cały ten okres pomocy w formie ustawy o re-
witalizacji i instrumentów rządowego wsparcia fi nansowego dla odnowy obszarów zur-
banizowanych.

Od 2004 roku funkcjonują w Polsce fundusze strukturalne, będące substytutem 
instrumentów fi nansowego wsparcia procesów rewitalizacji2, których oczekiwano od 
rządu. Jak wskazują wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego cele funduszy struk-
turalnych osiągane są w ramach zrównoważonego rozwoju oraz propagowania na po-
ziomie Wspólnoty celu, jakim jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego 
określonego w art. 6 Traktatu (art. 17)3.

Rewitalizacji nie można zawężać do działań branżowych (np. tylko infrastruktural-
nych), remontowania dróg, kanalizacji i budynków zabytkowych, potrzebne jest przede 
wszystkim organizowanie i kierowanie długookresowymi działaniami wskrzeszania ludz-
kiej gospodarności, przywracającej dawny splendor miejscom silnie zdegradowanym. 

1 Przykładem jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko(Dz.U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).

2 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2008 r w zakresie programowania dzia-
łań dotyczących mieszkalnictwa, defi niują rewitalizację jako: „kompleksowy, skoordynowany, 
wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, 
społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu 
wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjo-
nalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania 
endogeniczne”.

3 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie postępowania w spra-
wie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfi nansowanych z krajowych lub 
regionalnych programów operacyjnych, MRR/H/16/3/05/09; Warszawa, 5 maja 2009 r.
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Trudno ocenić, czy przełom stanowić będzie długo oczekiwany, a wprowadzony w życie 
w lipcu br., mechanizm pomocy dla przedsiębiorców, którego celem jest „wspieranie roz-
woju społecznego i gospodarczego, w obrębie zdegradowanych obszarów, poprzez wspie-
ranie ich zrównoważonego rozwoju, polegające w szczególności na nadaniu obszarom 
zdegradowanym nowych funkcji gospodarczych, społecznych i kulturalnych”4.

W latach 2003-2004 idea Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) pojawiła się 
– z braku uregulowań ustawowych dotyczących rewitalizacji – w czasie opracowywania 
Narodowego Planu Rozwoju, a szczególnie jednego z programów operacyjnych – Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Krótki okres na 
przygotowanie projektów rewitalizacyjnych, wymagających skoordynowanego, inter-
dyscyplinarnego programowania, oraz skrócony do 3 lat (+ 2) okres budżetowania, tym 
samym również realizacji projektów, przyjęcie przez stronę rządową ogromnej ilości 
kryteriów ograniczających wybór projektów, spowodowały iż w sposób mechaniczny 
pojawiły się LPR pisane nie jako tło do składanych projektów, głównie infrastruktural-
nych (co było zamierzeniem projektodawców), lecz jako spełnienie wymogów ZPORR. 
Na dzień dzisiejszy mamy więc niezbyt wiele przykładów LPR godnych naśladowania, 
ale za to wiele projektów pokazujących dobre praktyki godzenia zasad ochrony wartości 
kulturowych przestrzeni z regułami rozwoju ekonomicznego gmin, powiatów i regio-
nów, oraz skutecznego równoważenia polityki konserwatorskiej z wartością rynkową 
zabytkowych nieruchomości.

 Pomimo szansy, jaka powstała dla programów rewitalizacji w ramach ZPORR 
w latach 2004-2006 i wykonania dużej liczby opracowań LPR, wciąż obserwować moż-
na wśród potencjalnych benefi cjentów prowadzenie poszukiwań metodologicznych 
w sferze programowania przekształceń zdegradowanych terenów. Nie bez znaczenia jest 
też fakt, że weszliśmy w kolejną fazę programowania unijnego 2007-2013, nadal bez 
uregulowań ustawowych dotyczących rewitalizacji.

 Jeśli ostatecznym celem rewitalizacji jest podniesienie poziomu dochodów, 
standardu życia i zamożności mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa rewitalizowanych 
obszarów i zwiększenie ich atrakcyjności dla lokalnego i zewnętrznego biznesu, to osią-
gnięcie tych celów przekłada się na rozwój gospodarczy i wzrost ekonomiczny gminy, 
a całość LPR musi być temu podporządkowana. Powstaje zatem szansa na przygoto-
wanie i realizację programów kompleksowych, projektów zintegrowanych, budowanie 
klastrów (gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, itd.) oraz partnerstw publiczno-
prywatnych. Priorytetem musi być gospodarka oparta na wiedzy, bo bez tego nie ma 
szans na sukces w konkurencji z innymi obszarami. Infrastrukturalne na ogół projekty 
dotychczasowych LPR zaczynają być wzbogacane poprzez komplementarne programy 
społeczne, kulturalne, turystyczne, gospodarcze zawarte w lokalnych programach, jak 
np. w programie opieki nad zabytkami.

4 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udziela-
nia pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 117, 
poz.787).
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11.2. Aspekty programowania rewitalizacji
Poniżej przedstawionych zostanie kilka istotnych aspektów programowania rewi-

talizacji obszarów miejskich.

11.2.1. Partnerstwa
Programy rewitalizacji w gospodarce rynkowej mają z założenia charakter kilku-

nastoletni, interdyscyplinarny, obejmują zmiany ekonomiczne, społeczne i przestrzenne. 
Angażują tym samym pracę wielu wydziałów urzędu gminy, jednostek jej podległych, 
instytucji zewnętrznych oraz społeczności lokalnej. W tym celu działania związane 
z metodyką i praktyką rewitalizacji powinny zostać wzbogacone o teorię i dobre prak-
tyki z zakresu walki z wykluczeniem społecznym. Dotyczy to również mechanizmów 
lokalnego rozwoju gospodarczego, rozwoju innowacyjnej gospodarki, turystyki i zarzą-
dzania nieruchomościami.

Podejmowane dotychczas przez sektor publiczny, prywatny bądź pozarządowy 
(w tym także przez grupy mieszkańców) działania dotyczą najczęściej zabytkowego 
centrum miasta, peryferyjnych obszarów rekreacyjnych, dawnych terenów przemysło-
wych, portowych czy stoczniowych, zespołów zieleni i urządzeń sportowych. Bazują 
one zatem na współudziale fi nansowym przedsiębiorców, mieszkańców, właścicieli 
nieruchomości, przy zapewnieniu wieloletniego, określonego co do zasad i wielkości, 
przeznaczania na ten cel środków budżetowych gminy oraz zewnętrznych, publicz-
nych (działających na zasadzie dźwigni fi nansowej) lub prywatnych źródeł fi nanso-
wania.

Programy zdefi niowane z niezwykłym rozmachem np. te, skierowane na EURO 
2012, wskazują, iż ich realizacja i sukces nastąpi dopiero poprzez budowanie partner-
stwa trzech poziomów administracji publicznej i koordynacji priorytetów określonych 
w strategii narodowej, regionalnej, lokalnej. 

Dla realizacji niektórych programów konieczna jest współpraca z sąsiadującymi 
jednostkami terytorialnymi – w ramach porozumienia samorządów. Budowanie part-
nerstw lokalnych, subregionalnych, miedzyregionalnych (czasami przekraczających 
granice państw) jest szczególnie istotne w pracach nad powstaniem regionalnego pro-
duktu turystycznego. Benefi cjentami są także sieci miast i idei ich powstawania należy 
się szczególne miejsce w przygotowywanych programach. 

11.2.2. Spójność dokumentów
Długofalowa strategia (10-15 lat), rozpisana jest na programy operacyjne i za-

dania, realizowane w rezultacie poprzez projekty „twarde”, zawarte w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym i miękkie – społeczne lub gospodarcze. Potrzeba dysponowa-
nia spójnymi dokumentami w trakcie zarządzania rozwojem jest opisana modelowo 
przez 7 miast biorących udział w programie URBAMAS (fi nansowanym przez pro-
gram URBACT I). Model może służyć w czasie przygotowywania projektów innym 
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samorządom do poszukiwania narzędzi zintegrowanego zarządzania przestrzenią 
miejską5.

11.2.3. Miejsce LPR 
Jednym z ważniejszych zagadnień do podjęcia w trakcie przygotowań do rewitali-

zacji jest średniookresowe programowanie, ujęte w ramy lokalnego programu rewitali-
zacji. Rozpoczynając procesy rewitalizacyjne trzeba brać pod uwagę co najmniej dwu-
dziestoletnią perspektywę osiągnięcia założonego celu, czyli doprowadzenie danego ob-
szaru do takiego stanu rozkwitu, jaki założono na początku przygotowań. Do tego celu 
generalnego należy dostosować cele średniookresowe, ujęte w LPR. Realizacja celów 
średniookresowych powinna być weryfi kowana poprzez roczne budżety danej gminy 
czy zespołu gmin. Przygotowanie samego LPR, jako dokumentu uchwalanego przez 
radę gminy, trwa co najmniej rok.

LPR musi być przede wszystkim oparty na podstawowych dokumentach strategicz-
nych, które określają priorytety samorządu, a więc na strategii rozwoju gospodarczego 
gminy, wieloletnim planie inwestycyjnym i planach zagospodarowania przestrzennego. 
Jeżeli LPR dotyczy zabytkowego centrum miast, musi uwzględniać też inne dokumenty, 
takie jak polityka konserwatorska, polityka optymalizacji czynszów czy gospodarowa-
nia nieruchomościami komunalnymi. 

Jeżeli LPR są tworzone w oderwaniu lub wyprzedzająco w stosunku do podsta-
wowych dokumentów rozwojowych gminy i nie są osadzone w sytuacji gospodarczej 
i demografi cznej, rzadko mają szanse na realizację. Natomiast perspektywy rozwoju 
gospodarczego i demografi cznego należy zdiagnozować poddając mieszkańców, przed-
siębiorców i członków organizacji społecznych badaniom uzupełniającym standardową 
wiedzę o tym obszarze. Bez kompleksowych badań nie można programować rozwoju, 
bo niewiadomo, jak zachowają się ludzie wobec procesu przekształceń, czy będą mu 
sprzyjać, czy będą mu niechętni – a to oni są partnerami władzy lokalnej i od nich zależy 
powodzenie programu rewitalizacji w dłuższej perspektywie czasu.

11.2.4. Partycypacja 
Pomimo, że żadne programowanie w EU nie odbywa się bez udziału partnerów 

społecznych i gospodarczych, wciąż jeszcze w programach rewitalizacji w Polsce nie 
widać wyraźnej integracji trzech sektorów. Temu zagadnieniu należy poświęcić sporo 
uwagi, bazując na pozytywnych przykładach. Wielkie znaczenie dla powodzenia progra-
mu ma nurt edukacyjny, przedstawiający potencjalnym benefi cjentom przyszłe korzyści 
ze wzrostu nie tylko standardu życia, poziomu bezpieczeństwa, ale też wzrostu wartości 
rynkowej majątku, który ulega przekształceniom. W rozpoznaniu potrzeb społecznych 
i możliwości rynku zasadniczą rolę odgrywają badania marketingowe.

5 www.plock.eu 
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Najlepszym sposobem zbierania uzupełniających danych jest ankietyzacja, która 
pozwala poznać dane na temat warunków życia mieszkańców, zasobów ludzkich i or-
ganizacyjnych oraz planów rodzinnych i planów miejscowego biznesu. Badania takie 
pozwalają poznać opinie badanych co do celu prowadzenia przekształceń, propozycje 
rozwiązań, które mogą być zastosowane w procesie rewitalizacji. Pozwalają również 
rozpoznać stan wiedzy ankietowanych na temat np. wsparcia fi nansowego, o jakie może 
starać się właściciel czy dzierżawca nieruchomości. Wyniki mogą być podstawą do dys-
kusji ze społeczeństwem i dalszego programowania.

Bywa tak, że dokumenty strategiczne i operacyjne trzeba całkowicie poddać wery-
fi kacji po przeprowadzeniu takich badań, bowiem okazuje się, że zaistniałe przemiany 
demografi czne, które zależą w znacznej mierze od trendów ponadlokalnych, wywołują 
skutki inne niż zakładano na początku, np. w wyniku migracji specjalistów do pracy 
w Anglii lub Irlandii. 

Partnerzy powinni być włączeni również w monitorowanie zmieniających się wa-
runków przez cały czas realizacji LPR i w razie konieczności elementy tego programu 
należy dostosowywać do nowych warunków. W planowaniu długoletnim, jakim jest re-
witalizacja, musi być zachowana możliwość wprowadzania korekt, ponieważ sposoby 
realizacji celów mogą się zmieniać wraz z rozwojem sytuacji gospodarczej czy demo-
grafi cznej. 

11.2.5. Rola administracji publicznej, mieszkańców, partnerów 
społeczno-gospodarczych 
Ważne jest, aby w trakcie programowania brać pod uwagę takie przykłady i takie 

projekty, w których mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje uczą się współpracy z wła-
dzą, uczą się dochodzenia do wspólnych stanowisk, a także uczą się współfi nansowania 
przedsięwzięć.

Kolejnym aspektem LPR powinny być formy sprawnego systemu komunikacji 
społecznej, który pozwoli na dialog władz samorządowych z lokalną społecznością. 
Tylko te obszary mają szansę na rozwój, których liderzy doprowadzili do współpracy 
wszystkich zainteresowanych stron, integrując wąskie, sektorowe cele w imię wspól-
nego dobra, jakim może być – w dłuższej perspektywie czasu – doprowadzenie danego 
obszaru do oczekiwanego poziomu świetności. Oznacza to konieczność prowadzenia 
takiego rodzaju działań społecznych, gospodarczych i przestrzennych, w wyniku któ-
rych kompleks nieruchomości zostaje doprowadzony do dobrego stanu technicznego 
i wypełniony przedsięwzięciami generującymi dochód na utrzymanie tych nieruchomo-
ści. Dochód ten pochodzić może z rozwoju funkcji turystycznych, rekreacyjnych czy 
edukacyjnych, lub wszystkich tych funkcji realizowanych jednocześnie. 

Wyniki badań społecznych i inne dokumenty konieczne na etapie diagnozowania, 
wpływają często na zmiany, które należy wprowadzić np. do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Procedury takie trwają wiele miesięcy. Warto ten wątek 
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szczególnie uwzględnić w trakcie prac nad programem. Stała współpraca łącząca osoby 
zaangażowane w przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego, pracowni-
ków wydziału architektury, wydziału geodezji, wydziału lokalowego, wojewódzkiego 
lub miejskiego konserwatora zabytków (jeśli taka funkcja istnieje), przedstawicieli wy-
działu fi nansowego, itd. znacznie skraca i usprawnia proces przygotowania poszczegól-
nych elementów LPR. 

11.2.6. Zarządzanie programem 
Istnieją różne modele zarządzania programami oraz poszczególnymi projektami 

w ramach LPR. Rewitalizacja to przedsięwzięcie zupełnie inne od tych, które do tej 
pory były realizowane przez jednostki samorządowe, znacznie wykraczające swoim za-
kresem poza codzienne obowiązki urzędu. Dlatego zarządzania tym procesem również 
powinno podlegać nietypowym rozwiązaniom.. Doświadczenia okresu programowania 
2004-2006 pokazują, iż samorządy obejmowały LPR olbrzymie obszary miast nie mając 
ku temu ani możliwości fi nansowych (bez wsparcia programów rządowych) ani organi-
zacyjnych. Praktyka natomiast pokazuje – i należy ten aspekt uwypuklić – że efektywne 
jest skupienie się na początku procesu na pewnym wybranym obszarze operacyjnym (pi-
lotażowym). Objęcie kosztownymi badaniami i analizami całego obszaru potencjalnego 
programu rewitalizacji nie prowadzi do szybkiego sukcesu. Lepszym rozwiązaniem jest 
pilotaż, który pozwala również sprawdzić wybrany model zarządzania lokalnym progra-
mem rewitalizacji, zbadać postawy uczestników i wiarygodność wdrażania kilkuletniego 
harmonogramu rzeczowo – fi nansowego. Po pozytywnej ocenie realizacji 3-4 letniego 
pilotażu można obejmować programem kolejne kwartały lub zespoły nieruchomości.

Zarządzanie programem przez oddzielną komórkę w strukturze urzędu, sprawdza 
się tylko na początku przygotowania programu, gdyż podlega ona takim samym ogra-
niczeniom w komunikacji wewnętrznej czy stosowaniu procedur jak i inne wydziały 
już istniejące, powołane do zadań bieżących. Przyjętym w Polsce rozwiązaniem jest 
powołanie pełnomocnika prezydenta, często zbyt automatycznie, zbyt nisko umiejsco-
wionego w strukturze urzędu, również bez kompetencji do koordynowania prac różnych 
wydziałów (biur) urzędu, na czas trwania przygotowania i wdrażania LPR.

Aby skutecznie sterować procesami rewitalizacyjnymi trzeba współpracy poziomej 
wszystkich służb zaangażowanych w LPR. Najlepsze efekty daje codzienna współpraca 
różnych wydziałów i referatów urzędu gminy. 

Uzyskanie wieloletniego zaangażowania urzędników z różnych wydziałów do ta-
kiej współpracy, np. poprzez ich udział w zespole zadaniowym ds. rewitalizacji, jest 
jednym z najtrudniejszych aspektów procesu tworzenia i wdrażania programu. Barierą 
dla rozwoju programów rewitalizacji jest więc nie tylko brak pieniędzy, czy koniecz-
ność podejmowania długofalowych decyzji, m.in. o formie prawnej przedsięwzięcia, 
ale właśnie zapewnienie takiej codziennej, efektywnej współpracy na rzecz programu 
wykraczającego swym zasięgiem poza zakres kompetencji jednej komórki organizacyj-
nej urzędu.
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Samodzielna komórka zarządzająca programem rewitalizacji w strukturze urzędu 
ma jeszcze tę wadę, iż reprezentuje z natury swojego działania interesy tylko jedne-
go z sektorów – publicznego. Świat zewnętrzny nie może postrzegać rewitalizacji jako 
tylko przedsięwzięcia komunalnego, ponieważ osłabia to wiarygodność przedsięwzięć 
i zmniejsza motywacje potencjalnych inwestorów i innych uczestników procesu. 

Dobre praktyki zagraniczne, ale i doświadczenia polskie dowodzą, że korzystniej 
jest, po opracowaniu LPR i przyjęciu go uchwałą rady, całość zarządzania projekta-
mi powierzyć jednostkom spoza urzędu (np. w Radomiu, Płocku), do których wszyscy 
będą mogli się zwrócić, również ci, którzy na początku nie mają zaufania do rozwiązań 
proponowanych przez władzę lokalną (a ich będzie większość). Tylko fi rmy z doświad-
czeniem w realizacji projektów łączących skomplikowaną naturę ochrony dziedzictwa 
kulturowego (nieruchomości zabytkowych) ze społecznymi i gospodarczymi aspektami 
jego wykorzystania potrafi ą przełamać bariery i włączyć do współpracy mieszkańców 
i przedsiębiorców, także w sensie pozyskania pozabudżetowych źródeł fi nansowania 
przekształceń. Tych fi rm jest niewiele – rynek dopiero się tworzy. Koordynator przedsię-
wzięć (pełnomocnik) w urzędowej strukturze jest potrzebny do momentu, kiedy można 
zinstytucjonalizować ideę przekształceń, czyli do chwili powołania w takiej czy innej 
prawnej formule organizacji odpowiedzialnej za koordynację wdrażania programu. 

Wybór określonej formy operatora (szefa programu) zależy od sytuacji danego ob-
szaru. Obszar położony peryferyjnie, słabo dostępny, o niezbyt dużej wartości rynkowej 
będzie wymagał rozwiązań typowo komunalnych. Zarządzającym może być na począt-
ku spółka komunalna, której udziały docelowo, po znalezieniu inwestora strategicznego, 
zostaną sprzedane do poziomu określonego przez radę gminy. 

Spółka akcyjna, angażująca w fi nansowanie przedsięwzięcia także te osoby, które 
chcą mieszkać, pracować czy prowadzić fi rmy na danym terenie dobrze sprawdza się 
w sytuacjach łączenia rozproszonego kapitału prywatnego z publicznym, w formule „nie 
dla zysku” (non-profi t). 

Deweloper natomiast będzie najbardziej zainteresowany atrakcyjnie położonymi 
kwartałami, na których przeprowadzić można wyburzanie starej, substandardowej zabu-
dowy, a pozyskane grunty użyć za podstawę dalszego inwestowania. 

11.2.7. Źródła fi nansowania 
Doświadczenie pokazuje, że koszt programów rewitalizacyjnych jest większy niż 

kilka rocznych budżetów danej gminy, więc żaden program nie może być fi nansowany 
jedynie z samego budżetu lokalnego. To wciąż nie zrozumiany wątek w dawniejszych 
programach, gdy znaczna liczba przedsięwzięć gmin ograniczała się do infrastruktu-
ry technicznej. Trzeba więc szukać innych rozwiązań i mechanizmów, które pozwo-
lą osiągnąć dalekosiężne cele: stworzenie mechanizmów rozwoju przedsiębiorczości 
i gospodarności na danym terenie oraz przywrócenie gospodarczej świetności danemu 
obszarowi. Należy więc popierać i prezentować projekty wielofunduszowe lub opraco-
wać procedury łączenia projektów fi nansowanych przez EFRR i EFS. Bez względu na 
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wybrany ostatecznie sposób fi nansowania, samorząd powinien już na etapie planowania 
strategicznego zdecydować z jakich źródeł fi nansowania będzie korzystał. 

Istnieją samorządy, które realizując własne programy zdecydowały się na stoso-
wanie różnych modeli fi nansowania przekształceń jednocześnie, począwszy od budżetu 
gminy, przez łączenie kapitału prywatnego ze środkami publicznymi, aż po fi nansowa-
nie ze środków całkowicie prywatnych. 

Każde z rozwiązań służy innym celom. Pierwsze niesie ze sobą pewne ogranicze-
nia, bowiem przedsięwzięcia fi nansowane w stu procentach z budżetu gminy są podatne 
na zmiany priorytetów przy zmianie kadencji i ograniczone wielkością budżetu lokal-
nego. Zdejmują również całą odpowiedzialność za stan i rozwój gminy z jej mieszkań-
ców i innych benefi cjentów rozwoju, co może prowadzić do szybszego niszczenia wyre-
montowanych budynków. Na przeciwległym biegunie jest usytuowane przedsięwzięcie 
czysto komercyjne. Władza lokalna może tylko uregulować stany prawne i oferować 
dany obszar pod pewnymi warunkami na rynku developerskim. Pomiędzy tymi dwiema 
skrajnościami jest cała gama innych możliwości, wśród których najciekawszą formą jest 
fi nansowanie publiczno-prywatne, czyli łączenie fi nansów publicznych z prywatnymi 
na rzecz celów, które nie są tylko komercyjne. Tak właśnie jest fi nansowana większość 
przedsięwzięć długofalowych. Władza lokalna nie zostaje bez wpływu na rozwój pro-
jektu, ma bowiem w ręku na ogół co najmniej 51 % akcji spółki publiczno-prywatnej, 
a więc zachowuje prawo monitoringu i kontrolę fi nansową.

W fi nansowaniu rewitalizacji odchodzimy od jednego źródła fi nansowania do tzw. 
montażu fi nansowego. Jego sukces polega na tym, że projekty, które rozwijamy, mają 
takie założenie fi nansowe, że każda złotówka publiczna przyciąga dwie, trzy złotówki 
z innego źródła. Może nim być kapitał prywatny czy środki unijne. Jeżeli mechanizm 
tzw. dźwigni fi nansowej jest założony w LPR, to będzie wdrażany sukcesywnie, nawet 
jeżeli miałyby to być drobne kroki. 

11.2.8. Program rewitalizacji a rynek nieruchomości 
W wyniku realizacji zintegrowanych projektów rewitalizacji danego obszaru po-

winien nastąpić wzrost wartości nieruchomości. Jeżeli wzrost wartości nieruchomości 
przekracza wartość nakładów inwestycyjnych na przekształcenia, oznacza to, że dana 
dzielnica zyskała nie tylko wyższy standard zabudowy, ale też i wyższy prestiż spo-
łeczny. Wzrasta liczba fi rm i poziom inwestycji na terenach objętych projektami oraz 
w ich pobliżu, wzrasta liczba turystów odwiedzających zrewitalizowane obszary miasta 
i obiekty zabytkowe, następuje poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie 
zagrożeń, zwiększają się dochody gmin i mieszkańców objętych programem. Nastąpić 
też może wzrost zaangażowania kapitału prywatnego w obszary rewitalizowane, wzrost 
powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, wzrost liczby transakcji kupna – sprze-
daży nieruchomości, wzrost ilości zaciągniętych kredytów, pożyczek. Wzrost atrakcyj-
ności inwestycyjnej może nastąpić w miastach na obszarach, na których zlokalizowane 
są obiekty kultury i dziedzictwa kulturowego. Hamulcem w wykorzystaniu tej szansy 
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w programach rewitalizacji są niewyjaśnione stany prawne nieruchomości, powstałe na 
skutek zmian politycznych i ustrojowych. 

Możliwość odnowy lokalnej/regionalnej gospodarki wiąże się z jej atrakcyjnością, 
posiadaniem marki (tzw. brand’u).

Konsekwentnemu wdrażaniu spójnej wizji towarzyszy przemyślana ocena kon-
kurencyjności miejsca, marketingowa promocja programu i zastosowana różnorodna 
forma promocji dokumentu, od pełnej dokumentacji z mapami, poprzez poster, małą 
broszurę i CD. 

11.2.9. Problemy wdrażania długofalowych programów
Największym problemem działań rewitalizacyjnych jest – w obecnej fazie startu 

tych działań w Polsce na szerszą skalę – zachowanie ciągłości w skutecznej realizacji 
strategicznych, długofalowych celów założonych w programach rewitalizacji. Dzieje się 
tak między innymi ze względu na kadencyjność władzy. Następcy polityczni bardzo czę-
sto nie kontynuują działań poprzedników, co jest wielką przeszkodą w realizacji kilku-
nastoletnich przekształceń. Wiele samorządów cofa decyzje podjęte przez poprzedników 
i poprzez zmianę priorytetów rozwojowych nie doprowadza do odwrócenia tendencji 
dalszego upadku gospodarczo-społecznego i degradacji zdewastowanych miejsc. O tym, 
jak ważna jest stabilność władzy w polskich warunkach, świadczy przykład udanych 
realizacji. I odwrotnie, tam gdzie nie ma ciągłości w realizacji podjętych decyzji stra-
tegicznych w perspektywie kilkunastu lat, nawet najlepiej przygotowane lokalne pro-
gramy rewitalizacji nie przyniosą pożądanych rezultatów lub nie będą kontynuowane. 
Brak stabilności w kadrach urzędniczych oraz wśród liderów politycznych jest jednym 
z największych utrudnień w opracowywaniu i wdrażaniu przekształceń długofalowych. 

Nie należy więc zawężać procesów rewitalizacyjnych tylko do obszarów zdegrado-
wanych, rewitalizacja musi być przede wszystkim inwestycją w ludzi, zgodnie z odno-
wioną Agendą Lizbońską. Bez inwestowania w ludzi nie możemy mówić o długofalo-
wych przemianach i rozwoju, o czym świadczą doświadczenia 20 lat samorządności.

11.3. Model lokalnego programu rewitalizacji 
Poniżej przedstawiony został model przygotowania i realizacji programu rewitali-

zacji (ryc.11.1). Uwzględnia on perspektywę współfi nansowania projektów rewitalizacji 
z poziomu Urzędu Marszałkowskiego jako instytucji zarządzającej Regionalnym Pro-
gramem Operacyjnym (Czyżewska, Poczobut, Skalski, 2007) 
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1 – ORGANIZACJA PROCESU

Prezydent miasta określa zadania, plan pracy, budżet, powołuje 
Pełnomocnika i zespół zadaniowy. 

[L] Identyfi kacja partnerów i utworzenie Lokalnego 
 Forum Rewitalizacji LPR – I Lokalne FR. 

Przyjęcie założeń lub procedury aktualizacji LPR.
Powiązanie ze studium, planem zagosp., RPO, politykami, WPI.

[R]  I Panel Regionalny – informacja nt zasad naboru.
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2 – UZGODNIENIE WIZJI REWITALIZACJI 
IDENTYFIKACJA CELÓW STRATEGICZNYCH NA 10-15 LAT.

Uzgodnienie kryteriów-wybór obszaru do I, II etapu w ramach 
Strategii Rozwoju Miast a.
Identyfi kacja kluczowych problemów i potrzeb.
Uzgodnienie roli sektora publicznego w procesie.
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Forum 

Rewitalizacji

3 – DIAGNOZA STANU OBSZARU BADANEGO

Zbieranie i analiza danych, szacunki ekonomiczne.
Rozpoznanie potrzeb i preferencji odbiorców. 
Rozpoznanie potencjału ludzkiego i rynku lokalnego 
(wykonawców, kredytów, itd.).
Wszczęcie procedur planistycznych.

[R] Złożenie Noty Intencyjnej wraz ze wstępną listą 
 partnerów – II Panel Regionalny.

4 – Wypracowanie planu działania na 3-5 lat
Podział obszaru priorytetowego na zadania, opracowanie zasad 
przekształceń, z uwzględnieniem:

istniejących zasobów do zachowania;1. 
nowych zasobów/ po wyburzeniach;2. 
sposobu zarządzania projektami(wybór modeli);3. 
sposobów fi nansowania – biznes plan.4. 

[L]  Identyfi kacja projektów partnerów – II Lokalne FR.
Przyjęcie uchwałą Rady Miasta LPR.

[R] Prezentacja obszarów priorytetowych z LPR-ów i wstępnych 
 projektów – II Panel Regionalny – promesa do dalszych prac.
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5 – Przygotowanie projektów 
Wybór zadań priorytetowych do WPI i budżetu gminy oraz 
procedur realizacji – przyjęcie Uchwałą Rady. 

[L] III Lokalne FR – ocena projektów zewnętrznych benefi cjentów 
 pod kątem komplementarności z działaniami sektora publicznego. 

Opracowanie szczegółowo projektów z harmonogramem, 
kosztem, źródłami fi nansowania, realizatorami, wskaźnikami.
Złożenie wniosków o ujęcie projektów w RPO lub innym 
programie EU (wraz z SW i OOS).
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W 6 – Współfi nansowanie projektów

[R]  III Panel Regionalny. Poddanie projektów ocenie IZ.
Wybór projektów przez IZ do współfi nansowania.
Realizacja projektów. 
Realizacja programu informacyjnego.

Objaśnienia:
[L]   PANEL LOKALNY 
[R]   PANEL REGIONALNY 
SW – Studium Wykonalności 
OOS – Ocena Oddziaływania na Środowisko

WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny
IŻ – Instytucja Zarządzająca programem EU

RPO – Regionalny Program Operacyjny
Opracowanie: Aleksandra Czyżewska

Ryc. 11.1. Przygotowanie i realizacja lokalnego programu rewitalizacji – schemat
Źródło: opracowanie własne. 
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Rekomenduje się przygotowanie przez kandydatów na benefi cjentów programów 
wsparcia tzw. noty intencyjnej. Ma ona pomóc scharakteryzować obszar problemowy 
i projekty w przygotowaniu. Ma też umożliwić instytucji zarządzającej i zaintereso-
wanym miastom wstępne, rozeznanie możliwości dofi nansowania proponowanych lub 
wybranych projektów6. 

11.4. Dobre praktyki w programach rewitalizacji 
Na podstawie materiałów zgromadzonych przez FR z miast członkowskich oraz 

w oparciu o doświadczenia poszczególnych członków Forum Rewitalizacji, można 
przedstawić sporo interesujących przykładów dobrze zaplanowanych i realizowanych 
programów oraz projektów rewitalizacji. Poniżej zawarto krótki przegląd dokonań róż-
nych samorządów w Polsce, związanych z realizacją programów rewitalizacji przez 
różne podmioty. Celem tej niepełnej i uproszczonej prezentacji jest wskazanie dobrych 
praktyk, które nie zostały opisane w poszczególnych rozdziałach niniejszego tomu, 
a które być może zainspirują samorządy do rozwinięcia lokalnych instrumentów wspar-
cia realizacji programów rewitalizacji.

11.4.1. Adaptacja hal produkcyjnych na cele mieszkaniowe i społecz-
nego klastra (Cieszyn) 

Metody działania środowiska cieszyńskich społeczników i samorządowców na 
rzecz pomocy wykluczonym są często opisywane (Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz, 
2008, Andrukiewicz, 2009, Muzioł-Węcławowicz, 2009). Stowarzyszenie „Być razem” 
od 1996 roku tworzy miejsca do mieszkania dla różnych grup społecznych – alkoholi-
ków, bezrobotnych, bezradnych społecznie, nie umiejących wychowywać dzieci, wy-
kluczonych społecznie, samotnych matek. Zaczęto – przy wsparciu holenderskich fun-
dacji i władz lokalnych – od pomocy prawnej, psychologicznej, doradztwa zawodowego 
oraz aktywizacji młodych ludzi w ramach różnych pracowni zajęciowych (plastycznej, 
fotografi cznej, ceramicznej, dziennikarskiej, fi lmowej i in.). W 1999 roku w ramach pro-
gramu Rządu RP i ONZ „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse” Stowarzyszenie „Być 
razem” uruchomiło kolejne miejsce – hostel dla kobiet i dzieci, ofi ar przemocy i innych 
przestępstw. Hostel działa jako miejsce interwencyjne. Dla bezdomnych zebranych na 
dworcu kolejowym stworzono dom, gdzie mogą mieszkać i pracować, opracowano pro-
jekt wspólnie z Fundacją „Barka” z Poznania7.

6 Możliwość sporządzenia takiego dokumentu, prezentującego obszar rewitalizacji i projekty 
w przygotowaniu, była zapisana w ZPORR, jednak ze względu na krótki okres programowania 
i uproszczenie wymogów co do jakości programów możliwość ta była mało wykorzystana.

7 Fundacja Barka należy do najbardziej znanych i aktywnych instytucji kompleksowej pomocy wy-
kluczonym, wokół projektów organizujących dach nad głową rozwijane są programy aktywizują-
ce i pomocowe, np. tworzenie spółdzielni socjalnych (przy współpracy Stowarzyszenia na rzecz 
Spółdzielni Socjalnych). 
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Jesienią 2001 roku miasto przekazało stowarzyszeniu hale produkcyjne po zlikwi-
dowanych ZPC „Olza”. Z czasem powstał tu punkt, gdzie wydawano żywność, stare 
meble i ubrania z darów. Wspólnie z MOPS obiekt został wyremontowany za unijne 
pieniądze. We wrześniu 2001 roku rozpoczął się remont, przy którym pracowało kilka 
osób pozbieranych z dworca i poradni uzależnień. W grudniu tego samego roku uru-
chomiono pierwszą część – powstały trzy duże pokoje wieloosobowe. Kolejne miejsca 
zorganizowane przez Stowarzyszenie to Dom Matki i Dziecka uruchomiony w czerwcu 
2006 roku, Młodzieżowy Klub „Graciarnia” uruchomiony w październiku 2006 roku 
oraz Centrum Wolontariatu. Ze stowarzyszeniem „Być razem” stale współpracuje około 
100 wolontariuszy – głównie studentów pracy socjalnej. W latach 2005-2006 stowa-
rzyszenie realizowało program pomocy ofi arom przemocy seksualnej w ramach inicja-
tywy wspólnotowej UE „Daphne II”. W październiku 2002 roku stowarzyszenie stało 
się partnerem w opracowaniu Gminnego Programu w zakresie Polityki Mieszkaniowej 
i Taniego, Dostępnego Budownictwa Socjalnego dla Miasta Cieszyna oraz uchwalone-
go w grudniu 2002 roku przez Radę Miasta Cieszyna Gminnego Programu Wychodze-
nia z Bezdomności i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu dla Miasta Cieszyna. 
W tym samym czasie Stowarzyszenie wystartowało w pierwszych przetargach i konkur-
sach na prace remontowe. 

Pod koniec 2003 roku w ramach Centrum Edukacji Socjalnej, uruchomiono pra-
cownie i warsztaty:
 pracownię rękodzieła artystycznego, renowacji mebli,
  pracownię komputerową, 
 stolarnię,
 szwalnię, 
 ślusarnię, warsztat instalatorsko-elektryczny (naprawy sprzętów RTV i AGD),
 warsztat świadczący usługi remontowo-budowlane,
 dział zaopatrzenia i bank darowizn, 
 sklep, gdzie sprzedawane są wyroby wykonane w warsztatach.

Stowarzyszeniu udało się uzyskać dużą pomoc rzeczową (meble, materiały budow-
lane, lodówki etc.) od lokalnej ludności. Z jego pomocy korzysta łącznie około 3000 
osób rocznie (schronienie, pomoc żywnościowa, socjalna, psychologiczna, prawna, za-
trudnienie w ramach robót publicznych, edukacja). Stowarzyszenie podpisało umowę 
o współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie fi nansowania etatów w ramach 
robót publicznych, współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami; część uczestników 
warsztatów dzięki temu zyskuje pracę na zewnątrz. Stowarzyszenie rozwinęło produk-
cję eksportową. 

W 2005 roku opracowano koncepcję zagospodarowania obiektów po byłym „Po-
lifarbie” na potrzeby przedsiębiorstwa socjalno-edukacyjnego „REDA”, które uzyskało 
dofi nansowanie ze ZPORR w ramach programu: „Rewitalizacja obszarów poprzemy-
słowych województwa śląskiego”. Projekt został zrealizowany we współpracy z gminą 
Cieszyn.
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11.4.2. Żyrardów – rewitalizacja poprzemysłowego obszaru
Przemysł tekstylny w Żyrardowie upadł po 1990 roku i w związku z zamknięciem 

większości fabryk miasto zaczęło przeżywać ogromny kryzys ekonomiczny i społeczny. 
Od 2000 roku samorząd miasta we współpracy z lokalnymi organizacjami gospodarczy-
mi i społecznymi wdrażał różne programy interwencyjne związane z aktywizacją małej 
i średniej przedsiębiorczości (MSP). Jednym z przykładów takich działań jest rewitali-
zacja i przekształcenie poprzemysłowych dzielnic miasta w nowoczesne centrum handlu 
i obszar działań turystycznych (Komża, 2008).

Żyrardów jest miastem położonym w województwie mazowieckim, 45 km na 
południowy wschód od Warszawy. Liczy 31 900 mieszkańców. Założony został przez 
francuskiego inwestora Philippe de Girard (z Lourmarin) i w XIX wieku rozwinął się 
jako ważny ośrodek przemysłu tekstylnego. Osada fabryczna zachowała się niemal 
w całości do dzisiaj. Zabytkowe centrum Żyrardowa stanowi dziś dziedzictwo eu-
ropejskiej kultury materialnej; powszechnie uważa się, że jest jedynym w Europie, 
zachowanym w całości, zespołem urbanistycznym miasta przemysłowego przełomu 
XIX i XX wieku. Obiekty osady wpisane są do rejestru zabytków i znajdują się pod 
ochroną konserwatorską. 

Miasto może się poszczycić jednym z najskuteczniej wdrażanych Lokalnych Pro-
gramów Rewitalizacji w latach 2004-2006, który postawił na cele turystyki opartej na 
zasobach poprzemysłowych dawnej fabryki, osady fabrycznej oraz zespołu pałacowo 
– parkowego. Żyrardów zrealizował siedem projektów na ponad 13 mln zł w ramach 
ZPORR oraz komercyjne inwestycje: adaptację dawnej kotłowni na mieszkania i daw-
nej tkalni na centrum handlowe. W trakcie realizacji jest adaptacja budynków starej 
i nowej przędzalni na lofty oraz dawnej przędzalni lnu na centrum wielofunkcyjne. 
Jednym z projektów realizowanych z pomocą środków unijnych był Park Dittricha 
(fot. 11.1, 11.2).

Projekt Rewaloryzacji Parku Dittricha – I etap obejmował zagospodarowanie 
parku o powierzchni 58 tys. m2 wraz z elementami małej architektury, min. altanki 
drewnianej, alejek żwirowych, amfi teatru przy Muzeum, odtworzenie fontanny żel-
betonowo – kamiennej, placu zabaw dla dzieci, sieć monitoringu, dosadzenie krze-
wów i bylin. Projekt realizowano w okresie od listopada 2004 roku do października 
2007 roku, łączny koszt realizacji wyniósł 3,5 mln zł, z tego prawie 75 % środków 
pochodziło z funduszy unijnych. W następstwie realizacji I etapu Rewaloryzacji Parku 
Dittricha zaszła konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac – określonych jako 
etap II i III.

W ramach projektu Rewaloryzacja Parku Dittricha – II i III etap wykonano prace 
hydrotechniczne rzeki Pisi, renowację i renaturyzację układu wód powierzchniowych 
w parku oraz wykonano remont elewacji Muzeum wraz z tarasem. 65 % kosztów, wyno-
szących łącznie 2,3 mln zł sfi nansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach ZPORR.
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Fot. 11.1. Rewaloryzacja Parku Dittricha w Żyrardowie – I etap
Zdjęcie: J. Komża, 2008. 
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Fot. 11.2. Rewaloryzacja Parku Dittricha w Żyrardowie – II i III etap 
Zdjęcie: J. Komża, 2008. 
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11.4.3. Bydgoszcz – Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego 
Węzła Wodnego 

Gdy nie wiesz, do jakiego portu zmierzasz, pomyślne wiatry nie będą ci wiały – 
tym cytatem z Seneki autorzy dokumentu – Zespół Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
w Bydgoszczy we współpracy ze specjalistami zewnętrznymi ustawili wysoko poprzecz-
kę do opracowania programu rewitalizacji (Czyżewska, 2009). Zaprosili tym samym do 
wielkiej podróży przez 5 typów krajobrazów, 5 grup działań i 169 zadań. W tym przy-
padku zespół autorski zastosował czytelną typologię. Bydgoszcz, Wisła, Brda i Kanał 
Bydgoski stały się bohaterami opowieści w 5 odsłonach o typie I krajobrazu – Zielonej 
Dolinie Brdy, typie II – Brdzie Śródmiejskiej, typie III krajobrazu – Brdzie Gospodarczo 
– Sportowej, typie IV – Kanale Bydgoskim i typie V – Dolinie Wisły. Program został 
przyjęty uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2006 roku. 

Od natury przez miejski krajobraz, potem tereny gospodarczo – sportowe, a następ-
nie przez tereny zabudowy przemysłowej docieramy tym samym do otwartych terenów 
Wisły o wielkim potencjale żeglugowym. To co porywa najbardziej w dokumencie to 
nietypowy temat przedstawiony z wielkim rozmachem, ambitnie, w sposób systemowy 
i integrujący procesy gospodarcze, społeczne z przestrzennymi przekształceniami. 

W sposób kompleksowy i wręcz modelowy opracowanie bydgoskie defi niuje 
prawie wszystkie kryteria niezbędne do osiągnięcia celu przywrócenia gospodarczego 
znaczenia obszarowi położonemu na szlaku międzynarodowej drogi wodnej E-70, od 
Berlina do Kaliningradu. W 2009 roku miasto Bydgoszcz przystąpiło do prac w pro-
jekcie REURIS (Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych) subsydiowanych 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy 
Środkowej.

Celem projektu REURIS jest wypracowanie (we współpracy międzynarodowej) 
pakietu zasad rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych. Cechą wyróżniającą REU-
RIS wśród innych projektów, jest wprowadzenie jako jednego z elementów projektu, re-
alizacji inwestycji w postaci praktycznej rewitalizacji wybranej przestrzeni nadrzecznej 
każdego z partnerów. 

W Bydgoszczy projekt dotyczy rewitalizacji części kanału, zbudowanego w XVIII 
wieku, który stał się początkiem ekonomicznego i terytorialnego rozwoju miasta. Droga 
wodna tworzona przez Kanał Bydgoski, Brdę i rzekę Wisłę kształtowała ekonomiczne 
i społeczne podstawy życia miasta. Przyległe do niej tereny były wykorzystywane jako 
rekreacyjne, na terenie parku znajdowały się restauracje i sale taneczne. Wraz z utratą 
znaczenia ekonomicznego drogi wodnej, nastąpiła utrata funkcji i degradacja obszaru 
otaczającego. Stary Kanał w Bydgoszczy jest wpisany do rejestru zabytków. 

Według udostępnionego przez urząd harmonogramu projektu, pomiędzy lutym 
a wrześniem 2009 roku wykonano analizy (historyczną, społeczną, przyrodniczą, hy-
drotechniczną) uwarunkowań rewitalizacji obszaru Parku nad Starym Kanałem w Byd-
goszczy. W celu określenia społecznych i historycznych aspektów użytkowych i rewi-
talizacyjnych terenów, ich funkcjonalnego bądź dysfunkcjonalnego postrzegania przez 
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mieszkańców oraz wskazanie głównych kierunków i obszarów rewitalizacji przeprowa-
dzono projekt badawczy 8.

Projekt badawczy został zrealizowany dwuetapowo i został przeprowadzony w spo-
sób umożliwiający uzyskanie obrazu postrzegania obszaru rewitalizowanego przez róż-
ne grupy społeczne. Wzięli w nim udział przedstawiciele urzędu miasta oraz Pracowni 
Analiz Społecznych i Rynkowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 

Prace w ramach projektu REURIS w Bydgoszczy zostały podzielone na dwa etapy:
 etap I – wykonanie koncepcji programowo–przestrzennej dla obszaru Parku nad 

Starym Kanałem z terenami przyległym wg załącznika grafi cznego na obszarze 
około 65 ha, analizy uwarunkowań rewitalizacji;

 etap II – opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych rewaloryzacji 
fragmentu Parku od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej – obszar około 
2,5 ha, dla odcinka pilotażowego w latach 2009-2011.

Zarówno wytyczne do opracowania etapu I prac – koncepcji programowo prze-
strzennej jak i wytyczne do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych oraz 
koncepcji programowo-przestrzennej Parku nad Starym Kanałem w Bydgoszczy ujmują 
pełny zakres wymagań ustawowych odnośnie do zakresu prac, zebrania niezbędnych 
uzgodnień i spełnienia zaleceń środowiskowych dyrektyw unijnych. 

W prace nad projektem zaangażowało się wielu partnerów, skupionych w Radzie 
Technicznej, reprezentujących urząd miasta, służby konserwatorskie, pracownię urbani-
styczną, kluby sportowe, Muzeum i Fundację Kanału Bydgoskiego.

Projekt bydgoski w pełni do chwili obecnej osiąga cele projektu REURIS, które 
polegają na wypracowaniu i przetestowaniu strategicznego podejścia do rewitalizacji 
przestrzeni nadrzecznych, uwzględniającego zarówno specyfi kę miast i regionów, jak 
elementy wspólne, wskazanie i sprawdzenie wspólnych metod i procedur pracy zespo-
łów multi dyscyplinarnych oraz konsultacji społecznej, a także wskazanie i rozwiązanie 
wspólnych barier dla rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych oraz sposobów ich usuwa-
nia poprzez realizację projektów pilotażowych.

Oczekuje się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi: 
 poprawa jakości przestrzeni publicznych,
 poprawa jakości życia mieszkańców,
 stworzenie nowego obszaru o wyraźnej tożsamości historycznej i przestrzennej, 
 podkreślenie kanału w krajobrazie miasta oraz przybliżenie go mieszkańcom
 wzbogacenie bioróżnorodności systemu zieleni w mieście,
 otwarcie terenów sąsiednich na Stary Kanał, 
 poprawa komunikacji pieszej i rowerowej,
 stworzenie obszaru ważnego dla integracji lokalnej społeczności,
 wzrost świadomości mieszkańców dotyczącej historycznych korzeni miasta oraz 

o znaczenia wody dla ekosystemu miejskiego.

8 „Społeczne uwarunkowania rewitalizacji Parku nad Starym Kanałem w Bydgoszczy”, 2009, „Re-
witalizacja Starego Kanału Bydgoskiego – konsultacje społeczne”, 2009. 
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11.4.4. Rewitalizacja obszaru pomilitarnego: Gdańsk – Hewelianum
Gdańsk to miasto o ponad tysiącletniej tradycji, w którym podstawą ekonomiki 

jest gospodarka morska i funkcje przemysłowo-składowe. Transformacja gospodarcza 
ostatnich lat spowodowała istotne przeobrażenia w tej dziedzinie. 

Gdańsk jest też najważniejszym ośrodkiem turystycznym północnej Polski i base-
nu południowego Bałtyku. Atrakcje turystyczne Gdańska układają się w 3 kompleksy 
przestrzenne: kompleks zabytkowy Śródmieścia Historycznego, kompleks zabytkowy 
Oliwy wraz z zespołem parkowo-leśnym lasów oliwskich i ogrodem zoologicznym oraz 
kompleks nadmorski (Pas Nadmorski Zachodni, wyspa Stogi, Wyspa Sobieszewska).

Samorząd gdański wytypował 13 obszarów do rewitalizacji, w tym Grodzisko, tzw. 
Hewelianum. Miasto powołało swoistego operatora – jednostkę budżetową pod nazwą 
Park Kulturowy Fortyfi kacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”) do realizacji zamierzonych 
przekształceń w zakresie przekształceń obszaru 20 ha adaptacji fortów na centrum na-
ukowe i rekreacyjne, którego otwarcie nastąpiło w 2008 roku. 

Partnerami Parku Kulturowego zaangażowanymi w przygotowanie i realizację pro-
gramu rewitalizacji są: Rada Naukowo-Programowa, Pomorski Kurator Oświaty, PKFM 
„Twierdza Gdańsk”, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz Polska 
Organizacja Turystyczna.

Projekt rewitalizacji kwartału Grodzisko to wyjątkowy i unikatowy w skali eu-
ropejskiej projekt, łączący przeszłość z nowoczesnością. Obrazy z historii Fortu będą 
przeplatać się tu z ekspozycjami odkrywającymi zagadki i tajemnice wszechświata. 

Po dziesięciu latach przygotowań projekt zrealizowano, w ramach LPR przyjętego 
uchwałą Rady Miasta w 2004 roku, na 20 ha XVII wiecznych fortów Grodzisko usytu-
owanych na Górze Gradowej 55 m n.p.m., skąd rozciąga się malowniczy widok na mia-
sto i zatokę. Teren Grodziska, znajdujący się w pobliżu dworca PKP i PKS, wraz z sąsia-
dującym parkiem, przez wiele lat kojarzony był z przestrzenną i społeczną degradacją. 
W I etapie programu realizowany był wyłącznie ze środków publicznych i z partnerami 
sektora publicznego. 

Na obszarze objętym pierwszym etapem programu zagospodarowano Kaponierę 
Południową oraz schrony i laboratoria Fortu Grodzisko. Budynek Południowej Kapo-
niery zaadaptowano na centrum konferencyjne. We wrześniu 2007 roku odbyła się tam 
konferencja przygotowana przez zespół Parku Kulturowego Twierdzy Gdańsk, inicju-
jąca projekt „Hewelianum”. Kaponiera jest kolejnym elementem zabytkowej twierdzy 
(po adaptacji koszarów schronowych na biura Parku Kulturowego Twierdzy Gdańsk) 
udostępnionym instytucjom i społeczeństwu w celu wykorzystania potencjału obszaru. 

Zakończenie I etapu nastąpiło w 2008 roku, a do pokrycia kosztów I etapu zasto-
sowano montaż fi nansowy: 
– EFRR: 11,8 mln zł,
– dotacja celowa z budżetu państwa: 1,8 mln zł,
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 1,0 mln zł,
– budżet Miasta Gdańsk: 7,4 mln zł. 
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Na program użytkowy Hewelianum składać się będzie szeroka oferta funkcjonalna. 
Centrum Odkrywania Wiedzy „Hewelianum” to idea pokazywania skomplikowanych 
treści z dziedziny nauki i techniki w prosty, atrakcyjny i przyjemny sposób; w I etapie 
powstała tu Pracownia Energii oraz Pracownia Nieba i Słońca, w II etapie powstanie 
Pracownia Ziemi w Galerii Strzeleckiej, Wehikuł Czasu w Baterii Moździerzy z Zespo-
łem Kaponiery Środkowej, laboratoria i salki dydaktyczne w Koszarach Schronowych, 
a w III etapie – Edukacyjny park poforteczny, kolejka linowa i Planetarium.

Prowadzony obecnie proces rewitalizacji na terenie Fortu Grodzisko już przyczynił 
się do rozwiązania problemów społecznych – udało się w znacznym stopniu ograniczyć 
wykorzystywanie obszaru fortu przez grupy marginesu społecznego. Uporządkowanie 
terenu, przeprowadzenie pierwszego etapu prac konserwatorsko-budowlanych w zabyt-
kowych obiektach militarnych spowodowały powstrzymanie procesu ich niszczenia. 
Poprawiono bezpieczeństwo i estetykę obszaru; oznakowano poszczególne obiekty za-
bytkowe. Na Grodzisku poprawiany jest stopień ochrony znajdującego się tu dziedzic-
twa kulturowego Gdańska oraz unikatowego środowiska przyrodniczego. We wrześniu 
2005 roku utworzono tu ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną.

Teren Grodziska jest coraz częściej i liczniej odwiedzany przez turystów i mieszkańców 
Gdańska. Miasto zyskało atrakcyjny teren parkowy, którego zagospodarowanie wpłynęło na 
poprawę bezpieczeństwa publicznego. Na terenie fortu trwają także prace nad przełamaniem 
gospodarczych barier rozwojowych. Konsekwentnie podejmowane są działania zmierzające 
do przywrócenia temu obszarowi funkcji publicznych i gospodarczych. Przygotowywane są 
miejsca dla nowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz nowe miejsca pracy.

11.4.5. Płock – Stowarzyszenie Ulicy Tumskiej
Wyjątkowym zadaniem programu rewitalizacji w Płocku jest rewitalizacja uli-

cy Tumskiej i przekształcenie jej w reprezentacyjną przestrzeń publiczną, potocznie 
określaną jako salon miasta (Wierzbicka, 2008). Rewitalizacja jest prowadzona przez 
społeczność lokalną, a jednym z celów jest utrzymanie i rozwój funkcji handlowych, 
usługowych, w szczególności gastronomicznych, turystycznych i kulturalnych oraz wy-
odrębnienie i wskazanie miejsc odpoczynku, spotkań i imprez kulturalnych. 

W 2005 roku samorząd rozpoczął działania inwestycyjne na ulicy Tumskiej, pole-
gające na przebudowie i modernizacji nawierzchni wraz z jej małą architekturą oraz na 
uporządkowaniu wszystkich mediów. Prace zakończono w 2006 roku, a ich łączny koszt 
wyniósł niemal 30 mln zł.

Następnie Miasto Płock zaangażowało się w realizację Projektu ADHOC, który otrzy-
mał dofi nansowanie w kwocie 87,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES. Projekt realizowano 
w okresie: 1 kwietnia 2006 r. – 28 lutego 2008 r. Jednym z wymogów Projektu ADHOC było 
przeprowadzenie konsultacji społecznych mających na celu zinwentaryzowanie posiadanych 
zasobów na pilotażowym obszarze projektu oraz stworzenie społecznej wizji funkcjonowa-
nia ulicy Tumskiej w wymiarze przestrzennym, społecznym i gospodarczym.
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Inauguracyjne spotkanie odbyło się w lutym 2007 roku z udziałem zastępcy prezyden-
ta miasta Płocka ds. rozwoju. Celem spotkania było zapoznanie zaproszonych właścicieli 
nieruchomości z istotą Projektu ADHOC. Ponadto poinformowano uczestników spotkania 
o możliwościach udziału w projekcie i uzyskaniu fi nansowania różnego rodzaju dokumentacji 
projektowych. Zaprezentowano także prace związane z zagospodarowaniem terenu przy ulicy 
Tumskiej przygotowane przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. 

Na następne spotkanie zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
Oprócz wymienionych na pierwszym spotkaniu zagadnień omówiono możliwości 
współfi nansowania projektów mających na celu ożywienie miasta z Fundacji „Fundusz 
Grantowy dla Płocka”. Na spotkaniu padły deklaracje współpracy ze strony:
 Stowarzyszenia Miast Siostrzanych,
 Towarzystwa Opieki nad Zabytkami,
 Politechniki Warszawskiej,
 Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego,
 Związku Emerytów i Rencistów,
 Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego.

Kolejne spotkanie ze społecznością lokalną ulicy Tumskiej miało charakter warsz-
tatów z prezentacją dobrych praktyk miasta Łodzi, przedstawionych przez przedstawi-
cieli Fundacji Ulicy Piotrkowskiej, diagnozą stanu ulicy Tumskiej. Omówiono też wyni-
ki ankiet zebranych od właścicieli nieruchomości. Również w 2007 roku spotykano się 
dla przedstawienia konkretnych problemów do rozwiązania ujętych w kilkudziesięciu 
punktach mogących stanowić treść zadań strategicznych w opracowywanym „Progra-
mie Rewitalizacji Ulicy Tumskiej”. 

Ponadto od kwietnia 2007 roku odbywały się spotkania pracowników Urzędu Mia-
sta Płocka z grupami „pierzejowymi”. Byli to przedstawiciele mieszkańców i właścicieli 
posesji ulicy Tumskiej. Na spotkaniach omawiano sprawy indywidualne poszczególnych 
właścicieli nieruchomości, ujęte w ciąg działań rewitalizacyjnych Płocka. Odbywały się 
też robocze spotkania w ramach powołanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 
zespołów sektorowych. Uczestnikami projektu byli:
 zarządcy i administratorzy nieruchomości,
 instytucje i przedsiębiorstwa komunalne (Miejski Zarząd Dróg, „Muniserwis”),
 przedsiębiorstwa infrastrukturalne (energetyczne, gazownicze, transportowe, wod-

no-kanalizacyjne, telekomunikacyjne),
 instytucje publiczne zlokalizowane w obrębie ulicy,
 służby porządkowe (Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna),
 przedsiębiorcy, których zakres działalności był bezpośrednio związany z obszarem 

ulicy Tumskiej,
 instytucje fi nansowe, lokalne organizacje pozarządowe, środowiska naukowe 

i wyższe uczelnie, politycy, instytucje pomocowe (w tym instytucje Unii Europej-
skiej), lobbyści (osoby fi zyczne i prawne).
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W 2008 roku powstało Stowarzyszenie Ulicy Tumskiej skupiające właścicieli nie-
ruchomości, którzy chcą sami przeprowadzić zagospodarowanie podwórek i ożywić 
ulicę, między innymi poprzez realizację projektów współfi nansowanych ze środków 
unijnych. Stowarzyszenie prowadzi projekty na rzecz przywrócenia mieszkańcom po-
czucia tożsamości, współpracuje z innymi stowarzyszeniami jak np. „Czas kobiety” nad 
ożywieniem ulicy w czasie Dni Płocka, promując ideę secesji w mieście. 

11.5. Rekomendacje
Do osiągnięcia sukcesu w realizacji programu rewitalizacji niezbędne jest dopaso-

wanie modelu programowania średniookresowego do warunków lokalnych. Technicz-
nie odbywa się to poprzez zastosowanie uspołecznionej metody przygotowania oraz 
wdrożenia projektów. 

Partycypacja oznacza tu wzajemną komunikację pomiędzy różnymi grupami 
społecznymi, w trakcie której wszyscy uczestnicy procesu zmian mają możliwość 
wpływu na podejmowanie decyzji (poprzez udział w panelach dyskusyjnych, w spo-
łecznej radzie programu, w grupach monitorujących) i biorą następnie czynny udział 
w ich realizacji. 

Ważnym aspektem w procesie komunikowania się jest dwukierunkowość prze-
pływu informacji. Władze gminy nie tylko przekazują społecznościom informacje na 
temat podejmowanych decyzji, ale również odbierają ocenę tych decyzji oraz sugestie 
dotyczące kolejnych zaplanowanych kroków. Trudno jest zaspokoić czyjeś potrzeby 
bez posiadania dokładnych informacji na temat potrzeb i możliwości ich zaspokojenia. 
Ów czynny udział w procesie transformacji polega więc na umożliwieniu mieszkańcom 
udziału w przygotowaniu przekształceń oraz we wprowadzaniu ich w życie. 

Dzięki zebraniu wszystkich grup społecznych przy wspólnym stole i otwartym 
przedstawieniu swoich opinii przez wszystkich uczestników możliwe staje się wypraco-
wanie optymalnego rozwiązania. Dzięki uspołecznionej metodzie przygotowania prze-
kształceń możliwe staje się skorzystanie z efektu synergii – wspólna, partnerska praca 
przynosi większe efekty niż indywidualna realizacja przekształceń przez różne grupy 
z osobna. 

Główne zadania programu rewitalizacji to uspołecznienie procesu planowania i re-
alizacji założeń, stworzenie atmosfery sprzyjającej inwestycjom prywatnym, pobudza-
nie inicjatyw mieszkańców tak, by sami dążyli do poprawy swoich warunków życia, 
pomoc właścicielom nieruchomości w ulepszaniu zasobów zabytkowych, stworzenie 
nowych miejsc pracy, etc. Zasadniczym podmiotem programu jest społeczność najbliż-
szych ulic/kwartałów/dzielnic, zatem działania ożywiające przestrzeń powinny wypły-
wać z inicjatyw lokalnych. Rolą sektora publicznego jest wspieranie tych inicjatyw za 
pomocą różnych instrumentów. 

Spośród instrumentów realizacji programu rewitalizacji szczególnego znaczenia 
nabierają instytucje/organizacje wspomagające działania oddolne oraz procedury umoż-
liwiające społeczności lokalnej udział w podejmowaniu decyzji. 
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Zdecydowanie punktem wyjścia jest widzenie ulicy/kwartału/dzielnicy jako całości 
społecznej, która poddana ma być procesowi edukacji. Z tego wynikają kolejne postu-
laty: aktywizacji mieszkańców, zwrócenia uwagi na ich potrzeby, zachęcanie do uczest-
nictwa, przezwyciężanie izolacji zdegradowanych obszarów itp. Działania te winny być 
już z defi nicji prospołeczne, zorientowane na potrzeby mieszkańców. W innym razie 
mamy do czynienia z odnową w różnych odmianach, gdzie zasadniczym przedmiotem 
zainteresowania jest fi zyczna tkanka miejska. 

Należy dokonać wnikliwej analizy dostępnych pozabudżetowych źródeł fi nan-
sowania kolejnych etapów programu oraz sposobów włączania społeczności lokalnej 
w prace porządkowe i monitorujące stan bieżący zrewitalizowanych terenów, np. w po-
wiązaniu z działaniami Programu opieki nad zabytkami. Odnośnie do działań w sferze 
społecznej, należałoby doprowadzić do wykorzystania pozytywnej energii osób biorą-
cych udział w ankietowaniu i dyskusjach poprzez zbudowanie lokalnego partnerstwa. 
Znane są przykłady (Łódź, Płock, Jelenia Góra, Sopot, Warszawa) konsolidacji lokal-
nych organizacji pozarządowych i nieformalnych grup mieszkańców wokół wspólnych 
celów rewitalizacji danego obszaru, aż po powstanie trwałych struktur w postaci stowa-
rzyszeń jednej ulicy. Stają się one potencjalnymi benefi cjentami programów unijnych, 
fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym zrewitalizowana 
przestrzeń może być wypełniona treścią programową. EFS wspiera realizację m.in. na-
stępujących priorytetów:
 wspieranie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci obejmujących 

odnośne zainteresowane strony, takie jak partnerzy społeczni i organizacje poza-
rządowe, na poziomie transnarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
mobilizacji na rzecz reform w obszarze zatrudnienia i integracji na rynku pracy,

 zwiększenie i poprawa inwestycji w kapitał ludzki, w szczególności poprzez wspie-
ranie:
 realizacji reform systemów edukacji i szkoleń, zwłaszcza w celu zwiększenia 

zdolności ludzi do reagowania na potrzeby społeczeństwa opartego na wiedzy,
 większego uczestnictwa w edukacji i szkoleniu przez całe życie, w tym poprzez 

działania mające na celu zwiększenie dostępu do edukacji i szkoleń i poprawę 
ich jakości

 wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności partnerów społecznych 
i organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez wspieranie: budowania 
zdolności w zakresie realizacji polityk i programów w odpowiednich dziedzinach, 
w szczególności poprzez konkretne wsparcie podmiotów sfery społeczno-gospo-
darczej, w tym partnerów społecznych i środowiskowych, odpowiednich organiza-
cji pozarządowych.

Inną opcją funkcjonowania partnerstwa lokalnego jest park kulturowy do zarządza-
nia i monitorowania procesu rewitalizacji, po określeniu wizji docelowej (np. dla całego 
obszaru projektu Starego Kanału w Bydgoszczy). W Polsce znane są przykłady powo-
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ływania parków kulturowych do zarządzania rewitalizacją na zdegradowanym obszarze 
w formie jednostek budżetowych lub spółek komunalnych, np. w Srebrnej Górze, we 
wspomianym projekcie Hewelianum w Gdańsku czy w Warszawie (Wilanowski Park 
Kulturowy). 

Zadaniem zarządcy – operatora programu jest:
 zebranie i koordynacja wszelkich możliwych informacji z komórek urzędu oraz 

podległych gminie instytucji na temat obszaru objętego programem oraz ich aktu-
alizacja,

 identyfi kacja oraz zapewnienie efektywnego włączenia w projekty partnerów, któ-
rych udział jest istotny z punktu widzenia realizacji celów określonych w progra-
mach rewitalizacji,

 zebranie informacji dotyczących możliwości fi nansowych realizacji „twardych” 
i „miękkich” projektów na wybranym obszarze,

 przeprowadzanie lokalnych paneli konsultacyjnych ze wskazanymi potencjalnymi 
wykonawcami. 

Operator może ogłaszać nabór projektów, lub zebrać pomysły poprzez ankietę, czy 
też konkurs skierowany do NGO i właścicieli nieruchomości w obszarach zdefi niowa-
nych oraz do benefi cjentów spoza publicznego sektora. W trakcie paneli konsultacyjnych, 
przyszli benefi cjenci prezentują instytucje partnerskie włączone w program rewitalizacji, 
własne inicjatywy w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego. Dla innych projektów 
partnerskich mogą to być instytucje takie jak Powiatowy Urząd Pracy, MOPS, ROPS. 
W czasie prezentacji przyszli benefi cjenci udzielą odpowiedzi na pytanie jakie wspólne 
przedsięwzięcia są podejmowane, czy wykorzystywane będą środki z Europejskiego 
Funduszu Społecznego czy inne dostępne fundusze. Przykładowo, zaproponowane pro-
jekty mogą dotyczyć tworzenia nowych miejsc pracy, przeprofi lowania zawodowego na 
obszarze objętym rewitalizacją (np. organizacja warsztatów dla osób dotkniętych bez-
robociem, dla młodzieży zagrożonej marginalizacją). Inni partnerzy wspólnych projek-
tów to np. policja, fundacje czy stowarzyszenia, które działają na obszarze rewitalizacji 
i mogą w ramach projektu przejąć dotychczasowe zadania podmiotów publicznych oraz 
eksploatację budynków w tzw. projektach „miękkich”. Poprzez lokalne panele konsul-
tacyjne, samorząd będzie w stanie zidentyfi kować stopień zaawansowania współpracy 
partnerskiej według kryterium punktowego dotyczącego „dojrzałości projektu”. W dal-
szej kolejności operator programu przeprowadzi monitoring poszczególnych elementów 
programu gospodarczego, społecznego i przestrzennego oraz sformułuje zalecenia do 
dalszych prac. Może także realizować lub koordynować wdrażanie projektów inwesty-
cyjnych urzędu. 

Operatorzy programów, aby stać się w pełni instytucją europejską, powinni 
mieć opracowaną wizję rozwoju na najbliższe 10 lat, zgodną z zasadami progra-
mowania Polityki Spójności na lata 2007-2013 oraz z operacyjnymi programami 
o resortowymi. 
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Przed nowym zarządcą programu rewitalizacji będą stały nowe wyzwania i aby 
im sprostać należy dokonać zmian w sposobie funkcjonowania organizacji wiodącej 
w przemianach, w priorytetach rozwojowych, oraz w fi nansowaniu działalności. 

System rewitalizacji dopiero zaczyna powstawać w warunkach znacznych opóź-
nień w kształceniu kadr dla realizacji procesów rewitalizacji (brak fachowych operato-
rów i fachowych szefów programów), a w środowisku urbanistów przeważają postawy 
korporacyjne i brak zrozumienia dla nowych zawodów związanych z realizacją pro-
cesu, zatem rekomenduje się stosowanie wszelkich działań „miękkich” o charakterze 
negocjacyjnymi i pedagogicznym, mających na celu podniesienie poziomu opracowania 
i realizacji programów rewitalizacji w okresie 2014-2020, w szczególności organizację 
konsultacji z samorządami i specjalistyczne szkolenia tematyczne.

Celem tych działań jest osiągniecie w dłuższym okresie, 10-15 lat, sprawniejszego 
systemu powiązań instytucjonalnych i uzyskanie kompetentnej kadry operatorów i sze-
fów programów.

Ponieważ w wyniku analizy lokalnych programów rewitalizacji okazało się, że 
miasta proponują objąć programami rewitalizacji znaczne obszary, niekiedy sięgające 
kilkudziesięciu, a nawet kilkuset hektarów, a − jak uczy praktyka − aby uzyskać widocz-
ne rezultaty należy koncentrować wysiłki np. w pięcioletnim okresie programowania na 
obszarach niewielkich (10-20 ha), dlatego też rekomenduje się wprowadzenie pojęcia 
„obszaru operacyjnego na lata... (np. 2007-2013)” i jego obowiązkowy wybór w progra-
mach o powierzchni przekraczającej 20 ha (ryc. 11.2.).

Ryc. 11.2. Schemat zasięgu terytorialnego działań rewitalizacyjnych
Opracowanie: A. Czyżewska, J. Poczobut. 

Powierzchnia obszaru o charakterze pilotażowym, w każdym programie nie prze-
kraczałaby wymienionej powierzchni 15-20 ha. Dostrzegalność, wewnętrzna spójność 
i wzajemne korzystne oddziaływanie (synergia) w ramach niewielkich obszarów ope-
racyjnych oraz pozytywne wskaźniki rezultatu i wpływu będą osiągnięte w ten sposób 
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znacznie szybciej, niż na całym obszarze rewitalizacji. Nie przekreśla to oczywiście 
możliwości realizacji innych projektów dodatkowych, uzasadnionych logiką programu, 
na całym obszarze programu rewitalizacji (tzw. rewitalizacja „confetti”). 

Ekonomia społeczna, rozwój przedsiębiorczości, e-społeczeństwo, rozwój infra-
struktury, ochrona środowiska, planowanie strategiczne, planowanie przestrzenne funk-
cjonują obok siebie, ponieważ są zarządzane przez inne instytucje, kierują się innymi 
priorytetami, procedurami i same się nie koordynują, jeśli nie mają impulsu zewnętrzne-
go w formie aktu prawnego lub lidera, który prowadzi do osiągnięcia wspólnego celu.

Jeśli chodzi o działania w sferze społecznej, zawsze należy doprowadzić do wy-
korzystania pozytywnej energii osób biorących udział w ankietowaniu i dyskusjach po-
przez zbudowanie lokalnego partnerstwa. 

Partycypacja to wymierne korzyści, ale też droga edukacji od zatomizowanej spo-
łeczności do holistycznego, zintegrowanego budowania wspólnie zdefi niowanej warto-
ści: strategii rozwoju miasta, święta ulicy, ośrodka dla bezdomnych, planu zagospodaro-
wania… Warto ją przebyć.





Alina Muzioł-Węcławowicz 

Rozdział 12. Podsumowanie

W projekcie badawczym Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania 
dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju zgro-
madzono wiele informacji o programach rewitalizacji miast, o ewolucji podejścia do 
programowania i wdrażania programów rewitalizacji, o wysiłkach gmin na rzecz zin-
tegrowanego podejścia do odnowy i rozwoju miast, o indywidualnych rozwiązaniach 
w zakresie planowania, organizacji i fi nansowania projektów rewitalizacji, o sukcesach 
oraz o barierach miast w dziedzinie rewitalizacji. 

W tomie monografi i Przykłady rewitalizacji miast, będącym dwunastą częścią serii 
Rewitalizacja miast polskich bezpośrednio wykorzystano opracowania jednego z zadań 
projektu badawczego, jakim było Opracowanie kompleksowej diagnozy sytuacji wyj-
ściowej charakteryzującej aktualny stan procesów rewitalizacji w Polsce i ich prawnego 
i instytucjonalnego oprzyrządowania. Studia diagnostyczne prowadzono na podstawie 
różnych źródeł, jak np.: badania ankietowe, analizy lokalnych programów rewitaliza-
cji, studia literaturowe oraz monografi e miejskich programów rewitalizacji. Diagnoza 
stanu rewitalizacji w Polsce jest przedmiotem odrębnej publikacji w ramach programu 
badawczego (VIII tom serii). W niniejszym tomie opublikowano – po uzupełnieniu – 
szczegółowe raporty o lokalnych programach rewitalizacji, opracowane dla wielu miast 
członkowskich i miast współpracujących z Forum Rewitalizacji. Zaprezentowane zosta-
ły programy rewitalizacji w Szczecinie (rozdz. 1), Sopocie (rozdz. 2), Lublinie (rozdz. 
3), Warszawie (rozdz. 4), Ustce (rozdz. 5), Radomiu (rozdz. 6), Poznaniu (rozdz. 7), 
Częstochowie (rozdz. 8), Łodzi (rozdz. 9) i Dzierżoniowie (rozdz. 10). Przedstawiono 
plany i działania w miastach różniących się historią i skalą prac rewitalizacyjnych, roz-
kładem akcentów między projekty miękkie i inwestycyjne, projekty korzystające z fun-
duszy unijnych i projekty fi nansowane z własnych środków samorządów. Wszystkie stu-
dia przypadków uwypuklają aktywność gmin i nieocenioną role liderów w inicjowaniu 
i podtrzymywaniu programów rewitalizacji. 

W niniejszym tomie znalazły się też dwa opracowania o innym charakterze. W roz-
dziale 10 zaprezentowano autorską koncepcję badań rewitalizacji w miastach D. Mli-
czyńskiej-Hajda, obejmującą szerokie zagadnienia badawcze, poczynając od roli i sta-
tusu programu rewitalizacji w mieście, poprzez analizę adekwatności użycia pojęcia 
„rewitalizacja”, badanie narzędzi procedur rewitalizacji, systemu wdrażania programu, 
po relacje pomiędzy procesem rewitalizacji a działaniami miasta w wybranych kluczo-
wych sferach funkcjonowania ośrodka miejskiego.

Dla podkreślenia roli wymiany doświadczeń między miastami prowadzącymi pro-
gramy rewitalizacji przedstawiono w końcowym rozdziale podstawowe aspekty progra-
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mowania rewitalizacji, oparte na doświadczeniach zdobytych w pracy dla samorządów 
lokalnych przez autorkę  A. Czyżewską oraz przykłady dobrych praktyk w rewitaliza-
cji pochodzące spoza miast, których programy rewitalizacji zostały szczegółowo przed-
stawione w pozostałych rozdziałach. 

Zaprezentowane monografi e programów rewitalizacji dzielnic śródmiejskich 
w wybranych miastach nie są reprezentatywne dla zaawansowania i oceny procesów 
rewitalizacji we wszystkich miastach, które podjęły takie działania. Intencją autorów 
i redaktorki publikacji było zachęcenie do analizy programów rewitalizacji i systema-
tycznego rozwoju samych procesów rewitalizacji obszarów kryzysowych w miastach 
oraz dalszego zaawansowania badań nad rewitalizacją miast w Polsce. 



Summary

Under the Research Project on the Revitalization of Polish Cities as a Measure to 
Preserving Material and Spiritual Heritage and as a Sustainable Growth Factor, a lot of 
data has been collected on the urban revitalization programmes, evolution of the appro-
ach to revitalization programming and programme implementation, the municipalities’ 
efforts to attain integrated approach to urban renewal and development, individual so-
lutions in planning, revitalization project organization and fi nancing, and the successes 
and barriers facing towns that are fostering revitalization. 

In the monograph volume on the Urban Revitalization Examples, being the twelfth 
part of the series on the Revitalization of Polish Cities, the authors have used directly 
the studies from one of the Research Project’s tasks entitled Preparation of a Compre-
hensive Diagnosis of the Initial Situation that Characterizes the Present Status of Revi-
talization Processes in Poland and their Legal and Institutional Instruments. Diagnostic 
studies were conducted on the basis of various sources, e.g. surveying, local revitaliza-
tion programme analyses, literature studies and monographs on urban revitalization pro-
grammes. The Polish revitalization condition diagnosis is the object of a separate publi-
cation under the Research Project (Vol. VIII of the series). The present volume includes, 
after supplementing, detailed reports on local revitalization programmes, prepared for 
a number of the Revitalization Forum member and co-operating towns and cities. This 
volume presents the revitalization programmes of Szczecin (Chapter 1), Sopot (Chap-
ter 2), Lublin (Chapter 3), Warszawa (Chapter 4), Ustka (Chapter 5), Radom (Chapter 
6), Poznań (Chapter 7), Częstochowa (Chapter 8), Łódź (Chapter 9) and Dzierżoniów 
(Chapter 10). The authors present the plans and actions adopted in the towns and cities 
that are different in respect of their histories and scales of revitalization works, distri-
bution of accents between soft and capital investment projects, the projects that use EU 
funds and those fi nanced from own municipal resources. All the case studies emphasize 
the municipalities’ activities and invaluable roles of the leaders in initiation and support 
of revitalization programmes. 

The present volume also contains two papers of a different nature. Chapter 10 pre-
sents an individual conception of urban revitalization by D. Mliczyńska-Hajda, entailing 
broad research issues, from the role and status of a revitalization programme in a town 
to the analysis of the adequacy of using the term of “revitalization”, to studying revitali-
zation procedure instruments, to a program implementation system, to the relations be-
tween the revitalization process and the municipalities’ activities in selected key issues 
of an urban centre operation. 
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To underline the role of the exchange of experiences between the towns that con-
duct their revitalization programmes, the fi nal Chapter presents fundamental revitaliza-
tion programming aspects, based on the experiences gained during A. Czyżewska’ work 
for local governments, together with examples of good revitalization practice originating 
from other towns that those whose programmes have been presented in detail in the re-
maining Chapters. 

The selected revitalization programme monographs, presenting inner city boro-
ughs, are not representative for the advancement and evaluation of revitalization pro-
cesses in all towns and cities that have implemented their projects. It was the intention 
of the authors and the editor to encourage readers to analyse revitalization programmes 
and gradually develop own revitalization processes on crisis areas in their towns, with 
continuation of advanced urban revitalization studies in Poland. 
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na Mazowszu za inwestycje związane z EURO 2012, ocenia projekty w ramach RPO 
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Programu Inicjatyw Lokalnych; członkini Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, Sto-
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sytetu Łódzkiego, specjalizacja: inwestycje i nieruchomości (2001), ukończone studia 
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i Wschodniej: przedstawicielstwo Landu Berlina w Brukseli; Urząd Miasta Poczdamu 
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– Projekt rewitalizacji obszaru poprzemysłowego „Schiffbauergasse”; Senat Berlina 
ds. Rozwoju Miasta: Planowania, Budownictwa, Mieszkalnictwa, Ochrony Środowi-
ska i Komunikacji, Referat ds. Kierowania Programami i Szczególnymi Projektami UE, 
w tym fi nansowanymi z inicjatywy URBAN; Referat ds. Obszarów ze Szczególnymi 
Potrzebami „Soziale Stadt”. Członek Forum Rewitalizacji, autorka publikacji, progra-
mów gospodarczych i licznych prezentacji dotyczących tematyki rewitalizacji. Zaintere-
sowania: aspekty społeczne i zarządzanie procesami rewitalizacji, wdrażanie projektów 
rewitalizacji, projekty PPP.

Grażyna Kulpa-Jarocka, absolwentka Instytutu Architektury i Planowania 
Przestrzennego na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej 
(obecnie: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). Do 1994 roku pracowała 
w różnych biurach projektów, w latach 1994-1999 oraz od 2007 roku zaangażowana 
w działania rewitalizacyjne urzędu miasta w Szczecinie. Zainteresowania: rewitalizacja 
obszarów miejskich, mieszkalnictwo. Autorka wielu prezentacji na temat programu re-
nowacji zabudowy i rewitalizacji w Szczecinie, programu polityki mieszkaniowej mia-
sta Szczecina. 

Dagmara Mliczyńska-Hajda, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki 
Śląskiej, studiów podyplomowych z zakresu architektury krajobrazu (Politechnika Kra-
kowska) i zarządzania (Uniwersytet Śląski i University of Minnesota) ekspert w dzie-
dzinie rewitalizacji i rozwoju miast, wieloletni pracownik administracji samorządowej 
i rządowej (ostatnio: radca Ministra Rozwoju Regionalnego), współpracowniczka, do-
radczyni i konsultantka instytucji samorządowych, naukowo-badawczych i organów Unii 
Europejskiej, autorka ponad 40 opracowań i artykułów dotyczących rewitalizacji miast, 
planowania przestrzennego i polityki regionalnej, biegła sądowa w zakresie architektury, 
planowania przestrzennego i ochrony zabytków, członkini SARP, TUP, IFHP, INTBAU, 
współzałożycielka i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. 

dr Alina Muzioł-Węcławowicz, absolwentka geografi i na Wydziale Biologii i Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyła studia doktoranckie 
w Instytucie Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie 
(doktorat na temat zróżnicowania warunków życia ludności w miastach, 1979 r.), studia 
podyplomowe z zakresu bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Do 1992 roku pra-
cowała w PAN na stanowisku adiunkta. Ekspert z dziedziny mieszkalnictwa, rozwoju 
regionalnego i lokalnego, rewitalizacji. Od 1992 roku zajmowała różne stanowiska w in-
stytucjach związanych z mieszkalnictwem i gospodarką mieszkaniową, obecnie na sta-
nowisku eksperta w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykładowca w Katedrze Gospo-
darki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Politechnice Warszawskiej. 
Autorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich o polityce mieszkaniowej, 
społecznym budownictwie czynszowym, rewitalizacji i rozwoju miast. Członkini Euro-
pean Network for Housing Research, animatorka stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. 
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Zainteresowania: mieszkalnictwo, polityka rozwoju, rewitalizacja miast i gospodarka 
mieszkaniowa, strategie rozwoju, geografi a miast. 

dr inż. arch. Joanna Poczobut, pracownik Katedry Projektowania Środowiskowe-
go na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Studia na tym wydziale ukończyła 
w 1994 r., a następnie Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Urbanistyki i Ar-
chitektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1996) i Podyplomowe 
Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej „Projektowanie przestrzeni i zarządza-
nie” na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej (1998). Tematyką rewitalizacji 
miast zajmuje się od ponad 12 lat. W 2004 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk 
technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, przedstawiając rozprawę doktorską 
pt. „Rewitalizacja zabytkowych zespołów zabudowy mieszkaniowej na przykładach 
małych miast Polski północnej wobec zasad zrównoważonego rozwoju”. Należy do 
ogólnopolskiego stowarzyszenia Forum Rewitalizacji i do Stowarzyszenia Konserwa-
torów Zabytków O/Gdańsk. 

Lech Podbrez – urbanista, absolwent Instytutu Architektury Politechniki Po-
znańskiej (1978) oraz Studium Podyplomowego w zakresie Organizacji i Zarządzania 
w Jednostkach Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (2002). Od 1978 
roku pracował w biurach planowania przestrzennego w Koninie i Poznaniu. W la-
tach 1984-1985 zastępca dyrektora i dyrektor Wojewódzkiego Biura Planowania Prze-
strzennego w Koninie. Od 1985 do 1991 roku – zastępca dyrektora i generalny pro-
jektant w Miejskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu. W latach 1996-
2004 kierownik zespołu śródmieścia, między 2000 a 2004 rokiem zastępca dyrektora, 
a w 2004 roku generalny projektant Studium uwarunkowań zagospodarowania prze-
strzennego miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Od 
2005 r. kierownik Oddziału Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Poznania. Od 1988 roku 
uprawniony do projektowania w planowaniu przestrzennym, a od 2002 roku członek 
Izby Urbanistów, w tym do 2006 roku przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej 
IU. Od 2007 roku – współpracownik Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, od 2009 
roku – członek zwyczajny, a od 2010 roku wiceprezes Oddziału Poznańskiego tego 
stowarzyszenia. Autor i współautor wielu opracowań planistycznych m.in.: planu za-
gospodarowania przestrzennego „Obszaru Staromiejskiego w Poznaniu”, „Studium 
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” i „Miejskiego 
Programu Rewitalizacji dla Poznania”, programu komputerowego wspomagającego 
zapis miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „M@plus”, projektu 
Poznańskiej Karty Przestrzeni Publicznej, a także licznych prezentacji i publikacji na 
temat elektronicznego zapisu planów zagospodarowania przestrzennego oraz procesu 
rewitalizacji. Organizator i współorganizator badań stanów kryzysowych, partycypacji 
społecznej, planowania nieformalnego i licznych projektów realizowanych w procesie 
wdrażania Miejskiego Programu Rewitalizacji w Poznaniu oraz konferencji związa-
nych z rewitalizacją, m.in. na temat przestrzeni publicznej.
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Natalia Szwarc-Gosiewska – planista przestrzenny, absolwentka Instytutu Geo-
grafi i Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Geografi cz-
nych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2003) oraz 
Studium Podyplomowego w zakresie Zarządzania Projektami Wyższej Szkoły Banko-
wej w Poznaniu (2007). Od 2003 roku w Urzędzie Miasta Poznania, w tym: w latach 
2003-2005 na samodzielnym stanowisku ds. planowania przestrzennego w Wydziale 
Rozwoju Miasta, a od 2005 roku w Oddziale Rewitalizacji. Od 2009 roku członek zwy-
czajny Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, a od 2010 roku członek Komisji Rewizyj-
nej Oddziału Poznańskiego tego stowarzyszenia. Współtworzyła wszystkie dokumenty 
poznańskiego procesu rewitalizacji, w tym dwie edycje Miejskiego Programu Rewitali-
zacji dla obszarów miejskich jak również Miejski Program Rewitalizacji dla obszarów 
poprzemysłowych i powojskowych miasta Poznania. W ramach ww. prac m.in. pro-
wadziła analizy przestrzenne stanów kryzysowych występujących w mieście. Obecnie 
koordynator realizowanego programu rewitalizacji na obszarze pilotażowym Śródka. 
Współorganizatorka i inicjatorka wielu projektów rewitalizacyjnych, w tym społecz-
nych, edukacyjnych i kulturalnych.

Maria Thiel – pracownik naukowo-badawczy w Zakładzie Mieszkalnictwa Insty-
tutu Rozwoju Miast. Zajmuje się problematyką społeczno-ekonomiczną mieszkalnictwa 
w aspekcie zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza zagadnieniami poprawy warunków 
mieszkaniowych ubogiej ludności.

prof. dr hab. inż. arch. Hanka Ludmiła Zaniewska – profesor zwyczajny Politech-
niki Poznańskiej, kierownik Zakładu Mieszkalnictwa Instytutu Rozwoju Miast. Autorka 
licznych publikacji i badań dotyczących mieszkalnictwa w aspekcie zrównoważonego 
rozwoju. Do ważniejszych należą: Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwo-
ju miast (IRM, Kraków, 2005) oraz Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszka-
niowych w strukturze miasta. Kryteria i poziomy odpowiedzialności” (IRM, Kraków, 
2008).
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