
upadek vs kurczenie

Festung miasto Planowanie 
kurczenia się miasta

WOJCIECH JARCZEWSKI
BARTŁOMIEJ SROKA

ŁUKASZ SYKAŁA

Niezarządzana, wielowymiarowa spirala kryzysu, upadek. 
Spirala napędzana przez spadek liczby ludności, wysokie bezrobocie 

i utratę bazy ekonomicznej. Skutkuje ograniczeniem siły nabywczej i rzeczywistymi 
stratami podatkowymi samorządu terytorialnego. Zmniejszenie środków prywatnych 

i publicznych powoduje spadek dynamiki inwestycyjnej. Ma to coraz większy wpływ na 
procesy demograczne i rynek pracy. Powoduje negatywne zmiany w przestrzeni miast 

i powstawanie niekontrolowanych skupisk deprywacji.*  

Kurczenie, zarządzany proces zmniejszania i wygaszania miasta, 
które systematycznie traci mieszkańców. Nie mając możliwości zatrzymania procesu 
spadku liczby ludności miasto jest  planowo przeskalowywane. Proces zarządzanego 
kurczenia dotyczy możliwie wielu sfer. W szczególności dotyczy przestrzeni publicznych, 
mieszkalnictwa, rynku pracy, transportu, inwestycji sektora publicznego i prywatnego, 
jakości życia w mieście. Takie zintegrowane, celowe, kompleksowe i konsekwentnie 
realizowane oraz zaplanowane działania w skali całego miasta, znacząco wykraczające 
poza ramy procesów rewitalizacji, proponujemy nazywać restrukturyzacją miasta.*  

W latach 2010–2019 zmniejszenie liczby ludności 

w 743 miastach w Polsce (82,6% wszystkich). 

Spadek liczby ludności w 55 spośród 66 miast na 

prawach powiatu. Depopulacja ośrodków 

miejskich we wszystkich województwach. Lubelskie 

i świętokrzyskie: mniejsza populacja w każdym 

z miast. Najlepiej na Mazowszu – spadek liczby 

obywateli tylko w 58% miast. 

2010–2019 – sumaryczne zmniejszenie populacji 

miejskiej o 448 tys. osób (np. jeden Gdańsk lub 

dwie Częstochowy lub cztery Wałbrzychy). 

Największa katastrofa demograczna w Łodzi 

– utrata ponad 50 tys. mieszkańców. 80% nowych 

inwestycji mieszkaniowych ulokowanych 

w 20% gmin. Nowe lokale w znaczącej skali 

powstają głównie w obszarach największych 

metropolii. W szczególności warszawskiej, 

krakowskiej, trójmiejskiej, wrocławskiej, poznańskiej.

Projekt pt. "Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)" - Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019. Projekt współnansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG.

*opracowane tekstu na podstawie:  Sroka B., 2021, 
Dychotomia procesu urbanizacji, czyli rozlewanie miast 
kurczących s ię w kontekście systemu planowania 
przestrzennego, IRMiR, Warszawa-Kraków; Gatzweiler H., 
Meyer K., Milbert A., 2003, Schrumpfende Städte in 
Deutschland?, Informationen zur Raumentwicklung Heft 
10/11 (2003), BBSR, Bonn, s. 557-574. Mapa A, B: opracowanie 
własne na podstawie danych GUS BDL.

Renaturalizacja obszaru
po wyburzeniu zabudowy
(zalesianie, urban farming)

Tereny pod zabudowę
jednorodzinną
po wyburzeniach
(browneld)

Tereny pod zabudowę
usługową i przemysłową
po wyburzeniach
(browneld)

Kierunki przesiedleń mieszkańców
z wygaszanych osiedli 
mieszkaniowych (rightsizing) 
do obszaru o zwartej 
i wykształconej strukturze 
urbanistycznej

„Powrót do miast”, kierunek 
napływu nowych mieszkańców 
do obszaru o zwartej 
i wykształconej strukturze 
urbanistycznej

Obszar rewitalizacji historycznego 
centrum, uzupełnianie struktury 
przestrzennej nową
zabudową mieszkaniową,
„zwrot miasta ku rzece”

Obszar rewitalizacji przestrzeni 
kluczowej lub dominanty 
architektoniczno-funkcjonalnej
znajdującej się poza obszarem 
o zwartej i wykształconej 
strukturze urbanistycznej 

Nowe korytarze ekologiczne,
kliny oddzielające obszary
zwartej zabudowy
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