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Wykaz zastosowanych w opracowaniu skrótów:
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KSRR – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020
IZ – instytucja zarządzająca Funduszami Europejskimi
KPM – Krajowa Polityka Miejska
KPO – Krajowy Program Operacyjny
KPZK – Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
LPR – Lokalny Program Rewitalizacji
NPR – Narodowy Plan Rewitalizacji
RPO – Regionalny Program Operacyjny
WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata na lata 2007-2013
ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Zawartość opracowania jest zgodna z ogłoszeniem na badanie oferty rynkowej
nr 2/WROT/2015, oznaczonym sygnaturą nr DPR-I-3.052.7.6.2015, stanowiącym podstawę
do umowy nr DPR.U.17/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. o wykonanie ekspertyzy pt. „Diagnoza
rewitalizacji miast województwa wielkopolskiego” oraz ustaleniami z rozmów
z przedstawicielami Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, odbytych
w okresie od lipca do września 2015 r.

4

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Przemysław Ciesiółka, Robert Kudłak

Rozdział 1. Cel i zakres opracowania
Przestrzenny wymiar procesu urbanizacji w Polsce jest obecnie silnie spolaryzowany.
Z jednej strony z różnym natężeniem obserwowany jest proces suburbanizacji, który cechuje
intensywny rozwój obszarów peryferyjnych miast i ich stref podmiejskich (urban sprawl).
Z drugiej strony zachodzi odwrotne do suburbanizacji zjawisko reurbanizacji,
charakteryzowane odradzaniem się centralnych części miast (van den Berg i in. 1984,
Parysek 2008). W ostatnich latach działania wielu władz samorządowych w Polsce zmierzają
do wzmocnienia tego drugiego trendu w zagospodarowaniu przestrzennym. Jednym
z podstawowych typów działań w tym zakresie są programy i projekty rewitalizacyjne
nakierowane na społeczną i gospodarczą odnowę zdegradowanych obszarów w miastach.
Upowszechnienie działań rewitalizacyjnych nastąpiło wraz z wejściem Polski do Unii
Europejskiej. Od 2004 roku uruchomione zostały znaczne środki finansowe w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004–2006,
przeznaczone na rewitalizację obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Było
to innowacyjne podejście do odnowy zdegradowanych obszarów w skali całej Wspólnoty
Europejskiej. W Polsce po raz pierwszy rewitalizacja została włączona w główny nurt
priorytetów i działań programów funduszy strukturalnych. W kolejnym okresie programowania
na lata 2007-2013 w większości województw jeszcze podniesiono znaczenie odnowy
zdegradowanych obszarów, zaliczając ją do głównych celów rozwoju miast. W rezultacie
wzrósł również poziom finansowania. Pojawiła się także możliwość ubiegania się o zwrotne
środki na rewitalizację w ramach Inicjatywy JESSICA. Ubieganie się o dofinansowanie,
a następnie realizacja projektów rewitalizacyjnych spowodowały szereg zmian w zakresie
organizacji i działania wielu samorządów lokalnych w Polsce (Ciesiółka 2014a). Jak zauważa
Heczko-Hyłowa (2009), rewitalizacja stała się w krótkim czasie ważnym elementem
systemowego programowania rozwoju miast. Działo się tak pomimo braku regulacji
ustawowych w zakresie odnowy obszarów zdegradowanych. Jednocześnie często
podkreślane było błędne rozumienie pojęcia rewitalizacji, którą utożsamiano przede
wszystkim z projektami inwestycyjnymi, związanymi z remontami, modernizacją lub
adaptacją obiektów kubaturowych (Siemiński, Topczewska 2009). W ostatnim czasie,
w związku z początkiem nowego okresu programowania środków z Unii Europejskiej,
obserwowana jest zmiana optyki w zakresie odnowy obszarów zdegradowanych.
Zdecydowanie więcej uwagi poświęca się zagadnieniom społecznym w rewitalizacji.
Towarzyszy temu przyśpieszenie prac legislacyjnych zmierzających do przyjęcia ustawy
rewitalizacyjnej. Jednocześnie wciąż nie w pełni zbadany został dotychczasowy dorobek
miast pod kątem działań rewitalizacyjnych. W konsekwencji wiele prac naukowych, a także
promocyjno-informacyjnych, przedstawia nieaktualne lub mało konkretne dane, które
powinny podlegać regularnej aktualizacji. Niniejsze opracowanie ma za zadanie wypełnić
istniejącą „lukę poznawczą” w tym względzie.
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Głównym celem opracowania jest ocena dotychczasowych działań miast województwa
wielkopolskiego w dziedzinie rewitalizacji, które były podejmowane w latach 1999-2015. Cel
ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
− analizę aktualnych uwarunkowań prawnych oraz instrumentów rewitalizacji miast
w kontekście perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020;
− diagnozę stanu dokumentów strategicznych dotyczących rewitalizacji w miastach
województwa wielkopolskiego oraz zagadnień związanych z monitorowaniem
rewitalizacji;
− rozpoznanie charakteru oraz skali obszarów problemowych miast województwa
wielkopolskiego;
− identyfikację działań rewitalizacyjnych w miastach, które mają opracowane dokumenty
strategiczne poświęcone rewitalizacji lub które nie mają takich dokumentów;
− oszacowanie efektów oraz poznanie doświadczeń i dobrych praktyk w działaniach na
rzecz rewitalizacji miast województwa wielkopolskiego;
− analizę, krytyczną ocenę oraz wnioski na temat dotychczasowego (w kontekście
zaangażowania środków wspólnotowych, szczególnie w ramach polityki spójności 20072013) sposobu wspierania rewitalizacji, jej skuteczności, osiągnięć i problemów;
− przybliżenie dobrych praktyk rewitalizacji miast poza Wielkopolską, w tym za granicą;
− sformułowanie zaleceń rekomendacji dotyczących sposobu wspierania rewitalizacji
w ramach polityki spójności 2014-2020 w województwie wielkopolskim oraz innych
możliwości wsparcia rewitalizacji obszarów miejskich poprzez działania Samorządu
Województwa Wielkopolskiego.
Analizy mają w rezultacie przyczynić się do zapewnienia komplementarności
międzyokresowej rewitalizacji w kontekście zaangażowania środków wspólnotowych we
wcześniejszych okresach programowania. Wymóg ten wynika z wytycznych Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.
W niniejszym opracowaniu przez rewitalizację rozumieć należy wyprowadzanie ze
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez całościowe działania (powiązane
przedsięwzięcia obejmujące łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne,
infrastrukturalne i środowiskowe oraz kulturowe), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone
w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Jednocześnie
rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie uwarunkowań rozwoju oraz wzmacnianie
lokalnych potencjałów. Jest procesem wieloletnim, zachodzącym we współpracy z lokalną
społecznością i na jej rzecz. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji powinny być
spójne wewnętrznie – poszczególne działania pomiędzy sobą, oraz zewnętrznie
– z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną. Tym samym
w opracowaniu unikano nazywania rewitalizacją remontów pojedynczych budynków lub
modernizacji infrastruktury technicznej. Mimo to część przedsięwzięć przestrzennych łączono
z odnową obszarów zdegradowanych, jeśli wynikały one z programu rewitalizacji i były
elementem szerszej koncepcji odnowy zdegradowanych obszarów. Więcej wyjaśnień w tym
względzie znalazło się w dalszej części ekspertyzy.
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Ryc. 1.1. Miasta województwa wielkopolskiego objęte badaniami

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (2013).

Opracowanie składa się z ośmiu rozdziałów. Analizy były prowadzone w okresie od
czerwca do września 2015 roku. Po zamieszczonym w rozdziale 1 wprowadzeniu w kolejnym
dokonano szczegółowego przeglądu źródeł wtórnych związanych z rewitalizacją,
7

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

tj. dokumentów strategicznych poziomów: unijnego i krajowego, a także aktów prawnych,
literatury naukowej i opracowań eksperckich. Dalszymi badaniami objęto wszystkie 111 miast
województwa wielkopolskiego (ryc. 1.1). Szczegółowo przeanalizowano dokumenty
rewitalizacyjne, dostępne na stronach internetowych miast oraz w Biuletynach Informacji
Publicznej. Jednocześnie, jako uzupełnienie tych analiz, przeprowadzono badania ankietowe
wśród przedstawicieli władz wszystkich miast województwa wielkopolskiego, z których
uzyskano około 95-procentowy zwrot. W oparciu o zebrane informacje dokładnie
przestudiowano ustalenia programów rewitalizacji (rozdział 3) scharakteryzowano obszary
rewitalizacji (rozdział 4), a także przedstawiono projekty rewitalizacyjne (rozdział 5).
W dalszej kolejności w przypadku piętnastu miast (Poznań, Konin, Ostrów Wielkopolski,
Gniezno, Swarzędz, Śrem, Kościan, Rawicz, Czarnków, Koźmin Wielkopolski, Murowana
Goślina, Ujście, Rakoniewice) wykonano pogłębione wywiady (osobiście lub drogą
telefoniczną) z władzami miejskimi, organizacjami pozarządowymi działającymi w mieście
oraz inwestorami. W rezultacie powstał obszerny rozdział 6, w ramach którego
przeanalizowano doświadczenia miast w zakresie działań naprawczych na obszarach
zdegradowanych. Uzupełnieniem powyższych badań był przegląd dorobku wybranych
ośrodków miejskich w innych częściach Polski (Bydgoszcz, Wałbrzych) i w Europie (Lipsk,
Saint-Étienne). W ostatnim rozdziale przedstawiono wnioski z przeprowadzonych prac
badawczych, a także rekomendacje, które być może okażą się przydatne przy planowaniu
i realizacji kolejnych projektów rewitalizacyjnych.
Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie, choć nie pozbawione wad i ograniczeń,
będzie stanowiło ważny przyczynek do lepszego poznania kontekstu społecznego,
gospodarczego i politycznego rewitalizacji miast województwa wielkopolskiego i szerzej
– rewitalizacji w Polsce.
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Przemysław Ciesiółka

Rozdział 2. Prawno-instytucjonalne uwarunkowania
rewitalizacji w Polsce
Punktem wyjścia do analizy działań rewitalizacyjnych w województwie wielkopolskim
jest przegląd aktualnych uwarunkowań prawnych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce
i w Unii Europejskiej. W tym celu zbadano rolę rewitalizacji w polityce rozwoju kraju, biorąc
pod uwagę Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020 (2010), Koncepcję
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 (2011), a także Krajową Politykę
Miejską 2023 (2015) i założenia Narodowego Planu Rewitalizacji (2014). Następnie
przedstawiono aktualnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie odnowy obszarów
zdegradowanych. Szczególną uwagę poświęcono przyjętej przez Sejm RP dnia
9 października 2015 roku ustawie o rewitalizacji. Kolejnym elementem analizy był przegląd
dotychczasowych regulacji w kwestii finansowania rewitalizacji z funduszy Unii Europejskiej
w latach 2004-2006 oraz 2007-2013. W dalszej części rozdziału przedstawiono aktualnie
obowiązujące wytyczne w zakresie programowania rewitalizacji w regionalnych programach
operacyjnych na lata 2014-2020, które zostały opublikowane w dniu 3 lipca 2015 roku.
W końcowej części rozdziału przeanalizowano działania pilotażowe dotyczące
programowania rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Ich dobrym przykładem
jest przede wszystkim ogłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w maju 2015
roku konkurs pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Ma on zachęcać samorządy lokalne do
tworzenia, a następnie realizacji zintegrowanych programów rewitalizacji obszarów
zdegradowanych.

2.1. Rewitalizacja w polityce rozwoju kraju
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR): Regiony, Miasta,
Obszary wiejskie określa najważniejsze wyzwania, założenia i cele polityki rozwoju
regionalnego w Polsce. Wyznacza także zasady i mechanizmy współpracy i koordynacji
działań pomiędzy instytucjami rządowymi a samorządami wojewódzkimi. W dokumencie
określone zostały obszary strategicznych wyzwań, na które polityka regionalna – wspierająca
konkurencyjność regionów i zapewniająca spójność terytorialną kraju – musi odpowiedzieć
za pomocą rozwiązań szczegółowych. Jednym z nich jest zapewnienie spójności
wewnętrznej kraju i niedopuszczenie do nadmiernych zróżnicowań przestrzennych.
W związku z tym konieczne jest przeciwdziałanie zagrożeniu utraty dotychczasowych funkcji
społeczno-gospodarczych niektórych obszarów miejskich. Wyzwaniem dla polityki
regionalnej będzie zatem znalezienie odpowiednich instrumentów wspomagania powrotu na
ścieżkę wzrostu dużych obszarów miejskich oraz wspomaganie kompleksowej rewitalizacji
i restrukturyzacji społeczno-gospodarczej obszarów w mniejszych skalach przestrzennych.
9
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Tak sformułowane wyzwanie rozwoju Polski znalazło kontynuację w celach polityki
regionalnej kraju do 2020 roku. W ramach celu 2: Budowanie spójności terytorialnej
i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych sformułowano cel 2.3:
Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje
społeczno-gospodarcze. Określono przy tym, że polityka regionalna wspiera kompleksowe
działania odbudowujące zdolności do rozwoju pewnych terytoriów (miast, dzielnic miast,
obszarów poprzemysłowych i innych terenów zdegradowanych) przez przywracanie lub
nadawanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych oraz wspomaganie realizacji
kompleksowych programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej na problemowym obszarze
miasta. W uzupełnieniu tych działań polityka regionalna wspiera także rekultywację obszarów
zdegradowanych pod względem środowiskowym, w połączeniu z nadawaniem im nowych
funkcji gospodarczych.
Ryc. 2.1. Obszary strategicznej interwencji na rzecz restrukturyzacji i rewitalizacji miast
tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Źródło: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, s. 130.
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Zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego do najważniejszych zagadnień, które
powinny być brane pod uwagę przy projektowaniu i realizacji działań restrukturyzacyjnych
i rewitalizacyjnych, należą:
− działania nakierowane na wsparcie jakości kapitału ludzkiego – traktowane jako kluczowe
w kwestiach zarówno społecznych, jak i gospodarczych; należy mieć na względzie jakość
nauczania na wszystkich poziomach, pobudzanie przedsiębiorczości i innowacyjności,
eliminowanie patologii społecznych itp. (…);
− działania skierowane na modernizację struktury gospodarczej – celem tych działań
powinno być wsparcie polityki lokalnej w tworzeniu nowoczesnych miejsc pracy; samo
tworzenie kolejnych podstref specjalnych stref ekonomicznych nie gwarantuje dobrej
pozycji konkurencyjnej tych miast w przyszłości; dlatego konieczny jest nacisk na branże
wykorzystujące nowoczesne technologie oraz te firmy, które gwarantują podnoszenie
kwalifikacji siły roboczej i rozwój lokalnych sieci kooperantów;
− działania wspierające nadrabianie zaległości w zakresie infrastruktury technicznej
– jako element zwiększający atrakcyjność zamieszkania i w pewnym stopniu
ograniczający odpływ ludności; istotnym argumentem za tego typu instrumentami jest
fakt, że dobra jakość infrastruktury technicznej wciąż należy do najważniejszych
czynników lokalizacji przedsiębiorstw;
− działania wspierające modernizację i rozwój obiektów użyteczności publicznej
o znaczeniu subregionalnym (…) – powinny dotyczyć w szczególności ośrodków
położonych w większym oddaleniu od stolic wojewódzkich; ośrodki takie pełnią funkcje
usługowe dla dużych części regionu w zakresie kultury, ochrony zdrowia, edukacji;
− wsparcie kompleksowych programów rewitalizacyjnych obejmujących zagadnienia
infrastrukturalne, gospodarcze i społeczne. Istotne jest jednak, aby rewitalizacja nie była
rozumiana jedynie jako odnowa tkanki mieszkaniowej czy poprawa istniejącej
infrastruktury. Działania rewitalizacyjne muszą wynikać ze szczegółowych planów
rewitalizacji i prowadzone być we wszystkich wymiarach: infrastrukturalnym,
gospodarczym i społecznym. Takie podejście warunkuje efektywność działań na rzecz
przywrócenia właściwych funkcji miast lub ich dzielnic czy zmiany funkcji
zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Dobrze prowadzona rewitalizacja jest
szansą rozwojową miast i całych regionów. Polityka regionalna będzie zaadresowana
przede wszystkim do zdegradowanych obszarów śródmiejskich, które stanowią
największy odsetek terenów wymagających rewitalizacji i są zarazem obszarem
koncentracji problemów społeczno-ekonomicznych (Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2010, s. 130-131).
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Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), przyjęta
przez rząd w grudniu 2011 roku, jest najważniejszym dokumentem strategicznym
dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju. Przedstawiono w niej wizję
zagospodarowania przestrzennego Polski do 2030 roku, określając cele i kierunki krajowej
polityki przestrzennej. Wskazano także zasady, według których działalność człowieka
powinna być realizowana w przestrzeni. Za najważniejszą z nich uznano ustrojową zasadę
zrównoważonego rozwoju, która oznacza taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym
następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych,
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności oraz obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak
i przyszłych pokoleń. Wśród nich znalazła się również zasada preferencji regeneracji
(odnowy) nowych obszarów pod zabudowę, która oznacza intensyfikację procesów
urbanizacyjnych na terenach już zagospodarowanych, tak aby minimalizować ekspansję
zabudowy. W praktyce zasada ta przeciwdziała rozpraszaniu zadań inwestycyjnych,
przyczynia się do efektywnego wykorzystania przestrzeni zurbanizowanej, chroniąc
jednocześnie przestrzeń wewnątrz miast przed dewastowaniem.
W dokumencie określonych zostało ponadto sześć strategicznych celów rozwoju kraju.
Z działaniami rewitalizacyjnymi najsilniej wiąże się cel 2: Poprawa spójności wewnętrznej
i terytorialne równoważenie rozwoju kraju, poprzez promowanie integracji funkcjonalnej,
tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.
W dokumencie wskazano, że działania polityki przestrzennej w odniesieniu do
zdegradowanych obszarów zurbanizowanych powinny mieć na celu przywrócenie ich funkcji
administracyjnych, społecznych i gospodarczych oraz stworzenie warunków sprzyjających
ich powtórnemu zagospodarowaniu dzięki skorelowanym interwencjom w sferze planowania
przestrzennego, inwestycjom infrastrukturalnym oraz wsparciu zasobów ludzkich
i przedsiębiorczości. W rezultacie powinno dojść do odzyskania atrakcyjności danego
obszaru lub miasta, do przywrócenia korzystnych warunków życia i podejmowania
działalności gospodarczej oraz inwestycyjnej z wykorzystaniem istniejącego potencjału
kulturowego i zachowaniem funkcji symbolicznych oraz przyrodniczych terenu w procesie
jego adaptacji do nowych funkcji. W KPZK 2030 podkreślono także, że dla prawidłowego
przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych konieczne jest
wprowadzenie obowiązku zgodności programów restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych
z regulacjami oraz dokumentami planistycznymi i regionalnymi. Zapewni to koordynację
planowania oraz zintegrowane podejście do zagadnień obszarów rewitalizowanych na
każdym poziomie planowania. Służyć temu będzie przygotowanie przepisów prawnych
i wytycznych umożliwiających integrację i monitorowanie kompleksowych działań
rewitalizacyjnych i restrukturyzacyjnych na obszarach miejskich i zdegradowanych.
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Ryc. 2.2. Obszary wymagające restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji

Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, s. 97.
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Zadania w zakresie rewitalizacji zapisane w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju dla różnych szczebli administracyjnych:
− Poziom lokalny:
„Przygotowanie lokalnych programów rewitalizacyjnych będzie warunkiem niezbędnym do
prowadzenia działań inwestycyjnych przewidzianych w regionalnych strategiach rozwoju.
Poziom lokalny będzie ponadto odpowiedzialny za uporządkowanie stanu prawnego
nieruchomości w miastach (regulacje dotyczące restytucji majątku i roszczeń majątkowych).
Kompleksowe lokalne programy rewitalizacji powinny obejmować priorytety techniczne,
przestrzenne, społeczne, kulturowe, gospodarcze i ekologiczne. Ich zakres, oprócz poprawy
stanu budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, powinien
obejmować ochronę dziedzictwa kulturowego, zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni
publicznych, poprawę transportu publicznego, integrację społeczną mieszkańców
rewitalizowanych obszarów, przywrócenie terenom zdegradowanym ich funkcji przyrodniczej
lub nadanie im takiej funkcji, a także promowanie zrównoważonego rozwoju”.
− Poziom regionalny:
„Na poziomie regionalnym należy przeprowadzić identyfikację obszarów zdegradowanych
w miastach oraz na terenach poprzemysłowych, powojskowych i powydobywczych,
a także weryfikację jakościową ich walorów funkcjonalnych. Następnie w planach
zagospodarowania przestrzennego województw należy wyznaczyć obszary, które (na
poziomie
lokalnym)
powinny
zostać
objęte
kompleksowymi
programami
rewitalizacji/restrukturyzacji oraz regionalnymi programami inwestycyjnymi, wpisującymi się
w strategię rozwoju danego miasta (łączące działania na obszarach zdegradowanych i tych
dobrze rozwijających się), jak również w strategię rozwoju województwa”.
− Poziom krajowy:
„Jako uzupełnienie powyższych działań w ramach krajowych programów rozwoju
regionalnego będą mogły być prowadzone działania interwencyjne o wieloletnim charakterze
inwestycyjnym (początkowo jako działania o charakterze pilotażowym), które obejmą przede
wszystkim obszary zdegradowane o największej skali problemów – głównie na obszarze
Aglomeracji Górnośląskiej. Oprócz działań z zakresu rewitalizacji przestrzennej i społecznogospodarczej obszarów miejskich będą prowadzone działania służące rekultywacji terenów
poprzemysłowych, umożliwiające zmianę pełnionych przez nie funkcji na określone
w strategiach rozwoju danego obszaru.”

Krajowa Polityka Miejska 2023
W październiku 2015 roku Rada Ministrów przyjęła Krajową Politykę Miejską, w której
ustalono planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej.
Uwzględniono przy tym cele i kierunki określone w Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju
i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Tym samym wskazano, w jaki sposób
poszczególne polityki realizowane przez różne resorty i instytucje rządowe powinny być
dopasowywane do zróżnicowanych potrzeb polskich miast. W dokumencie zarysowano wizję
rozwoju polskich miast do 2023 roku. Wskazano m.in., że polskie miasta będą spójne
społecznie, ekonomicznie i przestrzennie również dzięki wysiłkom na rzecz rewitalizacji
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najbardziej zdegradowanych ich części. W rezultacie rewitalizację określono jako jeden
z „wątków tematycznych”, które stanowią najistotniejsze obszary funkcjonowania miasta.
Zapisy Krajowej Polityki Miejskiej w kontekście rewitalizacji:
„Cel polityki miejskiej dotyczący rewitalizacji obszarów zdegradowanych wynika
z pilnej potrzeby systemowej odpowiedzi na wyzwanie, którym jest degradacja społeczna,
fizyczna i gospodarcza wielu dzielnic polskich miast, zarówno małych, jak i największych.
Celem działań w zakresie rewitalizacji jest zmiana strukturalna danego obszaru – poprzez
modernizację tkanki miejskiej oraz wzmocnienie lub przywrócenie na nim aktywności
gospodarczej i społecznej – poprawa jakości życia mieszkańców.
Sprawniejsze osiągnięcie założonego celu możliwe będzie dzięki działaniu w sposób
skoncentrowany, dobrze zaplanowany i efektywny. Aby tak się stało, odnowa obszarów
zdegradowanych musi wpisywać się w całościową politykę rozwoju miasta.
Celem polityki miejskiej w zakresie rewitalizacji jest wypracowanie i wdrażanie skutecznych
mechanizmów koordynowania i integrowania zadań i działań różnych podmiotów, w tym
prywatnych,
w
przygotowaniu
i
prowadzeniu
kompleksowych
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych” (Krajowa Polityka Miejska, s. 13-14).
Strategicznym celem Krajowej Polityki Miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast
i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc
pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Uszczegółowieniem powyższego celu
strategicznego jest pięć celów szczegółowych, spójnych z celami postawionymi
w dokumentach strategicznych Polski oraz Unii Europejskiej, kreujących miasto
konkurencyjne, silne, spójne, zwarte, zrównoważone i sprawne. Idea miasta spójnego opiera
się na realizacji 3 celu szczegółowego, tj. odbudowie zdolności do rozwoju (miast) poprzez
rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich.
Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji
Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji (NPR) zostały po raz pierwszy
zaprezentowane w czerwcu 2014 roku, podczas III Kongresu Rewitalizacji Miast w Krakowie.
Jest to dokument w dużym stopniu spójny z Krajową Polityką Miejską. NPR został
zaprojektowany jako zestaw rozwiązań na rzecz stworzenia korzystnych warunków do
prowadzenia skutecznej rewitalizacji w Polsce i obejmuje lata 2014-2022. Wyznaczenie
takiego horyzontu czasowego związane jest przede wszystkim z dużymi środkami
dostępnymi dla Polski z budżetu Unii Europejskiej na rewitalizację w okresie programowania
2014-2020. Z drugiej strony zamysłem władz RP jest zbudowanie mocnych podstaw dla
krajowych instrumentów w zakresie rewitalizacji, które nabiorą większego znaczenia w miarę
ubywania środków UE. NPR ma zatem stanowić rdzeń systemów działań w dziedzinie
odnowy zdegradowanych obszarów. Założenia NPR zawierają diagnozę aktualnego stanu
procesów rewitalizacyjnych w Polsce, cel strategiczny, kierunki interwencji, charakterystykę
poszczególnych narzędzi i rozwiązań na rzecz rewitalizacji oraz planowane i postulowane
kierunki ich zmian lub potrzeby wprowadzania nowych instrumentów. Narodowy Plan
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Rewitalizacji stanowi szeroko rozumianą wykładnię dla prowadzenia procesów
rewitalizacyjnych jako działań kompleksowych i zintegrowanych oraz definiuje programy
rewitalizacji jako ramy operacyjne i płaszczyznę koordynacji działań rewitalizacyjnych,
formułując zasady ich tworzenia i wdrażania.
Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji składa się z 4 modułów:
− Dokumenty
Na moduł ten składać się będą wszystkie dokumenty bezpośrednio związane z wdrażaniem
Narodowego Planu Rewitalizacji. Rdzeniem całej struktury będzie dokument główny NPR
– „parasolowy” dokument obejmujący wszystkie aspekty i sfery realizacji Planu (diagnozę,
cel strategiczny, obszary jego realizacji itp.). Inne dokumenty oraz podejmowane działania
(legislacyjne, organizacyjne, inwestycyjne i inne) będą konsekwencją treści dokumentu
głównego NPR. Dokument ten, noszący tytuł „Narodowy Plan Rewitalizacji” stanowić będzie
dokument przyjmowany przez Radę Ministrów, opracowywany na podstawie § 19 ust. 2
pkt 2 Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 roku Regulamin Pracy
Rady Ministrów.
Pozostałymi dokumentami wchodzącymi w skład tego modułu będą: Wytyczne MIiR
w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych – perspektywa finansowa 2014-2020;
wzorcowe dokumenty (strategiczne, operacyjne, techniczne, przetargowe etc.), ewentualne
tematyczne programy rozwoju. Wśród dokumentów nie stanowiących elementu NPR, ale
związanych z nim należy wymienić dokumenty dotyczące perspektywy finansowej 20142020: Umowę Partnerstwa, programy operacyjne, kontrakty terytorialne.
− Regulacje
Ze względu na to, że w prowadzeniu kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
niejednokrotnie utrudnieniem są bariery prawne w różnych aktach prawnych, wprowadzane
regulacje mają na celu to, aby rewitalizacja mogła być procesem powszechnym
i efektywnym. Poza usuwaniem barier, ważny jest aspekt tworzenia sprzyjających warunków
i zachęt do prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Celem uregulowania podstawowych
kwestii dotyczących rewitalizacji jest także wyeliminowanie niespójności pomiędzy legislacją
i wykładnią dostępną w dotychczasowym orzecznictwie.
− Instrumenty wsparcia (krajowe i unijne)
Istotą instrumentarium finansowego NPR jest takie ukierunkowanie środków, jakie pozostają
już teraz w dyspozycji różnych podmiotów, aby skoncentrować je na działaniach
rewitalizacyjnych, np. poprzez odpowiednie określanie kryteriów wyboru projektów lub
lepsze warunki wsparcia dla projektów realizowanych na obszarach objętych programami
rewitalizacji. Rewitalizacja stanowi także jeden z istotnych obszarów wsparcia przez FE
2014-2020. Ważnym aspektem NPR będzie rozwijanie formuły partnerstwa publicznoprywatnego oraz tworzenie impulsów do inwestowania na obszarach zdegradowanych.
Należy podkreślić, że środki krajowe dotyczą zarówno środków publicznych, jak
i prywatnych, dla których wykorzystania na cele rewitalizacji planuje się stworzenie zachęt
i mechanizmów wsparcia.
− Informacja i edukacja
Na moduł ten będzie się składała kompleksowa, stała działalność informacyjno-edukacyjna.
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Adresatami tego modułu będą z jednej strony podmioty realizujące działania rewitalizacyjne
(w aspekcie zintegrowanego podejścia do rewitalizacji, procesu, procedur etc. w formule
centrum wiedzy, doradztwa, pilotaży, szkoleń), a z drugiej strony wszyscy mieszkańcy miast.
Do tych drugich adresowane będą działania informacyjne i edukacyjne związane z ważnym
aspektem pojmowania rewitalizacji w NPR, tzn. budowania społecznej świadomości
konieczności kształtowania miast zwartych, niskoemisyjnych, będących wspólnym dobrem,
o które należy aktywnie dbać. Ten drugi element ma przyczynić się do zainicjowania
dyskusji na temat kształtowania „miast przyszłości” i budowania podstaw do publicznej
debaty na temat koniecznych zmian w polityce przestrzennej i miejskiej”.
(Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji, s. 3-4)

2.2. Regulacje prawne w zakresie rewitalizacji
Rewitalizacja jest zagadnieniem, które przez długie lata nie było uregulowane prawnie.
Była to jedna z głównych przeszkód prowadzenia działań w zakresie odnowy polskich miast.
Co prawda, zagadnienie obszarów problemowych oraz terenów wymagających przekształceń
i rehabilitacji istniejącej zabudowy pojawiło się już w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 10 tejże ustawy w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ustalało się m.in. granice obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz przekształceń obszarów zdegradowanych.
Kontynuacja tych zapisów znalazła się także w obecnie obowiązującej ustawie z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 15 ust.
3 pkt 2, 3 w planach miejscowych powinno określać się (w zależności od potrzeb): granice
obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz granice terenów
wymagających przekształceń i rekultywacji. Jest to konsekwencja art. 10 tejże ustawy,
zgodnie z którym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
(którego ustalenia są wiążące dla miejscowego planu) wskazuje się obszary wymagające
przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji, a także inne obszary problemowe. Przez obszary
problemowe (zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy) rozumie się obszary szczególnego zjawiska
z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych. W ustawie
nie wskazano natomiast definicji obszarów rehabilitacji i rekultywacji. Nie są to też regulacje,
które ujmowałyby działania rewitalizacyjne w sposób całościowy. Pojęcie rewitalizacji
pojawiło się ponadto w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym
jako jedno z działań, które można realizować w formach stanowionych przez tę ustawę.
Została ona jednak uchylona w 2009 roku. Od tego czasu jedynym obowiązującym aktem
prawnym, w którym uregulowano częściowo zagadnienie odnowy obszarów
zdegradowanych, jest rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010
roku w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów
operacyjnych.
Sytuacja zmieniła się 9 października 2015 roku. Tego dnia Sejm przyjął ustawę
o rewitalizacji. Podstawowym celem tejże ustawy jest zapewnienie skuteczności
i powszechnego charakteru działań rewitalizacyjnych, a także ich kompleksowości
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i uruchomienia mechanizmów koordynacji, co pozwoli na wyprowadzenie obszarów
zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Ustawa w szczególności:
− definiuje rewitalizację jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, odbywający się w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego
programu rewitalizacji;
− określa rewitalizację jako fakultatywne zadanie własne gminy, które jest realizowane
w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy na
każdym etapie;
− wskazuje, że partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji obejmuje przygotowanie,
prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy,
w tym organizowanie konsultacji społecznych oraz powołanie Komitetu Rewitalizacji,
przez który rozumie się forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy
w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, a także jej
opiniowania;
− określa zasady wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, przy
czym przez obszar zdegradowany rozumie się obszar gminy znajdujący się w stanie
kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności
bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału
społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym, oraz dodatkowo negatywnych zjawisk gospodarczych środowiskowych,
przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych, a przez obszar rewitalizacji rozumie się
całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujące się szczególną koncentracją
negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego
gmina zamierza prowadzić rewitalizację;
− umożliwia na obszarze rewitalizacji określenie prawa pierwokupu na rzecz gminy
wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz wprowadzenie
zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy;
− określa umocowanie prawne gminnego programu rewitalizacji, w tym zakres dokumentu,
zasady jego uchwalania, a także sposoby oceny aktualności i stopnia jego realizacji;
− wiąże programowanie rewitalizacji z planowaniem przestrzennym, zwłaszcza
wprowadzając obowiązek przenoszenia zapisów gminnych programów rewitalizacji do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
− wprowadza możliwość tworzenia Specjalnych Stref Rewitalizacji, w ramach których dla
usprawnienia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych dopuszcza się m.in.
wprowadzenie zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, udzielanie przez
gminę dotacji właścicielom lub użytkownikom wieczystym budynków na wykonanie, robót
budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich;
− wprowadza możliwość uchwalenia Miejscowych Planów Rewitalizacji.
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2.3. Rewitalizacja miast w ramach Funduszy Unii Europejskiej do 2013 roku
Jednym z priorytetów działań Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
jest polityka miejska. Dyskusję nad jej kształtem zapoczątkował w 1997 roku komunikat
Komisji Europejskiej „W stronę agendy miejskiej w Unii Europejskiej”. W rezultacie dużo
miejsca rozwojowi miast poświęcono w Strategii Lizbońskiej, a przede wszystkim w aktualnie
obowiązującej Strategii Europa 2020. Zagadnienia te obejmuje w szczególności Karta Lipska
na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich z 2007 roku. W ostatnich latach
opracowanych zostało także szereg kolejnych dokumentów Komisji Europejskiej dotyczących
kondycji współczesnych miast europejskich i wyzwań przed nimi stojących. Jednocześnie
wciąż trwają prace nad agendą miejską Unii Europejskiej. W dokumentach tych wskazuje się
najczęściej na konieczność przyjęcia modelu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju
miast. Dużo miejsca poświęca się też obszarom problemowym i konieczności ich
rewitalizacji. Podejście to znalazło odzwierciedlenie w programach operacyjnych, które
zostały sporządzone w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej.
Polska nie przystąpiła do Inicjatyw Wspólnotowych URBAN i URBAN II wspierających
działania na rzecz regeneracji obszarów miejskich. Wprowadzono jednak ich elementy do
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
(ZPORR). W ramach priorytetu 3: Rozwój lokalny zaplanowano działanie 3.3: Zdegradowane
obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe. Sam fakt włączenia rewitalizacji w działania
związane z rozwojem lokalnym należy uznać za symboliczny. Oznaczał on, że rozwój nie
musi ograniczać się jedynie do ekspansji terytorialnej, ale może odbywać się także wewnątrz
miasta. Zaplanowano środki w kwocie ponad 96 mln euro, co stanowiło około 3,3% całości
dostępnych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Maksymalne dofinansowanie projektów wynosiło 75% wydatków kwalifikowalnych. Jak
zauważa Heller (2005), włączenie rewitalizacji do głównego nurtu priorytetów programów
funduszy strukturalnych było działaniem innowacyjnym na skalę całej Unii Europejskiej.
Zaplanowanie niewielkich środków wynikało natomiast z ich pilotażowej roli i zapowiadało
znaczne zwiększenie finansowania odnowy w kolejnym okresie programowania. Należy
jednocześnie wskazać, że z założenia środki te miały być kierowane jedynie na niektóre
zadania i projekty związane z odnową, a ich skuteczność miała być mierzona przede
wszystkim zdolnością integrowania do zadań rozwoju prywatnych inwestorów (por. Billert
2007).
Dostosowanie się do wymagań Unii Europejskiej w zakresie pozyskiwania funduszy
oznaczało w istocie przyjęcie systemowego podejścia do odnowy miast (Heczko-Hyłowa
2009). Warunkiem ubiegania się o środki było przede wszystkim opracowanie Lokalnych
Programów Rewitalizacji, tj. wieloletnich programów działań w sferze przestrzeni, urządzeń
technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzających do wyprowadzenia obszaru
z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do dalszego jego rozwoju (Heller 2005).
W ramach ZPORR i jego uszczegółowienia sprecyzowane zostały także zasady zarządzania
finansowego, audytu i kontroli, promocji, systemu wymiany danych i informacji oraz zasady
ewaluacji. W rezultacie oprócz środków z Unii Europejskiej rewitalizację powinny wspierać
również budżety samorządów terytorialnych lub innych beneficjentów. Istotnym elementem
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okazało się też zaproponowanie odpowiednich wskaźników monitorowania i mierzenia
efektów skuteczności programu i zrealizowanych działań. Taki schemat organizacyjny
rewitalizacji uznać należy za przełomowy w rozwoju miast w Polsce (Siemiński,
Topoczewska 2009).
W ZPORR wskazano, że rewitalizacja ma na celu: ożywienie gospodarcze i społeczne,
zwiększenie potencjału turystycznego tych obszarów poprzez wsparcie kompleksowych
projektów działań technicznych, rozwiązywanie problemów społecznych (w tym walka
z patologiami społecznymi) oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów
rewitalizowanych (w tym bezpieczeństwa). Okreś-lono ponadto, że przeznaczone do
rewitalizacji obszary miejskie powinny spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
stopa bezrobocia wyższa od średniej dla kraju, wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki
mieszkaniowe, wysoki poziom przestępczości, niski poziom wykształcenia mieszkańców lub
szczególnie zanieczyszczone środowisko.
Beneficjentami funduszy mogły być przede wszystkim: gminy, miasta na prawach
powiatu lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania wyżej wymienionych jednostek
samorządu terytorialnego, a także inne instytucje ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji,
w tym: spółki miejskie i inne podmioty wykonujące usługi publiczne, organizacje
pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, tj. stowarzyszenia, fundacje oraz
kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki zaliczane do
sektora finansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna, szkoły wyższe
i wspólnoty mieszkaniowe.
W okresie programowania 2007-2013 w miejsce ZPORR powstało szesnaście
regionalnych programów operacyjnych (RPO). Jak zauważa Churski (2008), było to
dowodem większego ukierunkowania regionalnego planowanych działań oraz wyraźnej
decentralizacji polityki regionalnej w Polsce. Możliwe było lepsze dopasowanie działań do
strategii regionalnych. Polityka zainicjowana w ZPORR w zakresie rewitalizacji znalazła
kontynuację w większości województw. Jedynie w województwie podlaskim nie uwzględniono
odnowy wśród priorytetów rozwoju regionu. Łączna alokacja środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce na rewitalizację wyniosła około 1 081 mln euro,
była więc ponad dziesięciokrotnie wyższa niż w pierwszym okresie finansowania (tab. 2.1).
Należy jednak zaznaczyć, że środki te możliwe były do wykorzystania w dłuższym,
siedmioletnim okresie. Ranga rewitalizacji wzrosła szczególnie w siedmiu województwach,
tj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, świętokrzyskim, warmińskomazurskim i wielkopolskim, w których stała się jednym z priorytetów rozwoju. W pozostałych
stanowiła działanie w ramach priorytetów związanych ze wzmocnieniem roli miast w regionie
(lubelskie, mazowieckie, pomorskie, zachodniopomorskiej), spójnością wewnątrzregionalną
(małopolskie, podkarpackie), zrównoważonym rozwojem (śląskie) lub infrastrukturą
społeczną (lubuskie).
Zdecydowanie najwyższa alokacja środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na rewitalizację została zaplanowana w województwie śląskim (ponad 10%
w całym Regionalnym Programie Operacyjnym) (ryc. 2.3). Znaczne środki na odnowę
zdegradowanych obszarów przewidziano także w województwach łódzkim, dolnośląskim
i kujawsko-pomorskim. W rezultacie również udział w całym RPO w tych województwach był
dużo wyższy od średniej dla całej Polski i wyniósł ponad 8%. W przeliczeniu na jednego
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mieszkańca najwyższa alokacja środków na rewitalizację została zaplanowana na Warmii
i Mazurach, ponad 57 euro na osobę. Najmniej środków na rewitalizację, pomijając
województwo
podlaskie,
zaplanowano
natomiast
w
województwach
lubuskim
i świętokrzyskim, najmniejszy udział w stosunku do całej alokacji stanowiły one jednak na
Mazowszu. W przeliczeniu na jednego mieszkańca najniższą alokację zaplanowano
w województwach mazowieckim, wielkopolskim i małopolskim.
Tab. 2.1. Miejsce rewitalizacji w programach operacyjnych rozwoju regionalnego Unii

Europejskiej w latach 2004-2006 i 2007-2013
Województwo

Priorytet/oś priorytetowa

Działanie

Okres programowania 2004-2006

wszystkie
województwa

3.3: Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe
i powojskowe
3.3.1: Rewitalizacja obszarów miejskich
3.3.2: Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych
i powojskowych

3: Rozwój lokalny

Okres programowania 2007-2013

dolnośląskie

9: Odnowa zdegradowanych
obszarów miejskich na terenie
Dolnego Śląska („Miasta”)

9.1: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich
w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców
9.2: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w
miastach poniżej 10 tys. mieszkańców

kujawsko-pomorskie

7: Wspieranie przemian
w miastach i w obszarach
wymagających odnowy

7.1: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
7.2: Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych
terenów poprzemysłowych
i powojskowych

lubelskie

3: Atrakcyjność obszarów miejskich i
3.2: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
tereny inwestycyjne

lubuskie

4: Rozwój i modernizacja
infrastruktury społecznej

4.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
i wiejskich

łódzkie

6: Odnowa obszarów miejskich

6.1: Rewitalizacja obszarów problemowych
6.2: Renowacja substancji problemowej

małopolskie

6: Spójność wewnątrzregionalna

6.1: Rewitalizacja miast

mazowieckie

5: Wzmocnienie roli miast
w rozwoju regionu

5.2: Rewitalizacja miast

opolskie

6: Aktywizacja obszarów miejskich i
zdegradowanych

6.1: Rewitalizacja obszarów miejskich
6.2: Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

podkarpackie

7: Spójność wewnątrzregionalna

7.1: Rewitalizacja miast
7.2: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

podlaskie

Brak

pomorskie

3: Funkcje miejskie
i metropolitalne

3.2: Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej
3.2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
3.3: Infrastruktura rozwoju miast – wsparcie pozadotacyjne

śląskie

6: Zrównoważony rozwój miast

6.2: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

świętokrzyskie

6: Wzmocnienie ośrodków miejskich
6.2: Rewitalizacja małych miast
i rewitalizacja małych miast

warmińsko-mazurskie

4: Rozwój, restrukturyzacja
i rewitalizacja miast

4.1: Humanizacja blokowisk
4.2: Rewitalizacja miast
4.3: Restrukturyzacja terenów powojskowych
i poprzemysłowych
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Województwo

Priorytet/oś priorytetowa

Działanie

wielkopolskie

4: Rewitalizacja obszarów
problemowych

4.1: Rewitalizacja obszarów problemowych
4.2: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
poprzemysłowych i powojskowych

zachodniopomorskie

5: Turystyka, kultura
i rewitalizacja
6: Rozwój funkcji metropolitalnych

5.5: Rewitalizacja
6.6: Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie uszczegółowień Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego na lata 2004-2006 i Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
(stan na sierpień 2014).

Ryc. 2.3. Alokacja z EFRR w euro na rewitalizację w poszczególnych województwach
w okresie programowania 2007-2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie uszczegółowień: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego na lata 2004-2006 i Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
(stan na sierpień 2014).

W większości województw cele rewitalizacji wyznaczone w programach operacyjnych,
możliwi beneficjenci środków oraz zasady wyboru obszarów problemowych do rewitalizacji
były zbieżne z zaproponowanymi w ZPORR. Środki na rewitalizację możliwe były z reguły do
wykorzystania na zasadzie dotacji, które wynosiły od 35% do 85% kosztów kwalifikowanych.
W województwach mazowieckim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim
zdecydowano się, oprócz tradycyjnych dotacji, wykorzystać także zwrotną formę
finansowania rewitalizacji, jaką jest Inicjatywa JESSICA (ang. Joint European Support for
Sustainable Investment in City Areas). W jej ramach możliwe było finansowanie projektów,
które ze względu na swoją potencjalną zyskowność nie kwalifikowały się do dofinansowania
w systemie dotacyjnym. Środki przyznawane były z reguły na zasadzie
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niskooprocentowanych pożyczek. Projekty, podobnie jak w przypadku dotacji, musiały
wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji. Inicjatywa JESSICA była szansą na
unowocześnienie mechanizmów finansowania projektów rewitalizacyjnych dzięki możliwości
wielokrotnego wykorzystania tych samych środków oraz przyciąganiu inwestorów
prywatnych. Stanowiła ona też promocję partnerstwa publiczno-prywatnego (Ciesiółka
2009a, Jadach-Sepioło 2009). W tym miejscu należy wskazać, że Polska, a szczególnie
województwo wielkopolskie, była jednym z prekursorów wdrażania tego nowego mechanizmu
finansowego w całej Europie. W Lesznie podpisano pierwszą umowę o pożyczkę z Inicjatywy
JESSICA w Europie, natomiast w Koźminie Wielkopolskim zakończono pierwszy projekt
wykorzystujący ten mechanizm. Największy udział w całości środków przeznaczonych na
rewitalizację Inicjatywa ta miała w województwie wielkopolskim (85%) (ryc. 2.4). Najwięcej
środków zaplanowano jednak w województwie śląskim (ponad 212 mln zł).
W rozdziałach 2, 3 i 4 niniejszego opracowania przedstawiono szczegółowo zasady
programowania rewitalizacji w okresach 2004-2006 i 2007-2013, w kontekście działań
realizowanych w województwie wielkopolskim. Przeanalizowano zasady konstruowania
programów rewitalizacji, wyznaczania obszarów zdegradowanych, a także możliwe typy
projektów rewitalizacyjnych, które mogły uzyskać dofinansowanie.
Ryc. 2.4. Alokacja z EFRR w złotówkach na Inicjatywę JESSICA w poszczególnych
województwach w okresie programowania 2007-2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie uszczegółowień: Regionalnych Programów Operacyjnych
na lata 2007-2013 (stan na sierpień 2014).
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2.4. Wytyczne w zakresie programowania rewitalizacji w okresie 2014-2020
Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji stanowią jeden z pięciu terytorialnych
obszarów strategicznej interwencji wskazanych w Umowie Partnerstwa z dnia 23 maja 2014
roku. Dokument ten określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech
polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa w
Polsce w latach 2014-2020. Wskazuje się w nim m.in. na potrzebę zapewnienia warunków
dla właściwej rewitalizacji, tj. zintegrowanej i kompleksowej oraz prowadzonej
z uwzględnieniem realnej partycypacji społecznej. Wyzwaniem w tej kwestii jest
przeciwdziałanie procesom degradacji związanym m.in. z postępującą degradacją tkanki
miejskiej (w tym mieszkaniowej), erozją stosunków społecznych, niekorzystnymi procesami
demograficznymi
(migracje,
depopulacja),
przestrzennymi
(suburbanizacja),
infrastrukturalnymi
(transport,
efektywność
energetyczna)
oraz
środowiskowymi
(zanieczyszczenie środowiska). W rezultacie w ramach celu tematycznego 9: Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem określono priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie
rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich
i wiejskich. Ponadto odnowy zdegradowanych obszarów dotyczy pośrednio kilka innych
priorytetów inwestycyjnych. Działania rewitalizacyjne w myśl Umowy Partnerstwa mają na
celu włączenie społeczności zamieszkujących obszary peryferyjne i zdegradowane dzięki
kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, postrzeganej
w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Podejmowane w ramach
rewitalizacji działania będą miały za zadanie poprawę jakości życia mieszkańców oraz
ożywienie gospodarcze i społeczne danego obszaru. Przyczyni się to do ograniczenia ryzyka
ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Szczegółowe wymogi stawiane działaniom rewitalizacyjnym finansowanym z funduszy
Unii Europejskiej określono w wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020, opublikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju w dniu 3 lipca 2015 roku. Celem powyższych wytycznych jest ujednolicenie
warunków i procedur wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie
projektów realizujących cele i procesy rewitalizacji, co ma doprowadzić do ich większej
skuteczności, zintegrowania, kompleksowości i skoordynowania. Okreś-lono w nich także, jak
należy rozumieć takie pojęcia, jak rewitalizacja, stan kryzysowy, obszar zdegradowany,
obszar rewitalizacji, program rewitalizacji oraz projekt rewitalizacyjny.
W wytycznych określono też zasady wsparcia rewitalizacji w RPO oraz preferencje
dotyczące projektów rewitalizacyjnych w krajowych programach operacyjnych (KPO).
Stwierdzono przy tym, że głównym źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych
z funduszy UE są środki RPO, a środki KPO pełnią jedynie funkcję uzupełniającą. Określono
także, że źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych będą środki budżetu
państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jak również pozostałe, np.
prywatne. W rezultacie RPO, a dokładniej w szczegółowych opisach osi priorytetowych każdy
z urzędów marszałkowskich, określił indykatywną wielkość alokacji środków finansowych na
obszary rewitalizacji. Na rycinie 2.5 przedstawiono stan alokacji środków przeznaczonych
bezpośrednio na rewitalizację według stanu z sierpnia 2015 roku.
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Ryc. 2.5. Alokacja z EFRR w euro na rewitalizację w miastach w poszczególnych województwach
w okresie programowania 2014-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych Regionalnych Programów
Operacyjnych (stan na sierpień 2015).

Z

ᨧ godnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
Zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020:
„Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia
obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub
techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej,
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób
zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada
optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie
jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim,
prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe,
właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede
wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów
rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania
pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową,
energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych
i planistycznych) (…)”
„Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk,(…), z uwagi na istotne
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znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji
może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych
granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz
zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji
mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny
poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie
w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji
dla danego obszaru rewitalizacji”.
„Program rewitalizacji – inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz
gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający
do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków
do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania
i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji”.
(Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, s. 5-8).
Ponadto w wytycznych zawarto zasady wyboru projektów rewitalizacyjnych, w tym
również w trybie pozakonkursowym, a także zasady monitorowania wydatków ze środków
UE na projekty rewitalizacyjne. Należy jednocześnie stwierdzić, że sformułowane
w wytycznych wymogi realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów
operacyjnych są powiązane z warunkami dopuszczenia danego projektu do dofinansowania
lub uzyskania preferencji w dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. W załączniku do
wytycznych przedstawiono cechy i elementy programu rewitalizacji. Cechami programu
rewitalizacji określonymi w wytycznych są w szczególności:
− kompleksowość, która oznacza, że program rewitalizacji ujmuje działania w sposób
kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych
zarówno ze środków EFRR, EFS, jak i z innych publicznych oraz prywatnych), tak aby
nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego,
środowiskowego i kulturowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego
otoczeniem;
− koncentracja, która oznacza, że programy rewitalizacji dotyczą najbardziej
zdegradowanych obszarów w mieście, tj. takich, w których skala problemów i zjawisk
kryzysowych jest największa przy założeniu, że mogą one obejmować maksymalnie 20%
powierzchni miasta i 30% jego mieszkańców;
− komplementarność w sensie przestrzennym (konieczność uwzględniania wzajemnych
powiązań między projektami rewitalizacyjnymi tak, aby efektywnie oddziaływały na cały
obszar dotknięty kryzysem), problemowym (wzajemne dopełnienie tematyczne projektów
rewitalizacyjnych oraz skutkuje koniecznością powiązania działań rewitalizacyjnych ze
strategicznymi decyzjami gminy na innych polach), proceduralno-instytucjonalnym
(konieczność zastosowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który
skutkował będzie efektywnym współdziałaniem instytucji, wzajemnym uzupełnianiem
oraz spójnością procedur), międzyokresowym (konieczność dokonania przez IZ RPO
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analizy i krytycznej oceny oraz sformułowania wniosków z dotychczasowego sposobu
działań jako podstawy do zaplanowania działań wspierających procesy rewitalizacji
w ramach polityki spójności 2014-2020) oraz źródeł finansowania (projekty
rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji opierają się na konieczności
uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków EFRR i EFS z wykluczeniem ryzyka
podwójnego finansowania).
W wytycznych określono także, że partycypacja społeczna stanowi fundament działań
na każdym etapie procesu rewitalizacji: diagnozowania, programowania, wdrażania,
monitorowania i oceniania. Musi mieć realny charakter i włączać wszystkich
zainteresowanych (nie sprowadzać się do umieszczenia informacji w Internecie lub
organizowania spotkań, ale dążyć do stosowania bardziej zaawansowanych technik
partycypacji, takich jak współdecydowanie czy kontrola obywatelska).
Tab. 2.2. Miejsce rewitalizacji w programach operacyjnych rozwoju regionalnego
Unii Europejskiej w latach 2014-2020
Województwo

Oś priorytetowa

Działanie

dolnośląskie

Oś priorytetowa 6: Infrastruktura
spójności społecznej

Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów

kujawsko-pomorskie

Oś priorytetowa 6: solidarne
społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie 6.2: Rewitalizacja obszarów miejskich
i ich obszarów funkcjonalnych
Działanie 6.4: Rewitalizacja oraz inwestycje w
infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT

lubelskie

Oś priorytetowa 13: Infrastruktura
społeczna

Działanie 13.3: Rewitalizacja obszarów miejskich
Działanie 13.8: Rewitalizacja Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

lubuskie

Oś priorytetowa 9: Infrastruktura
społeczna

Działanie 9.2: Rozwój obszarów
zmarginalizowanych

łódzkie

Oś priorytetowa 6: Rewitalizacja
i potencjał endogeniczny regionu

Działanie 6.3: Rewitalizacja i rozwój potencjału
społeczno-gospodarczego

małopolskie

Oś priorytetowa 11: Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej

Działanie 11.1: Rewitalizacja miast
Działanie 11.3: Fundusz rewitalizacji
i odnowy Małopolski

mazowieckie

Oś priorytetowa 6: Jakość życia

Działanie 6.2: Rewitalizacja obszarów
marginalizowanych

opolskie

Brak danych

podkarpackie

Oś Priorytetowa 6: Spójność
przestrzenna i społeczna

Działanie 6.3: Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej

podlaskie

Oś priorytetowa 8: Infrastruktura dla
usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5: Rewitalizacja

Oś priorytetowa 8: Konwersja

Działanie 8.1: Kompleksowe przedsięwzięcia
rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne
Działanie 8.2: Kompleksowe przedsięwzięcia
rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne

pomorskie
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Województwo

Oś priorytetowa

Działanie

śląskie

Oś priorytetowa 10: Rewitalizacja oraz
infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie 10.3: Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych

świętokrzyskie

Brak danych

warmińsko-mazurskie

Oś priorytetowa 8: Obszary
wymagające rewitalizacji

Brak danych

wielkopolskie

Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego

Działanie 9.2: Rewitalizacja obszarów
problemowych

zachodniopomorskie

Oś priorytetowa 9: Infrastruktura
publiczna

Działanie 9.3: Wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej i społeczności obszarów miejskich
i wiejskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych Regionalnych Programów
Operacyjnych (stan na sierpień 2015).

2.5. Działania pilotażowe w zakresie programowania rewitalizacji
w okresie programowania 2014-2020
Od 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi działania pilotażowe,
które mają na celu wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji. Projekty
pilotażowe realizowane są w miastach wymienionych w Umowie Partnerstwa, tj. w Łodzi,
Wałbrzychu i Bytomiu. Wynikami tych działań mają być wzorcowe dokumenty, rozwiązania,
techniki i dobre praktyki w zakresie odnowy obszarów zdegradowanych. Mają one być
sukcesywnie udostępniane poprzez koordynowane przez ministerstwo Centrum Wiedzy
o Rewitalizacji, aby służyć wszystkim gminom planującym i prowadzącym rewitalizację.
Kontynuacją tych działań jest ogłoszony w kwietniu 2015 roku konkurs dotacji pt. „Modelowa
rewitalizacja miast”, dotyczący wsparcia miast w procesie opracowywania programów
rewitalizacji i modelowych działań w dziedzinie rewitalizacji. Głównym celem konkursu było
upowszechnienie właściwego rozumienia rewitalizacji oraz stworzenie wzorcowych ścieżek
dojścia do rozwiązania problemów wynikających z prowadzenia działań rewitalizacyjnych.
Istotne było także upowszechnienie wypracowanych rozwiązań, promocja dobrych praktyk
w tym zakresie wśród różnych interesariuszy oraz innych miast o podobnych
uwarunkowaniach czy problemach generowanych przez procesy rewitalizacji.
W regulaminie konkursu wskazano ponadto na dodatkowe cele konkursu, tj.:
− wzmocnienie zdolności miast do programowania działań rewitalizacyjnych
skoncentrowanych na najbardziej problemowych obszarach miast, realizujących wizję
rozwoju przedstawioną w dokumentach strategicznych miasta;
− wzmocnienie zdolności miast do prowadzenia przemyślanych, kompleksowych działań
rewitalizacyjnych i uzyskiwania synergii działań na danym obszarze w sferze
infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej, efektywności energetycznej itp.;
− wzmocnienie zdolności miast do tworzenia trwałych mechanizmów partycypacji
społecznej oraz angażowania mieszkańców, a także podmiotów publicznych
i prywatnych w rozwój obszarów zdegradowanych;
− angażowanie różnych grup interesariuszy w procesy rewitalizacji;
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−
−

wspieranie miast w poszukiwaniu i kształceniu liderów działań rewitalizacyjnych
i wytworzenie praktyk współpracy z nimi;
pogłębienie i uporządkowanie wiedzy miast na temat rewitalizacji miast oraz zasad jej
prowadzenia w latach 2014-2020.
Ryc. 2.6. Miasta objęte działaniami pilotażowymi w zakresie programowania rewitalizacji
w perspektywie finansowej 2014-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie miasta przygotowywały
i składały do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fiszki projektowe, które miały syntetycznie
opisywać projekt, w tym sposób sporządzania programu rewitalizacji oraz propozycje
modelowych działań pilotażowych, a także proponowane działania w celu jego wdrożenia.
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Ważne było też zwrócenie szczególnej uwagi na włączanie społeczności lokalnej
w podejmowane działania przy założeniu stosowania różnych technik i narzędzi
partycypacyjnych zmierzających do aktywnego włączenia mieszkańców i innych grup
docelowych w ustalenia w zakresie poszczególnych działań. Zgłoszonych zostało 240 fiszek
projektowych (ryc. 2.6). Do kolejnego etapu zakwalifikowano 57 miast, które w ocenie
merytorycznej trzech ekspertów osiągnęły minimum 232 pkt (na 300 możliwych). Do
kolejnego etapu z Wielkopolski zakwalifikowały się Pleszew, Leszno, Kalisz, Konin i Ostrów
Wielkopolski. Po pierwszym etapie konkursu wybrane miasta otrzymają wsparcie
merytoryczne m.in. w postaci szkoleń, warsztatów, konferencji oraz indywidualnego
doradztwa eksperckiego w celu przygotowania kompletnego wniosku. W drugim etapie, który
potrwa do końca 2015 roku, miasta będą składały już pełne wnioski o przyznanie dotacji na
realizację projektu. Po ich ocenie formalnej i merytorycznej około 25 miast otrzyma
dofinansowanie na realizację przedstawionych we wniosku pomysłów. Maksymalna kwota
dofinansowania wyniesie 5 mln zł, a działania będą mogły być podejmowane do końca 2018
roku. Co jest niezwykle istotne, miasta w trakcie realizacji projektów będą zobligowane do
korzystania z dwojakich form wsparcia:
− zewnętrznego doradztwa eksperckiego – element ten polega na zaangażowaniu do
projektu zewnętrznego eksperta z zakresu rewitalizacji (finansowanego przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), który będzie miał za zadanie wspierać
merytorycznie władze lokalne w procesie opracowywania programu rewitalizacji,
realizacji działań pilotażowych oraz realizacji działań edukacyjnych; jego rolą będzie
także nadzór nad utrzymywaniem głównego kierunku projektu i czuwanie nad jego
poprawnością merytoryczną;
− działań szkoleniowych – np. konferencje, szkolenia, warsztaty organizowane przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, prowadzone zarówno w trakcie opracowywania
programu rewitalizacji, jak i wdrażania działań pilotażowych; mają one na celu
zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji urzędników i przedstawicieli innych
instytucji publicznych odpowiedzialnych za prowadzenie działań rewitalizacyjnych.

2.6. Podsumowanie
Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe perspektywy dla procesu
rewitalizacji miast. Wcześniej było to działanie nie podparte rozwiązaniami systemowymi
(Skalski 2007). W okresie 2004-2014 ranga rewitalizacji w polityce rozwoju kraju stopniowo
rosła, czego wyrazem był skokowy wzrost nakładów na odnowę zdegradowanych obszarów
w ramach regionalnych programów operacyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że realizowane
projekty w niewielu przypadkach miały zintegrowany charakter i nie znajdywały kontynuacji
w innych działaniach, szczególnie w sferze społecznej i gospodarczej. Jak zauważają
Siemiński i Topczewska (2009), część władz lokalnych potraktowała rewitalizację jako
sposób przeprowadzenia zaległych remontów, na które dotychczas brakowało środków.
Wydaje się także, że w niewystarczającym stopniu wykorzystano i w sposób właściwy nie
przeniesiono pozytywnych doświadczeń wynikających z Inicjatyw URBAN i URBAN II,
realizowanych w innych miastach europejskich.
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Niewątpliwe rewitalizacja stanowi aktualnie ważny element krajowej i regionalnej
polityki rozwoju. Stało się tak jednak dopiero po kilku latach od rozpoczęcia finansowania
rewitalizacji z funduszy UE. Odniesienia do niej można znaleźć obecnie w większości
dokumentów strategicznych kształtujących politykę rozwoju społeczno-gospodarczego
i przestrzennego Polski. W KPZK 2030 jedną z głównych zasad rozwoju kraju jest
preferencja regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych terenów pod zabudowę.
W określonych w KSRR obszarach strategicznych wyzwań znalazło się zapewnienie
spójności wewnętrznej kraju i niedopuszczenie do nadmiernych zróżnicowań przestrzennych.
Restrukturyzacja i rewitalizacja miast ma tę spójność zapewnić. Z kolei w KPM rewitalizację
określono jako jeden z „wątków tematycznych”, które stanowią najistotniejsze obszary
funkcjonowania miast. Rolę rdzenia systemu rewitalizacji w Polsce ma jednak pełnić NPR.
Zapisy dokumentu tworzyć będą szeroko rozumianą wykładnię dla prowadzenia procesów
rewitalizacyjnych jako działań kompleksowych i zintegrowanych. Dokumenty te mają ważny
strategiczny i kierunkowy charakter i w sposób spójny określają politykę rozwoju kraju
w zakresie odnowy obszarów zdegradowanych.
Przez długi czas brakowało w Polsce szczegółowych rozwiązań prawnych
w odniesieniu do rewitalizacji. Po wielu latach prac w październiku 2015 roku Sejm przyjął
ustawę o rewitalizacji. W rezultacie po raz pierwszy zaproponowane zostały systemowe
rozwiązania odnowy obszarów zdegradowanych. Nie są one jednak wolne od wad. Wydaje
się, że część zapisów ustawy jest zbyt sztywna, tym samym ograniczając możliwości ich
wykorzystania w niektórych miastach, zwłaszcza tych, które już zapoczątkowały działania
naprawcze m.in. na terenach poprzemysłowych lub powojskowych. Szczególnie ograniczenie
powierzchni i liczby mieszkańców obszaru rewitalizacji nosi cechy przeregulowania.
Wątpliwości budzi także zasadność tworzenia miejscowych planów rewitalizacji. Ich większa
szczegółowość w stosunku do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może
jeszcze wydłużać i tak już czasochłonną procedurę planistyczną, a tym samym zniechęcać
samorządy do ich sporządzania. Mimo to większość zapisów należy uznać za krok milowy w
nowym podejściu do rewitalizacji. Jednoznaczne przypisanie odnowy zdegradowanych
obszarów do zadań własnych gminy, klarowne jej zdefiniowanie oraz podkreślenie założenia,
że rewitalizacja jest przedsięwzięciem podejmowanym we wspólnym interesie, trzeba uznać
za najważniejsze kwestie, które powinny zdynamizować proces odnowy obszarów
zdegradowanych w najbliższym czasie.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Polsce upowszechniła się świadomość znaczenia
rewitalizacji dla rozwoju miast i regionów. Jednocześnie w kilkunastu ośrodkach miejskich
(m.in. w Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu) udało się zrealizować zintegrowane projekty
rewitalizacyjne, które doprowadziły do zahamowania negatywnych zjawisk. Podniosła się
jakość życia w centrach miast, a także znacznie poprawił się stan zabytków. Kolejne lata
przyniosą dalszy wzrost znaczenia działań służących odnowie terenów zdegradowanych. Na
obszary strategicznej interwencji państwa wskazane w Umowie Partnerstwa na
programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 wybrane zostały miasta i dzielnice
wymagające rewitalizacji. Podkreślono przy tym, że degradacja gospodarcza, społeczna,
środowiskowa i techniczna obszarów miejskich prowadzi do zmniejszania ich atrakcyjności
nie tylko z punktu widzenia mieszkańców, ale i inwestorów. Jednocześnie promowane jest
jeszcze bardziej zintegrowane podejście do rewitalizacji, która ma w pierwszej kolejności
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rozwiązywać problemy społeczne. W konsekwencji w nowych programach operacyjnych
pojawiła się znacznie większa pula środków na rewitalizację miast. Wkrótce powinny zacząć
obowiązywać wspomniane powyżej nowe przepisy prawne w zakresie rewitalizacji. Z tych
względów należy upatrywać dużych szans na odwrócenie negatywnych trendów w rozwoju
społeczno-gospodarczym i przestrzennym, które w ostatnich latach obserwowane były
w większości miast w Polsce, w tym w miastach województwa wielkopolskiego.
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Przemysław Ciesiółka

Rozdział 3. Programowanie rewitalizacji w miastach
województwa wielkopolskiego
Jak zauważa Parysek (2005), problem rewitalizacji pojawił się w Polsce w nowych
warunkach ustrojowych za sprawą rynkowego modelu gospodarki, respektowania praw
własności, decentralizacji władzy, odrodzenia się samorządów terytorialnych oraz w wyniku
przemian społecznych. W tym czasie zdążyła się jednak wytworzyć duża „luka remontowa”,
a rewitalizacja polskich miast stała się procesem znacząco opóźnionym w stosunku do
praktyki w państwach zachodnioeuropejskich (Billert 2007, Lorens 2010). Pierwsze próby
programowania rewitalizacji w polskich miastach były podejmowane w latach 90. XX wieku.
Prowadzone były one często we współpracy z zagranicznymi instytucjami, w ramach pomocy
technicznej ze strony rządów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec
(Brytyjski Fundusz Know How Found, amerykańskie programy USAID/PADCO/CHF
i francuski program Rady Europy i Ruchu PACT ARIM) (Skalski 2007). Współpracowano
także w ramach programów przedakcesyjnych Unii Europejskiej, programów bilateralnych
międzypaństwowych i samorządowych. Jak zauważa Heczko-Hyłowa (2009), próby te miały
jednak charakter projektów pilotażowych, a ich rezultaty nie zostały utrwalone i wykorzystane
do szerszego stosowania. Bywały toteż czasem działania oceniane jako balansujące na
granicy prawa, ze względu na brak regulacji ustawowych w sytuacjach, gdy ze środków
publicznych wspierano podmioty prywatne (Muzioł-Węcławowicz 2009).
W latach 90. nie tworzono programów rewitalizacji w formie, w jakiej dziś spotyka się te
dokumenty. Zwykle impulsem do rozpoczęcia myślenia o odnowie zdegradowanych
obszarów było opracowanie strategii mieszkaniowej. Dotyczyło to w szczególności miast,
które miały atrakcyjne inwestycyjnie, zabytkowe budynki mieszkalne w centrum, w których
starano się walczyć z degradacją przestrzeni śródmiejskiej i deprawacją społeczną (Herbst,
Jadach-Sepioło 2009). Wczesne próby działań w zakresie starego budownictwa dotyczyły
przede wszystkim Krakowa (obszar Jurydyka-Lubicz i Kazimierz) i Szczecina (w ramach XIXwiecznych kwartałów zabudowy) oraz Sopotu, Gdańska, Gdyni, Dzierżoniowa, Tarnowa,
Płocka, Bielska-Białej i Lublina. W Warszawie, Krakowie i Tychach podejmowano próby
humanizacji osiedli wielkopłytowych. Ponadto realizowano cząstkowe projekty na terenach
poprzemysłowych (Gniezno, Łódź, Poznań, Kraków), poportowych (Gdańsk, Szczecin)
i powojskowych (Legnica, Borne Sulinowo, Słubice).
Z momentem wejścia Polski do Unii Europejskiej programy rewitalizacji wdrażane były
w około 30-40 miastach. Jak zauważa Skalski (2007), ogólny bilans przeprowadzonych
w tamtym okresie działań jest jednak nikły. Rezultaty, w sensie fizycznej modernizacji
budynków i poprawy przestrzeni publicznych w dzielnicach miejskich, były bardzo skromne.
Dużym problemem okazała się kadencyjność samorządu terytorialnego, która szczególnie
negatywnie wpływała na realizację programów odnowy zdegradowanych obszarów. Co
więcej, sporządzone dokumenty miały często charakter fragmentaryczny, tj. odnosiły się do
wybranych aspektów rewitalizacji, nie ujmując jej całościowo. Dopiero wejście Polski do Unii
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Europejskiej zmieniło podejście do działań w zakresie odnowy. Dokumentem wymaganym
w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej był lokalny program
rewitalizacji. Jednocześnie określono zakres tego dokumentu, a także zaproponowano
procedurę jego sporządzania. Konieczne było, aby w programie zostały ujęte: analiza
aktualnej sytuacji w mieście, nawiązania do dokumentów strategicznych wyższego szczebla,
założenia programu rewitalizacji obejmujące granice obszaru rewitalizacji i opis metod jego
delimitacji, cele rewitalizacji, planowane działania w zakresie odnowy społecznej,
gospodarczej i przestrzennej, plan finansowy, system wdrażania oraz sposoby oceny
i monitorowania postępów realizacji programów rewitalizacji. W rezultacie nastąpił skokowy
wzrost liczby dokumentów z zakresu odnowy obszarów zdegradowanych. W 2009 roku
Heczko-Hyłowa szacowała, że w Polsce w latach 2004-2006 sporządzonych zostało 167
programów rewitalizacji.
W niniejszym rozdziale dokonano analizy dorobku miast województwa wielkopolskiego
w zakresie programowania rewitalizacji w latach 1999-2015. Badania wykonano w podziale
na 3 kategorie: miasta na prawach powiatu, tj. Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, miasta
powiatowe (27 ośrodków) i pozostałe miasta, zwykle mniejsze jednostki (80 ośrodków).
W powyższych miastach zbadano stan programów rewitalizacji poprzez charakterystykę
okresu obowiązywania dokumentów, opis podmiotów opracowujących programy, formy
partycypacji społecznej przy ich tworzeniu oraz analizę problemów występujących w trakcie
sporządzania i realizacji programów. Na tej podstawie oceniono zgodność programów
rewitalizacji z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi rewitalizacji w kontekście nowej
perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W dalszej kolejności zbadano cel
tworzenia programów rewitalizacji. Szczególnie interesujące w tym względzie było określenie
związku rozpoczęcia działań rewitalizacyjnych z możliwością wydatkowania środków z Unii
Europejskiej. Następnie dokonano rozpoznania monitoringu realizacji ustaleń dokumentów
strategicznych odnoszących się do rewitalizacji miast województwa wielkopolskiego.
Przeanalizowano metody monitoringu, ich częstość, instytucje monitorujące oraz formy
publikacji na zewnątrz informacji o monitorowaniu. W ostatniej części rozdziału zbadano
przyczyny, dla których część miast zrezygnowała z przygotowania programów rewitalizacji,
a także zweryfikowano próby działań rewitalizacyjnych podejmowanych w tych ośrodkach.

3.1. Podstawowe informacje o programach rewitalizacji
Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej w Wielkopolsce nie sporządzono żadnego
pełnego programu rewitalizacji, tj. takiego, który uwzględniałby współczesne rozumienie
rewitalizacji jako procesu zintegrowanego, łączącego aspekty społeczne, gospodarcze
i przestrzenne. Ich popularność zaczęła rosnąć dopiero od 2004 roku. Łącznie w latach 20042014 w województwie wielkopolskim zostało sporządzonych 75 programów rewitalizacji w 49
miastach. Dokumenty te opracowano we wszystkich miastach na prawach powiatu (Poznań,
Konin, Kalisz, Leszno), a także w zdecydowanej większości (88,9%) miast powiatowych (tab.
3.1). Jedynie Koło, Nowy Tomyśl i Złotów nigdy nie miały dokumentów dotyczących odnowy
obszarów zdegradowanych. Dużo mniejszą popularnością cieszyły się programy rewitalizacji
wśród pozostałych miast. Na ich sporządzenie zdecydowały się władze zaledwie 21
34

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ośrodków, co stanowi 26,2% wszystkich miast tej grupy. Również w kilkunastu miastach
powiatowych zdecydowano się na opracowanie kilku dokumentów. Wśród pozostałych miast
taka sytuacja dotyczyła zaledwie 6 ośrodków. Najwięcej nowych programów rewitalizacji,
tj. takich, które obejmowały przynajmniej częściowo inny zakres przestrzenny lub inny okres
wdrażania, sporządzono w Poznaniu – 5, a także w Pile – 4 i Gnieźnie – 3. Liczba miast,
w których nie dokonywano dotychczas aktualizacji polityki w zakresie rewitalizacji, czyli
takich, które miały tylko jeden program rewitalizacji, wynosi 26.
Tab. 3.1. Podstawowe informacje o programach rewitalizacji opracowanych w miastach
województwa wielkopolskiego w latach 1999-2015

Grupy miast
miasta na prawach
powiatu
miasta powiatowe
pozostałe miasta
ogółem

Liczba miast w grupie,
w których opracowano
program rewitalizacji

Udział miast w grupie,
w których opracowano
program rewitalizacji

Liczba wszystkich
opracowanych dotychczas
programów rewitalizacji
w grupie

4

100,0%

10

24
88,9%
21
26,2%
49
44,1%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

38
27
75

Tab. 3.2. Podstawowe informacje o aktualnie obowiązujących programach rewitalizacji
w miastach województwa wielkopolskiego

Grupy miast
miasta na prawach
powiatu
miasta powiatowe
pozostałe miasta
ogółem

Liczba miast w grupie,
posiadających
aktualne programy
rewitalizacji

Udział miast w grupie
posiadających aktualne
programy rewitalizacji

Liczba aktualnych programów
rewitalizacji

3

75,0%

4

16
66,7%
16
20,0%
35
31,5%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

17
16
37

Biorąc pod uwagę aktualne programy rewitalizacji, tj. takie, które swoim horyzontem
czasowym obejmują minimum 2016 rok, mają je 3 miasta na prawach powiatu (tab. 3.2)
(wszystkie poza Koninem). W przypadku Poznania, uwzględniono Zintegrowany Program
Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030, który pełni rolę
długookresowego programu rewitalizacji. Szerzej działania rewitalizacyjne w Poznaniu
opisano w rozdziale 5 i 6. W Pile obowiązują obecnie dwa opracowania, jedno dla obszarów
miejskich, a drugie dla terenów poprzemysłowych. Wśród miast powiatowych znaczna część
programów rewitalizacji sporządzonych w przeszłości zdezaktualizowała się i w ich miejsce
nie sporządzono nowych dokumentów. Sytuacja taka wystąpiła w 9 ośrodkach. W rezultacie
udział miast powiatowych mających aktualny programy rewitalizacji spadł do 66,7%.
W grupie mniejszych ośrodków miejskich obserwowany był podobny trend. Jedynie w 16
ośrodkach władze lokalne dysponują aktualnymi dokumentami programowymi w zakresie
odnowy obszarów zdegradowanych. W rezultacie w całym województwie wielkopolskim
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aktualne programy rewitalizacji ma 35 miast, co stanowi 31,5% wszystkich ośrodków
miejskich. Z tej liczby w 16 miastach obowiązujący program jest jedynym, który został
dotychczas sporządzony.
Ryc. 3.1. Status programów rewitalizacji w miastach województwa wielkopolskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie programów rewitalizacji i badania ankietowego.
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Jak wspomniano na wstępie, wzrost zainteresowania programami rewitalizacji
w województwie wielkopolskim, podobnie jak w innych częściach kraju, związany był
z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Jako powód sporządzenia programu
rewitalizacji w 91,7% przypadków włodarze miast województwa wielkopolskiego wskazali
właśnie możliwość dofinansowania z funduszy unijnych (ryc. 3.2).
Jednocześnie aż w 22% przypadków było to jedyne uzasadnienie podjęcia decyzji
o stworzeniu programu rewitalizacji. Można zatem wnioskować, że w miastach tych potrzeba
działań służących odnowie zdegradowanych obszarów de facto jest niewielka. Dopiero na
dalszych miejscach wśród podstaw opracowania programu rewitalizacji wymieniane były
obserwowane w danym mieście problemy społeczne (65% odpowiedzi), przestrzenne (64%
odpowiedzi) i gospodarcze (51% odpowiedzi). W przypadku 19% miast to presja społeczna
sprawiła, że zdecydowano się wskazać obszary wymagające działań naprawczych. Wśród
innych uzasadnień wspominano o próbie wyrównywania dysproporcji w rozwoju różnych
części miast, a także o występowaniu w granicach miast dużych obszarów poprzemysłowych
lub powojskowych, które wymagały podjęcia działań służących odnowie. Więcej informacji
o typologii obszarów rewitalizacji zamieszczono w dalszej części rozdziału.
Ryc. 3.2. Wymienione przez władze miast województwa wielkopolskiego przyczyny sporządzenia
programu rewitalizacji*
możliwość pozyskania środków z UE

91,7%

problemy społeczne

65,3%

problemy przestrzenne

63,9%

problemy gospodarcze

51,4%

presja społeczna na działania naprawcze

19,4%

inne powody

11,1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

* dopuszczono wskazane kilku przyczyn sporządzania programu rewitalizacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Pierwszy program rewitalizacji w województwie wielkopolskim został sporządzony
w 2004 roku w Pile (ryc. 3.3). Był to jednocześnie jeden z pierwszych dokumentów tego typu
w Polsce. Powstał w momencie, w którym wciąż nie były znane dokładne wytyczne w kwestii
pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Dowodzi to dużej determinacji władz lokalnych
w zakresie działań naprawczych w mieście. Dopiero w 2005 roku ukazała się publikacja C.A.
Hellera pt. „Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny
plan rozwoju?”, która proponowała wskazówki w zakresie tworzenia programów rewitalizacji.
W 2006 roku został opublikowany „Podręcznik procedur wdrażania Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”, który ugruntował wiedzę samorządów
w tym względzie. W rezultacie w latach 2005-2006 nastąpił znaczący wzrost liczby
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uchwalonych programów rewitalizacji. W 2005 roku sporządzono ich 7 (w Kępnie, Ostrowie
Wlkp., Ostrzeszowie, Pleszewie, Szamotułach, Śremie i Ujściu), a w 2006 roku aż 10
(w Czarnkowie, Kostrzynie, Krotoszynie, Murowanej Goślinie, Poznaniu – 2, Sierakowie,
Wągrowcu i Wolsztynie). Lata 2007 i 2008 to okres zmniejszenia się liczby nowych
programów rewitalizacji i oczekiwania na kolejną perspektywę finansową. W 2009 roku
powstał tylko jeden dokument. Ponowny wzrost zainteresowania ich sporządzaniem nastąpił
w 2010 roku, ponieważ dopiero we wrześniu 2009 roku opublikowano wytyczne odnośnie do
zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach
Inicjatywy JESSICA oraz działania 4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. Najwięcej dokumentów – 13, zostało opracowanych
w 2013 roku. W pierwszej połowie 2015 roku nie powstał żaden nowy program rewitalizacji.
Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, w lipcu 2015 roku przyjęto rządowe wytyczne
w zakresie programowania rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. W ślad za
nimi pojawią się wytyczne ustanowione na poziomie wojewódzkim. W najbliższym czasie
należy zatem spodziewać się wzrostu liczby nowych programów rewitalizacji, podobnie jak to
miało miejsce w latach 2005 i 2010. Dowodzą tego deklaracje władz lokalnych w zakresie
zgodności posiadanych opracowań rewitalizacyjnych z aktualnymi wytycznymi. Taką
zgodność zgłoszono jedynie w przypadku 9 miast. Dotyczyło to najczęściej opracowań
przygotowanych w latach 2013-2014. Jednocześnie przeważała opinia, że miasta nie mają
odpowiedniej wiedzy do oceny, czy ich dokumenty okażą się przydatne w nowej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej i czy konieczna będzie ich aktualizacja. W związku
z tym zaledwie w kilku miastach zadeklarowano chęć tworzenia nowych programów
rewitalizacji.
Ryc. 3.3. Liczba sporządzanych programów rewitalizacji w miastach województwa
wielkopolskiego w latach 1999-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie programów rewitalizacji i badania ankietowego.
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Ryc. 3.4. Okres obowiązywania programów rewitalizacji oraz ich łączna liczba
w miastach województwa wielkopolskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie programów rewitalizacji i badania ankietowego.
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Pierwszy program rewitalizacji w województwie wielkopolskim sporządzono w Pile
w 2004 roku. Co ciekawe, było to opracowanie wykonane z myślą nie o terenach
śródmiejskich, z którymi najczęściej utożsamia się obecnie programy rewitalizacji, ale
o terenach powojskowych. Likwidacja lotniska wojskowego oraz jednostek wojskowych
w Pile w 2004 roku spowodowały powstanie w granicach miasta znacznych obszarów nie
spełniających podstawowych funkcji społeczno-gospodarczych. W związku z tym
opracowano program, który miał zapewnić kompleksowe podejście do zagadnień
rewitalizacyjnych oraz umożliwić uporządkowanie i ujęcie w wieloletnim okresie
programowania inicjatyw rewitalizacji obszarów powojskowych. We wstępie dokumentu
wskazano, że generalnym celem programu rewitalizacji jest stworzenie warunków do
wzrostu konkurencyjności miasta Piły poprzez wskazanie działań i środków pozwalających
na poprawę jakości zagospodarowania obszarów powojskowych i zaktywizowanie
społeczno-gospodarcze zagrożonych marginalizacją terenów.
Średni okres obowiązywania programu rewitalizacji w miastach województwa
wielkopolskiego wynosi 8 lat. Najdłuższy horyzont czasowy mają wykonane w 2014 roku
opracowania w Lesznie (Strategia Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji
Leszczyńskiej do 2030 roku) oraz w Poznaniu (Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju
Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030). Z kolei najkrótszy, dwuletni, okres obowiązywania
miały programy opracowane w Szamotułach (Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów
Miejskich i Poprzemysłowych Miasta i Gminy Szamotuły z 2005 roku), a także
w Poznaniu (Miejski Program Rewitalizacji dla m. Poznania – etap pilotażowy – Śródka
z 2006 roku). Jak wspomniano powyżej, do 2010 roku tworzono aktualizacje „starych”
programów rewitalizacji, dostosowując je do nowych wymogów w zakresie programowania
rewitalizacji, ale jednocześnie opracowywano nowe programy w miastach, które ich
dotychczas nie miały.
Tab. 3.3. Opracowane programy rewitalizacji w kontekście ich zgodności z krajowymi
i regionalnymi wytycznymi w zakresie programowania rewitalizacji przy wykorzystaniu
funduszy Unii Europejskiej
Miasta które opracowały programy
rewitalizacji zgodne z wytycznymi
z 2006 roku, a następnie kolejne,
zgodne z wytycznymi 2010 roku

Miasta, które opracowały
programy rewitalizacji zgodne
jedynie z wytycznymi z 2006 roku

Miasta, które opracowały programy
rewitalizacji zgodne jedynie
z wytycznymi z 2010 roku

Borek Wlkp., Buk, Chodzież, Czempiń,
Grodzisk Wlkp., Jarocin, Kalisz,
Grabów n. Prosną, Kępno,
Kleczew, Kościan, Luboń,
Kostrzyn, Ostrzeszów, Pleszew,
Międzychód, Mosina, Oborniki,
Rawicz, Rogoźno, Ujście i
Odolanów, Opalenica, Poniec, Słupca,
Wągrowiec
Środa Wlkp., Trzcianka, Turek,
Witkowo, Września, Zbąszyń
Źródło: Opracowanie własne na podstawie programów rewitalizacji i badania ankietowego.

Czarnków, Gniezno, Gostyń, Konin,
Koźmin Wlkp., Kornik, Krotoszyn,
Leszno, Murowana Goślina, Ostrów
Wlkp., Piła, Poznań, Sieraków,
Sulmierzyce, Szamotuły, Śrem,
Wągrowiec

W 17 ośrodkach sporządzono minimum dwa programy rewitalizacji, które odpowiadały
wytycznym z 2006 roku, a następnie z 2010 roku (tab. 3.3). Można zatem przypuszczać, że
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w miastach tych polityka w zakresie rewitalizacji jest długofalowym elementem
programowania rozwoju. Z kolei w 9 innych miastach nie zdecydowano się na kontynuowanie
działań w zakresie rewitalizacji po 2010 roku. Odwrotne podejście do rewitalizacji, związane
ze wzrostem zainteresowania odnową zdegradowanych obszarów w nowej perspektywie
finansowej, obserwowane było w 23 miastach województwa wielkopolskiego.
Najmniejszym miastem w województwie wielkopolskim, które ma własny program
rewitalizacji, jest Grabów nad Prosną w powiecie ostrzeszowskim. W 2013 roku miasto
zamieszkiwały 1963 osoby. Jednocześnie jest to ośrodek, który swoją politykę
rewitalizacyjną prowadzi konsekwentnie od siedmiu lat. Sporządzono dotychczas dwa
dokumenty strategiczne związane z odnową obszarów zdegradowanych. W 2008 roku
opracowano program rewitalizacji, a następnie w 2010 roku plan odnowy miejscowości.
Stworzenie tego drugiego dokumentu, zwykle sporządzanego dla obszarów wiejskich,
możliwe było z uwagi na niewielkie rozmiary miasta. Władze lokalne same deklarują, że
opracowania powstają niemal wyłącznie z myślą o pozyskiwaniu funduszy unijnych. Mimo to
konsekwencja działań jest godna uwagi. We wstępie do programu rewitalizacji wskazano, że
Grabów nad Prosną odznacza się wielowiekową metryką. W jego złożonej strukturze
urbanistycznej występują części o wyeksploatowanej zabudowie, zużytej infrastrukturze
technicznej (komunalnej), a jednocześnie cenne obiekty zabytkowej architektury
(rezydencjonalnej i sakralnej) będącej dziedzictwem kulturowym. Są to dziś tereny często
użytkowane ekstensywnie, niestosownie do walorów ich lokalizacji. Dlatego rewitalizacja
zakłada wspieranie działań zmierzających do odnowienia takich obszarów, skierowanych na
poprawę warunków codziennego życia mieszkańców, skutkujących ich aktywizacją
społeczno-gospodarczą, przy jednoczesnym zachowaniu (przywróceniu) wartości
kulturowych i historycznych. Wsparcie obejmie unowocześnianie zagospodarowania
infrastrukturalnego oraz renowację obiektów, w tym renowację wspólnych części
wielorodzinnych budynków mieszkalnych (w zakresie odnowy części głównej struktury
budynku, instalacji technicznych, innych działań mających na celu oszczędność
energetyczną).
Połowa wszystkich programów rewitalizacji w województwie wielkopolskim została
w całości sporządzona przez prywatne firmy, specjalizujące się w tworzeniu dokumentów
strategicznym z zakresu rozwoju miast i gmin. Pracownicy urzędów miast i gmin byli
natomiast autorami 43% opracowań. W dwóch przypadkach władze lokalne zadeklarowały,
że program był tworzony razem przez urząd i prywatną firmę. Pozostałe dokumenty (3)
zostały wykonane przez organizacje pozarządowe. Należy jednocześnie stwierdzić, że do
2006 roku większość dokumentów opracowywali pracownicy urzędów. Od 2007 roku
wzrastało zainteresowanie dokumentami sporządzanymi przez prywatne firmy. Wyjątek
w tym względzie dotyczył 2010 roku. Ostatnie lata to utrwalająca się tendencja spadku
zainteresowania tworzeniem programów rewitalizacji przez urzędników. Wśród miast na
prawach powiatu jedynie w Poznaniu za sporządzenie dokumentu wyznaczającego kierunki
odnowy obszarów zdegradowanych odpowiedzialni są wyłącznie urzędnicy – pracownicy
Oddziału Rewitalizacji Urzędu Miasta. Wszystkie dotychczasowe programy w Lesznie,
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Koninie i Kaliszu były natomiast autorstwa prywatnych firm. Wśród miast na prawach powiatu
prywatne firmy stworzyły 64% programów rewitalizacji (24 dokumenty), natomiast w grupie
pozostałych miast były one autorami zaledwie 46% opracowań (12 dokumentów).
Organizacje pozarządowe miały udział w tworzeniu programów w miastach powiatowych
(w Śremie, Rogoźnie i Czarnkowie).
W opracowywaniu programów rewitalizacji w miastach województwa wielkopolskiego
wykorzystywany był szeroki wachlarz narzędzi partycypacji społecznej. Najczęstszym
sposobem włączania lokalnej społeczności były spotkania konsultacyjne na etapie
konstruowania celów rewitalizacji, jak również w związku z prezentacją planowanych
projektów rewitalizacyjnych (ryc. 3.5). Często wykorzystywano także możliwość zgłaszania
uwag pocztą tradycyjną lub elektroniczną oraz badania ankietowe wśród mieszkańców miast.
Zdecydowanie rzadziej korzystano natomiast z wywiadów bezpośrednich, a szczególnie
z sondaży internetowych. Wśród innych metod partycypacji społecznej należy jeszcze
wspomnieć o prezentacji programów rewitalizacji na komisjach rad miejskich oraz
o komunikatach prasowych. Co ciekawe, więcej różnych rodzajów włączania społecznego
wykorzystywano w sytuacji, gdy program rewitalizacji był sporządzany przez prywatną firmę
niż przez pracowników urzędu miejskiego. Analizując włączenie mieszkańców
w powstawanie programów w poszczególnych latach, należy wskazać, że obecnie spada
znaczenie spotkań konsultacyjnych na rzecz innych narzędzi partycypacji społecznej.
Jednocześnie w ostatnim czasie obserwowane jest stosowanie większej liczby metod przy
tworzeniu pojedynczego programu rewitalizacji. Na koniec należy stwierdzić, że zgodnie
z deklaracją włodarzy miast jedynie w przypadku programu rewitalizacji sporządzonego
w Lesznie nie wykorzystywano żadnej metody partycypacji społecznej. We wszystkich
pozostałych takie narzędzia stosowano i najczęściej były to dwie różne metody.
Ryc. 3.5. Metody partycypacji społecznej przy tworzeniu programu rewitalizacji
w miastach województwa wielkopolskiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
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W nowatorski na skalę całego kraju sposób zdecydowano się podejść do programowania
rewitalizacji w aglomeracji leszczyńskiej. W 2014 roku został tam sporządzony dokument,
obejmujący swoim zasięgiem cały obszar funkcjonalny Leszna, w tym miasto, a także osiem
sąsiednich gmin: miasto i gminę Rydzyna, miasto i gminę Osieczna, gminę Wijewo, gminę
Włoszakowice, gminę Lipno, gminę Święciechowa, gminę Krzemieniewo i gminę Przemęt.
Jak wskazano na wstępie, taki zasięg przestrzenny jest wyrazem obecnego we
współczesnej polityce strategicznej planowania działań przez pryzmat wymiaru
terytorialnego. Określa bowiem działania rewitalizacyjne na obszarach, na których występują
zjawiska kryzysowe w wymiarze społecznym, gospodarczym i fizycznym w granicach
odpowiadających ich przestrzennemu rozłożeniu, nie zaś w ramach zamkniętych granic
administracyjnych. Dokument został nazwany nie programem, a strategią rewitalizacji.
Określono, że w strukturze planowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, opracowanie
powinno pełnić status swoistego łącznika pomiędzy założeniami polityki rozwoju
i rewitalizacji na szczeblu krajowym i wojewódzkim a działaniami rewitalizacyjnymi na
szczeblu lokalnym. Strategia wyznacza zatem cele i kierunki działań polityki rewitalizacyjnej
Aglomeracji Leszczyńskiej, będąc jednocześnie podstawą dla wypracowywania programów
rewitalizacyjnych na poziomie lokalnym (gminnym).
Ryc. 3.6. Problemy przy tworzeniu programów rewitalizacji w miastach
województwa wielkopolskiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Najczęstszą przeszkodą, która utrudniała tworzenie programów rewitalizacji
w miastach województwa wielkopolskiego, były problemy finansowe, związane z brakiem
odpowiednich środków na sporządzenie dokumentu (ryc. 3.6). Nieco rzadziej występowały
problemy społeczne, które wyrażały się brakiem akceptacji społecznej dla proponowanych
działań, a niekiedy także sprzeciwem mieszkańców wobec planów uchwalenia programu
rewitalizacji. W przypadku 14% sporządzanych programów włodarze miast wskazali na
problemy organizacyjne, które oznaczały głównie brak odpowiednio wykształconej kadry
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urzędniczej dla prowadzenia działań rewitalizacyjnych, a niekiedy również zbyt duże
obłożenie urzędników pracą, które ograniczało możliwość poświęcenia odpowiedniej uwagi
sporządzanemu dokumentowi strategicznemu z zakresu rewitalizacji. Wskazywano też na
brak możliwości zebrania danych dla niewielkich obszarów rewitalizacyjnych, ponieważ dane
agregowane są tylko na poziomie gminy, a niekiedy nawet powiatu. Wśród innych problemów
wspominana była przede wszystkim niechęć przedsiębiorców, a niekiedy również organizacji
pozarządowych do włączenia się w proces tworzenia programu rewitalizacji. W niektórych
przypadkach dużym wyzwaniem było pokonanie problemów przestrzenno-środowiskowych,
takich jak zanieczyszczenie terenu, wielkość obszarów oraz rozdrobnienie własności
gruntów, które utrudniały formułowanie celów rewitalizacji.

3.2. Wdrażanie programów rewitalizacji
Po sporządzeniu programu rewitalizacji władze miast przystępują zwykle do ich
realizacji. Często duże problemy rodzi jednak wyodrębnienie jednostki organizacyjnej urzędu
miasta, która miałaby się tym zagadnieniem zajmować. Spośród 49 miast województwa
wielkopolskiego, w których powstał przynajmniej jeden program rewitalizacji, aż w 13 więcej
niż jedna komórka organizacyjna urzędu odpowiada za wdrażanie programu rewitalizacji.
Najczęściej są to wydziały odpowiedzialne za pozyskiwanie funduszy pomocowych – prawie
47% przypadków (ryc. 3.7). Nieco rzadziej rewitalizacja jest w kompetencjach jednostek ds.
rozwoju miasta oraz ds. planowania przestrzennego. Wśród innych jednostek wymieniane
były wydział ds. promocji, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, rolnictwa. W pięciu
miastach nie wyodrębniono żadnej komórki wdrażającej program rewitalizacji. Jedynie
w przypadku dwóch największych miast regionu – Poznania i Kalisza – wydzielone zostały
jednostki organizacyjne ds. rewitalizacji. W Poznaniu od wielu lat jest to Oddział Rewitalizacji,
funkcjonujący obecnie w strukturach Urzędu Miasta w ramach Biura Koordynacji Projektów
Ryc. 3.7. Jednostki organizacyjne urzędów miast województwa wielkopolskiego
odpowiedzialne za wdrażanie programów rewitalizacji
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
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i Rewitalizacji Miasta. W Kaliszu natomiast w 2014 roku utworzono podlegające
bezpośrednio prezydentowi stanowisko pracy ds. rewitalizacji. W innych miastach średniej
wielkości, m.in. w Ostrowie Wielkopolskim, władze lokalne rozważają utworzenie podobnych,
jednoosobowych stanowisk, w których kompetencjach znalazłoby się zarządzanie odnową
zdegradowanych obszarów. W grupie mniejszych miast z kolei władze lokalne nie widzą
takiej potrzeby. W tym względzie ciekawy jest przypadek Murowanej Gośliny, w której do
niedawna funkcjonowało Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji. Obecnie zostało ono
zastąpione Referatem Budowlano-Inwestycyjnym i Zarządzania Drogami. Więcej informacji
odnośnie do działań rewitalizacyjnych w Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim i Murowanej
Goślinie przedstawiono w rozdziale 6 niniejszego opracowania.
Ryc. 3.8. Problemy występujące we wdrażaniu programów rewitalizacji w miastach
województwa wielkopolskiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

W trakcie wdrażania programów rewitalizacji miasta natrafiały na wiele różnego
rodzaju problemów (ryc. 3.8). Najczęstszą przeszkodą był brak odpowiednich środków
finansowych, które umożliwiałyby realizację projektów zapisanych w programach. Takiej
odpowiedzi udzieliły władze prawie 80% miast mających programy rewitalizacji. Dotyczyło to
również sytuacji, w której miasta nie posiadały zagwarantowanych odpowiednich środków na
wkład własny, gdy projekt mógł uzyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.
Dwukrotnie rzadziej wspominane były braki kadrowe, które podobnie jak przy tworzeniu
programów rewitalizacji, wyrażały się brakiem odpowiednio wykształconej kadry urzędniczej
dla prowadzenia działań rewitalizacyjnych, a niekiedy również zbyt dużym obłożeniem
urzędników pracą, która ograniczała możliwość poświęcenia odpowiedniej uwagi wdrażaniu
dokumentu strategicznego z zakresu rewitalizacji. W około jednej trzeciej przypadków
problemem był brak rozwiązań prawnych, a w szczególności brak ustawy rewitalizacyjnej,
która regulowałaby prowadzenie działań naprawczych na obszarach zdegradowanych. Jak
wspomniano w rozdziale 2, w październiku 2015 roku Sejm przyjął projekt ustawy
o rewitalizacji. Należy zatem się spodziewać, że przeszkoda ta wkrótce nie będzie
występować. Rzadziej spotykanymi trudnościami była niechęć mieszkańców lub
45

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

przedsiębiorców do procesu rewitalizacji. Problem ten występował najczęściej w sytuacji, gdy
realizowane projekty rewitalizacyjne nakładały na właścicieli obiektów nowe obowiązki
związane np. z utrzymaniem budynków lub przestrzeni. W niektórych przypadkach działania
rewitalizacyjne utrudniałyby ruch komunikacyjny w centrum miasta, co również prowadziło do
zniechęcenia mieszkańców. W kilku miastach problemem we wdrażaniu programu był brak
woli politycznej, która wiązała się z modyfikacją priorytetów rozwoju miasta po zmianie władz
lokalnych. Wśród innych problemów na szczególną uwagę zasługują wątpliwości z prawem
własności nieruchomości, co często uniemożliwia podejmowanie szerszych działań
naprawczych.
W rozdziale 5 przedstawiono najważniejszy efekt tworzenia programów rewitalizacji,
tj. projekty rewitalizacyjne. Znaczna część miast wykorzystuje jednak również inne narzędzia
realizacji programów, z reguły z zakresu prawa lokalnego. W badaniu ankietowym taką
deklarację złożono w 25 miastach mających programy rewitalizacji. Najczęstszym sposobem
zdynamizowania działań naprawczych na obszarze zdegradowanym jest objęcie go
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wobec braku ustawy o rewitalizacji
był to przez długi czas jedyny sposób na nadanie ram prawnych propozycjom zawartym w
programie rewitalizacji. W oparciu o wyniki badań ankietowych należy stwierdzić, że na taki
krok zdecydowały się władze trzynastu miast w województwie wielkopolskim (Czarnków,
Gniezno, Konin, Kościan, Krotoszyn, Międzychód, Murowana Goślina, Poznaniu, Sieraków,
Szamotuły, Turek, Wągrowiec, Września). Wśród przykładowych zapisów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego zastosowanych przez miasta województwa
wielkopolskiego w kontekście działań rewitalizacyjnych należy wymienić:
a) w odniesieniu do zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
− zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, dopuszczenie jedynie
obiektów plenerowych, takich jak: sceny, przekrycia namiotowe, związanych
z organizacją zgromadzeń, sezonowych ogródków gastronomicznych wyłącznie
w powiązaniu z lokalem gastronomicznym;
− zakaz lokalizowania ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;
− zakaz lokalizacji szyldów wykorzystujących ekrany plazmowe lub w formie LED;
− zakaz wyświetlania ruchomych obrazów;
b) w odniesieniu do zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
− ochronę terenów cennych przyrodniczo;
− ochronę istniejących szpalerów drzew przy drogach;
− zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko;
− ochronę punktów widokowych na obszarach planów m.in. poprzez stosowanie
transparentnych ażurowych barier obiektów mostowych, dopuszczanie nasadzeń
gatunków o określonej maksymalnej wysokości;
− ekspozycję walorów krajobrazowych poprzez zakaz lokalizacji obiektów
tymczasowych urządzeń reklamowych, garaży blaszanych;
− zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni terenu wolnych od utwardzenia;
− zakaz prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszających stosunki wodne;
− ochronę terenów zabudowy przed hałasem;
− wykorzystywanie źródeł ogrzewania budynków o ograniczonej emisyjności;
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c) w odniesieniu do zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
− stosowanie jednorodnie opracowanych elementów małej architektury, nawierzchni
i oświetlenia w obrębie poszczególnych terenów komunikacji oraz zieleni urządzonej;
− ochrona zespołów urbanistyczno-architektonicznych oraz obiektów wpisanych do
rejestru zabytków;
− ochrona zabytków archeologicznych;
− przeprowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających wszelkie roboty ziemne;
− zakaz lokalizacji instalacji radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem mieszczących się
w bryle budynku;
d) w odniesieniu do wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych:
− stosowanie jednorodnych nawierzchni, oświetlenia oraz obiektów małej architektury
dla ciągów komunikacyjnych na terenach zieleni i dróg publicznych, tworzących
czytelne powiązania;
dopuszczenie
poziomego systemu oznakowania nawierzchni jezdni, chodników,
−
ścieżek pieszych lub rowerowych na trasie przebiegu szlaków turystycznych
i tematycznych;
− dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych i elementów systemu informacji
miejskiej;
e) w odniesieniu do zasad kształtowania zabudowy:
− kształtowanie jednolitej polityki w zakresie linii zabudowy, wysokości budynków,
powierzchni zabudowy, geometrii dachu, lokalizacji garaży, a także kolorystki
obiektów;
rewaloryzacja
i adaptacja istniejących obiektów do nowej funkcji;
−
− zachowanie chronionych prawem budynków, z dopuszczeniem przebudowy
i adaptacji do nowych funkcji, pod warunkiem zachowania bryły i kompozycji
elewacji;
− realizację nowych budynków spójnych pod względem kolorystyki elewacji, formy
dachów, detalu architektonicznego oraz powiązań funkcjonalnych z istniejącą
zabudową zabytkową;
− realizację otoczenia budynków spójnego pod względem nawierzchni, oświetlenia,
obiektów małej architektury oraz zieleni;
zakaz
nasadzeń zielenią wysoką;
−
f) w odniesieniu do zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:
− nakaz zachowania powiązań przestrzennych i funkcjonalnych elementów pasa
drogowego;
− nakaz realizacji ciągów spacerowych i rowerowych na obszarach planu;
− nakaz realizacji stacji transformatorowych wbudowanych w budynek o innym
przeznaczeniu
− dopuszczenie lokalizacji rozwiązań przeciwhałasowych, z wyłączeniem ekranów
akustycznych.
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Drugim często wykorzystywanym narzędziem są zwolnienia z podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy (m.in. w Chodzieży, Koninie, Kościanie, Pile) oraz udzielenie regionalnej pomocy
inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją, w tym również na obszarach rewitalizacji (Rawicz, Piła,
Konin). Wsparcie dla przedsiębiorców uzależnione jest w tym przypadku od wartości
inwestycji lub liczby utworzonych nowych miejsc pracy. Jest to jednak narzędzie, które
stosuje się nie tylko na obszarach rewitalizacji, ale też w innych częściach miasta. We
Wrześni i Pile do działań rewitalizacyjnych wykorzystuje się także zwolnienia z podatku
dochodowego CIT lub PIT oferowane przez Specjalne Strefy Ekonomiczne (Wałbrzyską
i Pomorską) dla podmiotów inwestujących na terenach zdegradowanych. W Kaliszu, Kórniku,
Pleszewie, Poznaniu, Rawiczu i Śremie zdecydowano się na przyznawanie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.
Dotyczą one szczególnie obiektów w złym stanie technicznym lub mających istotne
znaczenie zabytkowe i historyczne i obejmują m.in. nakłady na: zabezpieczenie, zachowanie
i utrwalanie substancji zabytku; odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin
architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla
tego zabytku kolorystyki; odnowienie lub całkowite odtworzenie więźby dachowej, pokrycia
dachowego, rynien i rur spustowych; uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury
obronnej oraz zabytków archeologicznych o własnych formach krajobrazowych lub działania
zmierzające do wyeksponowania istniejących oryginalnych elementów zabytkowego układu
parku lub ogrodu. Podobny charakter mają zwolnienia z podatku od nieruchomości dla
właścicieli dokonujących remontu elewacji frontowej kamienic (m.in. w Murowanej Goślinie,
Kaliszu, Poznaniu i Wągrowcu).
W uzasadnieniu do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródki w Poznaniu napisano, że znaczna
część tego obszaru obejmuje tereny zdegradowane przestrzennie i funkcjonalnie, a także
zabudowę wymagającą odnowy i uzupełnienia. W związku z tym sporządzenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego będzie jednym z niezbędnych elementów
przeprowadzenia programu rewitalizacji Śródki. Niestety, mimo że uchwała o przystąpieniu
została podjęta w 2007 roku, plan nie został dotychczas uchwalony.

3.3. Monitoring realizacji programów rewitalizacji
Monitorowanie realizacji zapisów programów rewitalizacji jest kluczowym elementem
całego procesu rewitalizacji, warunkującym jego powodzenie. Właściwy system
monitorowania pozwala na lepsze planowanie i skuteczniejsze wydatkowanie środków, a tym
samym właściwe oszacowanie wartości i kosztów interwencji na obszarach zdegradowania.
Obserwacja postępów w realizacji programów rewitalizacji wzmacnia poczucie
odpowiedzialności i partnerstwa wśród podmiotów zaangażowanych w działania rewitalizacji,
a ponadto pozwala lepiej zrozumieć działania podejmowane przez społeczność lokalną
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(Ferym, Olejniczak 2008). Jak zauważają Jarczewski i Jeżak (2010), podmiotem
odpowiedzialnym za monitorowanie procesu rewitalizacji powinny być samorządy miejskie.
Wskazane jest ponadto, aby zdegradowane tereny poprzemysłowe, pokolejowe
i powojskowe były dodatkowo przedmiotem zainteresowania ze strony samorządów
regionalnych. Warto zaznaczyć, że w przypadku wykorzystania funduszy Unii Europejskiej
władze lokalne są zobowiązane do monitorowania zrealizowanych projektów
rewitalizacyjnych i osiągnięcia w określonym czasie zadeklarowanego na wstępie poziomu
wskaźników. W związku z tym w większości programów rewitalizacji zamieszczany jest opis
systemu monitoringu osiągania założonych celów. W praktyce jednak niewiele miast
decyduje się na obserwację postępów realizacji programu rewitalizacji, o ile władze lokalne
nie są do tego zobowiązane.
Tab. 3.4. Liczba miast województwa wielkopolskiego wykonujących monitoring realizacji
programu rewitalizacji
Grupa miast
Liczba miast w grupie
Udział miast w grupie
2
50,0%
Miasta na prawach powiatu
w tym posiadające aktualny program rewitalizacji
1
33,3%
10
41,7%
Miasta powiatowe
w tym posiadające aktualny program rewitalizacji
9
56,2%
9
42,9%
Pozostałe miasta
w tym posiadające aktualny program rewitalizacji
7
43,7%
21
42,9%
Ogółem
w tym posiadające aktualny program rewitalizacji
17
48,6%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

W grupie 49 miast województwa wielkopolskiego, które mają program rewitalizacji,
w badaniu ankietowym monitoring jego postanowień zadeklarowało zaledwie 21 (tab. 3.4).
Tymczasem w większości programów zostały zaproponowane metody i częstotliwość
dokonywania monitoringu realizacji zapisów dokumentu. Najczęściej decydują się na niego
miasta na prawach powiatu (połowa przypadków), nieco rzadziej miasta powiatowe
i pozostałe miasta. Biorąc jednak pod uwagę aktualność programu, okazuje się, że w grupie
miast na prawach powiatu tylko jedno z trzech miast (Poznań) stale obserwuje postęp w jego
realizacji. W Lesznie oraz w Kaliszu, mimo że program rewitalizacji sporządzano w ciągu
ostatnich kilku lat, nie zdecydowano się dotychczas na takie badania. Z kolei wśród miast
powiatowych aż 56% mających wciąż obowiązujące opracowania zdecydowało się na ich
monitoring. Jest to najwyższy udział wśród wszystkich analizowanych grup. Wśród
najmniejszych miast osiągane są podobne wskaźniki w przypadku miast mających aktualne
programy rewitalizacji i nie mających takich programów. Jedynie w czterech miastach:
w Gnieźnie, Koninie, Kościanie i Pleszewie obserwowany jest postęp realizacji dokumentów
strategicznych, które utraciły już ważność albo utracą ją do końca 2015 roku. W rezultacie
wśród miast dysponujących aktualnym programem rewitalizacji monitoringu dokonuje niemal
co drugie.
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Ryc. 3.9. Monitoring realizacji postanowień programów rewitalizacji w miastach
województwa wielkopolskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Jeśli miasto dokonuje monitoringu realizacji postanowień programu rewitalizacji, wcale
nie oznacza to, że jest on publikowany w ogólnodostępnych źródłach. Zaledwie w trzech
miastach: w Poznaniu, Gnieźnie i Murowanej Goślinie, zadeklarowano przekazywanie
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wyników obserwacji społeczności lokalnej poprzez strony internetowe, materiały prasowe lub
wystąpienia na konferencjach.
W pozostałych miastach monitoring wykorzystywany jest wyłącznie do użytku
wewnętrznego. Instytucją zdecydowanie najczęściej wykonującą monitoring jest urząd
miasta. Taką odpowiedź zadeklarowano we wszystkich miastach województwa
wielkopolskiego. Ponadto jedynie w Pile i Szamotułach zadanie to częściowo zostało
w przeszłości powierzone prywatnej firmie, a w Gnieźnie także jednostce naukowej.
Monitoring najczęściej jest wykonywany raz na 3-5 lat (ryc. 3.10). Takiej deklaracji udzielono
w 12 miastach (Czempiń, Kościan, Międzychód, Murowana Goślina, Odolanów, Piła,
Pleszew, Poznań, Słupca, Szamotuły, Środa i Turek). W pięciu miastach (w Gnieźnie,
Grodzisku, Koninie, Koźminie Wlkp. i Luboniu) dokonuje się go corocznie, a w Kórniku raz na
dwa lata. W trzech pozostałych miastach (Kleczew, Mosina i Sieraków) monitoring jest
wykonywany rzadziej, niż raz na 5 lat.
Ryc. 3.10. Częstotliwość dokonywania monitoringu realizacji postanowień programów
rewitalizacji w miastach województwa wielkopolskiego

14%
24%

5%

57%
raz na rok

raz na dwa lata

raz na 3-5 lat

rzadziej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Niezwykle prostą, a zarazem bardzo skuteczną metodę przekazywania informacji
o postępach we wdrażaniu działań rewitalizacyjnych wykorzystuje się w Poznaniu. Jest nią
działająca od 2006 roku i stale aktualizowana strona internetowa, prowadzona przez
pracowników Oddziału Rewitalizacji Urzędu Miasta. Za jej pośrednictwem przekazywane są
informacje o spotkaniach konsultacyjnych, wydarzeniach kulturalnych, konkursach
urbanistycznych oraz zrealizowanych projektach, wynikających z programów rewitalizacji.
Sposób prezentowania zagadnień jest powszechnie uważany za wzorcowy i z tego względu
obecnie próbuje się powielać go w wielu innych ośrodkach miejskich w Polsce.
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Monitoring realizacji programu rewitalizacji przeprowadzany jest z reguły jedną
metodą. W czterech miastach zadeklarowano jednak dwie metody monitoringu (Gniezno,
Konin, Kościan, Słupca, Środa Wlkp.), a w czterech innych (w Pile, Poznaniu, Sierakowie
i Szamotułach) trzy metody. Najczęściej wykorzystywaną metodą jest obserwacja
wskaźników społeczno-gospodarczych (74% wskazań) oraz inwentaryzacja terenowa (63%
wskazań). Zaledwie w trzech miastach: w Gnieźnie, Poznaniu i Szamotułach, wykonywano
badania opinii mieszkańców. Inną metodą monitoringu jest analiza opisowa zrealizowanych
działań, w tym pozyskiwanie informacji od beneficjentów prywatnych i jednostek miejskich
o postępach w realizacji projektów. Taki sposób zdobywania informacji zadeklarowano
w Koninie, Pile i Sierakowie.
Do ciekawych wniosków prowadzi analiza obserwowanych przez urzędy miast
wyników monitoringu. Okazuje się, że działania rewitalizacyjne przekładają się przede
wszystkim na zmiany w sferze przestrzennej. Trzy najczęściej udzielane odpowiedzi to
poprawa infrastruktury technicznej, poprawa dostępności komunikacyjnej i poprawa stanu
obiektów zabytkowych (ryc. 3.11). W dalszej kolejności wspomina się o poprawie stanu
środowiska przyrodniczego, a dopiero potem o zmniejszeniu się poziomu wykluczenia
społecznego lub spadku bezrobocia. Co więcej, w żadnym mieście nie wskazano, że
podejmowane dotychczas działania naprawcze doprowadziły do spadku przestępczości oraz,
co szczególnie może zaskakiwać, do zahamowania odpływu ludności. Wśród innych efektów
działań naprawczych wspominane były poprawa struktury funkcjonalnej miasta, poprawa
jakości przestrzeni miejskiej, wzrost jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie się liczby
podmiotów gospodarczych działających na terenie miast.
Ryc. 3.11. Efekty działań rewitalizacyjnych określone w oparciu o monitoring programów
rewitalizacji, wykonywany przez urzędy miast województwa wielkopolskiego
poprawa infrastruktury technicznej
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
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3.4. Działania rewitalizacyjne w miastach bez programu rewitalizacji
W ramach przeprowadzonych badań analizą objęto także miasta, które nie miały
dotychczas programów rewitalizacji. Głównym powodem, dla którego część miast
województwa wielkopolskiego nie sporządziła tych dokumentów, były problemy finansowe
(ryc. 3.12). Takiej odpowiedzi udzielono w 66% przypadków. Opracowanie dokumentu było
zbyt kosztowne m.in. w opinii władz Swarzędza, Koła, Pobiedzisk i Pniew. Kolejnym ważnym
argumentem były braki kadrowe (46% odpowiedzi). W urzędach miast i gmin nie zatrudniano
osób przygotowanych do prowadzenia działań rewitalizacyjnych, a pracujący urzędnicy byli
obciążeni innymi zadaniami. W 42% przypadków wskazano, że w mieście nie ma obszarów
problemowych, dlatego działania rewitalizacyjne nie są konieczne. Takiej odpowiedzi udzieliły
władze większości miast do 2 tys. mieszkańców, m.in. w Stawiszynie, Dolsku, Wielichowie
i Jutrosinie. Wynikać to może z powszechnego przekonania, że programy rewitalizacji
przeznaczone są dla większych miast, w których skala patologii społecznych i degradacja
przestrzeni osiąga większe rozmiary. W 32% miast wskazano na brak woli politycznej.
Ryc. 3.12. Powody, dla których miasta województwa wielkopolskiego nie opracowały
programu rewitalizacji
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66,1%

75,0%

45,8%
45,8%

braki kadrowe
brak obszarów
problemowych

33,3%

42,4%

37,5%
32,2%

brak woli politycznej
25,0%
23,7%

niechęć mieszkańców
16,7%
15,3%

inne powody
0%

20%

40%

60%

80%

miasta bez programu rewitalizacji prowadzące działania rewitalizacyjne
wszystkie miasta bez programu rewitalizacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

W ośrodkach tych uznano, że ważniejsze są inne sfery rozwoju niż działania naprawcze na
obszarach problemowych. Na niechęci mieszkańców oparto decyzję o rezygnacji ze
sporządzenia programu rewitalizacji w 24% przypadków. Wśród innych powodów
wskazywano na niewielkie szanse na pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.
Potwierdza to określone we wcześniejszych rozdziałach spostrzeżenie, że samorządy lokal53

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Ryc. 3.13. Miasta, w których prowadzone są działania rewitalizacyjne pomimo braku
programu rewitalizacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
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ne traktują programy rewitalizacji przede wszystkim jako sposób na zdobycie dofinansowania
inwestycji, a nie jako zaplanowany schemat działań zmierzających do wyprowadzenia
obszarów zdegradowanych z sytuacji problemowej. Pomimo powyższych zastrzeżeń w 24
miastach województwa wielkopolskiego podejmowane są działania rewitalizacyjne, których
podstawą jest inny dokument strategiczny (ryc. 3.13). Rolę programu rewitalizacji pełni
najczęściej strategia rozwoju społeczno-gospodarczego (46% przypadków) i studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (42% przypadków). W trzech
miastach wskazano na obydwa dokumenty. Wśród innych opracowań należy wspomnieć o
programie ochrony zabytków, wieloletnim planie inwestycyjnym i planie odnowy
miejscowości.
Ryc. 3.14. Główne problemy występujące na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi
w miastach województwa wielkopolskiego bez programu rewitalizacji
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Działania rewitalizacyjne w miastach, które nie mają programu rewitalizacji, są
w zdecydowanie mniejszym stopniu usystematyzowane. Nie są one zawsze przypisane do
konkretnego obszaru. Z tej grupy w zaledwie 14 miastach władze lokalne były w stanie
wskazać, gdzie dokładnie działania rewitalizacyjne są prowadzone. Było to najczęściej ścisłe
centrum bądź kilka obszarów w różnych częściach miasta. W pozostałych ośrodkach nie
potrafiono jasno przypisać ich do konkretnych obszarów. Duże wątpliwości budzą także
metody, za pomocą których dokonano delimitacji obszarów problemowych. Najczęściej była
to odgórna decyzja pracowników urzędu miejskiego, która nie była konsultowana
z mieszkańcami. Wybór uzasadniano przy tym zabytkowym charakterem zabudowy,
centralnym położeniem obszaru lub jego dużym znaczeniem społecznym. Tylko w kilku
przypadkach wskazano, że podstawą delimitacji były także konsultacje społeczne
(Sompolno) lub wnioski mieszkańców (Gołańcz, Wieleń). W związku z tym najczęstszymi
problemami, którymi charakteryzowały się obszary rewitalizacji, były nie patologie społeczne,
a degradacja obiektów zabytkowych, degradacja infrastruktury czy też pogarszanie się stanu
środowiska przyrodniczego (ryc. 3.14). Dopiero na czwartym miejscu wymieniono wysokie
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bezrobocie, a na szóstym wykluczenie społeczne. Działania rewitalizacyjne w tych miastach
były zatem silnie utożsamiane ze sferą przestrzenną.
Politykę rewitalizacyjną w miastach bez programu rewitalizacji prowadzą przede
wszystkim jednostki urzędów miast odpowiadające za planowanie przestrzenne (73%
odpowiedzi) i fundusze pomocowe (64% odpowiedzi). Jednocześnie należy wspomnieć, że
większość włodarzy miast wskazała obydwie te komórki organizacyjne. Ponadto wymieniano
jednostki ds. rozwoju, inwestycji, zamówień publicznych czy finansów publicznych. Co
zrozumiałe, w żadnym mieście bez programu rewitalizacji nie stworzono osobnego wydziału
odpowiadającego wyłącznie za odnowę obszarów zdegradowanych.
Najważniejszymi problemami związanymi z działaniami rewitalizacyjnymi w opinii
władz lokalnych były problemy finansowe (ryc. 3.15). Takiej odpowiedzi udzielono we
wszystkich miastach. Inne kwestie miały już dużo mniejsze znaczenie. Występowały braki
kadrowe, związane z przeciążeniem pracowników zadaniami, a w konsekwencji niedoborem
osób skłonnych poświęcić się rewitalizacji miasta. W niektórych miastach obserwowany był
brak woli politycznej do podjęcia szerszych działań w zakresie odnowy obszarów
zdegradowanych. Szczególnie w najmniejszych miastach uznano, że priorytety rozwoju
powinny być inne. W pojedynczych przypadkach proces rewitalizacji opóźniała niechęć
mieszkańców lub przedsiębiorców. Wśród innych problemów w prowadzeniu działań
rewitalizacyjnych wymieniano brak rozwiązań prawnych, a także konflikty z innymi
instytucjami, co do kształtu działań naprawczych.
Ryc. 3.15. Problemy w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w miastach województwa
wielkopolskiego bez programu rewitalizacji
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Monitoring działań w zakresie rewitalizacji w grupie miast bez programów rewitalizacji
jest wykonywany tylko w Sompolnie. Polega on na inwentaryzacji terenowej, wykonywanej
przez pracowników Urzędu Miasta z częstotliwością raz na dwa lata. W oparciu o tego typu
badania zaobserwowano poprawę stanu infrastruktury technicznej i zabytków, poprawę stanu
środowiska przyrodniczego oraz spadek ryzyka wykluczenia społecznego. W pozostałych 23
miastach, mimo realizacji cząstkowych działań z zakresu rewitalizacji, nie są one w sposób
usystematyzowany monitorowane.
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3.5. Podsumowanie
Prowadzenie działań rewitalizacyjnych w województwie wielkopolskim zadeklarowano
łącznie w 73 urzędach miast. W 49 ośrodkach ich podstawą są programy rewitalizacji, w 11
strategie rozwoju społeczno-gospodarczego, w 10 studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, a w 5 inne dokumenty strategiczne. Wydaje się, że
działania prowadzone w oparciu o programy rewitalizacji są dużo lepiej zorganizowane niż
w sytuacji, gdy ich podstawą jest inny dokument strategiczny. Programy rewitalizacji cechują
przede wszystkim jasne kryteria wyznaczania obszarów zdegradowanych. Zdecydowanie
częściej przeprowadzany jest także monitoring postępów realizacji programu. We wszystkich
miastach wiodącym problemem w zakresie działań rewitalizacyjnych, zarówno na etapie
sporządzania dokumentów, jak i ich realizacji, jest niedobór środków finansowych. Często
wspominanymi problemami są także braki kadrowe oraz niechęć mieszkańców
i przedsiębiorców do działań naprawczych, a niekiedy również brak woli politycznej.
Zdecydowanie najważniejszym powodem, dla którego w miastach sporządzono
program rewitalizacji, była możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej. Takie wnioski
płyną z odpowiedzi włodarzy miast wyrażonych w ankietach oraz z terminów sporządzania
programów rewitalizacji, które pokrywają się w dużym stopniu z publikacją wytycznych
w zakresie programowania rewitalizacji w perspektywie finansowej 2004-2006 i 2007-2013.
Taką opinię potwierdza powszechne powierzanie zadań w dziedzinie rewitalizacji w urzędach
miast jednostkom odpowiedzialnym za pozyskiwanie funduszy pomocowych. Jedynie
w dwóch miastach – Poznaniu i Kaliszu – stworzono osobne jednostki odpowiedzialne za
prowadzenie działań rewitalizacyjnych. W większości przypadków programy rewitalizacji były
jednak opracowywane przez firmy prywatne, które wykorzystywały bogaty zakres narzędzi
partycypacji społecznej – najczęściej spotkania konsultacyjne. Mimo braku rozwiązań
legislacyjnych w zakresie rewitalizacji, miasta wykorzystują dostępne możliwości w zakresie
stanowienia prawa lokalnego, przyśpieszające działania naprawcze. Należy wśród nich
wymienić przede wszystkim miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a także
uchwały zwalniające z podatku od nieruchomości po spełnieniu przez beneficjentów
określonych warunków. Monitoring realizacji działań rewitalizacyjnych wciąż nie jest
powszechny. Wykonuje go mniej niż połowa urzędów miast. Jego efekty wskazują natomiast
przede wszystkim na zmiany zachodzące w sferze przestrzennej obszarów rewitalizowanych.
Poprawia się stan infrastruktury technicznej i obiektów zabytkowych oraz zwiększa się
dostępność komunikacyjna rewitalizowanych obszarów. W żadnym mieście jednak nie
zaobserwowano spadku przestępczości, w niewielu nastąpił spadek bezrobocia.
Rewitalizacja rzutuje zatem głównie na rozwiązywanie problemów, do których nie jest
w pierwszej kolejności adresowana.
W wielu miastach zadeklarowano chęć stworzenia bądź aktualizacji programu
rewitalizacji. Oczekuje się jednak w tym względzie bardziej precyzyjnych wytycznych. Od ich
zakresu uzależnia się końcową decyzję o sporządzeniu programu. Pracownicy urzędów
miast i gmin mają szczególnie dużo wątpliwości w związku z koniecznością brania pod
uwagę wskaźników zmian społecznych na obszarach rewitalizowanych, które ich zdaniem są
trudno mierzalne. Mimo to przeważa opinia, że działania rewitalizacyjne w miastach
województwa wielkopolskiego są potrzebne i będą podejmowane w kolejnych latach.
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Przemysław Ciesiółka

Rozdział 4. Obszary wyznaczone do rewitalizacji w miastach
województwa wielkopolskiego
W myśl definicji rewitalizacja jest działaniem, które musi być skoncentrowane
terytorialnie. Pozwala to na intensyfikację działań skierowanych na niewielkie obszary, co
daje nadzieję na szybsze i trwalsze rezultaty. Wczesne próby rewitalizacji na początku lat 90.
w większości przypadków dotyczyły właśnie wybranych fragmentów miast. Uwarunkowane to
było jednak pilotażowym charakterem działań, a przede wszystkim ograniczonymi środkami
finansowymi. Obszary te w dużej mierze zajęte były przez stare budownictwo (JurydykaLubicz i Kazimierz w Krakowie, XIX-wieczne kwartały zabudowy, a także centralne części
Sopotu, Gdańska, Gdyni, Dzierżoniowa, Tarnowa, Płocka, Bielska-Białej i Lublina). Ponadto
podejmowano próby działań na osiedlach wielkopłytowych (w Warszawie, Krakowie
i Tychach), obszarach poprzemysłowych (Gniezno, Łódź, Poznań, Kraków), obszarach
poportowych (Gdańsk, Szczecin) i terenach powojskowych (Legnica, Borne Sulinowo,
Słubice). Kryteria wyboru obszarów do rewitalizacji były jednak niejasne.
Jak wspomniano we wcześniejszym rozdziale, działania rewitalizacyjne nabrały tempa
w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Pojawiły się także wytyczne w zakresie
wyboru obszarów, które powinny podlegać rewitalizacji. W „Podręczniku procedur wdrażania
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z 2006 roku” wskazano, że
strefy miast wymagające rewitalizacji to takie, które charakteryzują przynajmniej trzy z niżej
podanych kryteriów: wysoka stopa bezrobocia (głównie długoterminowego), ubóstwo oraz
trudne warunki mieszkaniowe, wysoka stopa przestępczości, niski poziom wykształcenia
ludności, niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców, głęboka degradacja techniczna
infrastruktury i budynków i wyraźnie zanieczyszczone środowisko naturalne. Od 2006 roku
większość obszarów rewitalizacji delimitowano w myśl tych kryteriów. W kolejnym okresie
programowania zmodyfikowano nieco zasady wyboru obszarów zdegradowanych. Zgodnie
z wytycznymi w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się
o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz działania 4.2 WRPO na lata 2007-2013
istniały trzy podstawowe sposoby wyznaczania obszarów dysfunkcyjnych:
− wybór obszarów dysfunkcyjnych w oparciu o przynajmniej trzy spośród kryteriów
stosowanych w ramach programu ZPORR,
− wybór obszarów dysfunkcyjnych w oparciu o przynajmniej trzy spośród kryteriów
stosowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej URBAN II,
− identyfikacja obszarów dysfunkcyjnych w oparciu o kryteria odnoszące się do wspierania
działań z zakresu mieszkalnictwa.
Dodatkowo w przypadku identyfikacji na obszarach dysfunkcyjnych, na których trudne
byłoby wykorzystanie skwantyfikowanych wskaźników, ze względu na fakt, że są to tereny
niezamieszkane lub słabo zaludnione, wyraźnie jednak zdegradowane na tle miasta,
dopuszczono dokonanie ich szczegółowego opisu, ze wskazaniem powodów, dla których
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powinny zostać poddane działaniom rewitalizacyjnym. Istniała także możliwość
wykorzystania łącznie wszystkich metod do wyznaczenia danego obszaru.
Aktualne wytyczne, które zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale 2 zmierzają
do jeszcze większej koncentracji działań rewitalizacyjnych na wybranych fragmentach miast.
Wskazują, że obszar rewitalizacji a) powinien charakteryzować się szczególną intensyfikacją
negatywnych zjawisk, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, b) nie może
obejmować terenów większych niż 20% powierzchni miasta oraz zamieszkanych przez
więcej niż 30% mieszkańców miasta. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść tereny
poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe wyłącznie
w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji
dla danego obszaru rewitalizacji.
W niniejszym rozdziale przeanalizowano obszary wyznaczone do rewitalizacji
w aktualnie obowiązujących lub w ostatnich obowiązujących programach rewitalizacji miast
województwa wielkopolskiego. Uznano przy tym, że wszystkie działania rewitalizacyjne
powinny być realizowane właśnie na tych terenach. W pierwszej kolejności przedstawiono
podstawowe informacje o obszarach rewitalizacji, tzn. ich powierzchni i liczbie mieszkańców.
Następnie przeanalizowano metody delimitacji obszarów problemowych. W tym względzie ze
szczególną uwagą prześledzono wskaźniki, które władze lokalne najczęściej wykorzystywały
przy wyborze obszarów do rewitalizacji. W dalszym etapie dokonano szczegółowej
charakterystyki obszarów zdegradowanych przeznaczonych do odnowy. Przeanalizowano
ich typologię w podziale na obszary śródmiejskie, poprzemysłowe, powojskowe, pokolejowe,
osiedla blokowe i tereny cenne przyrodniczo. Opisano także specyficzne problemy, którymi
charakteryzowały się obszary rewitalizacji, co dało podstawę do objęcia ich działaniami
naprawczymi.

4.1. Podstawowe informacje o obszarach rewitalizacji
Działaniami rewitalizacyjnymi w województwie wielkopolskim objętych jest 19,0%
łącznej powierzchni wszystkich miast. Największy udział w całkowitej powierzchni obszary
podlegające odnowie mają w przypadku miast na prawach powiatu (20,4%), nieco mniejszy
udział w miastach powiatowych (18,7%), najmniejszy natomiast w pozostałych miastach
(18,1%). Duży udział obszarów rewitalizacji w całkowitej powierzchni w miastach na prawach
powiatu wynika z faktu, że dla wszystkich tych miast opracowano programy rewitalizacji.
Podobna analogia występuje w przypadku grupy pozostałych miast. Jak wspomniano
w poprzednim rozdziale, zaledwie około 26% tych ośrodków ma dokumenty strategiczne
z zakresu rewitalizacji. Stąd udział obszarów podlegających odnowie w tych miastach jest
najmniejszy.
Biorąc pod uwagę miasta dysponujące programami rewitalizacji, należy stwierdzić, że
sytuacja kształtuje się odmiennie. Największy udział obszarów rewitalizacji w ogólnej
powierzchni miasta odnotowano w najmniejszych miastach (tab. 4.1). Gdy analizą obejmie
się wyłącznie miasta mające aktualny program rewitalizacji, tj. taki, który swoim horyzontem
czasowym obejmuje minimum 2016 rok, udział ten jest jeszcze większy. Wartości
w przypadku miast na prawach powiatu i miast powiatowych mających program rewitalizacji
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są porównywalne. Analizując jednak miasta z aktualnymi programami rewitalizacji, można
zauważyć, że w ośrodkach pełniących funkcję siedzib powiatów udział obszarów rewitalizacji
wynosi zaledwie 2,4%. Wynika to z faktu, że program rewitalizacji obowiązujący w Koninie
i obejmujący całe miasto jest już nieaktualny. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że
w niniejszym rozdziale w trakcie analizy działań rewitalizacyjnych w Poznaniu wzięto pod
uwagę Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania – trzecia edycja. Jest to dokument
skoncentrowany terytorialnie, obejmujący obszary, na których realizowane są od dłuższego
czasu projekty rewitalizacyjne. Szerzej działania rewitalizacyjne w Poznaniu opisano
w rozdziałach 5 i 6.
Tab. 4.1. Powierzchnia obszarów rewitalizacji w miastach województwa wielkopolskiego
posiadających programy rewitalizacji

Grupy miast

Łączna powierzchnia
obszaru rewitalizacji w
ha
9 088
868
8 806
5 993
10 953
9 449
28 848
16 310

Miasta na prawach powiatu
w tym posiadające aktualny program rewitalizacji
Miasta powiatowe
w tym posiadające aktualny program rewitalizacji
Pozostałe miasta
w tym posiadające aktualny program rewitalizacji
Ogółem
w tym posiadające aktualny program rewitalizacji

Udział powierzchni obszaru
rewitalizacji w całkowitej
powierzchni miast posiadających
program rewitalizacji
20,4%
2,4%
20,1%
19,9%
56,6%
58,1%
26,1%
19,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Średnio obszar rewitalizacji w mieście, dla którego opracowano program rewitalizacji,
zajmuje 26,8% jego powierzchni. Tak duży udział wynika z faktu, że aż w dziewięciu
miastach zdecydowano się objąć działaniami rewitalizacyjnymi całe miasto. Decyzję taką
podjęto przede wszystkim w najmniejszych miastach (Koźmin Wlkp., Luboń, Poniec,
Sieraków, Sulmierzyce, Witkowo), a argumentowana była ona najczęściej niewielką
powierzchnią miasta, niekiedy też zidentyfikowaniem na całym jego obszarze miejsc i zjawisk
o charakterze dysfunkcyjnym, wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych (ryc. 4.1).
Ponadto całe miasto jako obszar problemowy wyznaczono także w Chodzieży i Rawiczu oraz
Koninie. Decyzja podjęta w tym ostatnim mieście szczególnie mocno rzutuje na zwiększenie
całkowitej powierzchni obszarów rewitalizacji w województwie wielkopolskim. Aktualnych
wytycznych w zakresie delimitacji obszarów rewitalizacji nie spełniają także obszary
w dwunastu innych miastach (w Jarocinie, Kleczewie, Kostrzynie, Kórniku, Obornikach,
Odolanowie, Ostrzeszowie, Opalenicy, Szamotułach, Środzie Wlkp., Rogoźnie i Zbąszyniu).
Co istotne, większość tych miast ma wciąż obowiązujące programy rewitalizacji. Mimo to
w sytuacji, gdy władze lokalne zdecydują się na aplikowanie o środki finansowe z Unii
Europejskiej, wymagana będzie aktualizacja istniejących opracowań. W pozostałych
miastach programy rewitalizacji obejmują mniej niż 20% powierzchni. Najmniejszy udział
obszarów rewitalizacji w ogólnej powierzchni odnotowano w Poznaniu (0,45%), Ujściu
(0,69%), Słupcy (1,75%) i Lesznie (3,3%).
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Ryc. 4.1. Udział powierzchni obszarów rewitalizacji w całkowitej powierzchni miasta

* W przypadku Poznania aktualnie obowiązuje Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania
na lata 2014–2030. Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania – trzecia edycja obowiązywał
w latach 2013–2015.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
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Ryc. 4.2. Udział mieszkańców obszaru rewitalizacji w całkowitej liczbie mieszkańców miast
województwa wielkopolskiego

* W przypadku Poznania aktualnie obowiązuje Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania
na lata 2014–2030. Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania – trzecia edycja obowiązywał
w latach 2013–2015.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
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Na obszarach rewitalizacji mieszka ponad 482 tys. osób, co stanowi około 25%
ludności wszystkich miast województwa wielkopolskiego. Z tej liczby większość to
mieszkańcy miast powiatowych, których jest ponad dwukrotnie więcej (ponad 252 tys. osób)
niż mieszkańców pozostałych kategorii miast. Liczba ta stanowi 37% całej ludności miast
powiatowych. W miastach na prawach powiatu na terenach rewitalizacji mieszka prawie 114
tys. osób, co stanowi 14,5% wszystkich mieszkańców miast tej wielkości, a w pozostałych
miastach 116 tys. osób (26,4% mieszkańców miast tej wielkości).
Biorąc pod uwagę wyłącznie miasta, w których sporządzono program rewitalizacji,
należy stwierdzić, że przedstawione powyżej proporcje kształtują się odmiennie. Mieszkańcy
obszarów rewitalizacji mają największy udział w ogólnej liczbie mieszkańców
w najmniejszych miastach (prawie 63%) (tab. 4.2). Gdy analizą obejmie się wyłącznie miasta
mające aktualny program rewitalizacji, udział ten wzrasta do prawie 68%. Z kolei
w przypadku miast powiatowych mieszkańcy stanowią średnio ponad 40% wszystkich
mieszkańców. Zdecydowanie najgorzej na tym tle wypadają miasta na prawach powiatu.
Zaledwie 14,5% osób mieszka na obszarach rewitalizacji, zaś gdy weźmie się pod uwagę
miasta dysponujące aktualnym programem rewitalizacji, wskaźnik ten spada do 5%.
Tab. 4.2. Ludność na obszarach rewitalizacji w miastach województwa wielkopolskiego
posiadających program rewitalizacji
Udział mieszkańców obszaru
rewitalizacji w całkowitej liczbie
mieszkańców
114 289
14,5%
Miasta na prawach powiatu
w tym posiadające aktualny program rewitalizacji
37 742
5,3%
252 056
40,2%
Miasta powiatowe
w tym posiadające aktualny program rewitalizacji
157 477
43,2%
116 034
62,6%
Pozostałe miasta
w tym posiadające aktualny program rewitalizacji
92 887
67,7%
482 379
30,1%
Ogółem
w tym posiadające aktualny program rewitalizacji
288 106
23,7%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
Grupy miast

Liczba mieszkańców na
obszarze rewitalizacji

Średnio w mieście, w którym sporządzono program rewitalizacji, na obszarze
rewitalizacji mieszka 30% wszystkich mieszkańców (ryc. 4.2). Jest to graniczna wartość,
wynikająca z aktualnych wytycznych w zakresie programowania rewitalizacji. Analizując
jednak miasta mające aktualny program rewitalizacji, można dostrzec, że wskaźnik ten
osiąga wartość 23,7%. Próg 30% nie został przekroczony w 18 miastach. Najmniejszy udział
mieszkańców obszaru rewitalizacji w ogólnej liczbie mieszkańców odnotowano w Poznaniu
(2,1%), Słupcy (7,2%) i Ujściu (7,4%). Pomijając miasta, które w całości potraktowane jako
obszar rewitalizacji, należy stwierdzić, że wysoki udział mieszkańców obserwowany był także
w Rogoźnie (89%), Turku (76%), Obornikach (69%) i Czarnkowie (67%).
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4.2. Delimitacja obszarów rewitalizacji
Kolejnym elementem analizy procesu programowania rewitalizacji są badania
w zakresie metod delimitacji obszarów rewitalizacji. Powszechne wśród miast województwa
wielkopolskiego jest wyznaczanie tych obszarów w oparciu o wskaźniki społecznogospodarcze. Korzystano z nich przy sporządzaniu wszystkich 40 programów rewitalizacji,
w których wybrano jedynie fragment miasta do działań rewitalizacyjnych. W przypadku
uznania całego miasta za obszar rewitalizacji pomocniczo wskaźniki wykorzystano w pięciu
miastach: Chodzieży, Koninie, Luboniu, Pońcu i Witkowie. W pozostałych czterech miastach
(w Koźminie Wlkp., Rawiczu, Sierakowie i Zbąszyniu), w których cały obszar objęto
rewitalizacją, zadeklarowano wykorzystanie wizji lokalnych, konsultacji społecznych, analizy
dokumentów strategicznych, a także zgłoszonych postulatów mieszkańców i organizacji
społecznych. Ważnym kryterium w przypadku kilku miast była też analiza strefy ochrony
konserwatorskiej i w oparciu o jej granice wyznaczenie obszaru rewitalizacji.
Zdecydowana większość miast zadeklarowała wykorzystanie wskaźników w oparciu
o przedstawione we wstępie do niniejszego rozdziału wytyczne w zakresie zasad
opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy
JESSICA oraz działania 4.2 WRPO na lata 2007-2013. W przypadku programów
sporządzonych przed 2010 rokiem z kolei deklarowano kierowanie się zapisami „Podręcznika
procedur wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.
Miasta, wybierając wskaźniki z zaproponowanego katalogu, miały jednak pewną dowolność,
która była związana z dostępnością niektórych danych statystycznych, a także
adekwatnością wskaźników do faktycznych potrzeb rewitalizacyjnych. W rezultacie
poszczególne wskaźniki zaproponowane w wytycznych cieszyły się zróżnicowaną
popularnością (ryc. 4.3). Najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem służącym delimitacji
Ryc. 4.3. Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego wykorzystywane w programach
rewitalizacji przy delimitacji obszarów rewitalizacji miast województwa wielkopolskiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie programów rewitalizacji i badania ankietowego.
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obszarów rewitalizacji był poziom ubóstwa, który w większości przypadków mierzony był
liczbą osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców (przykład – ryc. 4.4).
Uwzględniano przy tym osoby, które zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej są uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego. Drugim
pod względem popularności wskaźnikiem był poziom przestępczości, mierzony liczbą
popełnionych przestępstw (i wykroczeń) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (przykład
– ryc. 4.5). Z reguły nie brano przy tym pod uwagę zdarzeń drogowych i przestępstw
gospodarczych.
Ryc. 4.4. Przykładowa analiza poziomu ubóstwa – Liczba osób korzystających z pomocy
społecznej na 1000 mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej

Źródło: Strategia rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej, s. 93

Kolejnym często wykorzystywanym wskaźnikiem był poziom przedsiębiorczości, który
wyrażał się liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców
(przykład – ryc. 4.6). Czwartym pod względem popularności wskaźnikiem był poziom
bezrobocia. W tym przypadku analizowano udział długotrwale bezrobotnych wśród osób
w wieku produkcyjnym lub udział bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej
liczbie bezrobotnych. Kolejnym wskaźnikiem były warunki mieszkaniowe, oceniane
najczęściej poprzez liczbę mieszkań wybudowanych przed 1989 rokiem w stosunku do liczby
mieszkań ogółem, a niekiedy także w oparciu o liczbę budynków mieszkalnych bez
wodociągu w stosunku do liczby mieszkań ogółem lub liczbę budynków zagrożonych
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wyburzeniem albo przeznaczonych do wyburzenia w stosunku do liczby mieszkań ogółem.
Każdy z powyższych wskaźników został wykorzystany przez ponad połowę miast, w których
sporządzono program rewitalizacji. Pozostałe wskaźniki cieszyły się już dużo mniejszą
popularnością. W jednym na pięć przypadków analizowano wskaźniki demograficzne, w tym
najczęściej liczbę ludności w wieku poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców, a w niektórych
przypadkach również liczbę ludności w wieku produkcyjnym na 1000 mieszkańców. Jeszcze
rzadziej wykorzystywanym wskaźnikiem był poziom wykształcenia, który wyrażał się liczbą
osób z wykształceniem podstawowym na 1000 mieszkańców lub liczbą młodzieży nie
kontynuującej nauki na 1000 mieszkańców. Najrzadziej stosowanym wskaźnikiem był poziom
zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. W dwóch miastach (w Kościanie i Rogoźnie)
do analizy wskaźnikowej użyto także wyników badań ankietowych. Wśród innych
pojawiających się wskaźników można wymienić saldo migracji, liczbę osób bezrobotnych
poszukujących pracy, liczbę obiektów wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji
zabytków, udział obszaru objętego ochroną konserwatorską w całkowitej powierzchni, liczbę
obiektów użyteczności publicznej na km2, udział terenów zieleni w ogólnej powierzchni.
Średnio w badanych miastach wykorzystywano 4 wskaźniki społeczno-gospodarcze. Tylko
w trzech miastach zadeklarowano wykorzystanie mniej niż trzech wskaźników (w Kleczewie,
Środzie Wlkp. i Szamotułach). Najszerszą analizę mierników wykonano z kolei w Kościanie
i Ostrzeszowie (8 wskaźników).
Ryc. 4.5. Przykładowa analiza poziomu
przestępczości - Liczba przestępstw,
wykroczeń i interwencji Straży Miejskiej
w Kościanie

Ryc. 4.6. Przykładowa analiza poziomu
przedsiębiorczości - Liczba przedsiębiorców
na 1000 mieszkańców w Czempiniu

Źródło: Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich
i Poprzemysłowych Miasta Kościana
na lata 2010-2015. s. 73

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta
Czempinia, s. 80.
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W ramach Programu Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013–2023 rewitalizacją objęto
całe miasto. Zostało ono jednak podzielone na sześć obszarów, dla których w różny sposób
uzasadniono konieczność objęcia działaniami naprawczymi. W przypadku centrum oparto
się na siedmiu wskaźnikach rozwoju społecznego gospodarczego, które wskazywały na
najtrudniejszą sytuację społeczno-gospodarczą i środowiskową w tej części miasta.
Uwzględnienie pozostałych obszarów uzasadniono natomiast występowaniem w ich
granicach licznych terenów i obiektów wyraźnie zdegradowanych i niezdolnych do pełnienia
funkcji prorozwojowych, wymagających zdecydowanych działań rewitalizacyjnych w celu
przywrócenia bądź nadania im nowej roli w życiu społecznym lub gospodarczym miasta.
Taką możliwość dopuszczały wytyczne w zakresie zasad opracowania programów
umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz działania 4.2
WRPO na lata 2007-2013.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Ostrzeszowa na lata 2006–2015 przy delimitacji
obszaru rewitalizacji zadeklarowano wykorzystanie aż ośmiu wskaźników rozwoju
społeczno-gospodarczego. Nie były to jedyne kryteria wyboru. Jako dodatkowe
uwarunkowania wymieniono także:
− dążenie do poprawy wizerunku miasta poprzez odnowę istniejących budynków,
zagospodarowanie dotąd niewykorzystanych przestrzeni oraz zwiększenie ilości obiektów
o charakterze sportowo-rekreacyjnym;
− dążenie do poprawy funkcjonalności komunikacyjnej miasta poprzez modernizację istniejących i budowę nowych elementów infrastruktury drogowej, tj. chodników, dróg, ścieżek
rowerowych, parkingów, rond itp.;
− troskę o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców miasta oraz środowisko naturalne;
− dbałość o zrównoważony rozwój całego miasta, pozyskiwanie nowych inwestorów,
obniżenie istniejącego poziomu bezrobocia, podniesienie poziomu życia mieszkańców
miasta oraz jego atrakcyjności turystycznej.

4.3. Charakterystyka obszarów rewitalizacji
Wiele ciekawych spostrzeżeń niesie ze sobą pogłębiona analiza położenia obszarów
rewitalizacji, ich typologii, a także występujących problemów. Obszary podlegające odnowie
w miastach województwa wielkopolskiego w przeważającej części składają się z kilku
podobszarów i rozmieszczone są w różnych częściach miast (ryc. 4.7). Wyłącznie centrum
objęto działaniami naprawczymi w 30% ośrodków. Są to najczęściej najmniejsze miasta
(7 miast) oraz miasta powiatowe (6 miast). W pozostałych przypadkach, co szerzej
analizowano w poprzednich podrozdziałach, podjęto decyzję o zakwalifikowaniu całej
powierzchni miasta do rewitalizacji. W żadnym mieście obszary rewitalizacji nie są położone
wyłącznie na peryferiach.

67

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Ryc. 4.7. Położenie obszarów rewitalizacji w miastach województwa wielkopolskiego

30,4%

kilka obszarów w różnych
częściach miasta
całe miasto
52,2%
tylko centrum

19,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Jedne z największych obszarów poprzemysłowych w województwie wielkopolskim zostały
wyznaczone w Zintegrowanym Planie Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla
Miasta Kalisza do roku 2020. Stanowią je przede wszystkim nieruchomości po starej fabryce
Flakowicza i Pułaskiego oraz po Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Kalpo”. Założono przy
tym, że wyprowadzenie obszarów dotkniętych degradacją fizyczną i wykluczeniem
społecznym ze stanów kryzysowych, w tym terenów poprzemysłowych, pozwoli na
zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta, jego integrację przestrzenno-funkcjonalną,
wzmocnienie kapitału ludzkiego oraz zwiększenie atrakcyjności Kalisza dla mieszkańców,
turystów i inwestorów. Stworzy to warunki do zmniejszania koncentracji problemów
społecznych, tym samym doprowadzi do poprawy wewnętrznej spójności obszarów
miejskich. Uruchomi mechanizmy przeciwdziałania dalszej dekapitalizacji obszarów
poprzemysłowych i zaktywizuje ich potencjał rozwojowy wraz z ich ponownym
zagospodarowaniem pod nowe funkcje gospodarcze.
Przeważającym typem obszaru rewitalizacji w miastach województwa wielkopolskiego
jest śródmieście (ryc. 4.10). Biorąc pod uwagę łączną powierzchnię tych terenów w aktualnie
obowiązujących lub ostatnich obowiązujących programach rewitalizacji, należy stwierdzić, że
stanowią one aż 61% wszystkich obszarów rewitalizacji. Zostały wyznaczone we wszystkich
miastach. W sumie dotyczy ich 95% programów rewitalizacji. Drugim pod względem
popularności obszarem rewitalizacji są tereny poprzemysłowe, które obejmują około 11%
obszarów podlegających odnowie. Zostały one wyznaczone w minimum 13 miastach.
W wielu ośrodkach obejmują niewielkie powierzchnie (m.in. w Kościanie, Śremie i Turku),
bowiem do rewitalizacji wybrano pojedyncze nie działające już zakłady produkcyjne. Jedyny
program sporządzony wyłącznie z myślą o terenach poprzemysłowych powstał w 2012 roku
w Pile. Ponadto w Poznaniu opracowywano program przeznaczony dla terenów
poprzemysłowych i powojskowych. W niektórych innych miastach zdecydowano się
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uwypuklić znaczenie rewitalizacji terenów poprzemysłowych, umieszczając je w nazwie
dokumentu (m.in. w Kaliszu i Kościanie).
Ryc. 4.8. Obszar śródmiejski objęty
rewitalizacją w Mosinie

Ryc. 4.9. Obszar śródmiejski objęty
rewitalizacją – Śródka w Poznaniu

Fot. Przemysław Ciesiółka

Fot. Przemysław Ciesiółka

Ryc. 4.10. Typy obszarów rewitalizacji wyznaczone w programach rewitalizacji miast
województwa wielkopolskiego*
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* w powyższej analizie nie ujęto miast objętych w całości programem rewitalizacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Czwartym pod względem popularności obszarem rewitalizacji są tereny powojskowe
(prawie 8%). Warto dodać, że dla terenów tych sporządzono dwa osobne programy w Pile,
które obejmowały lata 2004-2013, a następnie 2009-2015. Obecnie w mieście obowiązuje
wspomniany powyżej dokument obejmujący tereny poprzemysłowe i powojskowe. Kolejnym
istotnym obszarem rewitalizacji są tereny o szczególnych walorach przyrodniczych, które
zajmują łącznie 3% wszystkich obszarów rewitalizacji. Zostały one wyznaczone w minimum
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6 miastach i obejmują z reguły tereny parków i skwerów, a niekiedy też obszary rekreacyjne
nad położonymi w granicach miast jeziorami. Również 3% stanowią osiedla blokowe, których
największy obszar objęty humanizacją występuje w Czarnkowie, Turku i Pleszewie.
Pozostałe tereny objęte rewitalizacją, w tym pokolejowe, zabudowy jednorodzinnej, dawnych
wsi włączonych w granice miast i tereny sportowe nie odgrywają większej roli w programach
rewitalizacji miast województwa wielkopolskiego.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Kórnika na lata 2013-2020 , podobnie jak
w większości miast tej wielkości, wyznaczono obszar rewitalizacji obejmujący centrum.
W jego granicach zlokalizowane są najważniejsze dla mieszkańców i turystów miejsca,
w tym Rynek i Zamek wraz z Arboretum. Przeważa zabudowa mieszkaniowa śródmiejska,
jednorodzinna oraz usługowa. Na tym obszarze usytuowana jest także większość obiektów
wpisanych do rejestru zabytków, w tym m.in. zespół kościoła parafialnego pw. Wszystkich
Świętych, ratusz w Kórniku, pl. Niepodległości, zespół zamkowy, układ urbanistyczny Bnina,
kościoł pw. św. Wojciecha i ratusz w Bninie. Obszar ten pełni rolę centrum życia
kulturalnego. Znajdują się tam budynki publiczne, tj. Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy
Społecznej, szkoły, przedszkola i biblioteki. Działania na tym terenie mają przyczynić się do
rozwoju turystyki, podniesienia poziomu życia mieszkańców oraz doprowadzić do
zahamowania odpływu ludności.
Ryc. 4.11. Obszary rekreacyjne objęte
rewitalizacją w Ostrowie Wlkp.

Ryc. 4.12. Obszary powojskowe objęte rewitalizacją
w Pile.

Fot. Przemysław Ciesiółka

Fot. Agata Krzyżaniak

Typ obszaru objętego rewitalizacją silnie rzutuje na zdiagnozowane na nim problemy.
Władze miast województwa wielkopolskiego największe zagrożenie upatrują w pogarszaniu
się sfery przestrzennej obszarów rewitalizacji (ryc. 4.13). Uznały one bowiem degradację
infrastruktury technicznej, substancji mieszkaniowej i obiektów zabytkowych oraz
ograniczoną dostępność komunikacyjną za kluczowe problemy na tych obszarach. Równie
istotne jest jednak wykluczenie społeczne, które dotyka z reguły mieszkańców terenów
śródmiejskich. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w ankiecie problem ten najczęściej
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spośród wszystkich wymieniany był na pierwszym miejscu. Mniejsze znaczenie natomiast
mają inne problemy społeczne, takie jak wysokie bezrobocie, duża przestępczość oraz
zwiększony odpływ ludności. Co ciekawe, były to jednak najważniejsze wskaźniki, brane pod
uwagę przy wyborze obszarów do rewitalizacji. Za mniej istotne uznano pogorszenie się
środowiska przyrodniczego, jak również takie kwestie, jak niewykorzystany potencjał
rozwojowy lub niski poziom przedsiębiorczości. Średnio każde z przebadanych miast
wskazało minimum pięć problemów występujących na obszarach rewitalizacji.
Ryc. 4.13. Problemy występujące na obszarach objętych rewitalizacją w miastach województwa
wielkopolskiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

4.4. Podsumowanie
Wyznaczenie obszaru rewitalizacji jest kluczowym etapem sporządzania programu
rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne podejmowane w kolejnych latach powinny bowiem
dotyczyć wyłącznie delimitowanego obszaru. W miastach województwa wielkopolskiego
rewitalizacją objęto przede wszystkim śródmieścia. W mniejszym stopniu dotyczy ona także
terenów poprzemysłowych, nadrzecznych i powojskowych. Inne obszary mają dużo mniejsze
znaczenie. Wydaje się zatem, że propagowane obecnie przez Unię Europejską oraz
planowane ustawodawstwo w zakresie rewitalizacji, objęcie w pierwszej kolejności odnową
zdegradowanych terenów mieszkaniowych jest słuszne, idzie bowiem w parze
z zamierzeniami władz lokalnych.
Należy jednocześnie podkreślić, że w przeważającej części programów rewitalizacji
wyznaczone obszary są zbyt duże, by mogły zostać objęte wsparciem w najbliższej
perspektywie finansowej 2014-2020. W dziewięciu przypadkach rewitalizacją objęto całe
miasta, co dyskwalifikuje te programy z punktu widzenia obowiązujących aktualnie
wytycznych dotyczących tworzenia programów rewitalizacji. W kolejnych dziesięciu
ośrodkach zarówno powierzchnia, jak i liczba mieszkańców przekracza dopuszczalne
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poziomy 20% powierzchni miasta i 30% ludności miasta. W dwóch miastach zbyt duża jest
tylko powierzchnia, a w trzynastu – liczba mieszkańców. W rezultacie z 49 miast, które mają
programy rewitalizacji, zaledwie w 15 spełnione są aktualne wymogi. Z tej liczby aktualne
opracowania w zakresie odnowy obszarów zdegradowanych obowiązują w dziesięciu
miastach: Czempiniu, Gostyniu, Grodzisku Wlkp., Kaliszu, Kleczewie, Lesznie,
Międzychodzie, Poznaniu, Słupcy i Wrześni. Oznacza to, że jedynie w tych ośrodkach
możliwe będzie aplikowanie o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej, w oparciu
o istniejące dokumenty. W pozostałych miastach konieczna będzie aktualizacja opracowań
bądź sporządzenie nowych. Z tych względów rodzi się pytanie, czy wytyczne UE nie są zbyt
restrykcyjne. Ograniczenie powierzchni i liczby mieszkańców, szczególnie w mniejszych
miastach, może sprawić, że rewitalizacją będą obejmowane pojedyncze ulice. Niewielka
skala działań może nie odpowiadać faktycznym potrzebom. W takich przypadkach należy
zintensyfikować działania na tych obszarach, a także stale monitorować postęp w realizacji
programu rewitalizacji. Ciągła obserwacja zachodzących zmian sprawi, że możliwa będzie
zmiana granic obszaru w sytuacji, gdy określone na wstępie cele zostaną osiągnięte.
W rezultacie kolejny zdegradowany obszar możliwy będzie do objęcia działaniami
naprawczymi.
Miasta województwa wielkopolskiego w większości wyznaczają obszary rewitalizacji
w oparciu o wskaźniki zaproponowane w wytycznych w zakresie programowania środków na
rewitalizację z Unii Europejskiej. Najpopularniejsze z nich to poziom ubóstwa, poziom
przestępczości, poziom przedsiębiorczości, warunki mieszkaniowe i bezrobocie. Z każdego
z nich skorzystano w minimum połowie ośrodków. Należy przy tym zwrócić uwagę, że ich
wybór często warunkowany jest dostępnością danych statystycznych. Jednocześnie
wskaźniki te jedynie częściowo odpowiadają największym problemom zdiagnozowanym
przez włodarzy miast na obszarach rewitalizacji. Najważniejszym problemem jest degradacja
infrastruktury technicznej, która jako wskaźnik wykorzystywana jest niezwykle rzadko. Z kolei
często używany wskaźnik przestępczości jest wymieniany na odległym miejscu spośród
potencjalnych zagrożeń. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku analizy poziomu
przedsiębiorczości mieszkańców. Takie rozbieżności można tłumaczyć zbyt silnym
utożsamianiem działań rewitalizacyjnych ze sferą inwestycyjną, ale także dostępnością
danych, a co za tym idzie – możliwościami zmierzenia degradacji infrastruktury technicznej.
Wydaje się jednak, że włodarze miast często nie dostrzegają problemów społecznych jako
podstawy działań rewitalizacyjnych lub je po prostu deprecjonują względem problemów
przestrzennych. Pokutuje wielokrotnie wspominane w niniejszym opracowaniu zbyt silne
powiązanie działań rewitalizacyjnych z modernizacją budynków. Z tych względów wskazana
jest intensywna współpraca instytucji zarządzających środkami pomocowymi na rewitalizację
z pracownikami urzędów miast i gmin, w celu wypracowania wskaźników, które z jednej
strony będą dotyczyć aspektów społecznych, a z drugiej strony odpowiadać faktycznym
problemom obszarów rewitalizowanych.
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Barłomiej Kołsut

Rozdział 5. Charakterystyka projektów rewitalizacyjnych
na obszarach problemowych w miastach województwa wielkopolskiego
Trudno jednoznacznie rozgraniczyć szereg pojęć stosowanych do określenia
planowanych i realizowanych działań naprawczych na obszarach zdegradowanych. W części
postulatywnej programów rewitalizacji wymienia się najczęściej „cele”, „działania”, „zadania”,
„projekty”, „podprojekty” lub „przedsięwzięcia” rewitalizacyjne. Rozgraniczenie tych pojęć
i sformułowanie ich uniwersalnych definicji nie jest łatwym zadaniem, o czym świadczy brak
takich definicji w literaturze przedmiotu. Jedną z pierwszych prób ustalenia zakresu
rzeczowego konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podjęto w wytycznych w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, w których określono definicję
projektu rewitalizacyjnego. W świetle tego dokumentu jest nim „projekt w rozumieniu art. 2
pkt 18 ustawy, wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji
i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów lub logicznie powiązany z treścią i celami
programu, zgłoszony do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy
strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego; wynikanie
projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza wskazanie go wprost
w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych,
uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych”. Jest to dość precyzyjna definicja, choć
trzeba pamiętać, że wprowadzono ją dopiero w 2015 roku, a programy rewitalizacji poddane
analizie w niniejszym opracowaniu były uchwalane przed tym rokiem. W związku z tym
w wielu przypadkach ich treść nie odpowiada sformułowanym wytycznym.
Wobec braku jasnej i jednoznacznej definicji pochodzącej z literatury przedmiotu lub
dokumentów programowych i prawnych, w niniejszym opracowaniu wszystkie działania
naprawcze traktować się będzie jako projekty rewitalizacyjne, tj. możliwie najbardziej
skonkretyzowane przedsięwzięcia zrealizowane lub zaplanowane do realizacji na obszarach
problemowych, wynikające z programu rewitalizacji. W wyjątkowych sytuacjach jako projekty
rewitalizacyjne traktowane będą również przedsięwzięcia nie wymienione w programie
rewitalizacji, a wskazane przez gminy w badaniu ankietowym i wynikające z innych
dokumentów programowych (planu odnowy miejscowości, strategii rozwoju miasta, planu
rozwoju lokalnego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).
Analizowane projekty rewitalizacyjne starano się początkowo rozdzielić na trzy
zasadnicze grupy obejmujące przedsięwzięcia (1) zaplanowane (określone w programie
rewitalizacji), z których pewną część można uznać (na podstawie informacji z badania
ankietowego) za (2) zrealizowaną, a pozostałe za (3) niezrealizowane. Wyodrębnienie tych
trzech grup jest z pozoru prostym zadaniem. Jednak w praktyce okazało się niemożliwe do
wykonania. Głównie dlatego, że wiele miast dość elastycznie i z dużą swobodą wpisywało do
swoich programów projekty rewitalizacyjne. W odniesieniu do przedsięwzięć komunalnych
(które najczęściej są dość dobrze opisane i oszacowane) problem ten jest jeszcze
stosunkowo niewielki. Natomiast w przypadku projektów zewnętrznych (zgłaszanych przez
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podmioty niezależne od miasta opracowującego program) można odnieść wrażenie, że nie
podlegały one żadnej selekcji. Czasami miasta wprost określały zbiór tych przedsięwzięć jako
„wykaz wniosków o umieszczenie projektów w miejskim programie rewitalizacji”, co poddaje
w wątpliwość, czy należy je traktować jako zaplanowane. Dodatkowo, taki status projektów
zewnętrznych znacznie utrudnia, a niekiedy całkowicie uniemożliwia weryfikację ich realizacji.
Dlatego zdecydowano się nie wyodrębniać drugiej grupy działań naprawczych, tj. projektów
niezrealizowanych, i skupiono się na opisie przedsięwzięć planowanych i zrealizowanych,
przy czym szczególną uwagę poświęcono tej ostatniej grupie.
W celu dokonania analizy projektów rewitalizacyjnych w miastach województwa
wielkopolskiego wykorzystano dwie techniki pozyskiwania informacji: (1) analizę przyjętych
dokumentów rewitalizacyjnych oraz (2) ankietę skierowaną do wszystkich miast
województwa. Pierwsza z wymienionych technik służyła zebraniu danych dotyczących
planowanych przedsięwzięć, natomiast ankieta – wyodrębnieniu tych, które zostały
zrealizowane. W ten sposób utworzono bazę danych o projektach, która zawierała
następujące informacje:
− tytuł projektu,
− podmiot (podmioty) uczestniczące w realizacji,
− czas realizacji,
− koszt finansowy,
− źródło finansowania (dot. projektów zrealizowanych).
Tab. 5.1. Zakres zgromadzonej bazy informacji o zaplanowanych projektach rewitalizacyjnych
w miastach województwa wielkopolskiego
Cecha

Dostępne dane
(liczba projektów)
1 374

Brak danych
(liczba projektów)
0

Nazwa projektu
Podmiot (podmioty)
1 313
61
uczestniczące w realizacji
Czas realizacji
671
703
Koszt finansowy
1 019
355
Źródło: Opracowanie własne na podstawie programów rewitalizacji i badania ankietowego.

Tab. 5.2. Zakres zgromadzonej bazy informacji o zrealizowanych projektach rewitalizacyjnych
w miastach województwa wielkopolskiego
Cecha

Dostępne dane
(liczba projektów)
531

Brak danych
(liczba projektów)
0

Nazwa projektu
Podmiot (podmioty) uczestniczące
509
w realizacji
Koszt finansowy
375
Źródło finansowania
321
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

22
156
210

Następnie te szczegółowe dane zostały poddane analizie i przetworzeniu w celu
wyszukania pewnych prawidłowości i uogólnień, głównie poprzez zastosowanie różnego
rodzaju typologii. Trzeba jednak w tym miejscu dodać, że jakość dostępnego materiału
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faktograficznego była zróżnicowana. Dane opisujące projekty rewitalizacyjne pochodzące
zarówno z dokumentów programowych, jak i zebranych ankiet są w niektórych miejscach
niepełne lub nieprecyzyjne (tab. 5.1, 5.2), o czym świadczą poniższe przykłady.
Ryc. 5.1. Liczba projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji
w miastach województwa wielkopolskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
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Po pierwsze, zdarzały się sytuacje, że miasta nie definiowały szczegółowo określonych
w programie projektów, tzn. nie opisywały ich zakresu czasowego i/lub kosztu finansowego
itd. Powstały tym samym „luki” informacyjne, które trudno wypełnić. Po drugie, część zapisów
programowych wydaje się mało wiarygodna z punktu widzenia realności wykonania (np.
w programach wpisywano projekty znacznie wykraczające poza możliwości finansowe
miasta) lub profesjonalnego sposobu szacowania kosztów i czasu realizacji przedsięwzięć
(niektóre z nich wydają się wyraźnie przeszacowane, a czas realizacji wysoce orientacyjny).
Niewielka wiarygodność niektórych założeń projektowych wynika z pewnością
z ograniczonych środków finansowych przeznaczanych na studia wykonalności lub rzetelne
opracowania szacunkowe. Nie jest to oczywiście sprawa szczególnie istotna z punktu
widzenia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ma ona przełożenie wyłącznie na jakość
dokumentów programowych, a więc planistyczną stronę podejmowanych działań. Te
ograniczenia muszą jednak zostać uwzględnione przy interpretacji ostatecznych wyników
zaplanowanych projektów rewitalizacyjnych.
Wykorzystując opisane wyżej techniki badawcze, zidentyfikowano łącznie 1 374
zaplanowane projekty rewitalizacyjne (znajdujące się w programach rewitalizacji lub
wymienione w badaniu ankietowym), spośród których 507 zostało zrealizowanych lub jest
w trakcie realizacji. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowało (głównie w programach
rewitalizacji) 58 ze 111 miast województwa wielkopolskiego (52%), a 52 (47%) zrealizowały
lub są w trakcie realizacji przynajmniej jednego z nich (zob. ryc. 5.1).
Charakterystyka działań naprawczych na obszarach problemowych zostanie dokonana
w następującym układzie. Na początek zostanie przedstawiona proponowana typologia
projektów rewitalizacyjnych uwzględniająca przedmiot realizacji projektu. Następnie analizie
poddane zostaną podmioty realizujące przedsięwzięcia. Kolejna część dotyczyć będzie
aspektów finansowych działań, tj. kosztów realizacji projektów oraz źródeł ich finansowania.
Na koniec rozdziału zostaną zaprezentowane wybrane konkretne działania naprawcze (tzw.
dobre praktyki) oraz zakres przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji po 2015 roku.

5.1. Typologia projektów rewitalizacyjnych
Duża liczba podejmowanych działań naprawczych na obszarach problemowych
skłania do dokonywania różnego rodzaju typologii, których celem jest zazwyczaj
uporządkowanie i synteza obszernych i niejednorodnych zbiorów informacji. Wykorzystywane
dotychczas typologie i klasyfikacje przedsięwzięć rewitalizacyjnych są na ogół różne
i dotyczą odmiennych kryteriów. Bardzo popularne jest stosowanie podziału projektów na (1)
przestrzenne (inaczej: inwestycyjne, infrastrukturalne lub techniczne), (2) społeczne i (3)
gospodarcze, co odpowiada trzem zasadniczym aspektom rewitalizacji. Zdarza się również,
że (w myśl głównej idei rewitalizacji, tj. jej zintegrowanego charakteru) w analizach działań
naprawczych wprowadza się dodatkową kategorię – projektów zintegrowanych. Rozróżnienie
to jest jednak dość niejednoznaczne i trudne do wprowadzenia w praktyce. Powstają bowiem
wątpliwości, jak zaklasyfikować takie projekty, jak na przykład przebudowa budynku oraz
nadanie mu nowych funkcji związanych z pomocą społeczną świadczoną na rzecz
mieszkańców – czy jest to projekt wyłącznie przestrzenny, czy spełnia także kryteria projektu
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społecznego. Tego rodzaju wątpliwości jest wiele i towarzyszą one większości analizowanych
działań. Dodatkowo bardzo trudno jest wyodrębnić w miastach projekty zintegrowane.
Określenie to nie wyjaśnia bowiem, czy chodzi o (1) projekty, które same w sobie stanowią
pewien pakiet przedsięwzięć wzajemnie ze sobą powiązanych (tworząc tym samym swoiste
„multiprojekty”), czy też o (2) działania powiązane (a więc zintegrowane) z innymi projektami
na obszarze problemowym. Wszelkie wspomniane tu ograniczenia stosowanej dotychczas
popularnej typologii przedsięwzięć rewitalizacyjnych utrudniają dokonywanie jednoznacznych
grupowań i wyciąganie w pełni zrozumiałych wniosków. Dlatego zdecydowano się
wprowadzić do niej pewne modyfikacje, których celem jest zmniejszenie rodzących się
często wątpliwości co do interpretacji uzyskanych wyników.
Tab. 5.3. Podstawowe typy projektów rewitalizacyjnych zaplanowanych i zrealizowanych
w miastach województwa wielkopolskiego
Typ

Liczba projektów
Zaplanowanych Zrealizowanych

Opis

Projekty polegające na budowie nowej lub
rozbudowie, modernizacji, naprawie istniejącej
infrastruktury, tj. budynków, obiektów, urządzeń
1 235
niezbędnych do dobrego funkcjonowania
społeczeństwa i gospodarki.
Projekty zmierzające do rozwoju kapitału ludzkiego
i społecznego oraz zmniejszające zakres wykluczenia
Społeczne
społecznego, realizowane poprzez różnego rodzaju
137
interakcje międzyludzkie (warsztaty, szkolenia,
terapie), niebędące projektami infrastrukturalnymi.
Projekty wspierające rozwój lokalnej gospodarki
Gospodarcze
10
niebędące projektami infrastrukturalnymi.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie programów rewitalizacji i badania ankietowego.
Infrastrukturalne
(techniczne,
inwestycyjne)

385

93

2

Przyjęta w niniejszym opracowaniu podstawowa typologia projektów rewitalizacyjnych
składa się z dwóch poziomów. W pierwszej kolejności zbiór zaplanowanych i zrealizowanych
przedsięwzięć podzielono na trzy grupy (tab. 5.3):
1) Projekty infrastrukturalne – przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie nowej
lub rozbudowie, modernizacji, naprawie istniejącej infrastruktury, tj. obiektów
niezbędnych do sprawnego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Jest to
najbardziej popularny typ projektów rewitalizacyjnych. Ich szczegółowy opis (z podziałem
na podtypy) zostanie przedstawiony w dalszej części opracowania.
2) Projekty społeczne – przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju kapitału ludzkiego
i społecznego oraz zmniejszające poziom wykluczenia społecznego, realizowane
poprzez różnego rodzaju interakcje międzyludzkie (warsztaty, szkolenia, terapie i in.), nie
będące projektami infrastrukturalnymi. Jest to relatywnie liczna grupa, stanowiąca zbiór
137 zaplanowanych i 93 zrealizowanych przedsięwzięć. Wśród nich przeważają działania
skierowane do dzieci i młodzieży (głównie o charakterze edukacyjnym) oraz osób
dorosłych z różnego rodzaju problemami społecznymi, w tym osób bezrobotnych,
uzależnionych, niepełnosprawnych.
3) Projekty gospodarcze – przedsięwzięcia „miękkie” zmierzające do rozwoju lokalnej
gospodarki, nie będące projektami infrastrukturalnymi i społecznymi. Jest to nieliczna
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grupa działań. W świetle zgromadzonych informacji można sformułować dość pewny
wniosek mówiący o tym, że bezpośrednie wsparcie gospodarki na obszarach
problemowych odbywa się głównie poprzez przedsięwzięcia infrastrukturalne, polegające
na budowie, rozbudowie lub modernizacji budynków, pomieszczeń, urządzeń.
Zdecydowanie najliczniejszy zbiór (spośród trzech ww. grup) tworzą projekty
infrastrukturalne. Dlatego ten typ przedsięwzięć podzielono na 7 podtypów. W poniższym
fragmencie opisano każdy z nich wraz z przykładowymi przedsięwzięciami, natomiast
w tabeli 5.4 przedstawiono ich liczbę z podziałem na projekty zaplanowane i zrealizowane.
Tab. 5.4. Typy rewitalizacyjnych projektów infrastrukturalnych zaplanowanych i zrealizowanych
w miastach województwa wielkopolskiego
Typ

Liczba projektów
Zaplanowanych
330
259
175
175
169
64

Zrealizowanych
Infrastrukturalno-społeczne
128
Infrastrukturalno-mieszkaniowe
38
Infrastrukturalno-transportowe
61
Infrastrukturalno-gospodarcze
45
Infrastrukturalno-rekreacyjne
58
Infrastrukturalno-środowiskowe
34
Infrastrukturalne
63
21
w przestrzeni publicznej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie programów rewitalizacji i badania ankietowego.

Projekty infrastrukturalno-społeczne – przedsięwzięcia polegające na budowie,
rozbudowie lub modernizacji infrastruktury służącej realizacji podstawowych usług
społecznych (administracyjnych, edukacyjnych, zdrowotnych, kultury, pomocy społecznej itp.)
oraz obiektów sakralnych (kościoły, klasztory, opactwa itp.) – to najliczniejsza grupa
projektów, zarówno zaplanowanych (330), jak i zrealizowanych (128). Wśród nich dominują
przedsięwzięcia
związane
z
infrastrukturą
edukacyjną
(rozbudowa,
remonty
i
termomodernizacje
przedszkoli,
szkół
podstawowych,
gimnazjów
i
szkół
ponadgimnazjalnych). Dość liczną grupę stanowią również przedsięwzięcia dotyczące
infrastruktury pomocy społecznej (adaptacje budynków na domy pomocy społecznej, remonty
obiektów świadczących pomoc na rzecz osób uzależnionych), lokalnej kultury (przebudowy
i modernizacje budynków ośrodków kultury, bibliotek publicznych) oraz ochrony zdrowia
(remonty szpitali, budowa nowych oddziałów szpitalnych, modernizacje ośrodków zdrowia).
Osobną podkategorią tego rodzaju działań są renowacje zabytkowych kościołów, klasztorów
i kaplic, ewentualnie ich części (zabytkowe ołtarze, organy itp.).
Projekty infrastrukturalno-mieszkaniowe – przedsięwzięcia polegające na budowie lub
poprawie stanu infrastruktury mieszkaniowej (renowacje, wymiany poszycia dachowego,
termomodernizacje, remonty elewacji itp.) – to dość liczna grupa działań, szczególnie
w sferze planistycznej (ich liczba wynosi nieco poniżej 260). W grupie projektów
zrealizowanych tego rodzaju przedsięwzięcia są już znacznie rzadziej spotykane
(38 zrealizowanych). Ta duża dysproporcja między liczbą projektów zaplanowanych
i zrealizowanych wynika przede wszystkim z tego, że w kilku miastach do programów
rewitalizacji wpisywano osobno każde szczegółowe działanie zaplanowane przez
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spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, polegające na termomodernizacji danego budynku
lub wymianie kabin windowych. Skrajnym przykładem jest jeden z programów rewitalizacji,
w którym umieszczono około 130 projektów termomodernizacji lub wymiany kabin windowych
w budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych.
Projekty infrastrukturalno-transportowe to przedsięwzięcia polegające na budowie
nowej lub rozbudowie, modernizacji, naprawie istniejącej infrastruktury transportowej (drogi
samochodowe, ścieżki rowerowe, chodniki, parkingi, dworce). Tego typu projekty są dość
często wpisywane do programów rewitalizacji (175 projektów zaplanowanych), a spora część
z nich jest realizowana (61 projektów). Wśród przedsięwzięć drogowych pojawiają się
najczęściej projekty przebudowy i modernizacji ulic w strefie śródmiejskiej. Czasami zdarza
się, że miasta wpisują do programów działania związane z budową i/lub modernizacją dróg
poza historycznym centrum, w tym również obwodnic i ram komunikacyjnych (np.
wewnętrzna obwodnica miasta Piły). W ostatnim czasie popularną grupą projektów są
przedsięwzięcia polegające na modernizacji obiektów dworcowych (pełniących dotychczas
funkcje transportowe lub transportowo-mieszkaniowe) i nadaniu im nowych, dodatkowych
funkcji (najczęściej komercyjnych).
Projekty infrastrukturalno-gospodarcze to przedsięwzięcia polegające na budowie,
adaptacji, modernizacji obiektów służących lokalnej gospodarce (w tym przedsięwzięcia
komercyjne na obszarach poprzemysłowych i powojskowych). Jak już wspomniano, wsparcie
lokalnej gospodarki na obszarach problemowych odbywa się głównie poprzez projekty
infrastrukturalne. Ich liczba (175 zaplanowanych i 45 zrealizowanych) jest podobna do liczby
projektów infrastrukturalno-transportowych. Wśród tego typu przedsięwzięć można wyróżnić
działania związane z budową lub adaptacją budynków poprzemysłowych na centra
handlowo-usługowe (np. Galerie Goplana w Lesznie i Vivo w Pile), budową obiektów
instytucji wsparcia rozwoju lokalnej gospodarki (np. inkubatory przedsiębiorczości w Pile
i Lesznie, Park Przemysłowy w Ostrowie Wielkopolskim, Poznański Park TechnologicznoPrzemysłowy, Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych w Pile)
lub szereg pojedynczych projektów małych i średnich przedsiębiorstw rozwijających ich
własny biznes (restauracje, hotele i in.).
Projekty infrastrukturalno-rekreacyjne to przedsięwzięcia dotyczące szeroko pojętej
infrastruktury spędzania czasu wolnego (boiska sportowe, baseny, parki, zieleńce). Skala
tego typu działań jest podobna do wyżej opisanych projektów infrastrukturalnotransportowych i infrastrukturalno-gospodarczych (169 zaplanowanych i 58 zrealizowanych).
Najczęściej spotykane są projekty modernizacji lub budowy boisk i hal sportowych,
ewentualnie ich części (np. w Chodzieży, Obornikach, Pile, Wolsztynie, Sompolnie,
Murowanej Goślinie i Książu Wielkopolskim) oraz rewaloryzacji, restauracji lub urządzenia
szeroko pojętej „zielonej infrastruktury” w mieście (np. parki miejskie w Sierakowie
i Wolsztynie, tereny zieleni w Poznaniu i Pile, nabrzeża rzek w Koninie, Pile, Ujściu,
Czempiniu i Śremie lub kąpieliska i plaże miejskie w Jastrowiu i Poznaniu).
Projekty infrastrukturalno-środowiskowe – przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury
technicznej chroniącej środowisko przyrodnicze (kanalizacja sanitarna i deszczowa,
wodociągi) oraz rekultywacji zdegradowanych terenów przyrodniczych (zanieczyszczone
jeziora, dzikie wysypiska odpadów itp.) – stanowią jedną z mniej licznych grup
(zidentyfikowano łącznie 64 zaplanowane i 34 zrealizowane przedsięwzięcia tego typu).
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Dominują w niej działania związane z kanalizacją sanitarną i deszczową (np. Września, Piła,
Śrem, Wolsztyn, Książ Wielkopolski, Sompolno) oraz wodociągami i ujęciami wody (np.
Leszno, Piła, Wolsztyn) na obszarach problemowych.
Projekty infrastrukturalne w przestrzeni publicznej to przedsięwzięcia polegające na
podnoszeniu jakości najważniejszych przestrzeni publicznych miast (rynki, place, deptaki)
oraz kompleksowe działania na rzecz obszarów śródmiejskich. Tego typu projekty są
czasami określane mianem zintegrowanych, choć na ogół polegają na pracach technicznych,
budowlanych. Zidentyfikowano łącznie 63 zaplanowane i 21 zrealizowanych działań
w przestrzeni publicznej. Wśród nich najczęściej spotykane są projekty modernizacji,
przebudowy rynków i placów śródmiejskich (np. w Wągrowcu, Ujściu, Wolsztynie, Kórniku,
Kaliszu, Murowanej Goślinie, Turku, Swarzędzu, Tuliszkowie). Wartość tego rodzaju
przedsięwzięć jest wyjątkowo wysoka, gdyż dotyczą one obszarów szczególnie narażonych
na zjawiska kryzysowe.

5.2. Podmioty realizujące projekty rewitalizacyjne
Za opracowanie i przyjęcie rewitalizacyjnych dokumentów programowych odpowiadają
władze poszczególnych miast. Jednak katalog projektów określonych w programach
rewitalizacji jest zazwyczaj poszerzony o przedsięwzięcia planowane przez inne podmioty
uczestniczące w naprawie sytuacji problemowych na obszarach zdegradowanych.
Zróżnicowanie tych podmiotów jest czasami dość duże. Stąd zasadna wydaje się bardziej
szczegółowa analiza tej problematyki, którą oparto na diagnozie projektów zrealizowanych
lub będących w trakcie realizacji.
Tab. 5.5. Typy podmiotów realizujących projekty rewitalizacyjne w miastach
województwa wielkopolskiego
Typ podmiotu
Liczba projektów
Wartość projektów [zł]
Podmioty prywatne
89
725 847 751
Miasta-autorzy programów rewitalizacji
261
649 556 915
Jednostki publiczne inne niż miasta-autorzy
33
312 195 474
programów rewitalizacji
Spółka komunalna
22
234 777 534
Inne podmioty (spółdzielnie mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe, parafie, organizacje
99
118 790 829
pozarządowe i in.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie programów rewitalizacji i badania ankietowego.

Podczas zbierania informacji o rewitalizacji w miastach województwa wielkopolskiego
zidentyfikowano kilkaset podmiotów realizujących konkretne projekty rewitalizacyjne.
Zebrane dane uporządkowano w ramach 5 typów podmiotów (tab. 5.5). Najczęściej
występującą sytuacją jest realizacja działań naprawczych przez miasto będące autorem
programu (260 projektów; łączna kwota projektów zbliżona do 650 mln zł). Pokazuje to, że
rewitalizacja koordynowana przez samorządy miejskie jest w znacznej mierze również przez
nie realizowana. Projekty miejskie dotyczą przede wszystkim ogólnodostępnej infrastruktury
społecznej i technicznej (głównie projekty infrastrukturalno-społeczne, infrastrukturalno80
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transportowe, infrastrukturalno-rekreacyjne), kluczowych przestrzeni publicznych w miastach
oraz działań społecznych (często podejmowanych wspólnie z organizacjami
pozarządowymi).
Dużo rzadziej spotykane są projekty podmiotów prywatnych (łącznie jest ich 89), choć
ich średnia wartość znacznie przewyższa średnią dla projektów miejskich (łączna wartość
projektów prywatnych wynosi ok. 725 mln zł). Są to w znacznej części przedsięwzięcia
komercyjne, których celem jest (co oczywiste) dobro inwestora. Nie wszystkie pełnią przy tym
równie dużą, pozytywną rolę naprawczą na obszarach problemowych. Zdarzają się bowiem
sytuacje (np. niektóre galerie handlowe na obszarach problemowych), w których pozytywnym
efektom gospodarczym mogą towarzyszyć inne, negatywne zjawiska gospodarcze
i społeczne (upadek małego, opartego na lokalnych zasobach handlu w centrach miast,
degradacja śródmiejskich przestrzeni publicznych i wyprowadzanie zysku ekonomicznego
poza obszar problemowy). Spora część przedsięwzięć prywatnych to inwestycje
deweloperów i właścicieli kamienic na obszarach śródmiejskich (głównie modernizacje
budynków i pomieszczeń, remont elewacji).
Trzecią grupę podmiotów realizujących projekty rewitalizacyjne tworzą jednostki
publiczne inne niż miasta-autorzy programów rewitalizacji. Wśród nich są m.in. samorządy
powiatowe (oraz ich jednostki organizacyjne), instytucje kultury o zasięgu regionalnym
i krajowym lub uczelnie publiczne i niepubliczne. Tego typu podmioty zrealizowały (lub są
w trakcie realizacji) ponad 30 projektów (przede wszystkim infrastrukturalnych) na łączną
kwotę około 312 mln zł.
Kolejną grupę stanowią spółki komunalne, czyli podmioty zależne od miast-autorów
programów rewitalizacji. Wśród nich przeważają jednostki odpowiadające za dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków w miastach (realizują projekty infrastrukturalnośrodowiskowe), budownictwo mieszkaniowe (projekty infrastrukturalno-mieszkaniowe),
działalność sportową (projekty infrastrukturalno-rekreacyjne) lub wsparcie lokalnych
inwestycji komunalnych (projekty infrastrukturalno-transportowe oraz infrastrukturalnogospodarcze). Łącznie spółki miejskie zrealizowały 22 inwestycje na kwotę około 235 mln zł.
Ostatnią grupę podmiotów tworzą pozostałe jednostki nie uwzględnione wcześniej,
w tym m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (realizują projekty infrastrukturalnomieszkaniowe), parafie (projekty infrastrukturalno-społeczne) oraz organizacje pozarządowe
(przede wszystkim projekty społeczne). Zrealizowały one dotychczas blisko 100 projektów na
łączną kwotę około 120 mln zł. Niewielka wartość finansowa przy tak dużej liczbie
przedsięwzięć wynika głównie z niskiej kosztochłonności projektów społecznych
realizowanych przez organizacje pozarządowe.
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5.3. Finansowanie projektów rewitalizacyjnych
Aspekt finansowy działań rewitalizacyjnych jest przez wielu aktorów tego procesu
uznawany za kluczowy. W przeprowadzonych wywiadach niektórzy respondenci potwierdzali,
że pierwsze inicjatywy rewitalizacyjne wiązały się z pojawieniem się funduszy unijnych na
realizację tego rodzaju przedsięwzięć. Ponadto wiele osób podkreślało, że zasoby finansowe
są główną barierą intensyfikacji działań naprawczych, szczególnie w sferze infrastrukturalnej,
którą cechują wysokie koszty planowanych projektów.
Ze zgromadzonych informacji pochodzących przede wszystkim z badań
kwestionariuszowych wynika, że łączna wartość zrealizowanych (i będących w trakcie
realizacji) projektów rewitalizacyjnych w województwie wielkopolskim wynosi około 2 mld zł.
Trzeba jednak dodać, że nie jest znana wartość około 25% zrealizowanych przedsięwzięć.
Zaś biorąc pod uwagę, że większość z nich to stosunkowo mało kosztowne projekty
społeczne, należy stwierdzić, że całościowa suma może tylko nieznacznie różnić się od
podanych 2 mld zł. Na tę kwotę składa się 375 różnego typu projektów, przy czym 5%
najbardziej kosztownych stanowi blisko 60% całej sumy. Wśród nich są oczywiście wyłącznie
przedsięwzięcia infrastrukturalne. W tabeli 5.6 przedstawiono 10 największych projektów na
łączną kwotę około 900 mln zł (45% całej sumy).
Wśród 10 największych projektów rewitalizacyjnych jest pięć działań
infrastrukturalnych o znaczeniu gospodarczym (w tym dwa realizowane przez poznańską
spółkę komunalną i trzy przez podmioty prywatne), cztery infrastrukturalne o znaczeniu
społecznym (projekty dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i dziedzictwa
historycznego oraz bezpieczeństwa) i jeden infrastrukturalno-transportowy. Wyraźnie widać
dość dużą koncentrację przestrzenną tych przedsięwzięć. Są one zlokalizowane w trzech
miastach (sześć w Poznaniu, trzy w Pile i jeden w Lesznie), a biorąc pod uwagę, że projekt
Galerii Goplana w Lesznie najpewniej nie zostanie zrealizowany, możemy mówić o pewnym
prymacie Poznania i Piły. Fakt ten wynika oczywiście z wielkości obu miast oraz ze
stosunkowo dużych terenów powojskowych i poprzemysłowych w Pile, a także wyraźnie
artykułowanej polityki rewitalizacyjnej miasta (Piła dysponuje programami rewitalizacji
zarówno dla obszaru śródmieścia, jak i dla terenów poprzemysłowych i powojskowych).
Trudno jednoznacznie ocenić, czy projekty traktowane przez samorządy jako rewitalizacyjne
rzeczywiście spełniają wszelkie kryteria im stawiane (np. obwodnica Piły lub modernizacja
budynku przy ul. Szylinga w Poznaniu).
Opisane wyżej wnioski co do koncentracji przestrzennej realizowanych przedsięwzięć
potwierdza rycina 5.2, na której przedstawiono wartość zrealizowanych projektów
rewitalizacyjnych w poszczególnych miastach województwa wielkopolskiego. Zdecydowanie
największy stopień zainwestowania obserwowaliśmy w ostatnich latach w Poznaniu, Pile
oraz Lesznie. Wśród pozostałych miast wyróżniają się m.in.: (a) Konin, w którym
zrealizowano projekt Bulwaru Nadwarciańskiego na kwotę około 14 mln zł, (b) Wągrowiec,
w którym odnowiono i przebudowano dworzec PKP (koszt ok. 15 mln zł) oraz
zmodernizowano rynek (koszt ok. 8,5 mln zł), (c) Krotoszyn, na którego obszarze dokonano
regulacji rzeki Jawnik (koszt ok. 18 mln zł) i zrealizowano I etap rewitalizacji Śródmieścia
(koszt ok. 14 mln zł), (d) Pleszew, gdzie wykonano szereg inwestycji sportowych na
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obszarach zdegradowanych (koszt ok. 32 mln zł), (e) Międzychód, w którym
zmodernizowano szpital (koszt ok. 25 mln zł), (f) Zbąszyń, na którego terenie przebudowano
i zmodernizowano szkołę muzyczną oraz centrum zdrowia (koszt ok. 28 mln zł) oraz Książ
Wielkopolski, gdzie zrealizowano kilka przedsięwzięć na kwoty 1-2 mln zł .
Tab. 5.6. Największe projekty rewitalizacyjne zrealizowane dotychczas (lub będące w trakcie realizacji)
w miastach województwa wielkopolskiego
Lp

Nazwa projektu
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w
centrum Leszna poprzez budowę Galerii Goplana
(w trakcie realizacji)1
Centrum konferencyjno-szkoleniowe.
Obsługa biznesu (w trakcie realizacji)
Budowa Interaktywnego Centrum Historii
Ostrowa Tumskiego na Śródce i Ostrowie
Tumskim wraz z Punktem Obsługi
zorganizowanego ruchu turystycznego remontem
ul. Gdańskiej na Śródce
Rozbudowa Poznańskiego Parku
Technologiczno-Przemysłowego na Dębcu
(obiekt poprzemysłowy)
Budowa obwodnicy śródmiejskiej miasta Piły na
odcinku al. Powstańców Wlkp. - al. Wojska
Polskiego (I i II etap)

Typ projektu

Miasto

Wartość [zł]

Infrastrukturalnogospodarczy

Leszno

178 000 000

Infrastrukturalnogospodarczy

Poznań

174 660 000

Infrastrukturalnospołeczny

Poznań

98 900 000

Infrastrukturalnogospodarczy

Poznań

74 000 000

Infrastrukturalnotransportowy

Piła

72 920 704

6.

Budowa parkingu i budynku usługowo-biurowego
w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu
– etap I (w trakcie realizacji)

Infrastrukturalnotransportowy oraz
infrastrukturalnogospodarczy

Poznań

68 954 000

7.

Budowa obiektu naukowo-dydaktycznego
Wydziału Prawa UAM przy al. Niepodległości
(obiekt poprzemysłowy).

Infrastrukturalnospołeczny

Poznań

66 671 788

8.

Budowa Galerii VIVO

Infrastrukturalnogospodarczy

Piła

60 000 000

1.
2.

3.

4.

5.

9.

10.

Adaptacja i modernizacja istniejącego budynku
powojskowego zlokalizowanego przy ul. Szylinga
InfrastrukturalnoPoznań
12 w Poznaniu na Siedzibę Komendy Miejskiej
społeczny
Policji
Budowa Kolegium Uniwersytetu
InfrastrukturalnoPiła
im. Adama Mickiewicza w Pile
społeczny
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

58 000 000

45 100 000

Skala działań naprawczych jest oczywiście w dużym stopniu zbieżna z liczbą ludności
miasta. Dlatego wartościowa i ciekawa jest analiza miary obrazującej kwotę zrealizowanych
przedsięwzięć, zrelatywizowanej w oparciu o liczbę mieszkańców. Takie dane zostały
przedstawione na rycinie 3. Zbiór wszystkich miast województwa wielkopolskiego podzielono
przy tym na cztery klasy w oparciu o poziom wskaźnika wartości zrealizowanych projektów
na 1 mieszkańca: (1) 1-500 zł, (2) 501-1 000 zł, (3) 1 001-1 500 zł i (4) powyżej 1 500 zł.
Klasę miast o najwyższych wartościach tego wskaźnika tworzą m.in. wspomniane wcześniej
1

Zgromadzone dane pochodzące ze źródeł oficjalnych potwierdzają podpisanie umowy na finansowanie tego
projektu z inicjatywy JESSICA. Jednak informacje ze źródeł mniej oficjalnych (np. wypowiedź Prezydenta Leszna dla
lokalnych mediów – zob. np. http://leszno24.pl/Galerii_Goplana_nie_bedzie!_Moze_bedzie_Urzad_Miasta._,24952
.html) świadczą o tym, że nie zostanie ono zrealizowane, przynajmniej nie w kształcie pierwotnie zaplanowanym.
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trzy duże miasta, tj. Poznań, Piła i Leszno, przy czym zdecydowanym liderem w tym
przypadku jest Piła (wartość dwukrotnie wyższa niż w Lesznie i czterokrotnie wyższa niż
w Poznaniu).
Ryc. 5.2. Wartość projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji
w miastach województwa wielkopolskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
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Ryc. 5.3. Wielkość projektów rewitalizacyjnych w zł na 1 mieszkańca, zrealizowanych
lub będących w trakcie realizacji w miastach województwa wielkopolskiego

miasta nierealizujące projektów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
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Poza tymi jednostkami należy wspomnieć o Zbąszyniu i Książu Wielkopolskim (2 i 3
miejsce pod względem wartości zainwestowanej kwoty na 1 mieszkańca), a także Pońcu,
Międzychodzie i Gołańczy (5, 6 i 7 miejsce). Na rycinie 5.3 pokazano również dość
równomierny rozkład przestrzenny „liderów rewitalizacji” w województwie. Co prawda, można
zaobserwować niewielką nadreprezentację miast bez projektów rewitalizacyjnych
w północnej (powiaty złotowski i chodzieski), północno-wschodniej (powiat gnieźnieński),
wschodniej (powiat kolski) i południowej (powiaty ostrzeszowski i kępiński) części
województwa, jednak nie jest widoczna jakaś wyraźna wewnątrzregionalna polaryzacja w tym
względzie.
Z punktu widzenia wielkości zainwestowanych środków finansowych w rewitalizację
miast, ważną kwestią są ich źródła. W ramach badania ankietowego starano się pozyskać
informacje na ten temat. W sumie udało się zgromadzić dane dotyczące 321 zrealizowanych
(lub będących w trakcie realizacji) przedsięwzięć. Zebrane informacje pogrupowano w cztery
kategorie: (1) środki jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek im podległych,
(2) środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, (3) środki podmiotów prywatnych
(przedsiębiorstw, osób fizycznych) oraz (4) inne źródła finansowania.
Ryc. 5.4. Źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych lub w trakcie
realizacji w województwie wielkopolskim

250

216
200

150

121

100

80
51

50

0
Środki JST

Środki UE

Środki prywatne

inne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Najczęściej spotykanym źródłem finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych są
budżety jednostek samorządu terytorialnego (źródło wykorzystywane w przypadku 216
projektów; zob. ryc. 5.4). W tej grupie przeważają wszelkie projekty realizowane przez miasta
opracowujące programy rewitalizacji i dotyczące infrastruktury społecznej, transportowej,
środowiskowej i rekreacyjnej.
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Ryc. 5.5. Liczba i wartość projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych lub będących w trakcie
realizacji i dofinansowanych w ramach inicjatywy JESSICA lub działania 4.2 WRPO
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
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Drugą dość liczną grupę przedsięwzięć stanowią działania dofinansowane z funduszy
UE (121 projektów) realizowane zarówno przez samorządy miejskie, jak i spółki komunalne
i przedsiębiorstwa prywatne. Warto dodać, że wśród 10 największych projektów
rewitalizacyjnych w województwie aż 8 uzyskało jakąś formę wsparcia pochodzącą ze źródeł
unijnych. Wśród nich przeważają projekty realizowane w ramach Inicjatywy JESSICA (z tej
pomocy skorzystało lub korzysta 5 przedsięwzięć: Galeria Goplana w Lesznie, obwodnica
w Pile oraz Centrum Konferencyjne, Park Technologiczny (II etap) i parking i budynek
usługowy przy ul. Za Bramką). Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego
w Poznaniu zostało zrealizowane z udziałem środków pochodzących z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne
o znaczeniu ponadregionalnym. Powstanie nowego budynku Wydziału Prawa UAM uzyskało
wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO),
działanie 4.2: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych.
Natomiast I etap rozwoju Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego
sfinansowano w znacznej części z WRPO, działanie 1.4: Wsparcie przedsięwzięć
wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji. Generalnie trzeba przyznać, że wśród
projektów zrealizowanych przy udziale środków UE przeważają przedsięwzięcia
dofinansowane w ramach Inicjatywy JESSICA i działania 4.2. WRPO: Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Rozkład miast, w których
skorzystano z tych źródeł zaprezentowano na rycinie 5.5. Widoczna jest na niej (po raz
kolejny) największa skala zrealizowanych inwestycji w Poznaniu. Nieco mniejszą wartość
miały przedsięwzięcia w Lesznie (choć w tym przypadku wysoka wartość wynika ze
wspomnianego już wcześniej projektu Galerii Goplana), Pile, Pleszewie, Gnieźnie
i Krotoszynie.
Trzecim
najczęściej
wykorzystywanym
źródłem
finansowania
projektów
rewitalizacyjnych są środki podmiotów prywatnych (przedsiębiorstw, osób fizycznych)
– według dostępnych danych zrealizowano lub rozpoczęto realizację 80 tego typu projektów.
Wśród nich, co oczywiste, przeważają projekty infrastrukturalno-gospodarcze. Dość dużą
grupę stanowią (o czym wspomniano wcześniej) przedsięwzięcia dofinansowane w ramach
Inicjatywy JESSICA. Ostatnią grupę tworzą inne źródła finansowania, w tym przede
wszystkim środki pochodzące z funduszy i jednostek państwowych oraz innych jednostek
publicznych (np. uczelnie wyższe).

5.4. Zrealizowane projekty rewitalizacyjne – dobre praktyki
W poprzednich częściach tego rozdziału opisano różne aspekty całego zbioru działań
naprawczych na obszarach problemowych. W tym miejscu więcej uwagi zostanie
poświęcone konkretnym projektom uznanym za dobre praktyki, przedsięwzięcia
o widocznym, pozytywnym oddziaływaniu rewitalizacyjnym. Zanim jednak zostaną one
opisane, należy zarysować szerszy kontekst oddający ich znaczenie dla procesu rewitalizacji.
Na początku warto wskazać, że status „dobrych praktyk” jest w tym przypadku nadawany
nieco „na kredyt”. Trudno bowiem oceniać oddziaływanie jakichkolwiek przedsięwzięć
rewitalizacyjnych w tak krótkiej perspektywie. Ponadto cały czas trzeba pamiętać, że
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rewitalizacja w Polsce jest ciągle w fazie początkowej, pierwszym stadium rozwoju. Dobrymi
praktykami mogą być więc również działania, które np. w Niemczech lub innych krajach
o bogatych doświadczeniach w tej dziedzinie, zostałyby uznane za projekty fragmentaryczne,
nie stanowiące szerszego zbioru działań zintegrowanych (co powinno być warunkiem
koniecznym uznania określonych przedsięwzięć za rewitalizacyjne). Mimo tych ograniczeń
i niedoskonałości starano się wyodrębnić z całego zbioru projektów te, które zasługują na
szczególne uznanie.
Wybrane projekty rewitalizacyjne zostały podzielone na kilka grup, a każda z nich
dotyczy innego, ważnego aspektu rewitalizacji. Pierwszą grupę tworzą projekty społeczne
i gospodarcze, tj. przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego
oraz zmniejszające poziom wykluczenia społecznego, realizowane poprzez różnego rodzaju
interakcje międzyludzkie (warsztaty, szkolenia, terapie i in.), a także stymulujące lokalną
gospodarkę, nie będące projektami infrastrukturalnymi. Druga grupa to projekty
infrastrukturalno-transportowe integrujące rozdzielone struktury miejskie. Dużym problemem
wielu polskich miast jest istnienie wyraźnej bariery przestrzennej utrudniającej komunikację
(rzeka, tereny kolejowe, trasa szybkiego ruchu), a tym samym oddzielającej od siebie ważne
struktury miejskie. Trzecią grupę tworzą projekty kreujące nowe lub podnoszące jakość
istniejących przestrzeni publicznych realizowane przede wszystkim w śródmiejskich
częściach miast (rynki, place). Ostatnia, czwarta grupa obejmuje projekty zmierzające do
zagospodarowania terenów poprzemysłowych, powojskowych i kolejowych. Cechą tego
rodzaju przedsięwzięć jest zazwyczaj nadanie nowej funkcji terenom i budynkom, których
dotychczasowy sposób użytkowania jest niedostosowany do aktualnych uwarunkowań
gospodarczych i organizacyjnych.
Projekty społeczne i gospodarcze
Niestety doświadczenia miast województwa wielkopolskiego w realizacji projektów
społecznych i gospodarczych są bardzo małe. Właściwie dość trudno wskazać jakiekolwiek
miasto z Wielkopolski, poza Poznaniem, które podejmuje ciągłe, zintegrowane
i skoncentrowane przestrzennie działania naprawcze na obszarach problemowych. Jednym
z nielicznych przykładów dobrych i stosunkowo mało kosztownych przedsięwzięć
społecznych był projekt pn. „Rewitalizacja w budowie – tworzymy zręby rewitalizacji
w Polsce” zrealizowany przez miasto Poznań w partnerstwie z Fundacją SIC! Stanowił on
kolejny etap rewitalizacji miasta Poznania rozpoczętej uchwaleniem w 2006 roku Miejskiego
Programu Rewitalizacji. Projekt trwał od października 2011 do grudnia 2012 roku. Był
wyłoniony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w konkursie
„Pilotażowe programy rewitalizacji społecznej realizowane w partnerstwach lokalnych”, który
był częścią projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.2:
Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej. Projekt skierowany był do
społeczności lokalnej Poznania, zamieszkującej obszary objęte Miejskim Programem
Rewitalizacji, w szczególności mieszkańców Śródki, Chwaliszewa oraz Jeżyc, ale także
całego Śródmieścia. Beneficjentami były osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz
zagrożone wykluczeniem społecznym. W trakcie trwania projektu z różnego rodzaju działań
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skorzystało 730 osób w wieku od 3 do 88 lat. Z tego 60% stanowiły kobiety, a 40%
mężczyźni. Cały projekt składał się z różnego rodzaju działań, które zostaną poniżej pokrótce
opisane. Oprócz projektu „Rewitalizacja w budowie…” zostaną też scharakteryzowane
przechadzki po różnych dzielnicach miasta realizowane przez miasto Poznań od kilku lat pod
nazwą „Kino, kawiarnia, spacer”.
„Odmień swoje podwórko” (ryc. 5.6) to przedsięwzięcie podejmowane przez miasto
Poznań już od 2010 roku polegające na integracji różnych interesariuszy wokół ożywienia
podwórek (edycje tzw. „Zielonych warsztatów”) i zielonych przestrzeni publicznych (wykłady
i warsztaty „Zielono mi”). Zgłoszenia do „Zielonych warsztatów” wpływały oddolnie, tzn.
mieszkańcy kamienic sami musieli zgłosić swoje podwórko do projektu. Po zaakceptowaniu
zgłoszeń odbywały się warsztaty, w których każda grupa reprezentująca swoje podwórko
była wspomagana przez profesjonalistów w zakresie projektowania terenów zieleni
(architekci, architekci krajobrazu, urbaniści, specjaliści z dziedziny ogrodnictwa). Tym samym
można było połączyć wiedzę ekspercką z wiedzą i oczekiwaniami mieszkańców obszarów
problemowych i wypracować wspólnie pozytywny projekt ożywiający przestrzeń podwórka.
Po zakończeniu każdego warsztatu, odbywało się głosowanie i wybór najlepszego projektu,
który był realizowany w ramach środków przewidzianych w budżecie „Rewitalizacji
w budowie…”. W ten sposób udało się zaktywizować mieszkańców 20 podwórek, którzy
wspólnie z ekspertami stworzyli koncepcje zagospodarowania swoich przestrzeni, a cztery
z nich udało się zrealizować bezpośrednio po warsztatach. Z kolei wykłady i warsztaty
„Zielono mi”, jak już wspomniano, odbywały się na otwartych przestrzeniach publicznych
(tymczasowy plac zabaw, podwórko przy szkole podstawowej, teren przy jednym z liceów
oraz niewielki skwer). W tym przypadku konwencja przedsięwzięcia była nieco inna, tzn.
najpierw zgromadzone osoby (ok. 20 osób) wysłuchiwały wykładu dotyczącego przestrzeni
publicznej, po czym tworzyły zarys koncepcji zagospodarowania. Następnie realizowano targ
roślin i akcję zazielenienia wybranych wspólnie miejsc. W całym przedsięwzięciu „Odmień
swoje podwórko” uczestniczyło 140 beneficjentów.
Ryc. 5.6. Przykład realizacji w terenie projektu „Odmień swoje podwórko”

Źródło: Zbiory Urzędu Miasta w Poznaniu.
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Biura Mieszkańców, koalicje lokalne i „Dzielnicjada” to przedsięwzięcia wspierające
społeczność lokalną (porady prawnicze, dyżury policjantów i strażników miejskich,
korepetycje), budujące płaszczyznę współpracy między poszczególnymi interesariuszami
(spotkania koalicji lokalnych) oraz wzmacniające tożsamość społeczną mieszkańców
obszarów problemowych (rywalizacja między trzema dzielnicami w ramach konkursów
„Dzielnicjady”). Szczególnie ciekawym przedsięwzięciem były lokalne koalicje. Skupiały one
bowiem oprócz mieszkańców także m.in. lokalne stowarzyszenia, radnych osiedlowych,
urzędników, przedsiębiorców. Spośród mieszkańców wyłaniano lidera społeczności lokalnej,
który w ramach pracy w projekcie odpowiadał za „pośrednictwo” między organizatorami
programu a mieszkańcami (często jest to główna bariera realizacji projektów społecznych).
Łącznie w wymienionych przedsięwzięciach wzięło udział 240 beneficjentów.
„Uniwersytet Alternatywny”, „Edukacja Architektoniczna”, „Poznaj historię swojej
rodziny”, „Teatr z klasą” stanowią przedsięwzięcia warsztatowe i wykłady skierowane głównie
do dzieci i osób starszych. W ramach Uniwersytetu Alternatywnego odbyły się m.in. wykłady
„Czym jest rewitalizacja?”, warsztaty na temat przestępczości oraz warsztaty wikliniarskie
i kaligrafii. Edukacja architektoniczna dzieci i młodzieży odbyła się w ramach trzech
warsztatów dotyczących przestrzeni publicznych. Spotkania pn. „Poznaj historię swojej
rodziny” polegały głównie na integracji międzypokoleniowej, a także integracji dzieci
i młodzieży z miejscem zamieszkania oraz jego historią. Natomiast przedsięwzięcie pn.
„Teatr z klasą” (ryc. 5.7) obejmowało kilka warsztatów dla dzieci, przygotowujących je do
realizacji przedstawienia teatralnego (w projekcie uczestniczyli profesjonalni aktorzy
i reżyserzy). Finał dwóch edycji warsztatów odbył się na deskach Teatru Nowego
w Poznaniu, gdzie dzieci odegrały przedstawienie dla zaproszonych gości (głównie rodzina,
przyjaciele i znajomi). W sumie w czterech opisanych przedsięwzięciach wzięło udział 470
beneficjentów.
Ryc. 5.7. Przedstawienie końcowe „Teatru
z klasą” na deskach Teatru Nowego

Ryc. 5.8. Spotkanie koalicji na Chwaliszewie

Źródło: Zbiory Oddziału Rewitalizacji
Urzędu Miasta Poznania.

Źródło: Zbiory Oddziału Rewitalizacji
Urzędu Miasta Poznania.
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Przechadzki „Kino, kawiarnia, spacer” to działanie zmierzające do zwiększenia
zainteresowania potencjałem historycznym i kulturowym obszarów problemowych.
Przechadzki są znakiem firmowym poznańskiej rewitalizacji i odbywają się już od 2007 roku.
Dotychczas były one realizowane na Śródce i Ostrowie Tumskim, Chwaliszewie, Jeżycach,
Wildzie, Łazarzu, ul. Gołębiej i św. Marcin. Każda z przechadzek ma podobny układ.
Rozpoczynają się na ogół w popularnym dla danej dzielnicy miejscu, skąd grupa wyrusza
pod kierunkiem przewodnika. Jego zadaniem jest ukazanie w sposób możliwie najbardziej
ciekawy najważniejszych walorów historycznych i kulturowych danej dzielnicy. Trasa
przechadzki zawsze kończy się w którymś z lokali gastronomicznych, gdzie na uczestników
czeka poczęstunek oraz projekcja filmu. Partnerami w organizowaniu przechadzek są lokalne
kawiarnie i restauracje oraz organizacje pozarządowe. Miasto odpowiada za ich
sfinansowanie (opłacenie przewodnika, poczęstunku i projekcji filmu). Początkowo
przedsięwzięcie przyciągało nieznaczną liczbę osób (na ogół kilkanaście), jednak po jakimś
czasie zaczęło być znane w szerszym gronie i osiągać bardzo dobre wyniki frekwencji
(zdarzało się, że w przechadzce uczestniczyło sto kilkadziesiąt osób). Działanie to ma kilka
pozytywnych aspektów. Po pierwsze, zwiększa świadomość historyczną i kulturową
mieszkańców i turystów. Po drugie, buduje pozytywny wizerunek obszarów problemowych.
Po trzecie wreszcie, stymuluje rozwój lokalnych przedsiębiorstw, głównie restauracji
i kawiarni. Trzeba również dodać, że tego rodzaju projekty są relatywnie mało kosztowne
(w porównaniu do przedsięwzięć infrastrukturalnych).
Projekty infrastrukturalno-transportowe integrujące rozdzielone struktury miejskie
Drugą grupę projektów tworzą przedsięwzięcia infrastrukturalno-transportowe, które
odgrywają kluczową rolę w integracji przestrzenno-funkcjonalnej obszarów problemowych.
Wśród nich są dwa projekty dotyczące mostów, tj. odbudowa mostu Cybińskiego między
Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu oraz przebudowa mostu Toruńskiego w Koninie
(ryc. 5.9).
Projekt odbudowy mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim
w Poznaniu zrealizowano w 2007 roku. Most stanął w przedłużeniu ul. Ostrówek nad rzeką
Cybiną, pomiędzy katedrą na Ostrowie Tumskim a dzielnicą Śródka, w miejscu starej
przeprawy. Obecnie dopuszcza się na nim wyłącznie ruch pieszy i rowerowy. Pod koniec
2007 roku. otrzymał on nazwę Biskupa Jordana. Most Cybiński był jednym z najstarszych
mostów poznańskich. Zdaniem podmiotu realizującego projekt, celem odbudowy mostu było
nie tylko przywrócenie historycznego połączenia komunikacyjnego między Ostrowem
Tumskim a Śródką, ale także aktywizacja terenów położonych nad Wartą. Projekt
dofinansowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Transport. Jego wartość to około 9,5 mln zł, a kwota dofinansowania – 8 mln zł, co stanowiło
75% wartości projektu (wkład własny miasta Poznania to ok. 1,5 mln zł, co stanowiło 15%
wartości całego przedsięwzięcia). Niewielka kwota wydana na tę inwestycję wynika z tego, że
do odbudowy mostu Cybińskiego wykorzystano stalową konstrukcję mostu św. Rocha, który
wybudowano na nowo w 2002 roku.
Drugim przedsięwzięciem infrastrukturalno-transportowym, integrującym rozdzielone
struktury miejskie, był projekt przebudowy mostu Toruńskiego w Koninie (w średniowieczu
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stała przy nim Brama Toruńska – stąd obecna nazwa). Most ten łączy dwa ważne obszary
funkcjonalne Konina, tj. Starówkę oraz wyspę Pociejewo. Jest on ważnym elementem
integrującym ruch pieszy i rowerowy. Przebudowa i poszerzenie mostu umożliwiło także
wprowadzenie jednokierunkowego, uspokojonego ruchu samochodowego. Co prawda część
prac związanych z realizacją projektu spotkała się z pewnym niezadowoleniem
mieszkańców, jednak jego rola w integracji funkcjonalno-przestrzennej części staromiejskiej
i terenów na północ od zabudowy historycznej jest bezsprzeczna.
Ryc. 5.9. Przebudowany Most Toruński w Koninie

Fot. Bartłomiej Kołsut.

Projekty kreujące nowe lub podnoszące jakość istniejących przestrzeni publicznych
Problematyka przestrzeni publicznej jest od zawsze nieodłącznie związana
z rewitalizacją. Przestrzeń publiczna jest jedynym rodzajem przestrzeni społecznej, za który
odpowiadają bezpośrednio władze publiczne, a nie pojedynczy mieszkańcy lub ich grupy.
Stąd projekty rewitalizacyjne dotyczące tego rodzaju miejsc są tak ważne. Ich rola
w tworzeniu więzi społecznych i ich podtrzymywaniu jest dla miast podstawowa.
Z uwagi na uwarunkowania historyczne i urbanistyczne polskich miast, najważniejsze
przestrzenie publiczne położone są zazwyczaj w ich centrum i przyjmują formę rynków lub
placów. Dlatego projekty wymienione w tej części rozdziału będą dotyczyć tego rodzaju
obiektów. Są to następujące przedsięwzięcia: (1) przebudowa płyty rynku w Gostyniu,
(2) rewitalizacja rynku w Wągrowcu wraz z rewaloryzacją pierzei kamienic na rynku oraz
(3) rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna – etap I. W każdym z tych miast rynki pełnią rolę
przestrzeni publicznych gromadzących miejscową społeczność oraz turystów. Największy
z nich jest rynek w Krotoszynie (na planie prostokąta o wymiarach 130×85 m), który nie pełni
kluczowych funkcji transportowych. Rynki w Gostyniu i Wągrowcu mają wymiary odpowiednio
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około 85×85 m oraz 85×50 m – i przebiegają przez nie ważne szlaki transportowe (droga
wojewódzka nr 434 przechodzi przy południowej i wschodniej pierzei rynku w Gostyniu,
a droga wojewódzka nr 190 przy zachodniej pierzei rynku w Wągrowcu). Wielkość rynku
i jego lokalizacja względem układu transportowego ma duże znaczenie przy
zagospodarowywaniu przestrzeni publicznej.
Projekt rewitalizacji rynku w Wągrowcu (ryc. 5.10) zakończono w 2009 roku. Polegał
on na wymianie nawierzchni rynku (na płyty granitowe), drogi wojewódzkiej (nawierzchnia
asfaltowa), pozostałych dróg wokół rynku oraz miejsc parkingowych (kostka granitowa).
Ponadto w ramach projektu dokonano wymiany niektórych elementów infrastruktury sieciowej
oraz wyposażono przestrzeń w elementy małej architektury (fontanna, ławki, lampy, gazony
wraz z nasadzeniami). Cały projekt kosztował miasto około 8,5 mln zł i został w 100%
sfinansowany przez miejscowy samorząd. Przy okazji remontu nawierzchni rynku, część
prywatnych właścicieli dokonała remontu elewacji kamienic przyrynkowych.
Ryc. 5.10. Rynek w Wągrowcu

Fot. Bartłomiej Kołsut

Przebudowę rynku w Gostyniu (ryc. 5.11., Ryc. 5.12) zrealizowano w 2013 roku.
W ramach projektu, podobnie jak w Wągrowcu, dokonano wymiany elementów infrastruktury
sieciowej oraz nawierzchni rynku i elementów małej architektury (na kamienne płyty i kostkę
granitową). Całe przedsięwzięcie kosztowało miasto ok. 6 mln zł i zostało w całości
sfinansowane przez miejscowy samorząd. Projekt przebudowy rynku w Gostyniu zakładał
także dość duże zmiany w układzie transportowym. Przed wykonaniem przedsięwzięcia ruch
samochodowy odbywał się po każdej z czterech stron rynku, a na jego obszarze było
zlokalizowanych około 80 miejsc parkingowych. Wskutek realizacji projektu, ruch
samochodowy odbywa się wyłącznie po stronie południowej i wschodniej, a miejsca
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parkingowe zostały w całości usunięte z przestrzeni rynku (część z nich zastąpiono nowymi,
niewielkimi parkingami w pobliżu rynku). Dzięki takiemu działaniu rynek nieco zmienił swoją
funkcję – stał się w większym stopniu miejscem spotkań niż centrum komunikacyjnym.
Ryc. 5.11. Rynek w Gostyniu

Ryc. 5.12. Rynek w Gostyniu

Fot. Bartłomiej Kołsut

Fot. Bartłomiej Kołsut

Ryc. 5.13. Rynek w Krotoszynie

Ryc. 5.14. Rynek w Krotoszynie

Fot. Bartłomiej Kołsut

Fot. Bartłomiej Kołsut

Trzeci projekt został realizowany w obrębie rynku Krotoszyna oraz ulic w jego pobliżu
(Zdunowskiej na odcinku od Rynku do ul. Piastowskiej, Kaliskiej, Gołębiej, Piekarskiej,
Wąskiej, Klasztornej, Farnej, Kaszarskiej, Małego Rynku oraz pl. Jana Pawła II) (ryc. 5.13,
5.14). Łączna wartość przedsięwzięcia to ponad 13 mln zł, a znaczna część tej kwoty
pochodziła z pożyczki otrzymanej w ramach funkcjonowania Inicjatywy JESSICA.
Krotoszyński rynek stanowi dość dużą (jak na miasto 30-tysięczne) przestrzeń publiczną (jest
np. nieco większy niż rynek w Kaliszu), dlatego można było sobie pozwolić na wyodrębnienie
w jego ramach trzech stref funkcjonalnych: (1) komunikacyjnej w południowo-wschodniej
części, (2) reprezentacyjnej w części północnej oraz (3) rekreacyjnej w części zachodniej.
Udało się dzięki temu pogodzić różne interesy i preferencje miejscowej społeczności,
przedsiębiorców oraz gości zewnętrznych. Projekt rewitalizacji śródmieścia Krotoszyna został
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nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku 2014 w kategorii „rewitalizacja
terenów i zespołów urbanistycznych”.
Przedsięwzięcia polegające na przebudowie, modernizacji rynków miejskich lub
placów należą do częściej podejmowanych przez miasta. Oprócz opisanych wyżej można
wymienić jeszcze przynajmniej kilka tego rodzaju projektów: (1) modernizacja placu Wolności
w Grabowie nad Prosną (koszt: ok. 93 tys. zł), (2) rewitalizacja placu Powstańców
Wielkopolskich w Murowanej Goślinie (koszt: ok. 10 mln zł), (3) renowacja Placu
20 Października w Śremie (koszt: ok. 1 mln zł), (4) rewitalizacja zabytkowego placu Wolności
w Zbąszyniu (koszt: ok. 700 tys. zł), (5) przebudowa płyty placu Kosynierów (rynku
miejskiego) w Książu Wlkp. (koszt: 2,4 mln zł), (6) rewitalizacja Głównego Rynku w Kaliszu
(koszt: ok. 4 mln zł), (7) rewitalizacja płyty rynku w Kórniku (koszt: ok. 10 mln zł),
(8) rewitalizacja placu rynkowego w Choczu w zakresie zieleni i małej architektury – etap I
(koszt: ok. 300 tys. zł). Przedsięwzięcia tego rodzaju są często spotykane w małych
i średnich miastach. Za każdym razem wiążą się również z szeregiem trudności, głównie
społecznych i gospodarczych. Przebudowy, modernizacje rynków i placów są bowiem
z jednej strony wyrazem chęci podniesienia jakości przestrzeni publicznej jako przestrzeni
nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych. Z drugiej strony muszą one uwzględniać
uwarunkowania (głównie transportowe) funkcjonowania miejscowych podmiotów
gospodarczych (usługi, handel). To natomiast generuje szereg sporów i konfliktów
społecznych sprowadzających się najczęściej do dopuszczania ruchu samochodowego
w obszarze rynku i lokalizowania odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. Tego rodzaju
konflikty występowały m.in. podczas planowania i realizacji projektów w Gostyniu,
Krotoszynie, Murowanej Goślinie. Poszczególne miasta stosowały różne rozwiązania tego
problemu. Krotoszyn jest miastem, które wybrało „rozwiązanie środka”, polegające na
wyodrębnieniu z przestrzeni rynku tzw. strefy rekreacyjnej (brak ruchu samochodowego,
lokalizacja ogródków restauracyjnych, elementów małej architektury) oraz komunikacyjnej
(dopuszczony ruch samochodowy, ponad 100 miejsc parkingowych). Było to jednak możliwe
z uwagi na dużą powierzchnię rynku. Inne rozwiązanie przyjęto w Gostyniu, znacznie
ograniczając ruch samochodowy (dopuszczony wyłącznie ruch przelotowy drogą
wojewódzką przebiegającą po południowej i wschodniej stronie) i usuwając miejsca
parkingowe (a właściwie oddalając je od rynku). Spotyka się to nadal z protestem
miejscowych przedsiębiorców, jednak miasto konsekwentnie trzyma się przyjętego
rozwiązania. Dopiero w dłuższej perspektywie będzie możliwa rzetelna ocena takiej strategii.
Projekty zagospodarowujące tereny i budynki tracące swoje pierwotne funkcje
Ostatnią grupę wyodrębnionych projektów rewitalizacyjnych tworzą przedsięwzięcia
zagospodarowujące tereny i budynki tracące swoje pierwotne funkcje (w tym obszary
poprzemysłowe, po-wojskowe, kolejowe i in.). Są to typy terenów włączanych często
w zakres rzeczowy definicji obszarów problemowych wymagających rewitalizacji (dobrym
przykładem jest brzmienie działania 4.2 WRPO 2007–2013), choć odbiegają one nieco od
pierwotnego znaczenia tego pojęcia. Przyjęło się jednak traktować zagospodarowywanie
takich zdegradowanych obszarów jako rewitalizację, czyli przywrócenie „do życia”,
najczęściej poprzez nadanie im nowej lub dodatkowej funkcji. Osobną kwestią (raczej na
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dyskusje akademickie niż opracowania eksperckie) jest to, czy np. na obszarze
pokopalnianym, powojskowym lub pofabrycznym istniało „życie”, które należy przywrócić.
Jednym z najciekawszych i największych projektów rewitalizacyjnych na obszarze
poprzemysłowym w województwie wielkopolskim jest Stary Browar w Poznaniu. Został on
wybudowany w miejscu dawnego browaru braci Huggerów (z drugiej połowie XIX wieku),
w części odtwarzając dawne urządzenia i obiekty. Powstanie w tym miejscu centrum
handlowego odwróciło negatywne procesy gospodarcze i społeczne na ul. Półwiejskiej, która
była wówczas jedną z głównych arterii handlowych miasta. Istniejące centrum handlowe
stanowi ważny punkt początkowy osi prowadzącej ul. Półwiejską w kierunku Starego Rynku
i dalej w stronę Wzgórza św. Wojciecha. Należy również dodać, że projekt Starego Browaru
w pewnym sensie wyprzedził rzeczywistość, bo został zrealizowany jeszcze przed
wstąpieniem Polski do UE i napływem znacznych środków europejskich na publiczne
i niepubliczne działania naprawcze na obszarach zdegradowanych.
Wybudowanie Starego Browaru w sposób dosłowny spełniło kryteria rewitalizacyjne,
„ożywiając” ul. Półwiejską i przyczyniając się do pozytywnych zmian w śródmieściu.
Pozostałe projekty dość trudno ocenić w tak krótkiej perspektywie czasowej. Wydaje się
jednak, że kilka z nich można już na tym etapie uznać za dobre praktyki stymulujące rozwój
lokalny (kwestią dyskusyjną jest oczywiście to, czy są to projekty rewitalizacyjne, czy po
prostu zwyczajne infrastrukturalne lub gospodarcze projekty prorozwojowe). Są wśród nich:
(1) przebudowa gazowni w Koźminie Wielkopolskim na centrum kultury, (2) rewitalizacja
budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów, (3) rewitalizacja
terenów pogórniczych wokół jeziora w Gminie Kleczew oraz (4) projekty adaptacji budynków
powojskowych na obiekty PWSZ w Pile.
Przebudowa gazowni na centrum kultury w Koźminie Wielkopolskim to pierwszy
w województwie wielkopolskim projekt zrealizowany przy współudziale środków z Inicjatywy
JESSICA i choćby tylko z tego powodu należy o nim wyraźnie wspominać. Szerzej kwestie
programowe i działania naprawcze podejmowane w Koźminie Wielkopolskim zostaną
omówione w ramach studiów przypadku, w tym miejscu należy tylko wspomnieć o tym, że
zdecydowanie dobrą praktyką jest adaptacja istniejących, niewykorzystanych budynków do
nowych funkcji publicznych. Zaczynanie budowania „od nowa” przy okazji jakiejkolwiek
konkretnej inicjatywy inwestycyjnej pochłania najczęściej dużo więcej zasobów niż
wykorzystanie tego, co już istnieje. Nie mówiąc o tym, że obiekty, które utraciły lub tracą
swoje funkcje, mają też swoją niemierzalną wartość symboliczną i historyczną, są na ogół
nośnikiem jakiegoś określonego dziedzictwa. Dlatego warto podkreślić w tym miejscu dobre
praktyki w Koźminie Wielkopolskim, gdzie oprócz zagospodarowania budynku starej gazowni
wykorzystano również dawny ośrodek zdrowia i zaadaptowano go do funkcji przedszkola
publicznego.
Dużym wyzwaniem dla aktualnej polityki publicznej na różnych szczeblach jest stan
zagospodarowania dworców kolejowych i obiektów towarzyszących dworcom. Stan
techniczny tych budynków i obiektów jest na ogół niezadowalający. Cechuje je też niezbyt
korzystna sytuacja własnościowa (często właścicielem jest oddalony od lokalnych problemów
kolejowy „moloch”, czyli spółka PKP) oraz czasami trudna do pogodzenia wielofunkcyjność
(funkcja usługowa i mieszkaniowa). Dlatego wszelkie działania zmierzające do naprawy
stanu tych budynków i obiektów należy odnotowywać i pozytywnie oceniać. Jednym z takich
97

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

projektów jest rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa
parkingów na łączną kwotę około 15 mln zł. Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu UE
w ramach Inicjatywy JESSICA i trzeba dodać, że uzupełniał się z wykonywaną przez PKP
Polskie Linie Kolejowe SA Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu modernizacją
peronów, tuneli i zadaszenia na stacji w Wągrowcu (łączna kwota zainwestowana przez
spółkę to ok. 27 mln zł). Ponadto warto w tym miejscu wspomnieć, że kilka lat wcześniej
została zrealizowana ogromna inwestycja modernizacji linii kolejowej Poznań – Wągrowiec,
co znacznie skróciło czas dojazdu do Poznania i sprawiło, że transport publiczny stał się
konkurencyjny wobec indywidualnego transportu samochodowego. Oprócz projektu
w Wągrowcu, w województwie wielkopolskim podjęto jeszcze kilka przedsięwzięć
dworcowych, w tym m.in. w Pile, Gołańczy, Kaliszu, Mosinie i Kościanie (co zostanie szerzej
omówione w rozdziale dotyczącym studiów przypadku).
Rewitalizacja terenów pogórniczych wokół jeziora w gminie Kleczew to
przedsięwzięcie zrealizowane przez miejscowy samorząd, które kosztowało łącznie około
5 mln zł i zostało dofinansowane w ramach działania 4.2. WRPO: Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Problemy terenów
pogórniczych są w Wielkopolsce obecne w niewielu miejscach (oprócz Kleczewa można
wspomnieć np. sąsiedni Konin), jednak ich specyfika sprawia, że wymagają one wsparcia
ponadlokalnego. Projekt w Kleczewie polegał m.in. na budowie terenów treningowych dla
quadów, pomostów pływających służących wędkarzom i pływakom oraz ścieżek pieszych
i rowerowych. Ideą tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie funkcji rekreacyjnej i turystycznej
dla tego obszaru – jest to z resztą najczęściej spotykane następstwo zaniku funkcji
kopalnianych (odkrywkowych).
Ryc. 5.15. Obiekty powojskowe zaadaptowane
na budynki PWSZ w Pile

Ryc. 5.16. Obiekty powojskowe zaadaptowane
na budynki PWSZ w Pile

Fot. Agata Krzyżaniak

Fot. Agata Krzyżaniak

Innym ciekawym przykładem działań naprawczych na obszarach tracących swoje
funkcje są projekty na terenach powojskowych. Wśród nich jest kilka przedsięwzięć
zrealizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile, która zaadaptowała
szereg obiektów powojskowych na cele edukacyjne (zob. ryc. 5.15, 5.16), w tym takie
projekty, jak: budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego, adaptacja infrastruktury
dydaktycznej na potrzeby Instytutu Humanistycznego, adaptacja obiektu powojskowego na
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potrzeby kierunku ekonomia, modernizacja hali sportowej oraz adaptacja budynku
powojskowego na potrzeby kierunku pielęgniarstwo. Piła jest zresztą miastem, które mocno
odczuło skutki restrukturyzacji armii przy okazji wejścia Polski do NATO. Ponad 600 ha
terenów wojskowych straciło swoją pierwotną funkcję i przeszło w posiadanie podmiotów
prywatnych i publicznych, które nadawały im nowe znaczenie. Oprócz PWSZ były to m.in.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, TBS sp. z o.o. w Pile oraz samorząd
miasta. Łącznie zrealizowano w Pile 33 projekty rewitalizacyjne na obszarach powojskowych
na łączną kwotę ponad 235 mln zł.

5.5. Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji po 2015 r.
Według zgromadzonych informacji, spośród 1 374 zidentyfikowanych projektów
rewitalizacyjnych 446 (ok. 32%) to przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji po 2015 roku.
Dotyczą one 30 miast, które mają aktualne programy rewitalizacji. W większości (21 z 30)
horyzont czasowy zaplanowanych działań kończy się na 2020 roku, a w przypadku
6 – wykracza poza tę datę. Niestety część projektów rewitalizacyjnych zaplanowanych do
wykonania po 2015 roku nie ma w programie ściśle określonego horyzontu czasowego.
W takich przypadkach uznawano, że hipotetyczny okres realizacji danego przedsięwzięcia
pokrywa się z horyzontem czasowym obowiązywania programu.
Na rycinie 5.17 przedstawiono liczbę planowanych projektów rewitalizacyjnych
w miastach województwa wielkopolskiego w okresie 2016-2024 (zamieszczono na niej
informacje dotyczące wyłącznie tych projektów zaplanowanych do realizacji po 2015 roku,
dla których wyraźnie określono w programie rewitalizacji lata realizacji – jest ich łącznie 308).
Znaczna część z nich powinna zostać zakończona (wg przyjętych założeń programowych)
w 2020 roku. Dostępne informacje pokazują, że potencjalna presja inwestycyjna może być
równomiernie rozłożona w całym tym okresie (corocznie powinno być realizowanych ponad
30 przedsięwzięć). Występowanie w programach projektów do realizacji do 2020 roku należy
zapewne wiązać z perspektywą finansową krajowych i regionalnych programów
operacyjnych 2013-2020. Wśród zidentyfikowanych przedsięwzięć przeważają projekty dwu(25% z wszystkich 308) i trzyletnie (21%). Stosunkowo duża część projektów (11%) została
zaplanowana w 8-letnim horyzoncie czasowym, co jest trochę dziwnym zjawiskiem.
Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem tego faktu jest dość „elastyczne” podejście
samorządów do określania realnego horyzontu czasowego realizacji przedsięwzięć.
Pokazuje to, że również aktualnie obowiązujące programy rewitalizacji są dość dalekie od
ideału narzędzi zarządzania publicznego.
Oprócz analizy czasowej projektów rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji po
2015 roku dokonano także ich identyfikacji przedmiotowej. Analiza przedmiotu
poszczególnych przedsięwzięć pozwala zaobserwować pewien rodzaj tendencji wśród
samorządowców polegającej na kontynuacji dotychczas realizowanej polityki rewitalizacyjnej.
Potwierdzeniem tego są informacje na rycinie 5.18. Wśród zaplanowanych działań
naprawczych przeważają bowiem projekty infrastrukturalno-transportowe (głównie
modernizacje, rozbudowy, przebudowy elementów układu drogowego) i infrastrukturalnośrodowiskowe (dotyczące infrastruktury dostarczania wody i odprowadzania ścieków),
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w mniejszym stopniu również infrastrukturalno-mieszkaniowe (modernizacje i remonty
budynków mieszkalnych) oraz infrastrukturalno-rekreacyjne (tworzenie nowych lub
podnoszenie jakości istniejących obiektów i przestrzeni rekreacyjnych w miastach).
W dalszym ciągu w zdecydowanej mniejszości są projekty społeczne i gospodarcze. W tym
względzie jak na razie zmienia się w programach rewitalizacji bardzo niewiele w stosunku do
dokumentów uchwalanych i realizowanych w okresie 2004-2015. Miasta nadal traktują
programy
rewitalizacji
jako
narzędzie
realizacji
kosztownych
przedsięwzięć
infrastrukturalnych.
Wydaje się, że należy być jednak dość powściągliwym w formułowaniu ostatecznych
wniosków co do kształtu przyjętych rozwiązań programowych w miastach województwa
wielkopolskiego po 2015 roku. Aktualnie pojawia się dość dużo nowych czynników
i uwarunkowań, które będą wymuszały, a przynajmniej zachęcały samorządy miast do
zmiany przyjętych założeń. Zarówno ustawa o rewitalizacji, jak i pierwsze informacje
dotyczące planowanych kierunków interwencji publicznej UE pokazują, że Polska zrobi krok
w przód, jeśli chodzi o „dojrzałość” podejścia do działań rewitalizacyjnych. Najpewniej
wystąpią w najbliższej przyszłości mechanizmy, które zmotywują samorządy do
zintegrowanego spojrzenia na problemy obszarów zdegradowanych oraz skoncentrowania
interwencji publicznej na niewielkich powierzchniowo terenach. Odbędzie się to z pewnością
z korzyścią dla zasadności wydatkowanych środków publicznych.
Ryc. 5.17. Liczba projektów zaplanowanych do realizacji w poszczególnych latach
okresu 2016-2024 w miastach posiadających programy rewitalizacji2
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie programów rewitalizacji.

2

Na wykresie przedstawiono tylko te projekty, dla których określono w aktualnych programach czas ich realizacji.
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Ryc. 5.18. Projekty rewitalizacyjne zaplanowane do realizacji w miastach województwa
wielkopolskiego po 2015 r. wg wyróżnionych typów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie programów rewitalizacji.

5.6. Podsumowanie
Charakterystyka i analiza działań naprawczych na obszarach problemowych to dość
trudne zadania, głównie z uwagi na różne rozumienie terminu „projekt rewitalizacyjny”. Miasta
dość często włączają w zakres znaczeniowy tego pojęcia wszystko to, na co uzyskają zgodę
od podmiotów rozdysponowujących dodatkowe środki finansowe. Świadomość istoty
rewitalizacji wśród aktorów w niej uczestniczących jest dość duża (przynajmniej w świetle
przeprowadzonych wywiadów), jednak jej praktyczny wyraz nie jest zauważalny
w dokumentach programowych i planowanych projektach rewitalizacyjnych. Programy
rewitalizacji służyły bowiem dotąd głównie uzasadnianiu konieczności realizacji określonych,
fragmentarycznych projektów infrastrukturalnych (skądinąd często bardzo słusznych, jednak
trudnych do zakwalifikowania jako „rewitalizacyjne”). Nie były one kompleksowym planem
działań naprawczych na obszarach problemowych. Dlatego zidentyfikowane i opisane w tym
rozdziale przedsięwzięcia czasami odbiegają od właściwego rozumienia rewitalizacji i są
niekiedy zwykłą modernizacją, rozbudową lub odbudową określonych obiektów w przestrzeni
miejskiej. Trzeba jednak zaakceptować te ograniczenia i formułować rekomendacje
podnoszące świadomość aktorów rewitalizacji, a także tworzyć nowe instytucje (reguły,
zasady, normy) zachęcające i obligujące do zmian w podejściu do rewitalizacji na poziomie
lokalnym.
W ramach identyfikacji działań naprawczych na obszarach problemowych
wyodrębniono 1 374 projekty rewitalizacyjne (tj. takie, które znalazły się w programach
rewitalizacji lub pochodzą z innych dokumentów strategicznych i są traktowane przez
samorządy jako rewitalizacyjne) zaplanowane do realizacji w miastach województwa
wielkopolskiego. Dzięki badaniu ankietowemu udało się zidentyfikować wśród nich 507
przedsięwzięć zrealizowanych. Zebrane informacji pozwoliły na dokonanie typologii tych
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przedsięwzięć i wydzielenie trzech typów i siedmiu podtypów. Zdecydowanie przeważającym
typem projektów są działania związane z rozbudową, modernizacją lub budową nowej
infrastruktury (społecznej, transportowej, mieszkaniowej, rekreacyjnej oraz gospodarczej).
Przedsięwzięcia społeczne i gospodarcze stanowią mniejszość (i występują głównie
w Poznaniu), choć trzeba przyznać, że część projektów infrastrukturalnych może wywoływać
pozytywne efekty w sferze społecznej i gospodarczej – te jednak są możliwe do
zaobserwowania w dłuższym horyzoncie czasowym.
Większość zaplanowanych i zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych to
przedsięwzięcia samorządów miejskich lub podmiotów od nich zależnych (jednostki
budżetowe lub spółki komunalne). Projektów prywatnych jest znacznie mniej, choć ich
średnia wielkość (kwota projektu) jest wyraźnie większa niż w przypadku projektów
samorządowych. Analiza podmiotów realizujących projekty rewitalizacyjne potwierdza
wnioski o raczej ograniczonym stopniu współpracy podmiotów samorządowych
opracowujących programy rewitalizacji ze sferą przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.
Projekty niesamorządowe są dość często wpisywane do programów jako swoiste „ciało
obce”, działania, które miasto wspiera i do których odnosi się pozytywnie, jednak na ogół nie
stanowiące części szerszej, wspólnej wizji naprawy sytuacji na obszarach problemowych.
Samorządy konstruują dokumenty również po to, by podmioty prywatne mogły ubiegać się
o dofinansowanie unijne – jest to powszechna i całkiem jawna praktyka potwierdzana przez
respondentów w trakcie wywiadów. Prowadzi to do sytuacji, w której wszystkie projekty
zgłoszone przez podmioty prywatne są en bloc wprowadzane do programów w myśl
zachowawczej zasady „nie blokujmy prywatnym podmiotom możliwości pozyskania
dodatkowych środków”. Trudno się zresztą dziwić takiemu podejściu (które jest całkowicie
racjonalne), skoro obowiązujące uwarunkowania instytucjonalne na to pozwalają.
Według zgromadzonych danych na dotychczas zrealizowane projekty rewitalizacyjne
w miastach województwa wielkopolskiego przeznaczono około 2 mld zł. Kwota ta jest jednak
kwotą orientacyjną, ponieważ część przedsięwzięć jest jeszcze w trakcie realizacji (niektóre
w fazie koncepcyjno-projektowej, co nie gwarantuje ostatecznego finału realizacji projektu).
Ponadto nie udało się uzyskać pełnych i wiarygodnych informacji co do wartości niektórych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wśród największych projektów (na kwotę powyżej 50 mln zł)
przeważają infrastrukturalno-gospodarcze, infrastrukturalno-społeczne oraz infrastrukturalnotransportowe. Zdecydowana większość z nich to przedsięwzięcia realizowane w Poznaniu
lub Pile. Znaczna część dużych przedsięwzięć rewitalizacyjnych została przeprowadzona
przy wsparciu Inicjatywy JESSICA. Pozostałe zewnętrzne źródła finansowania działań
naprawczych miały znaczenie w przypadku małych i średnich projektów (na kwotę kilku,
kilkunastu milionów złotych).
Wśród zidentyfikowanych projektów rewitalizacyjnych wyodrębniono cztery grupy tzw.
dobrych praktyk: (1) projekty społeczne i gospodarcze, (2) projekty infrastrukturalnotransportowe integrujące rozdzielone struktury miejskie, (3) projekty kreujące nowe lub
podnoszące jakość istniejących przestrzeni publicznych oraz (4) projekty zagospodarowujące
tereny i budynki tracące swoje pierwotne funkcje. Tylko w przypadku Poznania można mówić
o zbiorze kompleksowych, zintegrowanych oraz skoncentrowanych przestrzennie działań
naprawczych – a to powinno być cechą właściwych dobrych praktyk rewitalizacyjnych.
Niemniej jednak, biorąc pod uwagę etap, na jakim znajdują się w Polsce działania
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rewitalizacyjne, należy uznać, że wśród czterech wyodrębnionych grup jest szereg
pozytywnych przykładów inwestycji publicznych i niepublicznych zmierzających do
podniesienia jakości życia i/lub wzbudzenia nowych impulsów rozwojowych w miastach.
Analiza przedsięwzięć planowanych do realizacji po 2015 roku potwierdza dotychczas
obserwowane cechy planowanej interwencji publicznej na obszarach problemowych. Miasta,
które uchwaliły programy obowiązujące w perspektywie do 2020 roku, kładą nacisk głównie
na projekty infrastrukturalne. W bardzo niewielkim stopniu obserwuje się ruch w stronę
przedsięwzięć
społecznych
i
gospodarczych
zintegrowanych
z
działaniami
infrastrukturalnymi. Nie jest wykluczone, że tego rodzaju przedsięwzięcia są podejmowane
przez inne podmioty publiczne (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, urzędy pracy)
i niepubliczne (organizacje pozarządowe), a nie są częścią szerszej wizji naprawy sytuacji
kryzysowych na obszarach problemowych. W tym kontekście należy w dalszym ciągu
doskonalić konstruowane instytucje (reguły, normy, zasady) zachęcające i obligujące
podmioty lokalne do prowadzenia zintegrowanej, kompleksowej i skoncentrowanej
przestrzennie polityki rewitalizacyjnej.
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Rozdział 6. Charakterystyka działań rewitalizacyjnych w miastach
województwa wielkopolskiego – studia przypadków
W poprzednich rozdziałach zaprezentowane zostały aktualne uwarunkowania prawne
oraz instrumenty rewitalizacji miast, a także zidentyfikowane i przedstawione programy
i projekty rewitalizacyjne w miastach województwa wielkopolskiego. Kolejnym etapem
postępowania badawczego było przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z osobami
realizującymi proces rewitalizacji lub włączonymi w ten proces. Celem tych wywiadów było:
a) przybliżenie kontekstu społecznego, gospodarczego i przestrzennego, na tle którego
odbywa się proces rewitalizacji, b) identyfikacja bezpośrednich efektów społecznych,
gospodarczych
oraz
przestrzennych
podejmowanych
działań
rewitalizacyjnych,
c) identyfikacja problemów towarzyszących realizacji działań rewitalizacyjnych,
d) identyfikacja najlepszych dostępnych praktyk. W tym celu wybranych zostało jedenaście
miast w Wielkopolsce, w których przeprowadzono (osobiście lub telefoniczne) wywiady
z przedstawicielami władz miejskich i pracownikami urzędów odpowiedzialnych za
rewitalizację oraz osób spoza sektora samorządowego, które uczestniczyły lub uczestniczą
w procesie tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) oraz realizacji projektów
rewitalizacyjnych. Wśród wybranych miast znalazły się: Poznań, Konin, Gniezno, Ostrów
Wielkopolski, Śrem, Kościan, Rawicz, Czarnków, Murowana Goślina, Koźmin Wielkopolski,
Ujście (ryc. 6.1). Dodatkowo wybrane zostały cztery miasta, które nie mają programów
rewitalizacji, aby przybliżyć przyczyny braku dotychczasowego zaangażowania w proces
rewitalizacji. Były to Swarzędz, Koło, Rakoniewice oraz Szamocin. Miasta zakwalifikowane
jako studia przypadków dobrano na podstawie takich kryteriów, jak wielkość, położenie oraz
status administracyjny. Poznań został wybrany jako stolica województwa. Siedem spośród
pozostałych miast jest siedzibą powiatu. Reprezentowane są również wszystkie podregiony
województwa wielkopolskiego, tj. poznański (3), kaliski (2), koniński (3), leszczyński (3) oraz
pilski (3). Pozostałe ośrodki to małe miasta, nie pełniące funkcji powiatu. Wybierając miasta
z programem rewitalizacji, kierowano się zasadą, aby każdy podregion reprezentowany był
przez dwa miasta. Natomiast miasta bez programu rewitalizacji były wybrane z takiego
klucza spośród wszystkich tego typu miast. W wymienionych 15 miastach przeprowadzono
łącznie 66 wywiadów z różnymi uczestnikami rewitalizacji, np. przedstawicielami władz
miasta, pracownikami magistratu odpowiedzialnymi za odnowę, przedstawicielami instytucji,
takich jak miejskie ośrodki pomocy społecznej oraz ośrodki kultury, przedstawicielami
organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami. Wywiady miały miejsce w lipcu, sierpniu
i wrześniu 2015 roku. W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostaną wybrane wyniki tych
wywiadów.
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Ryc. 6.1. Miasta wielkopolski wybrane jako studia przypadków

Źródło: opracowanie własne.
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6.1. Miasta z programem rewitalizacji
Poznań3
Poznań jest piątym co do wielkości miastem wojewódzkim w Polsce. Liczy około 550
tys. mieszkańców – jest to liczba mniejsza o około 30 tys. w stosunku do wartości z 1995
roku. Oznacza to, że miasto przeżywa w ostatnich latach proces depopulacji. Niestety dotyka
on w szczególności obszaru centrum o wysokich walorach architektonicznych i dużej
wartości historycznej. Można uznać, że Poznań nie boryka się z istotnymi problemami braku
pracy. Poziom bezrobocia w mieście (mierzony jako udział bezrobotnych w liczbie osób
w wieku produkcyjnym w 2013 roku) jest dość niski i wynosi niecałe 4%, co jest wynikiem
znacznie niższym od średniej krajowej (ok. 9%) i średniej dla województwa wielkopolskiego
(ok. 7%). Poznań jest również miastem, w którym notuje się relatywnie niewielkie wartości
wskaźnika osób korzystających z opieki społecznej w ogólnej liczbie ludności (niecałe 5%
wobec średniej dla województwa wielkopolskiego na poziomie 8%).
Prace nad pierwszym programem rewitalizacji dla miasta Poznania rozpoczęto w 2005
roku. Trwały mniej więcej rok i zakończyły się uchwaleniem 7 marca 2006 roku Miejskiego
Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania – Etap pilotażowy – Śródka (ryc. 6.2). Był to
pierwszy dokument programowy dotyczący rewitalizacji miasta, sporządzony według
wytycznych związanych z realizacją ZPORR i Regionalnych Programów Operacyjnych
(RPO). Według idei zespołu opracowującego dokument (w Urzędzie Miasta utworzono
specjalną komórkę organizacyjną zajmującą się rewitalizacją), Miejski Program Rewitalizacji
(MPR) dla miasta Poznania powinien być programem wieloletnim, kroczącym, okresowo
uzupełnianym i aktualizowanym w zakresie uwarunkowań i zadań przewidywanych na
kolejne lata kalendarzowe. Takie założenie oznaczało początkowe ograniczanie się do
niewielkich przestrzennie i rzeczowo obszarów interwencji i stopniowe ich poszerzanie
w miarę rozwoju sprzyjających okoliczności legislacyjnych, gospodarczych, społecznych
i administracyjnych. Te przekonania wpłynęły również na wybór obszaru realizacji MPR.
Decydujące były w tym przypadku trzy główne kryteria operacyjne:
1. wyniki konsultacji społecznych w postaci wniosków złożonych przez osoby fizyczne
i prawne o objęcie terenów MPR oraz terenowych konsultacji społecznych poświęconych
wyborowi obszarów do rewitalizacji;
2. wyniki analizy stanów kryzysowych i deficytów występujących na obszarze miasta
(zastosowano cztery podstawowe wskaźniki opisujące poziom: ubóstwa, bezrobocia,
przestępczości i przedsiębiorczości);
3. priorytety wynikające ze strategii i planu rozwoju miasta.
W toku analiz stwierdzono, że jednym z głównych problemów miasta jest „proces
intensywnej urbanizacji terenów peryferyjnych, jak i naruszanie przezeń równowagi struktury
zabudowy i systemów ekologicznych. Równocześnie proces ten wpływa destrukcyjnie na
obszary śródmiejskie, powodując zjawisko postępującej degradacji i dekapitalizacji

3

W charakterystyce działań rewitalizacyjnych w Poznaniu wykorzystano (oprócz programów i informacji z badania
ankietowego i wywiadów) niepublikowane opracowanie Lecha Podbreza, pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania
ds. rewitalizacji pt. „Uwarunkowania, efekty i problemy wdrażania Miejskiego Programu Rewitalizacji w Poznaniu”.
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przestrzeni oraz substancji budowlanej, jak i negatywny proces opuszczania tych terenów
przez mieszkańców”. Uznano tym samym, że na obszarze śródmiejskim koncentruje się
znaczna część zjawisk niekorzystnych, co było zbieżne z wynikami badań społecznych
przeprowadzonych w ramach konsultacji z przedstawicielami społeczności lokalnej. Jako
pilotażowy obszar rewitalizacji wybrano wówczas historyczną dzielnicę Śródka
(o powierzchni 26,2 ha), która wraz z Ostrowem Tumskim, Chwaliszewem i obszarem
staromiejskim ma kluczowe znaczenie przestrzenno-funkcjonalne dla centrum miasta
Poznania.
Ryc. 6.2. Obszar pilotażowy wskazany w pierwszej edycji
programu rewitalizacji w Poznaniu

Źródło: Miejski Program Rewitalizacji dla miasta Poznania
– Etap pilotażowy – Śródka, s. 138.

Kilka miesięcy po uchwaleniu programu pilotażowego miasto zdecydowało się przyjąć
kolejny dokument – Miejski Program Rewitalizacji dla Poznania – druga edycja.
Zdecydowano w nim o poszerzeniu Śródki o kolejne tereny (ryc. 6.3) – sąsiadujące z nim
Ostrów Tumski i Chwaliszewo (łącznie ze Śródką obszar ten zajmował powierzchnię blisko
155 ha i był zamieszkiwany przez 2 654 mieszkańców) oraz pochodzące z przełomu XIX i XX
wieku dzielnice mieszkaniowe Łazarza i Jeżyc (łącznie ok. 75 ha zamieszkiwanych przez
7 804 mieszkańców). Tym samym interwencją miasta w zakresie rewitalizacji objęte zostało
około 0,9% powierzchni i około 1,8% mieszkańców miasta. Warto dodać, że za opracowanie
i realizację drugiej edycji MPR miasto Poznań otrzymało nagrodę Laur Rewitalizacji 2009
w kategorii „Dobra praktyka w rewitalizacji” (wyróżnienie przyznano za „realizowane lub
przemyślane i gotowe do wdrożenia pomysły związane z rewitalizacją, opracowanie
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koncepcji, rozwiązania projektowe, metodyczne lub organizacyjne, za wydarzenia lub akcje
– szczególnie przydatne, nowatorskie lub wyjątkowo użyteczne dla rewitalizacji”4).
Ryc. 6.3. Obszary bezpośredniej interwencji miasta wskazane w drugiej edycji MPR w Poznaniu

.Źródło: Miejski Program Rewitalizacji dla Poznania – druga edycja, ss. 137 i 152.

Kolejnym krokiem w rozwoju rewitalizacji w Poznaniu było opracowanie i uchwalenie
Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych Miasta
Poznania. Bezpośrednią przyczyną przyjęcia tego dokumentu było pojawienie się nowych
instrumentów finansowych wraz z RPO na lata 2007-2013. W związku z tym wyznaczono
w MPR dwojakiego rodzaju poprzemysłowe i powojskowe obszary rewitalizacji. Były to
tereny, które:
− zostały zgłoszone przez osoby fizyczne i prawne do objęcia MPR w okresie jego
programowania i realizacji – ich szczegółowe zestawienie opisowe przedstawiono
w programie oraz
− dla których działania rewitalizacyjne zostaną zainicjowane w przyszłości na terenie
śródmieścia Poznania (m.in. tzw. Wolne Tory, Zakłady „Modeny”, Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego, Stara Gazownia i Stara Rzeźnia).
Następnym etapem programowania działań rewitalizacyjnych było uchwalenie w 2012
i 2013 roku odpowiednio Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Poznania – trzecia edycja
oraz Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Poznania – trzecia edycja 2013 (ryc. 6.4).
W dokumentach tych (do których ostatecznie zostały włączone działania dla obszarów
poprzemysłowych i powojskowych) wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami
finansowania inwestycji zmienił się zasięg terenów rewitalizacji. W ostatecznym wyborze
rozstrzygającym kryterium (oprócz zastosowanych wcześniej analiz wskaźnikowych
i społecznych) było aktywne partnerstwo społeczności lokalnej, tj. udział lokalnych
stowarzyszeń i zinstytucjonalizowanych grup mieszkańców w przeprowadzonych działaniach.
4

http://www.poznan.pl/mim/s8a/laur-rewitalizacji–2009,p,1025,1034,19736.html (dostęp: 28.08.2015).
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W ten sposób do zdegradowanych obszarów miejskich wspieranych przez miasto Poznań
poprzez systematyczne działania rewitalizacyjne zaliczono teren Śródka – Ostrów Tumski –
Chwaliszewo (o pow. 87,2 ha) oraz Jeżyce (o pow. 29,7 ha). Ponadto w edycji z 2013 roku
zostały znacznie poszerzone obszary finansowane z Inicjatywy JESSICA. Tym samym teren
bezpośredniej interwencji miasta po uchwaleniu tej edycji programu zajmuje powierzchnię
około 117 ha (0,4% powierzchni miasta) i jest zamieszkiwany przez 11 656 osób (nieco
ponad 2% mieszkańców miasta). Ponadto w programie określono zdegradowane obszary
miejskie poprzemysłowe i powojskowe, dla których możliwe jest wsparcie przedsięwzięć
(1) mieszkaniowych oraz (2) rewitalizacyjnych poza mieszkaniowymi.
Ryc. 6.4. Obszary rewitalizacji wskazane w trzeciej edycji MPR w Poznaniu

Źródło: Miejski Program Rewitalizacji dla Poznania – trzecia edycja, załącznik nr 4.

W 2014 roku przyjęto również w Poznaniu nowy program związany z działaniami
naprawczymi na obszarach problemowych – Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju
Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030, który stał się programem wykonawczym programu
strategicznego Przyjazne Śródmieście Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030.
Program dla Śródmieścia jest realizowany równolegle z Miejskim Programem Rewitalizacji,
choć oba dokumenty różni znacznie skala i rodzaj prowadzonych przedsięwzięć (Program dla
Śródmieścia obejmuje obszar o powierzchni ok. 1980 ha i jest zamieszkiwany przez 124 tys.
osób). Wraz z przyjęciem Programu dla Śródmieścia miasto Poznań postawiło przed sobą
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nowe wyzwania związane z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, rozpoczęło również
realizację pierwszych działań (m.in. na ul. Święty Marcin, pl. Kolegiackim i ul. Taczaka).
Przyjęte przez miasto kolejne edycje MPR oraz Program dla Śródmieścia spotkały się
z realizacją szeregu projektów rewitalizacyjnych. Według dostępnych informacji dotychczas
zrealizowano ponad 150 przedsięwzięć na kwotę blisko 800 mln zł (tab. 6.1). Pełny
i wyczerpujący opis projektów rewitalizacyjnych z terenu miasta Poznania jest więc zadaniem
niezwykle trudnym. Dlatego w poniższym fragmencie zostanie przedstawiona wyłącznie
część z nich. W pierwszej kolejności należy wskazać szereg działań o charakterze
infrastrukturalnym, w tym:
− odbudowę mostu Cybińskiego, nazwanego im. Biskupa Jordana, pomiędzy Ostrowem
Tumskim i Śródką w latach 2006-2007 (sfinansowana ze środków EFRR, miasta
Poznania oraz Skarbu Państwa); projekt ten jest szczególnie ważny, gdyż na nowo
zintegrował dwie historycznie ważne części miasta – Śródkę i Ostrów Tumski;
− modernizację obiektów Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce w latach 20052007 (sfinansowana ze środków miasta);
− renowację zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących na Śródce, etap 1 w latach 2006-2007 (sfinansowana ze środków miasta);
− modernizację i adaptację zabytkowych budynków Muzeum
i Archiwum
Archidiecezjalnego tj. Akademii Lubrańskiego w Poznaniu w 2006 roku (sfinansowana ze
środków EFRR i Archidiecezji Poznańskiej);
− remont chodników na Śródce w latach 2006 i 2011 (sfinansowany ze środków miasta
i inwestorów prywatnych);
− renowację kościoła św. Małgorzaty oraz adaptację budynku dawnego klasztoru Filipinów
na Śródce dla potrzeb działalności Katedralnej Szkoły Chóralnej w latach 2008-2011
(sfinansowana ze środków EFRR i Archidiecezji Poznańskiej);
− budowę Rezerwatu Archeologicznego na Ostrowie Tumskim w latach 2009-2012
(sfinansowana ze środków EFRR i miasta Poznania);
− budowę Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego na Śródce i Ostrowie
Tumskim wraz z punktem obsługi zorganizowanego ruchu turystycznego (ryc. 6.5),
remontem ul. Gdańskiej na Śródce w latach 2011-2014 (sfinansowana ze środków EFRR
i miasta Poznania);
− budowę Pawilonu Nowa Gazownia w latach 2010-2011 oraz parku w latach 2014-2015
w dawnym zakolu Warty (oba projekty sfinansowane ze środków miasta Poznania).
Wszelkie działania inwestycyjne związane z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
w Poznaniu cechuje wyraźna koncentracja przestrzenna (na obszarze Śródki, Ostrowa
Tumskiego i Chwaliszewa), co pokazuje konsekwencję w realizacji założeń przyjętych
w pierwszych dwóch edycjach Miejskiego Programu Rewitalizacji.
Działaniom publicznym inicjowanym i prowadzonym przez miasto Poznań towarzyszyły
inwestycje prywatne. Wśród nich przeważały modernizacje elewacji i pokryć dachowych
(8 kamienic na Śródce i 3 na Chwaliszewie), remonty lokali użytkowych i otwarcie nowych
obiektów gastronomicznych i kulturalnych (łącznie 11 nowych obiektów) oraz budowa
nowych budynków mieszkalno-usługowych (4 budynki, a w nich 124 mieszkania). Skala
działań inwestorów prywatnych pokazuje działanie efektu mnożnikowego zrealizowanych
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inwestycji publicznych. Warto również wspomnieć, że działania podmiotów prywatnych
w dużym stopniu odpowiadają społecznemu i gospodarczemu aspektowi procesu
rewitalizacji.
Ryc. 6.5. Interaktywne Centrum Historii Ostrowa
Tumskiego zbudowane w 2014 r.

Ryc. 6.6. Poznański Park TechnologicznoPrzemysłowy

Fot. Bartłomiej Kołsut

Fot. Bartłomiej Kołsut

Miasto Poznań jest jednak szczególnie znane jako pomysłodawca wielu przedsięwzięć
o charakterze społecznym. Wśród nich jest kilka inicjatyw, które polegały na włączeniu
lokalnych społeczności w projektowanie i realizację działań naprawczych, w tym m.in.:
− „Warsztaty Światła” i „Re-wita Stare Koryto Warty” na Chwaliszewie (w 2010 i 2013
roku);
− warsztaty i akcje „Odmień swoje podwórko” realizowane na Jeżycach (w 2010, 2012
i 2014 roku), Śródce i Chwaliszewie (w 2011, 2012 i 2015 roku), Starym Mieście (w 2012
roku), Wildzie (w 2012 roku), Łazarzu (w 2015 roku) i ul. Św. Marcin (w 2015 roku);
− spotkania koalicyjne mieszkańców na Śródce, Chwaliszewie i Jeżycach (w 2012, 2014
i 2015 roku);
− warsztaty na temat rewaloryzacji placu Kolegiackiego (2015 rok);
− warsztaty na temat przyszłości ul. św. Marcin (2015 rok).
Wspólną cechą wymienionych wyżej działań było zaangażowanie różnych grup
interesariuszy. Wśród nich byli przede wszystkim reprezentanci społeczności lokalnej (którzy
np. w ramach akcji „Odmień swoje podwórko” zgłaszali swój budynek do uczestnictwa
w warsztatach, co było warunkiem koniecznym wzięcia udziału w przedsięwzięciu), urzędnicy
oraz eksperci w danej dziedzinie (głównie architekci, architekci krajobrazu, specjaliści
z dziedziny ogrodnictwa, oświetlenia miejskiego). W każdym z wymienionych działań
powstawały kilkuosobowe zespoły składające się z osób reprezentujących poszczególne
grupy, czego konsekwencją był efekt synergii wspólnych działań.
Ponadto Poznań jest jednym z pionierów społecznych projektów rewitalizacyjnych na
obszarach problemowych. Miasto realizowało projekt „Rewitalizacja w budowie – tworzymy
zręby rewitalizacji w Polsce” (dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na kwotę ok. 700 tys. zł), nagrodzony wyróżnieniem specjalnym w ramach 8 edycji
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konkursu Polska Pięknieje. To w ramach tego przedsięwzięcia zintensyfikowano tworzenie
lokalnych koalicji na Śródce, Chwaliszewie i Jeżycach, przeprowadzono szereg ciekawych
działań warsztatowych („Teatr z klasą”, „Warsztaty edukacji architektonicznej”, „Poznaj
historię swojej rodziny”) i szkoleniowych. Projekt spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem
ze strony mieszkańców i zamiast pierwotnie planowanych 200 przyciągnął ponad 700
uczestników (tzw. beneficjentów).
Obok projektów publicznych i niepublicznych w tzw. strefie A MPR obejmującej
zdegradowane obszary miejskie wspierane przez miasto Poznań, w stolicy Wielkopolski
zrealizowano szereg przedsięwzięć komercyjnych i publicznych na obszarach
poprzemysłowych i powojskowych. Były to m.in.:
− rozbudowa Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego na Dębcu (dwie
inwestycje zrealizowane przez spółkę ze 100-procentowym udziałem miasta Poznania na
kwotę ok. 70 mln zł, przy udziale środków z Inicjatywy JESSICA) (ryc. 6.6);
− budowa obiektu naukowo-dydaktycznego Wydziału Prawa UAM przy al. Niepodległości
(inwestycja zrealizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na
kwotę ok. 67 mln zł);
− adaptacja i modernizacja istniejącego budynku powojskowego zlokalizowanego przy
ul. Szylinga 12 w Poznaniu na siedzibę Komendy Miejskiej Policji (inwestycja
zrealizowana przez Wielkopolską Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu na kwotę ok.
60 mln zł).
Planowanie procesu rewitalizacji w Poznaniu i zarządzanie nim trudno porównać
z sytuacją w jakimkolwiek innym mieście Wielkopolski. Miasto Poznań, z uwagi na swoją
wielkość i dość duży potencjał społeczno-gospodarczy, jest w stanie zaangażować w proces
rewitalizacji znaczne środki finansowe. Samorząd miejski zdecydował również
o wyodrębnieniu w swoich strukturach osobnego Oddziału Rewitalizacji i utworzeniu funkcji
Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji. Po ostatnich wyborach ranga rewitalizacji
jeszcze bardziej wzrosła, ponieważ jednym z wiceprezydentów miasta został były
przewodniczący komisji rewitalizacji rady miasta Poznania, która zainicjowała opracowanie
tzw. Planu dla Śródmieścia.
W związku z tym, że w Poznaniu poświęca się rewitalizacji tak dużo (w porównaniu do
innych polskich miast) uwagi, można mówić o sporej świadomości istoty tego procesu wśród
aktorów w nim uczestniczących. Podkreślają oni, że głównymi cechami podejmowanych
działań naprawczych powinny być ich zintegrowany charakter (uwzględnienie technicznych,
społecznych i ekonomicznych aspektów) oraz zakorzenienie w lokalnej społeczności
(„wsłuchiwanie się” w głos społeczności lokalnej, odpowiedź na jej realne problemy oraz
wspólne tworzenie rozwiązań). Respondenci uczestniczący w wywiadach podkreślali
również, że interwencją publiczną powinny być obejmowane przede wszystkim obszary
śródmiejskie stanowiące rdzeń struktur miejskich oraz centrum aktywności miejskiej. Duża
świadomość i wiedza na temat praktyk rewitalizacyjnych nie oznacza oczywiście, że miasto
nie boryka się przy okazji podejmowania działań z różnymi problemami. Pierwszym
i podstawowym jest rewitalizacyjna „luka legislacyjna”, która sprawia, że samorządy tworzą
tak naprawdę jedynie „zręby” rewitalizacji. Drugim problemem są ograniczone środki
finansowe na działania naprawcze na obszarach problemowych. Pewną trudnością jest także
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ciągle funkcjonujące w polskiej administracji podejście sektorowe, a nie zintegrowane do
polityki rozwoju.
Oprócz działań lokalnych miejscowi samorządowcy i urzędnicy byli inicjatorami
stanowiska w sprawie konieczności podjęcia prac legislacyjnych nad ustawą o rozwoju miast
i rewitalizacji. Jednym z bezpośrednich czynników podjęcia takich działań były pojawiające
się symptomy procesu gentryfikacji na Śródce. Ukazały one bardzo wyraźnie podstawowy
problem rewitalizacji w Polsce. Bez jego rozwiązania interwencja publiczna na obszarach
kryzysowych zawsze będzie wiązała się z dużym ryzykiem wystąpienia niekorzystnych
procesów społecznych i gospodarczych. Na przykład długotrwałe i kosztowne działania na
Śródce (o charakterze infrastrukturalnym i społecznym) wzmocnione efektem medialnym
(ciągłego „mówienia” o rewitalizacji Śródki) wywołały negatywne efekty spekulacyjne na
rynku nieruchomości na Śródce. Wskutek inwestycji publicznych (m.in. most Jordana,
modernizacja infrastruktury) wzrosła rynkowa wartość nieruchomości, co spowodowało
podwyżki czynszów dla lokalnej społeczności. Inwestycje publiczne zostały zatem w dużym
stopniu „skonsumowane” przez niepubliczne podmioty. Problem (de)regulacji rynku
nieruchomości na obszarach rewitalizowanych jest kluczowym aspektem w tworzeniu tego
rodzaju prawa w Europie Zachodniej. Niestety w Polsce jest to ciągle sfera dość daleko
posuniętej deregulacji i braku jakichkolwiek instrumentów sterowania procesami społecznymi
i gospodarczymi na obszarach problemowych. Poznań miał i ma okazję mierzyć się z tym
problemem w praktyce, co nie jest łatwe.
Poznań jest jednym z liderów rewitalizacji miast w Polsce. Wśród wielu pozytywnych
działań należy wyróżnić przynajmniej trzy:
1) Opracowanie
i
konsekwentna
realizacja
idei
programu
kroczącego
wyznaczającego realne do osiągnięcia cele. Poznań jako jedno z nielicznych miast
skupił się na wsparciu niewielkich przestrzennie terenów, co sprawiło, że tutejszy
program nie stał się pustym, mało realnym dokumentem.
2) Geograficzna koncentracja interwencji publicznej w postaci przedsięwzięć
infrastrukturalnych, społecznych i gospodarczych, widoczna szczególnie na Śródce.
Przykład Poznania pokazuje, że efekty kompleksowych działań rewitalizacyjnych są
możliwe do zaobserwowania, jednak konieczna jest „cierpliwość” (pierwsze wyraźnie
widoczne rezultaty rewitalizacji na Śródce obserwuje się po ok. 10 latach od rozpoczęcia
procesu odnowy), konsekwencja (ciągła interwencja na Śródce, mimo trudności
związanych z pojawiającą się gentryfikacją) i skupienie się na bardzo małym (ok. 25 ha
zamieszkałych przez 0,1% mieszkańców), ale istotnym z punktu widzenia miasta
obszarze.
3) Pionierskie w skali kraju projekty społeczne oraz gospodarcze tworzące w sumie
(wraz z projektami infrastrukturalnymi) „pakiet” działań zintegrowanych (m.in.
koalicje lokalne, „Odmień swoje podwórko”, przechadzki „Kino, kawiarnia, spacer”, „Teatr
z klasą”) – miasto Poznań zostało nagrodzone za realizację projektu „Rewitalizacja
w budowie – tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce” w konkursie Polska Pięknieje.
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Tab. 6.1. Podstawowe dane o działaniach rewitalizacyjnych w Poznaniu
MPR
– pilotaż

MPR
– druga
edycja
230 ha

MPR
– trzecia
edycja
117 ha

Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją
26,2 ha
Udział obszaru objętego rewitalizacją w ogólnej
0,1%
0,9%
0,5%
powierzchni miasta
Liczba mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją
1 000
10 458
11 656
w ramach MPR – trzecia edycja
Udział mieszkańców obszaru objętego
0,2%
1,9%
2,0%
MPR – trzecia edycja w ogólnej pow. miasta
Liczba zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych
153
Wartość zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych
785 153 785 zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie programu rewitalizacji i badania ankietowego

Program dla
Śródmieścia
1 980 ha
7,6%
124 000
23,6%
-

Konin
Konin jest trzecim co do wielkości (po Poznaniu i Kaliszu) miastem województwa
wielkopolskiego – liczy około 78 tys. mieszkańców. Jest to ośrodek położony we wschodniej
części województwa, na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych nr 25 i 92 (na południe od
miasta przebiega autostrada A2), siedziba władz miasta (na prawach powiatu) oraz powiatu
konińskiego. W podziale administracyjnym sprzed 1999 roku miasto było siedzibą władz
województwa konińskiego. Konin mierzył się w ostatnich kilkunastu latach z postępującym
procesem depopulacji (od 1995 roku liczba ludności miasta zmniejszyła się o ok. 5 tys.).
Skala tego zjawiska była jedną z największych w całym województwie (nieznacznie większy,
relatywny spadek liczby ludności zanotowano w tym okresie tylko w Turku). Gospodarka
miasta opiera się głównie na funkcjonowaniu Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego,
którego miasto jest głównym ośrodkiem. W Koninie notuje się ponadprzeciętne wartości
wskaźnika bezrobocia (ok. 1,5% wyższe niż w całym kraju i ok. 4% wyższe niż
w województwie wielkopolskim) oraz liczby osób korzystających z pomocy społecznej (ok.
1,5% wyższe niż w województwie wielkopolskim). Miasto składa się z dwóch głównych,
w dużym stopniu funkcjonalnie od siebie niezależnych części (tzw. Stary i Nowy Konin),
przedzielonych rzeką Wartą. Południowa część miasta ma charakter śródmiejski, a jej
struktura przestrzenna nawiązuje do historycznych układów urbanistycznych. Natomiast
północną część można w dużym stopniu określić jako przemysłową (znajduje się tam linia
kolejowa, zakłady przemysłowe), która w ramach postępującego procesu urbanizacji
„wchłonęła” dawne osady wiejskie, obecnie stanowiące dzielnice Konina – Pątnów, Łężyn,
Mieczysławów, Gosławice i Maliniec. W części północnej znajdują się również obszary
pokopalniane pozostałe po wydobyciu węgla brunatnego na tym terenie. Obszar pomiędzy
Starym i Nowym Koninem zajmuje wyspa Pociejewo.
Miasto Konin uchwaliło dotąd jeden program rewitalizacji – Zintegrowany Lokalny
Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007-2015. Jego powstanie, zdaniem
przedstawicieli samorządu miasta, było konsekwencją starań o dofinansowanie projektów
rewitalizacyjnych w ramach WRPO na lata 2007-2013 oraz krajowych programów
operacyjnych na lata 2007-2013 finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych.
Zasięg obszarów rewitalizowanych wyznaczono w oparciu o zastosowanie kryteriów
wyznaczania obszarów kryzysowych w ramach ZPORR 2004-2006 obejmujących m.in.
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problemy bezrobocia, ubóstwa, warunków mieszkaniowych, przestępczości, wykształcenia
mieszkańców, degradacji technicznej infrastruktury i budynków, zanieczyszczonego
środowiska naturalnego oraz przedsiębiorczości.
Wskutek zastosowania metody wskaźnikowej wyznaczono pięć obszarów rewitalizacji
obejmujących w sumie całe terytorium miasta. Wśród nich znajdują się:
− „Obszar starówki” z historycznym zabytkowym układem urbanistycznym;
− „Obszar ekologiczny” wymagający działań ochronnych, w szczególności utworzenia
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i prowadzenia lokalnie renaturyzacji;
− „Obszar mieszkaniowy” cechujący się najwyższą koncentracją zabudowy mieszkaniowej
i usług, wymagający pilnych działań modernizacyjnych osiedli m.in. w zakresie
komunikacji i standardów w przestrzeni centrum miasta;
− „Obszar restrukturyzacji gospodarczej” predysponowany do dalszej rozbudowy
przestrzennej przemysłu oraz wprowadzenia zróżnicowanej działalności gospodarczej;
− „Obszar Gosławice”, w którym zakłada się poprawę standardu zamieszkania poprzez
wymianę substancji i uzupełnienia w obszarze zainwestowania osiedleńczego.
Konin przyjął zatem maksymalną wersję delimitacji obszaru problemowego
wymagającego rewitalizacji. Władze miasta uznały, że dzięki takiemu podejściu będzie
można przywrócić zdegradowanym obiektom wartość historyczną (cel infrastrukturalny),
podnieść jakość i atrakcyjność obszarów zdegradowanych oraz standard życia mieszkańców
(cel społeczny), a także zwiększyć atrakcyjność turystyczną Konina (cel gospodarczy).
Miasto, uchwalając program, miało świadomość, że o dofinansowanie zewnętrzne będą
mogły ubiegać się podmioty realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarach
problemowych, i to była bezpośrednia przyczyna wyznaczenia obszaru rewitalizacji nieco na
wyrost, tj. tożsamego z terenem całego miasta.
W sumie w uchwalonym programie zamieszczono 83 projekty rewitalizacyjne
zrealizowane lub w trakcie realizacji oraz 100 przedsięwzięć zaplanowanych. Duża liczba
umieszczonych projektów wynika z kryterium rozłącznego traktowania przedsięwzięć dla
poszczególnych obiektów i podmiotów (np. kilkadziesiąt przedsięwzięć polega na
termomodernizacji budynku wielorodzinnego, przy czym każdy budynek wymieniany jest
osobno jako samodzielny projekt). Znaczna część umieszczonych w programie projektów to
przedsięwzięcia spółdzielni mieszkaniowych zarządzających powojennymi osiedlami w tzw.
Nowym Koninie. Łączna liczba zaplanowanych projektów (183) musi być więc traktowana
z odpowiednim „dystansem”.
Według informacji pochodzących z badania ankietowego w Koninie zrealizowano
11 projektów rewitalizacyjnych na łączną kwotę około 39 mln zł (tab. 6.2). Wśród nich są
przedsięwzięcia termomodernizacji i wymiany kabin windowych w budynkach na osiedlu
Zatorze („Obszar mieszkaniowy”), renowacji i/lub odbudowy kamienic przy ulicach Wojska
Polskiego (ryc. 6.7), Bohaterów Westerplatte i Zofii Urbanowskiej. Ponadto w ramach działań
rewitalizacyjnych przebudowano most Toruński (ryc. 6.8), kluczowy trakt pieszy,
wprowadzając także uspokojony ruch samochodowy (koszt przebudowy to ok. 10 mln zł).
W ramach rewitalizacji „Obszaru starówki” zagospodarowano także tereny nadbrzeżne
określane mianem „Bulwaru Nadwarciańskiego” (ryc. 6.9). Projekt ten, na kwotę około 14 mln
zł (dofinansowany w ramach WRPO 2007-2013, działanie 6.1: Turystyka uzdrowiskowa)
polegał m.in. na budowie promenady spacerowej i tarasów widokowych. Przedsięwzięcia
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rewitalizacyjne spotykały się z różnym odbiorem społecznym. Konin jest miastem
przemysłowym podlegającym ciągłej restrukturyzacji, stąd mieszkańcy główną część swoich
postulatów i oczekiwań kierują w stronę nowych miejsc pracy. Kwestie przestrzeni
publicznych, rewitalizacji są traktowane mniej priorytetowo, a przez to rzadziej doceniane.
Ryc. 6.7. Odrestaurowana kamienica
przy ul. Wojska Polskiego w Koninie

Ryc. 6.8. Przebudowany Most Toruński
w Koninie

Fot. Bartłomiej Kołsut

Fot. Bartłomiej Kołsut

Tab. 6.2. Podstawowe dane o działaniach
rewitalizacyjnych w Koninie

Ryc. 6.9. Nowo wybudowany Bulwar
Nadwarciański w Koninie

Powierzchnia obszaru objętego
8 200 ha
rewitalizacją
Udział obszaru objętego rewitalizacją
100%
w ogólnej powierzchni miasta
Liczba mieszkańców obszaru
objętego rewitalizacją w ramach MPR
76 511
– trzecia edycja
Udział mieszkańców obszaru objętego
MPR – trzecia edycja w ogólnej pow.
100%
Miasta
Liczba zrealizowanych projektów
11
rewitalizacyjnych
Wartość zrealizowanych projektów
39 mln zł
rewitalizacyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie programu
rewitalizacji i badania ankietowego.

Fot. Bartłomiej Kołsut

Planowanie i realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Koninie odbywa się głównie
przy wykorzystaniu komórek organizacyjnych Urzędu Miasta. Wydział Działalności
Gospodarczej i Rozwoju odpowiada za część planistyczną (opracowywanie programu
rewitalizacji, planów inwestycyjnych), natomiast Wydział Inwestycji – za realizację
konkretnych przedsięwzięć. Aktualnie Konin jest na etapie tworzenia nowego programu
rewitalizacji. W tym celu miasto wzięło udział w konkursie na Modelową rewitalizację miast.
Według informacji pozyskanych w drodze wywiadów, nowy program będzie prezentował
nieco inną koncepcję programową rewitalizacji. Miasto chce skupić się w niej na obszarze
wyspy Pociejewo zlokalizowanej pomiędzy Nowym i Starym Koninem. Jest to potencjalny
obszar integrujący północną (powojenną) i południową (staromiejską) część miasta. Miałby
116

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

on skupiać przede wszystkim działalności sportowe i rekreacyjne. Ponadto we wschodniej
części wyspy zdiagnozowano złoża geotermalne przydatne do wykorzystania na cele
ciepłownicze i energetyczne.
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że miasto Konin w programowaniu działań
rewitalizacyjnych koncentruje się przede wszystkim na projektach infrastrukturalnych. Wizja
zagospodarowania wyspy Pociejewo jako przestrzeni integrującej Stary i Nowy Konin wiąże
się bowiem ze stosunkowo dużym stopniem zainwestowania tego terenu w obiekty i budynki
rekreacyjne i sportowe. Jest to zadanie ambitne i trudne do realizacji, głównie ze względu na
ograniczone możliwości finansowe. Pokazuje ono także nieco inne podejście do rewitalizacji
– nie jako procesu naprawy istniejącej sytuacji kryzysowej w najstarszych i najbardziej
zdegradowanych częściach miasta (jak w Poznaniu), tylko jako planowanej na bardzo dużą
skalę integracji przestrzennej dwóch wyraźnie rozdzielonych części miasta poprzez
zainwestowanie obszaru zlokalizowanego pomiędzy nimi.
Konin jest bardzo specyficznym miastem, jeśli chodzi o historycznie ukształtowaną strukturę
przestrzenną, wyraźnie podzielonym na dwie części: położony na południu Stary Konin
(starówka koncentrująca około 15-20 tys. mieszkańców) oraz powojenny Nowy Konin
(tereny przemysłowe i osiedla blokowe zamieszkane przez około 40-50 tys. mieszkańców).
Obie strefy są rozdzielone funkcjonalnie i ich dezintegracja jest jednym z głównych
problemów Konina. Dlatego miasto zdecydowało się skoncentrować działania
rewitalizacyjne na nabrzeżu rzeki Warty (projekt Bulwaru Nadwarciańskiego, przebudowa
mostu Toruńskiego) oraz wyspy Pociejewo zlokalizowanej dokładnie pomiędzy
rozdzielonymi obszarami.
Ostrów Wielkopolski
Ostrów Wielkopolski jest miastem powiatowym o liczbie mieszkańców wynoszącej
72 tys., położonym w południowo-wschodniej Wielkopolsce, w podregionie kaliskim. W ciągu
ostatnich dziesięciu lat liczba ludności spadła o ponad 2 tys. Jednocześnie, biorąc pod
uwagę 2013 roku, miasto znajdowało się w relatywnie dobrej kondycji społecznogospodarczej. Ostrów Wielkopolski charakteryzował niższy udział osób korzystających ze
środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej liczbie ludności oraz niższy udział osób
bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym niż średnia wartość tych wskaźników dla
województwa wielkopolskiego i Polski. Jedynie dochody własne na jednego mieszkańca były
nieco niższe niż średnia dla województwa i kraju. W świetle przeprowadzonych wywiadów za
największe problemy w rozwoju miasta władze lokalne uznają postępującą dekapitalizację
śródmieścia, której towarzyszy chaotyczne zagospodarowanie przedmieść i związana z tymi
procesami niedorozwinięta sieć komunikacyjna. Wyzwaniem jest także brak terenów
inwestycyjnych hamujący rozwój miasta oraz duża ilość terenów poprzemysłowych, która
w niedalekiej przyszłości wymagać będzie zagospodarowania.
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Ryc. 6.10. Obszary wskazane do rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim

Źródło: Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2011-2015, s. 86

Rewitalizacja w Ostrowie Wielkopolskim jest ważnym elementem programowania
rozwoju. Pierwszy Lokalny Program Rewitalizacji został opracowany już w 2005 roku, jako
jeden z pierwszych w województwie wielkopolskim. Drugi tego typu dokument pn.
Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Ostrowa Wielkopolskiego został z kolei przyjęty
w 2011 roku i obejmował lata 2011-2015. Obydwa opracowania zostały przygotowane przez
prywatne firmy. Przy sporządzaniu aktualnego dokumentu wykorzystywano szereg różnych
metod partycypacji społecznej, tj. wywiady, spotkania konsultacyjne oraz możliwość
zgłaszania uwag pocztą tradycyjną i elektroniczną. Jako przyczynę opracowywania programu
władze lokalne wskazały na możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej, ale także
występujące w mieście problemy społeczne i przestrzenne. W czasie rozmów pracownicy
Urzędu Miejskiego podkreślali, że największe wyzwanie przy sporządzaniu dokumentu
stanowiła konieczność współdziałania kilku komórek organizacyjnych urzędu wobec braku
jednej wyspecjalizowanej, odpowiedzialnej za tworzenie, wdrażanie i monitoring programu
rewitalizacji. W rezultacie za odnowę obszarów zdegradowanych wciąż odpowiadają trzy
jednostki: ds. funduszy pomocowych, ds. rozwoju miasta oraz ds. planowania
przestrzennego. Podstawą delimitacji obszarów problemowych były wskaźniki społeczno118

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

gospodarcze, w tym zwłaszcza: poziom ubóstwa i wykluczenia, stopa długotrwałego
bezrobocia, poziom przestępczości i wykroczeń, wskaźnik prowadzenia działalności
gospodarczej oraz poziom wartości zasobu mieszkaniowego. W rezultacie działaniami
rewitalizacyjnymi objęto obszar o powierzchni około 731,5 ha, w którego skład wchodził
obszar śródmiejski (560,4 ha), obszar poprzemysłowy (146,1 ha) oraz teren powojskowy
(24,9 ha) (ryc. 6.10). Problemami, z jakimi borykały się wskazane obszary, były przede
wszystkim degradacja infrastruktury technicznej i obiektów zabytkowych oraz wykluczenie
społeczne. Jako istotne wyzwanie w procesie rewitalizacji wskazywane były także degradacja
substancji mieszkaniowej, wysoka przestępczość oraz wysokie bezrobocie.
Ryc. 6.11. Stara Biblioteka w Ostrowie
Wielkopolskim

Ryc. 6.12. Stara przepompownia w Ostrowie
Wielkopolskim

Fot. Bartłomiej Kołsut

Fot. Bartłomiej Kołsut

W ramach aktualnie obowiązującego programu rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim
udało się dotychczas zrealizować siedem projektów rewitalizacyjnych. Wykorzystywano przy
tym zróżnicowane źródła finansowania projektów. Stanowiły je zarówno fundusze Unii
Europejskiej przyznawane na zasadzie dotacji, jak i w ramach nisko oprocentowanych
pożyczek z Inicjatywy JESSICA. Duża część inwestycji realizowana była w oparciu o środki
prywatne. W mieście skupiano się dotychczas na realizacji projektów typowo inwestycyjnych.
Zdecydowanie brakowało projektów społecznych. Największym projektem był dotychczas
Park Przemysłowy przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim, który został
zrealizowany w latach 2014-2015 nakładami prywatnej firmy. Jego przedmiotem była budowa
obiektów gospodarczych dla przedsiębiorców, którzy zainteresowani byli realizacją produkcji
przemysłowej i montażowej w ramach udostępnionej im infrastruktury technicznoprzemysłowej. Dużo ciekawszym projektem wydaje się jednak przebudowa Starej Biblioteki
(ryc. 6.11), w przypadku której wykorzystano Inicjatywę JESSICA, a także środki
samorządowe. Budynek Starej Biblioteki znajdował się w bardzo złym stanie technicznym
i wymagał natychmiastowego remontu, który przywrócić miał mu dawną świetność.
W zabytkowym obiekcie dokonano montażu nowych instalacji wewnętrznych oraz
przeprowadzono prace malarskie, dekarskie, elewacyjne, wymieniono stolarkę okienną
i drzwiową. Wyremontowany obiekt będzie spełniał funkcję kulturalno-rozrywkową. Parter
budynku przeznaczony ma być na cele gastronomiczne, I piętro na salę widowiskowo119
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balową, a dobudowana ostatnia kondygnacja będzie zagospodarowana na pokoje dla
gości/artystów sąsiadującego ze Starą Biblioteką Ostrowskiego Centrum Kultury. Planowane
zakończenie projektu to październik 2015 roku. Liczbę oraz wartość dotychczas
zrealizowanych projektów podsumowano w tabeli 6.3.
Kolejną wartą uwagi inwestycją jest adaptacja zabytkowej przepompowni przy
ul. Raszkowskiej na cele kulturalne (ryc. 6.12). W wyniku realizacji projektu, którego
zakończenie planowane jest na 2015 roku, utworzone zostanie m.in. Muzeum Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego, Muzeum Kolei Ostrowa Wielkopolskiego oraz Restauracja
Muzealna i Klub Muzyczny. Inwestor zamierza także wygospodarować przestrzeń na pokoje
gościnne oraz pomieszczenia na cele sportowo-rekreacyjne. Należy jednocześnie
zaznaczyć, że miasto nie wykorzystywało dotychczas innych dostępnych narzędzi
stymulowania procesu rewitalizacji, takich jak zwolnienia z podatków czy ulgi remontowe.
Obszary objęte odnową w niewielkim
stopniu są ujęte w miejscowych planach
Tab. 6.3. Podstawowe dane o działaniach
zagospodarowania przestrzennego. Jak
rewitalizacyjnych w Ostrowie Wielkopolskim
podkreśla zastępca prezydent Ostrowa
Powierzchnia obszaru objętego
731,5 ha
Wielkopolskiego, w tym względzie planorewitalizacją
Udział obszaru rewitalizacji
wane są jednak w najbliższym czasie
17,4%
w ogólnej powierzchni miasta
zmiany. Władze lokalne uważają ponadto,
Liczba mieszkańców obszaru
19 430
że największym problemem, który wystęobjętego rewitalizacją
Udział mieszkańców obszarów
puje w mieście w zakresie wdrażania pro26,6%
rewitalizacji w ogólnej pow. miasta
gramu rewitalizacji, są trudności finansowe,
Liczba zrealizowanych projektów
7
ale też braki kadrowe uniemożliwiające
rewitalizacyjnych
zaangażowanie się w większe działania
Wartość zrealizowanych projektów
19 432 973,57
rewitalizacyjnych
zł*
naprawcze. Z tego powodu planowane jest
*wartość części projektów rewitalizacyjnych nie była
w najbliższym czasie powołanie stanowiska
możliwa do określenia
pełnomocnika do spraw rewitalizacji przy
Źródło: opracowanie własne na podstawie programu
rewitalizacji i badania ankietowego
prezydencie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
W Ostrowie Wielkopolskim nie jest prowadzony monitoring realizacji ustaleń programu
rewitalizacji. Próby bilansu dotychczasowych postępów w procesie rewitalizacji dokonano
jednak przy opracowywaniu drugiego programu rewitalizacji w 2011 roku. Obecnie
w mieście trwają prace przygotowawcze do stworzenia kolejnego dokumentu, którego zasięg
terytorialny, w oparciu o wstępne analizy, ma obejmować ścisłe centrum. Władze miasta
podkreślają, że będą starały się zastąpić dotychczasowe działania punktowe, realizowane
w wybranych fragmentach miasta, działaniami kompleksowymi. Łączy się to z dużymi
oczekiwaniami lokalnej społeczności w zakresie działań naprawczych w śródmieściu. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, że Ostrów Wielkopolski dostał się do drugiego etapu
ogólnopolskiego konkursu, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pn.
Modelowa Rewitalizacja Miast. Został on opisany w rozdziale 2.4. Daje to nadzieję na
zdynamizowanie procesu odnowy zdegradowanych obszarów miasta w najbliższych latach.
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Ostrów Wielkopolski jest miastem, które w działaniach rewitalizacyjnych na szeroką skalę
korzystało z pożyczek w ramach Inicjatywy JESSICA. Zostały tutaj zrealizowane aż trzy
projekty, przy wykorzystaniu tego mechanizmu finansowego, tj. renowacja elewacji budynku
Gimnazjum nr 1 wraz budową boiska sportowego, przebudowa budynku Starej Biblioteki
oraz adaptacja na cele kulturalne zabytkowej przepompowni przy ul. Raszkowskiego.
Łączna wartość pożyczki to ponad 8 mln zł. Warto zaznaczyć, że beneficjentem w
przypadku dwóch pierwszych projektów był Urząd Miejski. Jak podkreślają władze miasta,
zrealizowane projekty na razie generują więcej kosztów, niż korzyści związanych z ich
oddziaływaniem. Wydaje się jednak, że dopiero po kilku latach funkcjonowania nowych
obiektów można będzie rzetelnie ocenić korzyści społeczne i gospodarcze wynikające ze
zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych.
Gniezno
Gniezno jest miastem położonym w centralnej części województwa wielkopolskiego,
na zachód od Poznania. Miasto jest siedzibą władz powiatu gnieźnieńskiego oraz gminy
Gniezno. Obecnie zamieszkuje je około 70 tys. mieszkańców. Liczba ta zmniejszyła się
o około 1000 osób w porównaniu z rokiem 1995. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w mieście
jest zbliżona do sytuacji w Wielkopolsce. Gniezno charakteryzuje bezrobocie na poziomie
8,9% (mierzone udziałem bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym w 2013 roku),
podczas gdy w województwie wielkopolskim i całym kraju odsetek ten wynosił odpowiednio
6,6% oraz 8,8%.
Obowiązujący obecnie w Gnieźnie Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta
Gniezna na lata 2010-2015 jest kontynuacją wcześniejszych wysiłków miasta w zakresie
odnowy. Powstał on w oparciu o dwa wcześniej istniejące dokumenty, tj. Program
Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Gnieźnie oraz Lokalny Program Rewitalizacji
Obszarów Miejskich Miasta Gniezna na lata 2008-2015. W 2013 roku Rada Miasta dokonała
aktualizacji programu w celu rozszerzenia dotychczasowego obszaru rewitalizacji oraz
dodania nowych obszarów. Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Gniezna został
opracowany przez Urząd Miasta (a dokładnie jednostkę ds. planowania przestrzennego oraz
jednostkę ds. rozwoju) przy udziale lokalnej społeczności oraz przedstawicieli innych
instytucji publicznych. Podkreślić należy duże wysiłki miasta w zakresie wzmacniania
i inicjowania partycypacji społecznej w procesie tworzenia programu. Odbywało się to na
drodze badań ankietowych, wywiadów z mieszkańcami, spotkań konsultacyjnych, sondaży
internetowych oraz zbierania opinii drogą pocztową. Pierwszorzędną przyczyną przyjęcia
programu rewitalizacji była możliwość pozyskania środków unijnych na odnowę miasta,
jednak należy również podkreślić dążenie miasta do zwalczania negatywnych zjawisk
społecznych na wybranych obszarach, takich jak bezrobocie, przestępczość, ubóstwo oraz
degradacja przestrzeni.

121

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W oparciu o znajomość problemów
społecznych, gospodarczych i przestrzennych
oraz ich pomiar za pomocą wskaźników
dotyczących poziomu bezrobocia, poziomu
ubóstwa, warunków mieszkaniowych, poziomu
przestępczości i poziomu wykształcenia
mieszkańców wyznaczono pięć rozłącznych
obszarów rewitalizacji:
− teren Starego Miasta i Śródmieścia (ryc.
6.13);
− teren dawnych koszar przy ul. Wrzesińskiej;
− teren poprzemysłowy po dawnej cukrowni
i garbarni;
− teren dawnych koszar przy ul. Jana III
Sobieskiego, parku miejskiego oraz
grodziska „Gnieźninek”;
− otoczenie jeziora Winiary.
Wśród problemów, które spowalniają
wdrażanie zapisów programu rewitalizacji,
wymienić można problemy finansowe, brak
woli politycznej, niechęć przedsiębiorców, brak
rozwiązań prawnych oraz braki kadrowe.
Monitoring
realizacji
ustaleń
programu
Źródło: Zintegrowany Program Rewitalizacji
dokonywany jest raz w roku przez Urząd
Miasta Gniezna na lata 2010-2015
Miasta. Opiera się on na analizie wskaźników
wykorzystanych do wydzielenia obszarów
Tab. 6.4. Podstawowe dane o działaniach
problemowych oraz badaniach społecznych.
rewitalizacyjnych w Gnieźnie
Jak dotąd w Gnieźnie zrealizowano kilka
Powierzchnia obszaru objętego
b.d.
projektów rewitalizacyjnych, wśród których
rewitalizacją
Udział obszaru rewitalizacji
należy zwrócić uwagę na odnowę Starego
b.d.
w ogólnej powierzchni miasta
Rynku, nadanie nowych funkcji budynkom po
Liczba mieszkańców obszaru
b.d.
byłych koszarach (obecnie znajduje się tam
objętego rewitalizacją
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz
Udział mieszkańców obszarów
b.d.
rewitalizacji w ogólnej pow. miasta
przedszkole), a także budowę nowego
Liczba zrealizowanych projektów
b.d.
targowiska miejskiego przy placu 21 stycznia.
rewitalizacyjnych
Projekty te były sfinansowane zarówno ze
Wartość zrealizowanych projektów
b.d.
rewitalizacyjnych
środków własnych miasta, jak i ze środków
Źródło: opracowanie własne na podstawie
zewnętrznych.
Przykładowo
inwestycja
programu rewitalizacji i badania ankietowego
w targowisko miejskie wyniosła około 8 mln zł
i otrzymała wsparcie z Inicjatywy JESSICA. Miasto korzystało również ze środków pomocy
technicznej UE na przygotowanie dokumentacji dotyczącej programu rewitalizacji. Niestety
w ramach analiz nie udało się w sposób systematyczny zebrać informacji na temat
wszystkich zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych.
Ryc. 6.13. Obszar rewitalizacji Stare
Miasto i Śródmieście w Gnieźnie
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Aktorzy rewitalizacji w Gnieźnie dość zgodnie deklarowali, że ich zdaniem odnowa
oznacza zbiór zintegrowanych, kompleksowych działań zmierzających do ożywienia
obszarów zdegradowanych oraz rozwiązania problemów społecznych. Zdaniem osób,
z którymi przeprowadzone zostały wywiady, rewitalizacja jest szansą na rozwiązanie
problemów społecznych i gospodarczych, z którymi boryka się Gniezno, poprzez
przywracanie funkcji miastotwórczych centrum miasta, ożywianie przestrzeni, przywracanie
lub nadawanie nowych funkcji obszarom i budynkom zdegradowanym, ochronę zabytków
i dziedzictwa kulturowego miasta. Choć działania rewitalizacyjne nie mają długiej historii
w Gnieźnie, to aktorzy odnowy zwracali uwagę na następujące jej rezultaty: poprawę jakości
życia mieszkańców, poprawę warunków szkolnych uczniów, podniesienie atrakcyjności
miasta, pojawienie się nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy, tworzenie przestrzeni
publicznych. Za działaniami miasta w zakresie odnowy coraz częściej postępują inwestycje
prywatnych właścicieli i inwestorów, co dodatkowo wzmacnia efekty dotychczasowych
działań. Wśród przeszkód w realizacji projektów rewitalizacyjnych wymieniano ograniczoność
środków finansowych, niejasne prawa własności niektórych budynków, brak sprecyzowanej
wizji rozwoju miasta, niskie zaangażowanie mieszkańców w ideę rewitalizacji.
Na zdjęciach (ryc. 6.14-6.17) przedstawiono wybrane projekty rewitalizacyjne
zrealizowane jak dotąd w Gnieźnie, tj. budynki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz
przedszkola zlokalizowanych w budynkach po byłych koszarach, nowe targowisko miejskie
oraz rynek w Gnieźnie.
Ryc. 6.14. Budynek Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Gnieźnie

Ryc. 6.15. Przedszkole w Gnieźnie

Fot. Robert Kudłak

Fot. Robert Kudłak

Wśród działań rewitalizacyjnych w Gnieźnie na uwagę zasługują dwa elementy. Pierwszym
jest metodologia przygotowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta, który
opracowany został w oparciu o kompleksową analizę szeregu procesów i zjawisk społecznogospodarczych zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz
Inicjatywy JESSICA. Drugim elementem jest przykład wykorzystania „martwych” jak dotąd
obszarów i budynków pomilitarnych i nadanie im nowych funkcji w ramach działań
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rewitalizacyjnych. Część z tych budynków zostało zaadaptowanych na potrzeby Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej oraz nowego przedszkola. Obydwa projekty doprowadziły do
poprawy warunków edukacji studentów i uczniów.
Ryc. 6.16. Targowisko miejskie w Gnieźnie

Ryc. 6.17. Stare miasto w Gnieźnie

Fot. Robert Kudłak

Fot. Robert Kudłak

Śrem
Śrem jest miastem powiatowym położonym w południowej części podregionu
poznańskiego. Liczy około 32 tys. mieszkańców, z których niewielka część zamieszkuje
historyczną dzielnicę na prawnym brzegu Warty. Pozostała ludność zamieszkuje nową
dzielnicę (Jeziorany) na lewym brzegu rzeki. Liczba mieszkańców niemal nie zmieniła się od
1995 roku. Śrem nie wydaje się obecnie obciążony drastycznymi problemami społecznymi
ani gospodarczymi, które można by uznać za wymagające szybkiej interwencji. Poziom
bezrobocia jest dość niski i wynosi 5,7% (udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku
produkcyjnym w 2013 roku), co jest wynikiem niższym od średniej krajowej i średniej dla
województwa wielkopolskiego. W 2013 roku niecałe 6% ludności korzystało z opieki
społecznej, co również stanowiło odsetek niższy niż średnia dla województwa i kraju.
Najważniejszym problemem miasta wydaje się podział na „starą” i „nową” część, co jest
źródłem licznych problemów o charakterze społecznym i przestrzennym, których rozwiązanie
jest jednym z podstawowych celów lokalnych działań rewitalizacyjnych.
Pierwszy Lokalny Program Rewitalizacji przyjęty został w 2005 roku i obowiązywał do
2010 roku. Aktualnie obowiązujący program Rada Miasta uchwaliła w 2010 roku i obejmuje
on swoim zakresem lata 2010-2015. Pierwszy z wymienionych dokumentów został
opracowany przez Urząd Miasta, natomiast aktualny LPR przygotowała prywatna firma na
zlecenie UM. W obydwu przypadkach w procesie tworzenia programu podejmowane były
wysiłki na rzecz uspołecznienia działań poprzez spotkania konsultacyjne oraz umożliwienie
składania uwag listownie i za pomocą poczty elektronicznej. Duże znaczenie działań
rewitalizacyjnych w Śremie podkreśla również fakt uwzględniania rewitalizacji w strategii
rozwoju miasta oraz jego polityce przestrzennej. Obszary problemowe objęte aktualnym
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programem rewitalizacji zajmują ponad
Ryc. 6.18. Obszar objęty rewitalizacją w Śremie
127 ha, na które składają się przede
wszystkim obszar śródmiejski (125 ha)
oraz obszar poprzemysłowy (2,4 ha).
Główny obszar problemowy znajdujący
się w śródmieściu został wytyczony
prawie
całkowicie
wzdłuż
granicy
ochrony konserwatorskiej (ryc. 6.18).
W
świetle
przeprowadzonych
wywiadów rewitalizacja rozumiana jest
w mieście jako proces, którego celem
jest ożywienie społeczno-gospodarcze
określonych obszarów oraz stworzenie
nowych szans rozwojowych dla ich
mieszkańców. Najważniejszymi przyczynami, które legły u podstaw przyjęcia
LPR, były: dążenie do likwidacji negatywnych
konsekwencji
społecznych
i przestrzennych wynikających z podziału
miasta na część historyczną i „nową”,
dążenie do poprawy tkanki mieszkaniowej w centrum miasta, ogólnej poprawy
warunków życia mieszkańców oraz
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji w Śremie.
ratowania
obiektów
dziedzictwa
kulturowego. Pewne znaczenie, choć nie
pierwszorzędne, miała też możliwość wykorzystania środków unijnych w celu wspierania
działań rewitalizacyjnych. Miasto korzysta z doświadczeń innych miast w kwestii odnowy (np.
miast partnerskich w Polsce i za granicą oraz miast sąsiednich). Również uczestnictwo
w Związku Miast Polskich oraz kongresach urbanistycznych jest źródłem wiedzy na temat
najlepszych praktyk w zakresie rewitalizacji. Za słabą stronę procesu rewitalizacji można
uznać stosunkowe niewielkie zaangażowanie
Tab. 6.5. Podstawowe dane
mieszkańców obszaru rewitalizowanego oraz
o działaniach rewitalizacyjnych w Śremie
niechęć części mieszkańców miasta do
Powierzchnia obszaru objętego
inwestycji poprawiających jego estetykę (za127 ha
rewitalizacją
miast
inwestycji „twardych” w infrastrukturę
Udział obszaru rewitalizacji
ok. 10,26
np.
drogową).
Przedstawiciel organizacji
w ogólnej powierzchni miasta
Liczba mieszkańców obszaru
pozarządowej zwrócił ponadto uwagę na
ok. 5000
objętego rewitalizacją
słabość procesu konsultacji społecznych.
Udział mieszkańców obszarów
ok.15,62%
Od 2005 roku w mieście zrealizorewitalizacji w ogólnej pow. miasta
wanych
zostało 27 projektów rewitaliLiczba zrealizowanych projektów
27
rewitalizacyjnych
zacyjnych ujętych w LPR. Wśród nich można
Wartość zrealizowanych
ok. 35 911 799
wyróżnić:
a) grupę 14 projektów, które
projektów rewitalizacyjnych
zł
zostały
wykonane
oraz sfinansowane przez
Źródło: opracowanie własne na podstawie programu
rewitalizacji i badania ankietowego.
miasto Śrem, b) trzy projekty, których
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wykonawcą był inny (niż miasto) podmiot (np. miejska spółka wodociągowa), ale które
częściowo sfinansowane zostały przez UM, oraz c) grupę 10 projektów, które wykonali oraz
sfinansowali prywatni właściciele (tab. 6.4). Nie jest możliwa do oszacowania całkowita
wartość wszystkich zrealizowanych projektów, ponieważ nieznany jest koszt projektów
zrealizowanych przez podmioty. Natomiast wartość 21 projektów wyniosła około 35 911 799
zł, z czego odpowiednio 13,5%, 3,4% oraz 83% przypadło na trzy wyżej wymienione grupy
projektów. Wśród działań podjętych przez miasto Śrem przeważały dwie grupy projektów:
pierwsza – która skupiła się na poprawie stanu budynków i infrastruktury oraz druga
– z zakresu projektów społecznych, które nakierowane były m.in. na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów alkoholowych, poprawę bezpieczeństwa w mieście, reaktywację
szkoły podstawowej w zdegradowanej części miasta i usprawnienie zarządzania gminą.
Obydwie grupy działań były finansowane niemal wyłącznie ze środków własnych miasta oraz
środków unijnych. Natomiast wśród pozostałych projektów (głównie prowadzonych przez
właścicieli prywatnych oraz proboszcza miejscowej parafii) dominowały projekty dotyczące
modernizacji i adaptacji budynków zabytkowych i poprzemysłowych, w tym na cele
oświatowe, kulturowe i sportowe. Najczęściej projekty były finansowane ze środków
własnych inwestora oraz środków unijnych.
Analizując działania rewitalizacyjne podjęte i zrealizowane dotychczas w Śremie, należy
podkreślić znaczenie efektu mnożnikowego w postaci działań o charakterze
rewitalizacyjnym podmiotów innych niż miasto. Władze miasta Śremu były inicjatorem
działań rewitalizacyjnych. Te były jednak ograniczone m.in. stosunkowo niewielkim udziałem
miasta we własności nieruchomości zlokalizowanych m.in. na Starym Rynku (co implikuje
brak możliwości ich finansowego wspierania) oraz brakiem ustawodawstwa w zakresie
rewitalizacji. Pomimo tych przeszkód w Śremie zrewitalizowany został niemal cały Stary
Rynek wraz z otaczającymi go kamienicami, a także inne budynki o charakterze
historycznym, takie jak spichlerz. Niewątpliwie działania rewitalizacyjne miasta pociągnęły
za sobą kolejne inwestycje prywatnych inwestorów. Te ostatnie, jak wynika z niepełnych
szacunków, stanowiły ponad 80% spośród niemal 36 mln zł wydanych na rewitalizację
w Śremie. Wydaje się, że ten efekt mnożnikowy jest bardzo ciekawym studium przypadku,
jak dotąd raczej niedostrzeganym w literaturze dotyczącej rewitalizacji.
Zdaniem samorządowców oraz przedstawiciela organizacji pozarządowej odnowa
może przyczyniać się do rozwiązywania zidentyfikowanych w mieście problemów poprzez
wpływanie na zachowania i postawy mieszkańców obszarów problemowych oraz ożywianie
obszarów zdegradowanych. Wśród bezpośrednich rezultatów działań rewitalizacyjnych
pytane osoby wymieniały: poprawę estetyki miasta i zwiększenie atrakcyjności historycznego
centrum, poprawę warunków mieszkaniowych poprzez odnowienie tkanki mieszkaniowej,
ratunek dziedzictwa kulturowego, poprawę warunków szkolnych dla uczniów oraz
zwiększenie dostępności miasta dla osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele UM uznali, że
dodatkowym efektem modernizacji kamienic na Starym Rynku będących własnością miasta
była stopniowa modernizacja wszystkich budynków zlokalizowanych na tym obszarze,
należących do prywatnych właścicieli. W efekcie niemal wszystkie kamienice na Starym
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Rynku zostały zmodernizowane. Z kolei przedstawiciele organizacji społecznych sugerowali,
że za wcześnie jest na próbę identyfikacji efektu mnożnikowego rewitalizacji. Podkreślali, że
z tego punktu widzenia szczególne znaczenie może mieć przyszła odnowa targowiska
miejskiego. Wśród najważniejszych przeszkód w realizacji projektów rewitalizacyjnych
wymieniano brak ustawy o rewitalizacji, brak możliwości finansowania działań
rewitalizacyjnych dotyczących obiektów będących własnością prywatną, ograniczone
możliwości finansowania oraz nierówne traktowanie dużych i małych miast w procesie
przyznawania środków finansowych.
Wśród projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w Śremie wyróżnić można
rewitalizację Starego Rynku (ryc. 6.19) oraz odnowę bulwarów nadwarciańskich (ryc. 6.20).
Ryc. 6.19. Rynek w Śremie

Ryc. 6.20. Nadwarciańskie bulwary w Śremie

Fot. Robert Kudłak

Fot. Robert Kudłak

Kościan
Kościan jest 24-tysięcznym miastem powiatowym, położonym w centralnej
Wielkopolsce, w północnej części podregionu leszczyńskiego. W ostatnim dziesięcioleciu
obserwowany jest w mieście powolny spadek liczby mieszkańców. Jednocześnie Kościan,
w oparciu o dane z 2013 roku, znajduje się w umiarkowanie dobrej kondycji społecznogospodarczej. Z jednej strony bezrobotni stanowili zaledwie 4,5% w liczbie osób w wieku
produkcyjnym, co jest wartością zdecydowanie niższą od średniej dla województwa (6,6%)
i kraju (8,8%). Z drugiej jednak aż 8,9% mieszkańców korzystało ze świadczeń
środowiskowej pomocy społecznej, przy średniej dla województwa wynoszącej 7,7% i kraju
8,3%. W świetle wywiadów należy stwierdzić, że wśród największych problemów stojących
przed rozwojem społeczno-gospodarczym i przestrzennym miasta władze lokalne wymieniają
głównie zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, zaspokajającej w tym względzie
potrzeby mieszkańców, a także zagospodarowanie terenów poprzemysłowych.
W Kościanie w 2010 roku sporządzono Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich
i Poprzemysłowych Miasta Kościana na lata 2010-2015. Dokument został opracowany przez
pracowników Urzędu Miasta. Jako przyczynę podawano przede wszystkim możliwość
pozyskania funduszy z Unii Europejskiej, a także występujące w mieście problemy
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społeczne, gospodarcze i przestrzenne.
Ryc. 6.21. Obszary wskazane do rewitalizacji
W ramach partycypacji społecznej przy
w Kościanie
tworzeniu programu przeprowadzono
badania ankietowe. Miały one na celu
wskazanie
przez
mieszkańców
obszarów, które w pierwszej kolejności
wymagałyby
objęcia
działaniami
rewitalizacyjnymi.
Ponadto,
jako
podstawę do wyznaczenia obszarów
problemowych, wzięto pod uwagę
także takie wskaźniki, jak: poziom
prowadzenia działalności gospodarczej,
poziom ubóstwa i wykluczenia, poziom
wartości
zasobu
mieszkaniowego,
udział osób w wieku poprodukcyjnym
w strukturze demograficznej ludności,
poziom przestępczości i wykroczeń,
Źródło: Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich
liczbę obiektów wpisanych do rejestru
i Poprzemysłowych Miasta Kościana
zabytków i gminnej ewidencji zabytków
na lata 2010-2015, s. 83.
oraz poziom obciążenia ekonomicznego. W rezultacie działaniami rewitalizacyjnymi objęty został obszar o powierzchni około
80 ha, który zamieszkiwany jest przez około 3000 mieszkańców (ryc. 6.21). Stanowią go
zarówno tereny śródmiejskie (37 ha), jak i osiedla blokowe (23 ha), obszary o szczególnych
walorach przyrodniczych (20 ha), a także tereny poprzemysłowe (0,25 ha).
Wśród kluczowych problemów zdiagnozowanych dla tych obszarów wymienione
zostały przede wszystkim degradacja substancji mieszkaniowej i zwiększony odpływ ludności
oraz konieczność nadania nowych funkcji terenom poprzemysłowym. Nieco mniejszy
problem stanowiło wykluczenie społeczne, degradacja infrastruktury technicznej i zabytków
oraz wysokie bezrobocie.
Za rewitalizację w Kościanie odpowiadają jednostki Urzędu Miasta, w których
kompetencjach jest rozwój miasta, planowanie
Tab. 6.6. Podstawowe dane o działaniach
przestrzenne oraz pozyskiwanie funduszy
rewitalizacyjnych w Kościanie
zewnętrznych. W rezultacie odnowa obszarów
Powierzchnia obszaru objętego
zdegradowanych jest ujęta także w innych
80 ha
rewitalizacją
dokumentach strategicznych. Silnie nawiązuje
Udział obszaru rewitalizacji
9,1%
w ogólnej powierzchni miasta
do niej stworzona w 2007 roku strategia
Liczba mieszkańców obszaru
rozwoju pn. Wizja Strategiczna dla Miasta
ok. 3000
objętego rewitalizacją
Kościana. Wśród celów rozwoju miasta
Udział mieszkańców obszarów
12,5%
wymieniane są m.in. wzmocnienie historewitalizacji w ogólnej pow. miasta
Liczba zrealizowanych projektów
rycznego centrum miasta, wzmocnienie parku
11
rewitalizacyjnych
rodzinnego – Bulwarów Kościańskich – oraz
Wartość zrealizowanych
13 873 845
rewitalizacja otoczenia dworca kolejowego. Co
projektów rewitalizacyjnych
zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie
więcej, część obszarów wyznaczonych do
programu rewitalizacji i badania ankietowego.
rewitalizacji
objęta
jest
obowiązującymi
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miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dla reszty obszarów
zdegradowanych dokumenty te obecnie są sporządzane. W czasie wywiadów pracownicy
urzędu podkreślali jednak, że miejscowe plany nie będą dla nich kluczowym narzędziem
prowadzenia działań rewitalizacyjnych.
Od 2010 roku zrealizowano w Kościanie kilkanaście projektów rewitalizacyjnych (tab.
6.6). Zdecydowanie największym z nich był jedyny projekt, który uzyskał dofinansowanie
z Unii Europejskiej, tj. Kościański Trakt Turystyczny, w ramach którego dokonano
przebudowy Parku Miejskiego im. Kajetana Morawskiego (ryc. 6.22) oraz zmodernizowano
Wieżę Ciśnień (ryc. 6.23). W rezultacie miasto wzbogaciło swoją ofertę turystycznorekreacyjną m.in. o ściankę wspinaczkową i obserwatorium astronomiczne. Co ciekawe,
projekt dostał się do ścisłego finału konkursu organizowanego przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju pn. „Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich” w kategorii
„Obiekt turystyczny”.
Ryc. 6.22. Park Miejski w Kościanie

Ryc. 6.23. Wieża Ciśnień w Kościanie

Fot. Przemysław Ciesiółka

Fot. Przemysław Ciesiółka

Ryc. 6.24. Kościańskie planty

Ryc. 6.25. Dworzec kolejowy w Kościanie

Fot. Przemysław Ciesiółka

Fot. Przemysław Ciesiółka
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Na uwagę zasługują ponadto inne projekty związane z promocją ruchu turystycznego
w mieście, tj. czyszczenie kanału Obry i budowa jazu na rzece (ryc. 6.24), za sprawą których
uruchomiono m.in. wypożyczalnie kajaków. Większość pozostałych działań miało typowo
infrastrukturalny charakter. Modernizacji poddano halę sportową, budynki mieszkalne,
a także zabytkowy wiatrak koźlak. W ostatnim czasie PKP z własnych środków przebudowało
budynek dworca kolejowego (ryc. 6.25). Niewątpliwą wadą dotychczasowych działań jest
brak projektów społecznych. Z drugiej jednak strony, co podkreślali w trakcie wywiadów
pracownicy Urzędu Miejskiego, zrealizowane projekty spotkały się z dużą akceptacją
społeczną i w znaczny sposób przyczyniły się do wzrostu zainteresowania mieszkańców,
a także przyjezdnych lokalnymi atrakcjami turystycznymi. Wśród największych problemów
związanych z realizacją kolejnych projektów rewitalizacyjnych wymieniane są przede
wszystkim problemy finansowe. W czasie rozmów władze lokalne podkreślały też
konserwatywne podejście mieszkańców do innowacyjnych rozwiązań. Pewien problem
stanowią ponadto braki kadrowe. Z tych względów część zaplanowanych przedsięwzięć
wciąż nie doczekała się realizacji. Warto zaznaczyć, że miasto podejmuje również inne
działania, zachęcające do odnowy obszarów zdegradowanych przez prywatnych inwestorów.
Na uwagę zasługują zwolnienia z podatku przedsiębiorców zatrudniających nowych
pracowników i kupujących nieruchomości gminne na obszarach rewitalizacji.
Przykład Kościana dowodzi, że działania z zakresu rewitalizacji wsparte funduszami Unii
Europejskiej niekoniecznie muszą opierać się na środkach przeznaczonych bezpośrednio
na odnowę obszarów zdegradowanych. Projekt pn. Kościański Trakt Turystyczny, w ramach
którego dokonano przebudowy Parku Miejskiego im. Kajetana Morawskiego oraz
zmodernizowano Wieżę Ciśnień, uzyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego z działania 6.1: Turystyka uzdrowiskowa. Projekt o wartości
4 898 057,92 zł otrzymał dotację w kwocie 2 667 623,63 zł. Warto zaznaczyć, że była to
inwestycja zapisana w Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych
Miasta Kościana na lata 2010-2015. Efekty projektu niewątpliwie przekładają się na odnowę
terenów zieleni, które klinem przechodzą przez centralną część miasta – wzdłuż kanału
Obry.
Postęp w realizacji programu rewitalizacji w Kościanie jest cyklicznie monitorowany.
Analiza postępu we wdrażaniu dokumentu dokonywana jest przez pracowników Urzędu
Miasta raz na 3 lata poprzez inwentaryzacje terenowe oraz przy wykorzystaniu wskaźników.
Na ich podstawie władze lokalne zaobserwowały spadek bezrobocia w mieście, poprawę
stanu środowiska przyrodniczego i obiektów zabytkowych, a także poprawę dostępności
komunikacyjnej terenów zdegradowanych.
Włodarze niewielkich ośrodków miejskich zwykle bardzo dobrze znają potrzeby
mieszkańców. Dlatego wszystkie działania inwestycyjne, w tym modernizacje budynków
i związana z nimi rewitalizacja obszarów zdegradowanych, zwykle jasno wynikają
z oczekiwań mieszkańców. Taka sytuacja obserwowana była również w Kościanie, co
podkreślał szczególnie zastępca burmistrza miasta. Z tego względu wątpliwości w małych
miastach budzi często konieczność tworzenia nowych dokumentów, takich jak programy
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rewitalizacji, a szczególnie obowiązek rozbudowanych konsultacji społecznych przy ich
sporządzaniu. Projekty służące odnowie zdegradowanych obszarów realizowane są tam
często niezależnie od tego, czy takie dokumenty istnieją, nie są one jednak z reguły
nazywane rewitalizacją.
Rawicz
Rawicz jest niemal 21-tysięcznym miastem powiatowym położonym w południowej
części województwa wielkopolskiego, w podregionie leszczyńskim. W ostatnich latach
obserwowany jest powolny spadek liczby mieszkańców miasta. Mimo to wskaźniki
społeczno-gospodarcze z 2013 roku pokazują dobrą kondycję społeczno-gospodarczą,
o czym świadczy niższy od średniej dla województwa i kraju udział osób korzystających ze
świadczeń środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej liczbie ludności (6,9%) oraz udział
bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym (7,6%). Dochody własne w przeliczeniu
na jednego mieszkańca są jednak zdecydowanie niższe i wynoszą 1 372 zł, przy średniej dla
województwa 1 894 zł i kraju 2 042 zł. Jak podkreślali w wywiadach pracownicy Urzędu
Miasta, priorytetem rozwoju Rawicza na najbliższe lata jest konserwacja obiektów i terenów
dziedzictwa kulturowego. W mieście do rejestru zabytków wpisany jest zespół urbanistyczny
Starego Miasta, a także powstałe z przebudowy wałów obronnych planty Jana Pawła II, które
pod względem długości ustępują w Polsce tylko krakowskim.
W Rawiczu jedyny dotychczas program rewitalizacji został sporządzony w 2007 roku.
Jego autorem była prywatna firma. W trakcie opracowywania dokumentu korzystano z badań
ankietowych, a także spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami oraz pracownikami Urzędu
Miasta, wraz z podległymi mu jednostkami. Program rewitalizacji był odpowiedzią na
obserwowane w mieście problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Planowano też
wykorzystać dofinansowanie z Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie rewitalizacji terenów
powojskowych. W mieście w latach 20. XX wieku wybudowano obiekty Korpusy Kadetów,
w skład których wchodziły m.in. gimnazjum i liceum wojskowe, kształcące przyszłych
oficerów. Zlokalizowano tu również poligon wojskowy. W momencie rezygnacji wojsk ze
stacjonowania w mieście powstały znaczne tereny, które wymagały ponownego
zagospodarowania. Przy sporządzaniu dokumentu natrafiono przede wszystkim na problemy
finansowe, które zmuszały projektantów do ograniczania planowanej skali przekształceń,
a także na problemy społeczne, wiążące się z niechęcią części mieszkańców do
podejmowanych działań. W Rawiczu działaniami rewitalizacyjnymi zdecydowano się objąć
całe miasto (ryc. 6.26). Wskazano przy tym, że najważniejszym zadaniem jest renowacja
i waloryzacja przestrzeni publicznej znajdującej się w centrum miasta, w tym rynku (ryc. 6.28)
oraz plantów Jana Pawła II (ryc. 6.27). Obszar ten charakteryzowała, w opinii władz
lokalnych, degradacja substancji mieszkaniowej, degradacja infrastruktury technicznej
i obiektów zabytkowych oraz problem wykluczenia społecznego.
Jednak ze względu na powiązanie pomiędzy działaniami zawartymi w programie, pod
uwagę wzięto cały obszar miasta, gdyż każdy element jego przestrzeni tworzy wspólny
wizerunek Rawicza. W czasie wywiadów podkreślano chęć podniesienia szans na
kompleksową rewitalizację, a przede wszystkim zwiększenie możliwości w zakresie
pozyskania środków z Unii Europejskiej. W rezultacie oddziaływaniem zapisów programu
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rewitalizacji objęci są wszyscy mieszkańcy miasta. Inną konsekwencją był brak konieczności
wykorzystywania wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego do delimitacji obszarów
problemowych. Taki wybór miejsca realizacji działań rewitalizacyjnych, zgodnie z aktualnymi
wytycznymi Unii Europejskiej, jest nieprawidłowy. W związku z tym w mieście przystąpiono
w bieżącym roku do sporządzenia nowego programu rewitalizacji. Przewidywany okres
zakończenia prac to grudzień 2015 roku. W trakcie wywiadów pracownicy urzędu podkreślali,
że wiążą duże nadzieje z tym dokumentem, bowiem rewitalizacja będzie jednym
z kluczowych wyzwań rozwoju miasta na najbliższe lata.
Ryc. 6.26. Obszary wskazane do rewitalizacji w Rawiczu (całe miasto)

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawicza, 2007, s. 35.
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Ryc. 6.27. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rawiczu

Ryc. 6.28. Zespół Szkół Zawodowych
w Rawiczu

Fot. Przemysław Ciesiółka

Fot. Przemysław Ciesiółka

Za wdrażanie programu rewitalizacji odpowiadają Wydział Inwestycji i Rozwoju,
a także Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami Urzędu. Najważniejszymi problemami
tych jednostek w dotychczasowych działaniach były brak wystarczających środków na
realizację wszystkich elementów programu rewitalizacji oraz brak rozwiązań prawnych, który
ograniczał narzędzia władz lokalnych w zakresie zachęcania mieszkańców i przedsiębiorców
do działań naprawczych. Mimo to włodarze zdecydowali się na podjęcie szeregu uchwał
zmierzających do przyśpieszenia rewitalizacji. W 2014 roku podjęto decyzje o dwuletnim
całkowitym zwolnieniu od podatku od nieruchomości w przypadku wybudowania przez
przedsiębiorcę nowego budynku oraz rozpoczęcia w tym budynku działalności gospodarczej,
jak również o pięcioletnim całkowitym zwolnieniu od podatku od nieruchomości w przypadku
zrealizowania tzw. inwestycji początkowej (inwestycja związana z tworzeniem nowego
zakładu, rozbudową istniejącego zakładu lub nabyciem dotychczas zamkniętego zakładu).
W 2015 roku natomiast zdecydowano się wprowadzić zwolnienie od podatku od
nieruchomości budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1945 roku, położonych na
obszarze historycznego założenia urbanistycznego Rawicza oraz przy ul. Rynek Sarnowski,
w których wykonano remont elewacji. W mieście nie wykorzystano jednak dotychczas
najczęściej stosowanego instrumentu prawa lokalnego w zakresu rewitalizacji,
tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmowałyby kluczowe
obszary rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne nie podlegają także cyklicznemu
monitoringowi, mimo zapisów zobowiązujących do tego, zamieszczonych w programie
rewitalizacji.
W Rawiczu od 2007 roku zrealizowanych zostało kilkanaście projektów
rewitalizacyjnych (tab. 6.7). Większość miała charakter infrastrukturalny. Realizowano
przebudowy osiedlowych ulic, remonty elewacji i wymiany pokrycia dachu i okien
w budynkach publicznych, zmodernizowano basen. W celu zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa wykonano także system monitoringu wizyjnego. Najciekawsze projekty
dotyczyły dotychczas obiektów powojskowych. W latach 2007-2008 dokonano adaptacji
133

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

budynku byłego kasyna wojskowego na
Tab. 6.7. Podstawowe dane o działaniach
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
rewitalizacyjnych w Rawiczu
oraz Ośrodek Wsparcia (ryc. 6.29). Jak
Powierzchnia obszaru objętego
931 ha
rewitalizacją
podkreślała w wywiadzie dyrektor tej placówki,
Udział obszaru rewitalizacji
w następstwie projektu znacznie poprawiły się
100,0%
w ogólnej powierzchni miasta
warunki w zakresie pomocy terapeutycznej dla
Liczba mieszkańców obszaru
20 360
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
objętego rewitalizacją
Udział mieszkańców obszarów
W ośrodku udziela się również pomocy rodzirewitalizacji w ogólnej pow.
100,0%
nom, w których występują problemy alkohomiasta
lowe. Drugim projektem jest sfinansowana ze
Liczba zrealizowanych
14
projektów rewitalizacyjnych
środków Wielkopolskiego Regionalnego ProWartość zrealizowanych
15 198 427,45
gramu Operacyjnego na lata 2007-2013 rewiprojektów rewitalizacyjnych
zł*
talizacja budynku i terenu powojskowego przy
*wartość części projektów rewitalizacyjnych nie
ul. Gen. Józefa Hallera na cele oświatowe
była możliwa do określenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie
(Zespołu Szkół Zawodowych) (ryc. 6.30).
programu rewitalizacji i badania ankietowego.
W rezultacie w szkole wzrosła liczba sal lekcyjnych, zmodernizowano sekretariat zespołu,
wygospodarowano nowe miejsce na salkę konferencyjną, a także zainstalowano monitoring
w szkole. Dzięki tej inicjatywie poprawiły się warunki nauczania oraz wzrosło bezpieczeństwo
uczniów. Godną uwagi inicjatywą jest też pomoc żywnościowa dla osób w trudnej sytuacji
życiowej poprzez rozbudowę Banku Żywności. Bank Żywności od ponad 20 lat działa przy
kościele pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP i organizuje działalność charytatywną,
m.in. prowadzi zbiórki artykułów spożywczych na rzecz rodzin najuboższych, ludzi
bezdomnych i w trudnej sytuacji życiowej oraz matek samotnie wychowujących dzieci.
W związku z trwającymi pracami nad nowym programem rewitalizacji, w najbliższych latach
spodziewana jest kontynuacja zapoczątkowanych działań. Burmistrz gminy planuje jednak
zwrócić większą uwagę na działania naprawcze w ścisłym centrum miasta (ryc. 6.29, 6.30),
które, jak podkreślił w wywiadzie, najbardziej doświadcza obecnie problemów społecznych,
gospodarczych i przestrzennych.
Ryc. 6.29. Planty Jana Pawła II w Rawiczu

Ryc. 6.30. Rynek w Rawiczu

Fot. Przemysław Ciesiółka

Fot. Przemysław Ciesiółka
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W Rawiczu duża część dotychczasowych działań rewitalizacyjnych, mimo że dotyczyła
remontów i adaptacji budynków, przełożyła się na poprawę sytuacji społecznej w mieście.
Zrealizowane projekty wpłynęły na poprawę warunków w zakresie pomocy socjalnej
i edukacji. Dokonano tego również przy wykorzystaniu obiektów powojskowych. Wydaje się,
że w przypadku działań rewitalizacyjnych takie inwestycje powinny dominować nad
projektami o charakterze infrastrukturalnym. Przyczyniają się one bowiem do promocji
zintegrowanego podejścia do odnowy obszarów zdegradowanych, a jednocześnie prowadzą
do ograniczenia problemów społecznych. Są one także zgodne z aktualnym rozumieniem
pojęcia rewitalizacji, wyrażonym zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 roku
o rewitalizacji, w myśl której w skład obszaru rewitalizacji mogą wejść wyłącznie tereny,
których odnowa przyczyni się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.
Czarnków
Czarnków położony jest nad rzeką Noteć, w południowej części podregionu pilskiego.
Miasto jest siedzibą powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego oraz gminy wiejskiej Czarnków.
Zamieszkuje je 11 139 osób. W mieście występuje stosunkowo niski poziom bezrobocia
(stopa bezrobocia na koniec 2013 roku wynosiła 6,5%), poniżej średniej dla całego
województwa wielkopolskiego. Zaznacza się natomiast niekorzystny trend związany
z odpływem ludności z miasta, co skutkuje występowaniem ujemnego salda migracji (-1,5‰
w 2013 roku).
Działania mające na celu odnowę wybranych dzielnic w Czarnkowie rozpoczęły się
w 2006 roku w ramach realizacji pierwszego programu rewitalizacyjnego (Lokalny Program
Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czarnkowa na lata 2006-2013) uchwalonego w dniu 26
kwietnia 2006 roku. Na kontynuację oraz wprowadzenie nowych kierunków działań
związanych z rewitalizacją pozwoliło uchwalenie nowego programu rewitalizacji (Lokalny
Program Rewitalizacji dla Miasta Czarnkowa na lata 2012-2022), który został przyjęty przez
Radę Miasta Czarnkowa w dniu 26 czerwca 2012 roku. Jak wskazują wypowiedzi
przedstawicieli Urzędu Miasta, najważniejszą przyczyną, dla której podjęto decyzję
o przygotowaniu obu programów, była możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej na
rewitalizację miasta. Niestety, nieuzyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego i Unii
Europejskiej
wymusiło
realizowanie
projektów
przewidzianych
w
programach
rewitalizacyjnych niemal wyłącznie ze środków budżetu miasta. Jak podkreślali
przedstawiciele władz lokalnych, na poziomie centralnym lub regionalnym trudno uzyskać
wsparcie finansowe np. w postaci grantu. Natomiast kredyty bankowe lub pożyczki w ramach
Inicjatywy JESSICA są zbyt drogie w stosunku do możliwości budżetowych małego miasta.
W realizacji każdego z programów rewitalizacji władze lokalne widziały rozwiązanie
bieżących problemów dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta m.in. poprzez
wprowadzenie rozwiązań redukujących ruch tranzytowy. Przewidziane projekty odnowy miały
także przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej (m.in. poprzez zaangażowanie
w działania rewitalizacyjne bezrobotnych) i demograficznej w mieście (poprzez m.in.
zatrzymanie odpływu prywatnych inwestorów). W przygotowaniu obu programów
rewitalizacyjnych uczestniczyła lokalna społeczność. Przedstawiała ona swoje propozycje
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związane z poprawą jakości życia w mieście poprzez remonty zdegradowanej tkanki
mieszkaniowej i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznych. Potrzeby lokalnej
społeczności zostały określone dzięki badaniom ankietowym, spotkaniom konsultacyjnym
i zgłoszeniom uwag osób prywatnych m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Realizacja przewidzianych projektów była prowadzona i monitorowana przez urzędników
miejskich.
Obszar wyznaczony do rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
Obszarów Miejskich Czarnkowa na lata 2006-2013 charakteryzowała szczególna kumulacja
problemów społecznych i ekonomicznych, związanych m.in. z wykluczeniem społecznym.
Przyczyna takiej sytuacji upatrywana była często w długotrwałym bezrobociu dużej liczby
mieszkańców tego terenu. Ocena obszaru pod względem wskaźników związanych
z poziomem ubóstwa, warunków mieszkaniowych, bezdomności i alkoholizmu,
przestępczości, zanieczyszczenia środowiska, stanu technicznego infrastruktury i budynków,
ochrony dziedzictwa kulturowego i jakości miejskich przestrzeni publicznych wskazała
zasadność objęcia tego obszaru programem rewitalizacji.
Drugim z programów rewitalizacyjnych był Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta
Czarnkowa na lata 2012-2022. Obszar problemowy objęty nowym programem został
powiększony w stosunku do wcześniejszego i osiągnął około 190 ha, co stanowi 19%
całkowitej powierzchni miasta (ryc. 6.31). Większość powierzchni objętej działaniami
rewitalizacyjnymi zajmują obszary nadrzeczne – około 70 ha. Natomiast najmniej obszary
pokolejowe – około 5 ha. Założenia i projekty związane z aktualnym programem rewitalizacji
dotyczą głównie centralnej części miasta, którą charakteryzuje występowanie zwartej
i historycznej zabudowy. Obszar ten zamieszkiwany jest przez ponad 52% mieszkańców
(6 456 osób). Przebiegające przez niego drogi wojewódzkie powodują duże natężenie ruchu.
Następstwem jest wysoki poziom hałasu, emitowanych spalin i wibracji, co z kolei prowadzi
do dużego stopnia degradacji. Poza kwestią nadmiernego zanieczyszczenia środowiska
istotnym problemem na terenie objętym programem rewitalizacji jest wysoki poziom
bezrobocia, przewyższający średnią dla całego miasta.
W celu wyznaczenia obszaru, który miał zostać objęty programem rewitalizacji,
przeprowadzono analizę wybranych wskaźników w oparciu o wytyczne w zakresie zasad
opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy
JESSICA oraz działania 4.2. WRPO na lata 2007-2013. Wskaźniki te dotyczyły: liczby
ludności w wieku poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców obszaru, liczby osób
korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców i liczby przestępstw i wykroczeń
stwierdzonych na 1000 mieszkańców. Informacje uzyskane dzięki wywiadom
z przedstawicielami władz Czarnkowa wskazują, że ich zamierzeniem było stworzenie
w przyszłości z terenu objętego programem rewitalizacji wizytówki Czarnkowa i ulubionego
przez mieszkańców miejsca spędzania wolnego czasu. Jednym z podejmowanych działań
służącym kompleksowemu prowadzeniu rewitalizacji na wskazanym terenie było niemal
całkowite pokrycie go planami zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w celu
przyciągnięcia inwestorów podejmujących działania rewitalizacyjne władze lokalne
zaproponowały obniżenie stawek podatków lokalnych dla inwestorów zainteresowanych
prowadzeniem działalności gospodarczej na odnawianym terenie.
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Ryc. 6.31 Obszar wskazany do rewitalizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji
dla Miasta Czarnków na lata 2012-2022

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Czarnków na lata 2012-2022, s. 67.

Realizacja w Czarnkowie dwóch programów rewitalizacji pozwoliła na
przeprowadzenie szeregu projektów skupionych wokół dwóch płaszczyzn tematycznych:
− rewaloryzacji zdegradowanej przestrzeni publicznej w celu ożywienia społecznogospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju handlu i usług;
− rozwoju turystyki poprzez wykorzystanie
Tab. 6.8. Podstawowe dane o działaniach
walorów przyrodniczych i kulturowych.
rewitalizacyjnych w Czarnkowie
Wśród kluczowych projektów zrePowierzchnia obszaru objętego
alizowanych w ramach dwóch programów
190 ha
rewitalizacją
rewitalizacyjnych w Czarnkowie znalazły się
Udział obszaru rewitalizacji
19%
inwestycje związane z odnową przestrzeni
w ogólnej powierzchni miasta
Liczba mieszkańców obszaru
publicznych. W ramach pierwszego progra6456
objętego rewitalizacją
mu – Lokalnego Programu Rewitalizacji
Udział mieszkańców obszarów
52%
Obszarów Miejskich Czarnkowa na lata
rewitalizacji w ogólnej liczbie ludności
Liczba zrealizowanych projektów
2006-2013 – dokonano przebudowy placu
-*
rewitalizacyjnych
Wolności (ryc. 6.32) oraz sąsiadujących
Wartość zrealizowanych projektów
16 500 000
z nim ulic o wartości około 5 mln zł. Mimo
rewitalizacyjnych
zł
znacznych kosztów, jakie władze miasta
* Brak informacji z Urzędu Miasta w Czarnkowie
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musiały ponieść w związku z tą inwestycją, pozytywne opinie mieszkańców miasta dotyczące
końcowego rezultatu inwestycji przyczyniły się do kontynuacji rewitalizacji kolejnych
przestrzeni publicznych w mieście. Działania te prowadzono w ramach drugiego programu
rewitalizacji na lata 2012-2022. Przewidziano odnowę placu Powstańców Wielkopolskich
oraz sąsiadujących ulic. Wartość tej inwestycji oszacowano na kwotę około 20 mln zł.
Istotnym przedsięwzięciem wpisującym się w działania rewitalizacyjne obszarów
nadrzecznych miasta była budowa mariny. Realizacja tej inwestycji przyczyniła się także do
uatrakcyjnienia turystycznego szlaku wodnego na Noteci. Koszt jej budowy wyniósł 3,4 mln
zł, z czego 1,8 mln zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej (ryc. 6.33). Podstawowe
informacje o dotychczasowych działaniach rewitalizacyjnych w Czarnkowie przedstawiono
w tabeli 6.8.
Ryc. 6.32. Plac Wolności w Czarnkowie

Ryc. 6.33. Marina nad Notecią - Czarnków

Źródło: Urząd Miasta w Czarnkowie (2015).

Źródło: Urząd Miasta w Czarnkowie (2015).

Niewiele jest miast w województwie wielkopolskim, mających możliwość włączenia terenu
nadrzecznego wraz z naturalnym ciekiem wodnym w obszar objęty programem rewitalizacji.
Stało się tak w Czarnkowie, gdzie wybudowana na brzegu pobliskiej Noteci marina,
stanowiąca miejsce postoju turystów korzystających z łodzi motorowych, jachtów i kajaków,
odegrała istotną rolę w rewitalizacji terenów nadbrzeżnych. Miejsce to stało się
przedłużeniem przestrzeni publicznej miasta, w szczególności placu Wolności, który
znajduje się w niewielkiej odległości od mariny. Wybudowany obiekt nad rzeką wzmógł ruch
turystyczny w mieście. Samo jego istnienie wywołało efekt mnożnikowy związany
z pojawieniem się inwestora zainteresowanego prowadzeniem w sąsiedztwie stoczni
remontowej floty śródlądowej. Wzmożony ruch turystyczny przyczynił się z kolei do
powstania nowych punktów gastronomicznych na placu Wolności i w jego okolicach.
Jednocześnie rewitalizacja placu należy do projektów godnych naśladowania w innych
ośrodkach miejskich ze względu na transparentność podejmowanych działań, na
zaangażowanie wyłącznie środków z budżetu miasta i efekt mnożnikowy związany
z pojawieniem się nowych miejsc pracy w punktach usługowych powstałych na placu.
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Murowana Goślina
Murowana Goślina jest miastem położonym w powiecie poznańskim, siedzibą gminy
miejsko-wiejskiej o tej samej nazwie. W 2013 roku miasto zamieszkiwało około 10 500
mieszkańców. Liczba ta wzrosła o ponad tysiąc od 1995 roku. Podobnie jak w przypadku
Śremu, miasto podzielone jest na dwie części: historyczną ze Starym Rynkiem oraz nową
(osiedle Zielone Wzgórza) zamieszkiwaną w przeważającej części przez ludność napływową.
Ten swoisty podział prowadzi do dwubiegunowego rozwoju miasta oraz osłabiania znaczenia
historycznej jego części. W 2013 roku udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku
produkcyjnym wynosił zaledwie 3,5%. W tym samym roku niewiele ponad 4% mieszkańców
korzystało ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej. Zarówno w tym przypadku, jak
i w przypadku poziomu bezrobocia Murowaną Goślinę cechowała sytuacja wyraźnie lepsza
niż w województwie wielkopolskim oraz całym kraju.
Pierwszy Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Murowana Goślina został przyjęty
uchwałą Rady Miasta w 2006 roku. Dotyczył on lat 2006-2013. Jednak w 2010 roku został
zastąpiony Zintegrowanym Programem Rewitalizacji Miasta Murowana Goślina na lata 20102020, który następnie zaktualizowano w 2013 roku. Pierwszy z wymienionych dokumentów
został opracowany przez Urząd Miasta, natomiast przygotowanie kolejnego zlecono
prywatnej firmie. Głównymi problemami, które stanowiły tło przyjęcia
Ryc. 6.34. Obszar rewitalizacji w Murowanej Goślinie
programów
rewitalizacji,
były:
wspomniany wyżej dwubiegunowy
rozwój miasta oraz postępująca
zapaść historycznej jego części (np.
częściowo substandardowa zabudowa, ubożenie lokalnej społeczności, odpływ usług i przedsiębiorców,
wysokie
bezrobocie).
W świetle tych problemów, podstawową przyczyną przyjęcia programu
rewitalizacji było dążenie do scalenia
nowej i starej części miasta oraz
próba
rozwiązania
istniejących
problemów społecznych, transportowych i przestrzennych. Cele programów rewitalizacji są dalej wzmacniane poprzez włączenie ich do
strategii
rozwoju
miasta
oraz
dokumentów dotyczących polityki
przestrzennej, takich jak miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego. W trakcie opracowywania programy były konsultowane z mieszŹródło: Lokalny Program Rewitalizacji w Murowanej Goślinie.
kańcami na drodze badań ankie139
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towych, wywiadów i spotkań konsultacyjnych. Aktualny program rewitalizacji obejmuje
powierzchnię 55,63 ha wyłącznie na terenach śródmiejskich. Obszar problemowy
zamieszkuje 3,6 tys. mieszkańców (ryc. 6.34). Został on wyznaczony z wykorzystaniem
wskaźników dotyczących poziomu ubóstwa i wykluczenia, stopy długotrwałego bezrobocia,
poziomu przestępczości i wykroczeń, poziomu działalności gospodarczej oraz poziomu
wartości zasobu mieszkaniowego.
Spośród jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta kilka jest odpowiedzialnych za
wdrażanie aktualnego programu rewitalizacji, tj. jednostka ds. funduszy pomocowych,
jednostka ds. rozwoju miasta, jednostka ds. planowania przestrzennego, jednostka ds.
rewitalizacji oraz Referat Budowlano-Inwestycyjny i Zarządzania Drogami. Monitoring
realizacji aktualnego programu rewitalizacji jest dokonywany przez Urząd Miasta co 3-4 lata
na drodze inwentaryzacji terenowej. Podstawowymi problemami, jakie występowały we
wdrażaniu aktualnego programu rewitalizacji, są brak woli politycznej, braki kadrowe oraz
niechęć mieszkańców i przedsiębiorców. W świetle wywiadów uznać można, że rewitalizacja
jest rozumiana przez lokalnych aktorów rewitalizacji jako zbiór kompleksowych działań
zmierzających do odnowy miasta poprzez podnoszenie jakości tkanki miejskiej, jakości życia
mieszkańców, działania infrastrukturalne itp.
Jak dotąd na terenie Murowanej Gośliny zrealizowanych zostało (bądź jest w realizacji)
sześć projektów rewitalizacyjnych o łącznej wartości 19 mln zł (tab. 6.8). Wartość ta jest
jednak niedoszacowana, ponieważ nie obejmuje ona projektów zrealizowanych
i sfinansowanych przez inwestorów prywatnych. Cztery spośród sześciu projektów dotyczyły
obiektów zlokalizowanych w ścisłym, historycznym centrum, co odzwierciedla podstawowy
motyw odnowy miasta, a mianowicie dążenie do niwelowania jego dwubiegunowego rozwoju.
Cztery projekty rewitalizacyjne zostały zrealizowane przez samorząd miasta i sfinansowane
ze środków własnych oraz unijnych. Projekty te miały charakter zintegrowany bądź
społeczny. Pozostałe miały charakter gospodarczy.
Wywiady przeprowadzone wśród lokalnych aktorów rewitalizacji jednoznacznie
wskazują na istotny potencjał rewitalizacji w rozwiązywaniu problemów społecznych,
gospodarczych i przestrzennych miast. Ma to miejsce na przykład poprzez zmianę nastawienia
ludności
względem
miasta,
podnoszenie jego atrakcyjności, przywracanie
Tab. 6.9. Podstawowe dane o działaniach
rewitalizacyjnych w Murowanej Goślinie
bądź zmianę funkcji obszarów zdegradowanych. Opinie co do faktycznych efektów
Powierzchnia obszaru objętego
55,63 ha
rewitalizacją
dotychczasowych działań rewitalizacyjnych były
Udział obszaru rewitalizacji
podzielone. Część lokalnych aktorów rewitaok. 8,65%
w ogólnej powierzchni miasta
lizacji uznała, że jest zbyt wcześnie, by je
Liczba mieszkańców obszaru
ok. 3,6 tys.
objętego rewitalizacją
oceniać, pozostali – że podniesiona została
Udział mieszkańców obszarów
atrakcyjność starej części miasta, co powrewitalizacji w ogólnej pow.
ok. 0,7%
strzymało
odpływ mieszkańców i przedmiasta
siębiorców,
doprowadziło
do większej integracji
Liczba zrealizowanych projektów
6
rewitalizacyjnych
mieszkańców starej i nowej części ośrodka oraz
Wartość zrealizowanych
19 mln zł
zwiększyło
zaangażowanie
mieszkańców
projektów rewitalizacyjnych
w
akcje
społeczne.
Dotychczasowe
działania
Źródło: opracowanie własne na podstawie
programu rewitalizacji i badania ankietowego
w zakresie odnowy wywołały pewne efekty
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mnożnikowe w postaci działań rewitalizacyjnych podejmowanych przez prywatnych
właścicieli (np. hotel i restauracja „Kasztel u Gostla”, centrum handlowe „Magdalenka”,
nieruchomości przy Starym Rynku). Powstrzymane zostało również wyludnianie się starej
części miasta.
Lokalni aktorzy odnowy wskazywali na różne aspekty rewitalizacji w Murowanej
Goślinie, które można uznać za praktyki szczególnie godne uwagi i naśladowania. Kolejnym
dobrym przykładem jest nowe rozwiązanie komunikacyjne polegające na budowie węzła
przesiadkowego integrującego różne formy transportu. Wreszcie zwrócona została uwaga na
uczestnictwo Murowanej Gośliny w sieci miast CITTAS SLOW.
Wśród najważniejszych przeszkód na drodze odnowy miasta wymieniano przede
wszystkim ograniczone możliwości finansowe, bierność społeczności lokalnej, trudności
w komunikacji między władzami samorządowymi a mieszkańcami oraz pewien deficyt odwagi
politycznej przy podejmowaniu decyzji. Spośród tych przeszkód przede wszystkim brak
środków finansowych oraz brak inwestora prywatnego umożliwiły realizację trzech projektów
rewitalizacyjnych wpisanych w program rewitalizacji.
Na rycinach 6.35 i 6.36 przedstawione są dwa spośród zrealizowanych projektów
rewitalizacyjnych (ratusz oraz dworzec).
Ryc. 6.35. Ratusz
w Murowanej Goślinie

Ryc. 6.36. Dworzec kolejowy
w Murowanej Goślinie

Fot. Robert Kudłak

Fot. Robert Kudłak

Pośród działań rewitalizacyjnych podjętych jak dotąd w Murowanej Goślinie uwagę zwraca
sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych. Te ostatnie nie miały charakteru pewnego
rodzaju rytuału, który często jest traktowany przez władze miasta instrumentalnie
i proceduralnie. W Murowanej Goślinie mieszkańcy byli aktorami, którzy brali aktywny udział
w tworzeniu programu rewitalizacji, co doprowadziło do wypracowania trzech scenariuszy
rewitalizacji. Te ostatnie powstały na drodze kilkakrotnych wielogodzinnych spotkań
urzędników miejskich oraz innych interesariuszy. Ostatecznie scenariusze te zostały
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przedyskutowane przez Radę Miasta, która wybrała jeden z nich. Wydaje się, że przy
ogólnej bierności mieszkańców miast, te działania zasługują na szczególną uwagę
i uznanie.
Koźmin Wielkopolski
Koźmin Wielkopolski jest niewielkim miastem, liczącym 6,7 tys. mieszkańców,
i siedzibą gminy miejsko-wiejskiej o tej samej nazwie. Miasto to, drugie co do wielkości
w powiecie krotoszyńskim, położone jest w południowej części województwa wielkopolskiego
(15 km od Krotoszyna i 40 km od Ostrowa Wielkopolskiego). W ostatnim dziesięcioleciu
obserwowany jest w Koźminie Wielkopolskim nieznaczny (150 osób) spadek liczby
mieszkańców. Sytuacja społeczno-gospodarcza miasta jest raczej przeciętna. Wskaźnik
bezrobocia (rozumiany jako udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym) jest
nieznacznie niższy od średniej dla województwa (wynosi 6,1%). Jednak odmienną sytuację
można zaobserwować w przypadku udziału osób korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej (8,5% wobec średniej dla regionu na poziomie 7,7%). W strukturze przestrzennej
zaznacza się historyczne centrum o kształcie owalnicowym (miasto lokowane w XIII wieku na
bazie wsi-osady targowej) z czworobocznym rynkiem.
Miasto boryka się z szeregiem zjawisk problemowych. Jednym z nich jest niska
świadomość i wiedza mieszkańców dotycząca istniejących problemów oraz niewielka
skłonność do akceptowania jakichkolwiek zmian – co jest wspólną cechą małych miasteczek.
Miasto dotykają też problemy o charakterze gospodarczym i przestrzennym. Jednym z nich
jest zły stan techniczny zabudowy historycznej i ograniczone możliwości wpływu na zmianę
tego stanu z uwagi na prywatną własność obiektów. Zdaniem jednego z respondentów dość
dużą uciążliwością jest wypieranie rodzimego handlu przez sieciowe dyskonty i markety (co
także jest wspólnym problemem miast tej wielkości). Ponadto zjawiskiem niekorzystnym jest
rozproszenie usług i handlu na terenie miasta oraz brak wyraźnie ukształtowanego centrum.
Do niedawna problemem Koźmina Wielkopolskiego był również brak dobrej jakości
przestrzeni publicznych umożliwiających różne formy spędzania wolnego czasu. Jednak
w ostatnich latach udało się temu zaradzić, również dzięki projektom rewitalizacyjnym.
Początki rewitalizacji w Koźminie Wielkopolskim wiążą się z przyjęciem przez Radę
Miejską 30 grudnia 2010 roku Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koźmin Wielkopolski
na lata 2011-2014. Dokument ten został opracowany przez zespół urzędników miejscowego
magistratu. Główną przyczyną powstania programu była możliwość uzyskania pożyczki
z Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013. Pierwszy dokument rewitalizacyjny w Koźminie Wielkopolskim powstał
w celu przeprowadzenia w zasadzie jednej kluczowej inwestycji. Otóż obszar rewitalizacji
wyznaczony w programie obejmował wyłącznie dwie działki o powierzchni 1 456 m2 (obie
położone przy ul. Floriańskiej). Na jednej z działek znajdował się budynek biurowomagazynowy po starej gazowni o powierzchni użytkowej 303 m2. Zarówno budynek, jak
infrastruktura w jego sąsiedztwie stanowią własność Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o.o. Jak stwierdzono w opracowanym programie, do wyznaczenia rewitalizowanego
obszaru dysfunkcyjnego w Koźminie Wielkopolskim nie można było wykorzystać
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skwantyfikowanych wskaźników, ponieważ jest to obszar niezamieszkany. Jest to jednak
teren wyraźnie zdegradowany na tle gminy i niezdolny do pełnienia funkcji prorozwojowych.
Wymaga zdecydowanych działań rewitalizacyjnych w celu nadania mu nowej roli w tkance
urbanistycznej. Wyznaczony obszar jest optymalny z punktu widzenia celów LPR.
Kompleksowo spełnia wymogi centrum kultury (optymalna powierzchnia budynku i placu,
liczba pomieszczeń, lokalizacja obszaru) (Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Koźmin
Wielkopolski na lata 2011-2014, s. 26).
Ryc. 6.37. Obszar wskazany do rewitalizacji w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Miasta Koźmin Wielkopolski na lata 2014-2020

Źródło: Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych
Miasta Kościana na lata 2010-2015, s. 27.

Kolejnym etapem w planowaniu działań rewitalizacyjnych w mieście było przyjęcie
14 listopada 2014 roku Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koźmin Wielkopolski na
lata 2014-2020. Jego kształt był już nieco inny niż programu z 2011 roku. Zasięg obszaru
rewitalizacji wyznaczono w oparciu o (Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Koźmin
Wielkopolski na lata 2014-2020, s. 37): krytyczną analizę dokumentów programowych
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i strategicznych miasta i gminy, wizję lokalną w terenie i identyfikację stanu istniejącego,
analizę sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej zdegradowanego obszaru pod kątem
spełniania przesłanek rewitalizacji, zapisy studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, identyfikację postulatów mieszkańców oraz różnych podmiotów
współuczestniczących w procesie rewitalizacji. Ostatecznie zdecydowano, że jako obszar
problemowy traktowany będzie teren całego Koźmina Wielkopolskiego (ryc. 6.37), przy czym
przewidziane w programie projekty rewitalizacyjne o charakterze infrastrukturalnym
koncentrują się głównie w centralnej części miasta. Są nimi: rewitalizacja Starego Rynku,
przebudowa budynku ośrodka zdrowia na przedszkole publiczne oraz rozbudowa
i przebudowa basenu kąpielowego.
Miasto
Koźmin
Wielkopolski,
Ryc. 6.38. Ośrodek Kultury w Koźminie
opracowując dwa uchwalone dotychczas
Wielkopolskim
programy rewitalizacji, zastosowało różne
do nich podejścia. W pierwszym przypadku
program stanowił szerszy kontekst dla
realizacji konkretnej inwestycji związanej
z Ośrodkiem Kultury. Wyznaczony obszar
problemowy był więc niewielki i dotyczył
wyłącznie nieruchomości byłej gazowni.
W przypadku drugiego programu, który
obowiązuje obecnie, wykorzystano wariant
dość
rozległej
delimitacji
obszaru
problemowego, obejmującego całe miasto.
Uznano jednak, że kluczowe będą projekty
realizowane w śródmiejskiej części Koźmina
Źródło. Zbiory Urzędu Miasta w Koźminie
Wielkopolskiego.
Wielkopolskim.
Od 2010 roku w Koźminie Wielkopolskim zrealizowano dwa projekty rewitalizacyjne (tab. 6.10), oba przy wsparciu z Inicjatywy
JESSICA. Pierwszy projekt był praktycznym wdrożeniem zapisów planistycznych z programu
uchwalonego w 2011 roku. Trzeba również dodać, że był to pierwszy zakończony projekt
z udziałem Inicjatywy JESSICA w województwie wielkopolskim. Jak już wcześniej
wspomniano, polegał on na wykorzystaniu istniejącej, nieużytkowanej nieruchomości po
starej gazowni na Ośrodek Kultury (ryc. 6.38). Miasto przed podjęciem tego przedsięwzięcia
borykało się z problemem braku odpowiedniej przestrzeni do działalności kulturalnych. Dzięki
realizacji projektu udało się ten problem rozwiązać. Przebudowa umożliwiła utworzenie
w nowym budynku pracowni muzycznej wraz ze studiem nagrań oraz pracowni plastycznej.
Drugi projekt zrealizowany w Koźminie Wielkopolskim został zaplanowany w obecnie
obowiązującym programie rewitalizacji. Polegał on na przebudowie budynku ośrodka zdrowia
przy ul. Boreckiej na przedszkole publiczne, dobudowie nowego budynku oraz
zagospodarowaniu otoczenia przedszkola na plac zabaw i boisko. Projekt ten, podobnie jak
poprzedni, został zrealizowany dzięki zwrotnej pomocy finansowej udzielonej w ramach
Inicjatywy JESSICA. Łączna wartość przedsięwzięcia to około 3 mln zł. Dzięki temu
projektowi stworzono przestrzeń o odpowiedniej wielkości i jakości służącą wychowaniu
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przedszkolnemu (w ostatnich latach w mieście brakowało miejsc w przedszkolach,
a dotychczasowe lokalizacje tych obiektów uniemożliwiały ich rozbudowę) oraz
– wyremontowano i nadano nowe funkcje zdegradowanemu obiektowi, który bezpośrednio
przed jego wykorzystaniem był pustostanem (wcześniej mieścił się tam ośrodek zdrowia).
Tab. 6.10. Podstawowe dane o działaniach rewitalizacyjnych w Koźminie Wielkopolskim
Program 2011-2014

Program 20142020
589 ha
100%
6 685

Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją
0,22 ha
Udział obszaru rewitalizacji w ogólnej powierzchni miasta
0,04%
Liczba mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją
0
Udział mieszkańców obszarów rewitalizacji w ogólnej liczbie
100%
ludności
Liczba zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych
1
1
Wartość zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych
1,8 mln zł
3,0 mln zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie programu rewitalizacji i badania ankietowego.

Dotychczasowe działania rewitalizacyjne gminy Koźmin Wielkopolski należy ocenić
jednoznacznie pozytywnie (tab. 6.10). Miasto w swoim programie rewitalizacji na lata 20142020 zapisało również realizację projektu rewitalizacji Starego Rynku. Może to być
przedsięwzięcie kluczowe dla podniesienia jakości najważniejszych obszarów przestrzeni
publicznej. Stary Rynek jest bowiem centralnie położonym placem, wokół którego
koncentruje się historycznie ukształtowana zabudowa i układ urbanistyczny miasta. Jest to
także obszar kluczowy z punktu widzenia struktury funkcjonalno-przestrzennej (przy Starym
Rynku mieszczą się sklepy, punkty usługowe, Biblioteka Publiczna i Urząd Miasta i Gminy).
Ryc. 6.39. Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim (z lewej strony – zmodernizowana
część dotychczasowego ośrodka kultury; z prawej strony – część dobudowana
oraz zagospodarowany plac zabaw)

Fot. Zbiory Urzędu Miasta w Koźminie Wielkopolskim.

Działania rewitalizacyjne w małym mieście napotykają również swoje problemy.
Respondenci uczestniczący w wywiadach wskazali, że do najważniejszych należą niewielkie
możliwości finansowe (problem kluczowy) oraz struktura nieruchomości w śródmieściu.
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Potencjalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne spotykają się także czasami z niezrozumieniem
przez mieszkańców publicznej natury takich działań. Trudności pojawiają się na etapie
opracowywania koncepcji rewitalizacji rynku. Podobnie jak w innych tego typu miastach,
najczęściej każdy z interesariuszy (handlarze, mieszkańcy, właściciele punktów usługowych)
na etapie konsultacji reprezentuje swój prywatny, często odmienny od innych, interes. Miasto
natomiast musi z tego wszystkiego stworzyć wspólną wizję i nadać przedsięwzięciu kształt
publiczny, który nigdy nie jest sumą interesów prywatnych. Dlatego proces uspołeczniania
projektów rewitalizacyjnych jest dość trudny. Niemniej jednak w przypadku dwóch dotychczas
zrealizowanych przedsięwzięć okazał się skuteczny.
Miasto Koźmin Wielkopolski jest bardzo dobrym przykładem pozytywnych, regularnych
działań rewitalizacyjnych małego miasta. W takich jednostkach trudno jest realizować wielkie
projekty infrastrukturalne lub skomplikowane przedsięwzięcia zintegrowane, głównie z uwagi
na możliwości finansowe. Miasto jednak zdecydowało się oprzeć rozbudowę infrastruktury
społecznej na istniejących zasobach nieruchomości. W jednym przypadku wykorzystano
dotychczasową gazownię na budynek Ośrodka Kultury, a w drugim – budynek byłego
ośrodka zdrowia na nowe przedszkole. Obie inwestycje przyczyniły się do podniesienia
jakości dwóch bardzo ważnych usług społecznych. Trzeba również dodać, że zrealizowane
projekty zostały sfinansowane przy udziale Inicjatywy JESSICA, a projekt Ośrodka Kultury
był pierwszym przedsięwzięciem zrealizowanym w województwie wielkopolskim
z wykorzystaniem tego źródła finansowania.
Ujście
Ujście jest jednym z najstarszych miast w Polsce (należy do Kapituły Najstarszych
Miast i Miejscowości w Polsce), będącym siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Liczy ponad
3,9 tys. mieszkańców. Położone jest w północnej części województwa wielkopolskiego,
w odległości zaledwie 10 km od Piły. Poziom bezrobocia w mieście był nieco wyższy (stopa
bezrobocia w grudniu 2013 roku wyniosła 8,1%) od średniej dla całego województwa (7,7%).
Jak wskazują przedstawiciele władz lokalnych, stosunkowo wysoki poziom bezrobocia
wynika z niewystarczającej liczby dużych inwestorów w mieście i gminie. Pojedyncze
zakłady, takie jak huta szkła Ardagh Glass Ujście, nie są w stanie sprostać nadwyżce podaży
osób chętnych do pracy. Niekorzystną sytuację pogłębia duży odpływ ludności poza granice
miasta, czego skutkiem jest odnotowywane ujemne saldo migracji (–1,3 ‰, grudzień 2013
roku). Oprócz wysokiego bezrobocia władze lokalne wskazują jako jeden z problemów duży
ruch tranzytowy samochodów przejeżdżających przez centrum miasta drogą krajową nr 11
w kierunku Piły i Poznania. Ruch ten generuje wysoki poziom hałasu i zanieczyszczenie
powietrza. Jednak nie tylko problemy środowiskowe związane z głównymi arteriami
komunikacyjnymi pojawiają się w mieście. Przedstawiciele władz lokalnych mają duże
trudności z nakłonieniem właścicieli starych kamienic do ich remontu.
Częściową próbą rozwiązania występujących w mieście problemów było uchwalenie
w listopadzie 2005 roku Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ujście (LPRMU) na lata
2005-2013. Przygotowany dokument miał pomóc w pozyskaniu środków zewnętrznych na
146

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

prace rewitalizacyjne. Twórcy LPRMU przyjęli, że działania podejmowane w ramach
programu miały uwzględniać zachowanie walorów historycznych obszaru, podkreślenie
unikalności i kolorytu lokalnego i powinny być zgodne z potrzebami oraz wartościami danej
społeczności. Opracowanie zostało wykonane przez prywatną firmę po wcześniejszych
konsultacjach społecznych i dyskusjach w gronie przedstawicieli Urzędu Miasta (jednostki ds.
funduszy pomocowych, planowania przestrzennego, ds. budownictwa i inwestycji) oraz
różnych środowisk reprezentujących interesy mieszkańców. Granice terenu objętego
programem wytyczono w oparciu o wskaźniki dotyczące poziomu bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości, wykształcenia mieszkańców, degradacji infrastruktury i budynków oraz
zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Ponadto przy wyborze obszaru
przeznaczonego do zrewitalizowania kierowano się założeniem, że podjęte działania muszą
w jak najkrótszym czasie przynieść pozytywne efekty dla miasta. Analiza przyjętych
wskaźników pozwoliła stwierdzić, że kluczowymi problemami na wskazanym obszarze były
wysoka degradacja obiektów zabytkowych, infrastruktury oraz pogorszenie stanu środowiska
przyrodniczego. Zrealizowany program objął tylko centrum miasta, co stanowiło zaledwie
0,7% jego powierzchni (ok. 4,1 ha) i zamieszkany był przez 280 osób (ryc. 6.40). Program
zakończył się w 2013 roku i obecnie brakuje nowego, który odpowiadałby wytycznym
dotyczącym rewitalizacji w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na
lata 2014-2020.
Ryc. 6.40. Obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Ujście

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ujście.

Projekty realizowane w ramach programu finansowane były prawie wyłącznie ze
środków własnych miasta. Niewielkie wsparcie zostało udzielone w przypadku budowy placu
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zabaw na ul. Sienkiewicza, którego budowę dofinansowała firma NIVEA, w ramach konkursu
na Podwórko NIVEA – 100 Placów Zabaw na 100 lat NIVEA. Zgłoszony przez miasto projekt
znalazł się na 27 miejscu w Polsce. Ponadto pozyskano środki zewnętrzne na wymianę okien
w ramach prac związanych z renowacją stolarki okiennej kościoła ewangelickoaugsburskiego na Starym Rynku. Ogółem w ramach programu zrealizowano 10 projektów
rewitalizacyjnych, które łącznie opiewały na kwotę ponad 3,1 mln zł (tab. 6.11).
Ryc. 6.41. Stary Rynek wraz
kościołem augsburskoewangelickim w Ujściu

Ryc. 6.42. Promenada nad Notecią
łącząca przystań nadrzeczną
ze Starym Rynkiem w Ujściu

Fot. Michał Męczyński

Fot. Michał Męczyński

Zrealizowane projekty obejmowały głównie działania związane z zachowaniem
historycznego i kulturowego dziedzictwa miasta, ale także poprawę wybranych elementów
infrastruktury komunikacyjnej i budowę eleTab. 6.11. Podstawowe dane związane
mentów infrastruktury turystycznej związanej
z realizacją Lokalnego Programu
z Wielką Pętlą Wielkopolski (m.in. przystani
Rewitalizacji Miasta Ujście
rzecznej i promenady) (ryc. 6.42). Jak podPowierzchnia obszaru objętego
kreślali w trakcie wywiadów przedstawiciele
ok. 4,1 ha
rewitalizacją
władz lokalnych, w ostatnich latach znacząco
Udział obszaru rewitalizacji
0,7%
wzrosła liczba turystów uczestniczących
w ogólnej powierzchni miasta
w spływach kajakowych na Noteci, którzy
Liczba mieszkańców obszaru
280 osób
objętego rewitalizacją
korzystają z przystani w Ujściu. Zatrzymując
Udział mieszkańców obszarów
7,2%
się tam, mogą dzięki wybudowanej prorewitalizacji w ogólnej pow. miasta
menadzie dotrzeć do zrewitalizowanego
Liczba zrealizowanych projektów
10
rewitalizacyjnych
Starego
Rynku,
na
którym
z kolei
Wartość zrealizowanych projektów
przeprowadzono prace remontowo-konserwa3 121 260 zł
rewitalizacyjnych
torskie w postaci częściowego remontu
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji
Miasta Ujście.
budynku dawnego kościoła ewangelicko148
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augsburskiego (ryc. 6.41) i położenia nowej nawierzchni. Ponadto w miejscu tym usytuowano
rzeźbę hutnika będącą symbolem roli, jaką przez ponad 200 lat odgrywała
w rozwoju miasta miejscowa huta szkła. W wyniku działań rewitalizacyjnych o charakterze
twardym (remonty budynków i infrastruktury komunikacyjnej) możliwa była także aktywizacja
lokalnej społeczności. Lokalni działacze społeczni zaczęli organizować w zrewitalizowanych
przestrzeniach wystawy czy „pchle” targi, dzięki którym próbują integrować lokalną
społeczność oraz przyciągać osoby z zewnątrz. Prace rewitalizacyjne w mieście dały też
pozytywne efekty mnożnikowe związane z pojawianiem się nowych miejsce pracy w firmach,
które powstały na zrewitalizowanym obszarze lub w jego sąsiedztwie (m.in. lokal
gastronomiczny, zakład fryzjerski, prywatna przystań kajakowa na rzece).
Ujście należy do najstarszych miast w Polsce i położone jest w dolinie Noteci. Wiążą się
z tym zarówno pewne korzyści (m.in. możliwość wykorzystania historycznych obiektów jako
produktów turystycznych), jak i ograniczenia (m.in. ograniczone możliwości inwestycyjne
w strefie objętej ochroną konserwatorską). Władze miasta, opracowując LPRMU,
skoncentrowały swoją uwagę na walorach historycznych miasta, a w szczególności na
wybranych obiektach (m.in. kościół ewangelicko-augsburski wybudowany przez
protestantów na Starym Rynku, kościół parafialny pw. św. Mikołaja w stylu neobarokowym,
Kalwaria Ujska) jednocześnie wykorzystując bliskość rzeki Noteć. Kierując się takimi
założeniami władze zrealizowały w latach 2005–2008 projekt związany z rewitalizacją
Starego Rynku, którego wartość wyniosła 1 955 175,34 zł, natomiast w 2011 roku
zakończyły prace związane z realizacją projektu o wartości 655 756,73 zł, dotyczącego
aktywizacji Wielkiej Pętli Wielkopolski, w ramach którego wybudowano w Ujściu przystań
rzeczną i promenadę. Zrealizowane projekty miały charakter twardy (prace budowlane,
remontowe i konserwatorskie). Uzyskane efekty mnożnikowe wynikające z tych działań
miały natomiast charakter, który można określić jako „miękki”, czasem trudno mierzalny,
bowiem dotyczący sfery społecznej. Osoby zaangażowane społecznie podjęły się również
organizacji wystaw tymczasowych i „pchlich” targów w zrewitalizowanych przestrzeniach
miasta, co służyć miało integracji lokalnej społeczności i przyciągnięciu turystów.

6.2. Miasta bez programów rewitalizacji
Swarzędz
Swarzędz jest największym miastem w powiecie poznańskim i drugim co do wielkości
(po Poznaniu) w całej aglomeracji – liczy około 31 tys. mieszkańców. Miasto jest siedzibą
gminy miejsko-wiejskiej zamieszkanej przez ponad 47 tys. osób, położonej na zachód od
Poznania, przy drodze krajowej nr 92 (Poznań – Warszawa). Jak większość obszarów strefy
podmiejskiej dużego miasta, Swarzędz zanotował w ostatnich kilkunastu latach wzrost liczby
mieszkańców – o około 5 tys. w stosunku do 1995 roku (wzrost ten następował do 2010
roku). Jest to zatem, w porównaniu do pozostałych analizowanych miast, sytuacja wyraźnie
korzystna. W Swarzędzu można także zaobserwować dużo lepsze wartości wskaźnika osób
korzystających z pomocy społecznej (3% wobec średniej wynoszącej ok. 8% dla wszystkich
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gmin województwa wielkopolskiego) oraz udziału osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku
produkcyjnym (3% wobec średniej wynoszącej ok. 6% dla wszystkich gmin województwa
wielkopolskiego). W sumie trzeba więc przyznać, że kondycja społeczno-gospodarcza
Swarzędza na tle pozostałych miast województwa jest dość dobra.
Miasto Swarzędz nie uchwaliło jak dotąd żadnego programu rewitalizacji. Główne
przyczyny takiego stanu rzeczy to: (1) braki kadrowe, (2) problemy finansowe oraz (3) brak
woli politycznej. Miasto jednak starało się realizować przedsięwzięcia rewitalizacyjne zgodne
ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Swarzędz na lata 2011-2020.
W tym celu przyjęto umowne granice obszaru problemowego wymagającego działań
naprawczych. Objęto nimi teren śródmieścia o powierzchni około 65 ha, zamieszkany przez
około 2,5 tys. mieszkańców, z przewagą starej zabudowy ukształtowanej w ramach
historycznego układu urbanistycznego (prostopadła siatka ulic z centralnie położonym
rynkiem, na którym zlokalizowano miejski ratusz). W przeprowadzonych wywiadach
respondenci reprezentujący miejscowy samorząd wspominali, że na tym terenie koncentruje
się szereg zjawisk problemowych związanych z degradacją zabudowy oraz różnego rodzaju
trudnościami społecznymi. Społeczność zamieszkującą ten obszar cechuje stosunkowo duża
skala problemów, które dość często przenoszą się do przestrzeni publicznej (rynek jest
miejscem często odwiedzanym przez mieszkańców i tzw. „użytkowników zewnętrznych”
miasta).
Ryc. 6.43. Zmodernizowany ratusz
w Swarzędzu

Ryc. 6.44. Zmodernizowana
kamienica przy ul. Rynek 29
w Swarzędzu

Fot. Bartłomiej Kołsut

Fot. Bartłomiej Kołsut

W ramach wdrażania gminnej strategii miasto Swarzędz zrealizowało pięć projektów
rewitalizacyjnych: (1) adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej 14
w Swarzędzu, (2) rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu, (3) rewitalizacja
Starówki w Swarzędzu, (4) modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń ratusza
z wyposażeniem (ryc. 6.43) oraz (5) renowacja elewacji i remont dachu kamienicy przy
ul. Rynek 29 w Swarzędzu (ryc. 6.44). Zostały one zrealizowane w latach 2011-2015.
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Wszystkie ww. przedsięwzięcia mają charakter infrastrukturalny i dotyczą zabudowy
mieszkaniowej oraz budynków usług administracyjnych i kulturalnych. Ponadto część z nich
przyczynia się do pozytywnych zmian jakościowych w głównej przestrzeni publicznej miasta,
czyli na rynku. Łączna wartość zrealizowanych projektów to około 2 mln zł i cała ta kwota
pochodziła z budżetu miasta, co oznacza, że miasto nie „zdobyło” zewnętrznych środków
finansowych na realizację rewitalizacyjnych działań naprawczych. Tłumaczy to w części fakt
nieopracowywania programu rewitalizacji, który jest najczęściej tworzony w celu pozyskania
dofinansowania unijnego.
Dotychczasowa praktyka rewitalizacyjna w Swarzędzu miała zatem charakter
wybiórczy i dotyczyła (podobnie jak w wielu innych miastach) kilku wybranych projektów
infrastrukturalnych nie stanowiących spójnej, zintegrowanej całości. Miasto chce jednak
zmienić podejście do rewitalizacji. Władze Swarzędza mają zamiar przystąpić w najbliższym
czasie do opracowania programu rewitalizacji. Ma to być pierwszy krok w stronę realizacji
zintegrowanych przedsięwzięć naprawczych. Dotychczasowy obszar problemowy mógłby
zostać w tym dokumencie rozszerzony o tereny zintegrowane ze śródmieściem i z nim
sąsiadujące (północno-zachodnią granicę stanowiłaby linia brzegowa jeziora a południową
– droga krajowa nr 92). Trzeba jednak podkreślić, że Swarzędz boryka się z relatywnie
mniejszą skalą problemów społecznych niż inne miasta województwa. Stąd konieczność
podejmowania działań naprawczych w tym obszarze nie jest tak pilna jak w pozostałych
miastach.
Rakoniewice
Rakoniewice są miastem położonym w południowo-zachodniej części województwa
wielkopolskiego, w powiecie grodziskim. Ośrodek pełni funkcję siedziby gminy miejskowiejskiej. W 2013 roku miasto zamieszkiwało ponad 3,5 tys. osób, a całą gminę ponad
13 tys. osób. Na przestrzeni ostatnich 20 lat obserwowany był powolny wzrost liczby
mieszkańców miasta i gminy. Rakoniewice znajdują się w dobrej sytuacji społecznogospodarczej. Udział osób korzystających ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej
w ogólnej liczbie ludności oraz udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym
osiągają wartości niższe niż średnie dla województwa wielkopolskiego i kraju. Jedynie pod
względem dochodów własnych na mieszkańca gmina jest w nieco gorszej sytuacji. Władze
lokalne wskazują, że obecnie największym problemem, z którym się mierzą, jest brak
mieszkań komunalnych, a także zagospodarowanie w granicach miasta terenów zieleni.
W Rakoniewicach nie zdecydowano się dotychczas na sporządzenie programu
rewitalizacji. Wpływ na to miał z jednej strony brak woli politycznej, z drugiej – niechęć
mieszkańców. W mieście panuje przekonanie, że tego typu dokument nie jest potrzebny tak
małemu miastu, a działania rewitalizacyjne są i tak prowadzone. Ich podstawą jest strategia
rozwoju miasta. Obecnie trwają prace nad nowym dokumentem. Ich zakończenie planowane
jest na koniec 2015 roku. Dotychczasowe działania rewitalizacyjne dotyczyły przede
wszystkim centrum miasta. Za ich prowadzenie odpowiada jednostka ds. planowania
przestrzennego – Wydział Gospodarki Gminnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
i Gospodarki Gruntami. W latach 2009-2013 według projektu Jerzego Gurawskiego
zmodernizowano rynek – plac Powstańców Wielkopolskich – wraz z drogą krajową nr 32 (ryc.
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6.45). Podstawą działań było odtworzenie historycznego wyglądu placu. W ramach projektu
uporządkowano miejsca parkingowe, odnowiono chodniki, wykonano zatokę przystanku
autobusowego oraz wybudowano pawilon handlowy, a także fontannę. Warto zaznaczyć, że
projekt ten otrzymał nagrodę Ministerstwa Infrastruktury za najlepszą modernizację w 2009
roku w kategorii „Rewitalizacja obszarów urbanistycznych”. Jednocześnie spotkał się on
z protestami wielu mieszkańców, z uwagi na likwidację części terenów zieleni.
Ryc. 6.45. Plac Powstańców Wielkopolskich
w Rakoniewicach

Ryc. 6.46. Zespół pałacowo-parkowy
w Rakoniewicach

Fot. Przemysław Ciesiółka

Fot. Przemysław Ciesiółka

Aktualnym priorytetem władz lokalnych w zakresie działań rewitalizacyjnych jest
zabytkowy park, położony w południowej części miasta, w którego skład wchodzi także pałac
w stylu neorenesansowym oraz lodownia, w której składowano tafle lodu – wycięte w zimie
ze znajdującego się w parku stawu (ryc. 6.46). Park zajmuje powierzchnię około 12,5 ha
i stanowi największy teren zieleni w mieście. Został on w 2011 roku odkupiony od
spadkobierców. Od tego czasu zdemontowano ogrodzenie wokół parku, a także
wybudowano plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Uzyskano przy tym dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowane w najbliższych
latach działania zmierzać będą do pozyskania środków i remontu pałacu, w którym
w przyszłości miałby zostać zlokalizowany urząd miejski. Dzięki przejęciu parku w mieście
powstała nowa przestrzeń publiczna, w ramach której organizowane są miejskie wydarzenia
kulturalne, m.in. Dni Rakoniewic, pikniki, imprezy szkolne. Z placu zabaw i siłowni (ryc. 6.47)
korzystają zarówno dzieci, jak i starsi mieszkańcy. Projekt ten, w przeciwieństwie do działań
prowadzonych na rynku, spotkał się z pozytywnym przyjęciem ze strony mieszkańców
miasta.
W Rakoniewicach obserwowane są intensywne działania sektora prywatnego,
zmierzające do zagospodarowania terenów poprzemysłowych. W ostatnich latach
zmodernizowano i przeznaczono na funkcję mieszkaniowo-handlową budynki starego młyna
i starej winiarni (ryc. 6.48). Trwają prace zmierzające do ponownego zagospodarowania
dawnej fabryki cygar. Wszystkie działania prowadzone są w uzgodnieniu z konserwatorem
zabytków i spotykają się z akceptacją mieszkańców, a także władz lokalnych.
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Ryc. 6.47. Siłownia zewnętrzna
w Rakoniewicach

Ryc. 6.48. Stara winiarnia po modernizacji
w Rakoniewicach

Fot. Przemysław Ciesiółka

Fot. Przemysław Ciesiółka

Dużym wyzwaniem w działaniach rewitalizacyjnych jest uregulowanie kwestii
własnościowych obiektów. Z podobnym problemem mierzyły się władze Rakoniewic. Już od
lat 90. XX wieku trwały zabiegi władz lokalnych, by uregulować sprawy własności zespołu
pałacowo-parkowego. Początkowo było to utrudnione, ze względu na brak spadkobierców.
Gdy w końcu zostali oni ustaleni, podjęli w pierwszej kolejności rozmowy z prywatnym
inwestorem, który był zainteresowany nabyciem zespołu pałacowo-parkowego i
przeznaczeniem go na prywatny ośrodek dla osób starszych. Pojawiły się obawy, że teren
ten zostanie w całości zamknięty dla mieszkańców. Inwestor jednak zrezygnował ze swoich
planów, a władze Rakoniewic podjęły działania zmierzające do zakupu. O ich determinacji
może świadczyć fakt, że w krótkim czasu zdecydowały o emisji obligacji na pokrycie
kosztów zakupu. Gmina jednocześnie zobowiązała się do poniesienia nakładów
remontowych oraz inwestycji zespołu, w szczególności budynku pałacu, gruntu parkowego
oraz oficyny przypałacowej. W rezultacie uzyskano otwartą przestrzeń, która jest obecnie
najczęstszym miejscem wypoczynku mieszkańców Rakoniewic.
Przebieg procesu rewitalizacji nie jest cyklicznie monitorowany. Wśród włodarzy
miasta panuje przekonanie, że pozytywny odbiór inwestycji ze strony mieszkańców jest
wystarczającym kryterium oceny zrealizowanych działań. Rozważane jest w przyszłości
opracowanie programu rewitalizacji, jednak tylko w sytuacji, gdy będzie on konieczny do
uzyskania dofinansowania na konkretny projekt. Podobne podejście do programowania
rewitalizacji można spotkać w innych miastach zbliżonej wielkości.
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Szamocin
Szamocin jest miastem położonym około 90 km na północ od Poznania, na
skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 190 i 191, zamieszkanym przez 4 323 osoby (2013 rok).
Sytuacja społeczno-gospodarcza w mieście nie jest najlepsza. Jak na warunki
w województwie wielkopolskim panuje w nim wysokie bezrobocie, na poziomie 12,3%,
i występuje dość duży udział osób korzystających ze świadczeń środowiskowej pomocy
społecznej w ogólnej liczbie ludności (12,9%). Oprócz wysokiego bezrobocia władze miasta
borykają się z brakiem możliwości przyciągnięcia dużego inwestora, który zapewniłby
większą liczbę miejsc pracy. Jak wskazują przedstawiciele Urzędu Miasta w Szamocinie,
niechęć inwestorów do lokalizacji zakładu w Szamocinie wiąże się z ograniczeniami
tonażowymi na drogach prowadzących do miasta i nośnością pobliskiego mostu na Noteci.
Ponadto podobnie jak w wielu małych miastach w województwie wielkopolskim także
w Szamocinie występuje problem starzenia się społeczeństwa i odpływu ludności.
W wielu miastach województwa wielkopolskiego będących w podobnej sytuacji
gospodarczej jak Szamocin władze lokalne mimo licznych przeciwności decydowały się
opracować programy rewitalizacji w celu uruchomienia środków zewnętrznych lub własnych.
Dzięki tym programom i realizowanym w ich ramach projektom próbowano w pewnym
stopniu rozwiązywać problemy wysokiego bezrobocia. W Szamocinie władze nie przystąpiły
do opracowania programu rewitalizacji, motywując to brakiem występowania obszarów
problemowych, wymagających działań wpisujących się w założenia rewitalizacji. Przyczyn
braku programu należy upatrywać w ograniczeniach finansowych, związanych
z przygotowaniem takiego opracowania oraz późniejszymi faktycznymi możliwościami
pozyskania środków na realizację projektów rewitalizacyjnych. Jednak mimo braku programu,
niektóre z działań podejmowanych przez podmioty publiczne lub niepubliczne można uznać
za prace mające charakter rewitalizacyjny, wiążący się z zagospodarowaniem opuszczonych
i niszczejących budynków, odnową istniejącej tkanki mieszkaniowej lub aktywizacją lokalnej
społeczności.
Przykładem działań mających na celu zagospodarowanie budynków gospodarczych po
dawnym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Szamocinie jest wynajem lub sprzedaż
powierzchni użytkowych należących wcześniej do tego podmiotu. Taką powierzchnię
wykupiła ponad 20 lat temu firma SOFOREK, która zajmuje się produkcją wafli do lodów.
Zatrudnia dziś ponad 100 osób, a jej produkty są obecne w wielu miejscach na świecie.
Działania takie nie w pełni wpisują się w definicję rewitalizacji, jednak generują nowe miejsca
pracy. W Szamocinie działania mające na celu odnowę starych budynków podejmują też
osoby prywatne. Prowadzone są prace remontowe w kościołach (m.in. w kościele NMP
Wspomożycielki Wiernych). Wiele z tych prac ma charakter bardzo powierzchowny, co
często wynika z ograniczonych funduszy, ale podnosi estetykę miasta.
W mieście podejmowane są działania mające „miękki” charakter, związany z odnową
sfery społecznej. Dzięki funkcjonowaniu wielu instytucji społecznych i stowarzyszeń dochodzi
do integracji i aktywizacji lokalnej społeczności, która staje się aktywnym uczestnikiem życia
codziennego miasta. Przykładem działań, które służą aktywizacji lokalnej społeczności
w Szamocinie, są wydarzenia organizowane przez Społeczne Stowarzyszenie EdukacyjnoTeatralne „Stacja Szamocin”. Stowarzyszenie to prowadzone jest w starym dworcu
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w Szamocinie przez Lubę Zarembińską, reżysera teatralnego i działaczkę społeczną. Kiedy
w latach 90. XX wieku Polskie Koleje Państwowe przestały obsługiwać linię kolejową między
Chodzieżą a Gołańczą, budynek stacji kolejowej w Szamocinie opustoszał i stał się
bezużyteczny (ryc. 6.49, 6.50). W 1996 roku zainteresowała się nim Luba Zarembińska,
przeniosła do niego swój Teatr „44” i od tego momentu w miejscu tym organizowane są
wystawy artystyczne, imprezy i realizacje projektów kulturalnych, m.in. występują teatry
tworzone przez aktorów-amatorów pochodzących z okolic Szamocina. Działalność
artystyczna i społeczna Stowarzyszenia wraz z utrzymaniem technicznym starego dworca
stanowi przykład próby rewitalizacji majątku po PKP przez działania oddolne prywatnej
osoby. Stowarzyszenie nie tylko prowadzi działania z zakresu rewitalizacji społecznej
związane z starym dworcem w Szamocinie. Poprzez działalność teatralną i wystawową
podjęło próbę przywołania pamięci o dawnych mieszkańcach miasta. Wśród tych osób
znalazł się Ernst Toller, poeta i dramaturg, polityk oraz działacz ruchu pacyfistycznego,
urodzony w 1893 roku w Szamocinie, w rodzinie kupców żydowskiego pochodzenia.
Ryc. 6.49. Siedziba Stowarzyszenia
Edukacyjno-Teatralnego "Stacja Szamocin",
dawniej dworzec kolejowy

Ryc. 6.50. Wnętrze siedziby Stowarzyszenia
w Szamocinie

Źródło: L. Zarembińska:
https://www.facebook.com/pages/Stacja-Szamocin/

Źródło: L. Zarembińska:
https://www.facebook.com/pages/Stacja-Szamocin/

Efektem działań Stowarzyszenia był wzrost wśród mieszkańców miasta świadomość
wielokulturowości przedwojennego Szamocina, w którym mieszkali Polacy, Żydzi i Niemcy.
Dzięki wzbudzeniu tej świadomości możliwe było w kolejnym etapie podjęcie działań
rewitalizacyjnych o „twardym” charakterze. W 2009 roku udało się uprzątnąć istniejące
w Szamocinie cmentarze: ewangelicki i żydowski. Ponadto wybrukowana została droga
dojazdowa do cmentarza katolickiego. Drogę tę nazwano „Długą ulicą umarłych”
i poświęcono ją wspomnianemu Ernstowi Tollerowi, którego ojciec został pochowany w 1911
roku na cmentarzu żydowskim w Szamocinie. Nazwa drogi została zaczerpnięta od sztuki
teatralnej, którą w 1997 roku wyreżyserowała Luba Zarembińska, na podstawie biografii
Ernsta Tollera „Moje życie w Niemczech”.
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Koło
Koło jest miastem położonym we wschodniej części województwa wielkopolskiego,
w podregionie konińskim. Jest siedzibą powiatu kolskiego oraz gminy Koło. Według Banku
Danych Regionalnych w 2013 roku miasto zamieszkiwało 22 965 osób. W porównaniu
z rokiem 1995 liczba ludności spadła o około 1000 osób. Koło charakteryzuje dość wysoka
stopa bezrobocia, która w 2013 roku wyniosła 10,1% (mierzona udziałem bezrobotnych
w liczbie osób w wieku produkcyjnym). Była ona wyższa zarówno od średniej krajowej, jak
i od średniej dla województwa. Co ciekawe, udział osób korzystających ze świadczeń
środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej liczbie ludności w 2013 roku był relatywnie
niższy niż średnia dla województwa oraz kraju i wyniósł 6,39%. Wśród innych problemów,
z jakimi boryka się miasto, pracownicy miejscowego Urzędu Miasta wymieniali niski poziom
przedsiębiorczości, dość wysoki poziom ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, degradację
starego miasta oraz niedobór mieszkań komunalnych.
Osoby, z którymi przeprowadzono wywiady, dostrzegały rolę rewitalizacji jako
instrumentu służącego integracji społecznej, ożywieniu gospodarczemu, a także modernizacji
istniejącej zabudowy. Jak dotąd jednakże w Kole nie przygotowano programu rewitalizacji.
Raczej szczątkowe są również projekty o tym charakterze. Dotychczas odnowiono jedną
z kamienic na Starym Rynku. Najważniejszą przeszkodą stojącą na drodze rewitalizacji jest
brak środków finansowych. W przypadku małych i średnich miast ten problem jest najbardziej
palący. Stosunkowo szczupłe i mało elastyczne budżety miejskie najczęściej nie są w stanie
udźwignąć nawet tak, wydawałoby się, niewielkiego ciężaru, jakim jest stworzenie programu
rewitalizacji. Co więcej, w przypadku takich miast jak Koło kwestie budżetowe ograniczają
również możliwość zadłużania się na potrzeby rewitalizacji. Wreszcie dotychczas w mieście
nie było woli politycznej, aby prowadzić działania rewitalizacyjne. Zmieniło się to dopiero po
ostatnich wyborach samorządowych.
Niemniej jednak działania rewitalizacyjne w Kole są wpisane do strategii rozwoju
miasta. Co więcej, Rada Miasta przyjęła uchwałę, na mocy której prywatni właściciele
zwalniani będą z podatku od nieruchomości w przypadku podejmowania działań
rewitalizacyjnych.

6.3. Podsumowanie
Celem niniejszego rozdziału było przybliżenie wybranych „miękkich” kwestii
związanych z rewitalizacją w miastach Wielkopolski, takich jak kontekst społeczny,
gospodarczy i przestrzenny, na którego tle odbywa się proces rewitalizacji oraz
bezpośrednich efektów odnowy miast. Mimo pewnych ograniczeń przyjętego podejścia
badawczego należy uznać, że próby oceny m.in. efektów rewitalizacji są konieczne zarówno
z punktu widzenia skuteczności działań rewitalizacyjnych w likwidowaniu problemów
społecznych, jak i efektywności wydawania środków finansowych.
Wydaje się, że programy i działania o charakterze rewitalizacyjnym prowadzone
w Wielkopolsce coraz częściej mają charakter kompleksowych działań nakierowanych na
osiągnięcie faktycznej odnowy społecznie zdegradowanych obszarów miast. Zarówno zapisy
w programach rewitalizacji, jak i rozmowy z wieloma aktorami rewitalizacji sugerują, że
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rewitalizacja dość powszechnie rozumiana jest jako zbiór działań ożywiających
zdegradowane obszary miast, pobudzających społeczność tych obszarów. Stąd też działania
wynikające z takiego rozumienia odnowy miast (przynajmniej w niektórych miastach) mają
charakter zróżnicowany, długofalowy i nakierowany na rozwiązywanie strukturalnych
problemów społecznych i gospodarczych, a nie jedynie modernizację infrastruktury
technicznej. Jak się zdaje, takie podejście do rewitalizacji jest efektem „dojrzewania” miast
Wielkopolski, które zetknęły się z odnową zaledwie kilka lat temu. Wówczas zarówno
programy, jak i projekty rewitalizacyjne były tworzone dość chaotycznie, ad hoc,
w odpowiedzi na możliwość sfinansowania kolejnych inwestycji ze środków zewnętrznych
(głównie unijnych). Przez ostatnie lata obserwować można jednak pewną ewolucję
w podejściu do rewitalizacji, co znajduje odzwierciedlenie w charakterze realizowanych
projektów i w wypowiedziach lokalnych aktorów rewitalizacji (zwłaszcza pracowników
urzędów miast). Wielu spośród nich podkreślało, że ich celem jest prowadzenie
kompleksowych działań rewitalizacyjnych, które trwale rozwiążą strukturalne problemy
społeczne.
Za wcześnie jest, by próbować oszacować efekty rewitalizacji. Z pewnością do takiej
oceny nie mogą służyć proste wskaźniki pokazujące liczbę wykonanych projektów oraz
wydanych środków. Konieczne jest opracowanie metodologii, która umożliwiłaby (choćby
w pewnym przybliżeniu) ocenę społeczną, gospodarczą i przestrzenną efektów odnowy
miast. W świetle przeprowadzonych badań można zwrócić uwagę, że działania
rewitalizacyjne spowodowały m.in. poprawę estetyki miast i zwiększenie ich atrakcyjności
turystycznej, poprawę warunków mieszkaniowych poprzez odnowienie tkanki mieszkaniowej,
ratunek dziedzictwa kulturowego, poprawę warunków szkolnych dla uczniów, zwiększenie
dostępności miasta dla osób niepełnosprawnych, tworzenie miejsc pracy, powstawanie
miejsc życia publicznego w miastach, powstrzymanie degradacji historycznych części miast.
Interesujący jest również fakt, że działania rewitalizacyjne inicjowane i realizowane przez
miasta są źródłem pewnego efektu mnożnikowego w postaci działań o tym charakterze
podejmowanych przez inwestorów prywatnych. W niektórych miastach projekty
podejmowane przez inwestorów prywatnych swoją liczbą i wartością przekroczyły liczbę
i wartość tych realizowanych przez miasta. Bez wątpienia jest to bardzo korzystny i ważny
efekt, który pobudza pewne pozytywne społeczne i gospodarcze procesy na obszarach
podlegających odnowie.
Niewątpliwie miasta stoją przed wieloma problemami, takimi jak bierność społeczności
wobec działań rewitalizacyjnych, brak wystarczających środków finansowych, nie
rozstrzygnięte kwestie praw własności oraz brak regulacji na poziomie kraju. Przeszkody te
są szczególnie trudne dla małych i średnich miast. Wydaje się, że gremia decydujące
o finansowaniu rewitalizacji w kolejnych latach powinni mieć na względzie właśnie te miasta.
Być może warto, aby władze województwa rozważyły możliwość wydzielenia ze środków na
rewitalizację pewnej części, która przeznaczona byłaby na odnowę miast małych i średnich.
Wsparcie takie powinno odbywać się na uproszczonych zasadach zwalniających te miasta
z posiadania np. programu rewitalizacji.
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Michał Męczyński, Emilia Jaroszewska, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska

Rozdział 7. Dobre praktyki w zakresie rewitalizacji miast
w Polsce i za granicą
W poprzednich rozdziałach przedstawiono wyniki badań dotyczących realizacji
programów rewitalizacji w miastach województwa wielkopolskiego. Celem niniejszego
rozdziału jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji pochodzących
z wybranych miast Polski i zagranicy. Analizując przykłady programów rewitalizacyjnych
realizowanych za granicą, łatwo dostrzec różnice w rozumieniu pojęcia rewitalizacji. Egedy
i in. (2013) podejmują próbę sklasyfikowania różnych podejść do problemu odnowy miast
i odnoszą się do warunków społeczno-gospodarczych panujących w Europie Środkowej
i Wschodniej. W oparciu o wyniki ich badań stwierdzić można, że pojęcie rewitalizacji
przyjmowane w polskiej literaturze ma wiele odpowiedników w literaturze anglojęzycznej (np.
urban renewal, redevelopment, regeneration), nie zawsze oznaczających działania, które
zgodnie z polską definicją można uznać za rewitalizację. Uwzględniając te różnice,
w niniejszym rozdziale przedstawiono projekty, które w wybranych miastach wpisywały się
w szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne.
W grupie omawianych ośrodków znalazły się zarówno stare przemysłowe miasta
(Wałbrzych, Saint-Étienne), obciążone przez lata wysokim bezrobociem i niskim poziomem
dochodów, jak i takie, w których te wskaźniki nie odbiegają znacząco od średniej dla miast
w Unii Europejskiej (Lipsk), czy dla Polski (Bydgoszcz). Dobór miast w niniejszym rozdziale
wynikał także z próby omówienia projektów rewitalizacyjnych, które miały na celu zmianę
wizerunku miasta i wpłynęły na wykształcenie się jego marki (np. Wyspa Młyńska
w Bydgoszczy, Cité du Design w Saint-Étienne). W niektórych przypadkach przedstawione
projekty możliwe są do powielenia w miastach województwa wielkopolskiego (np.
rewitalizacja kwartałów zabudowy zgodna z założeniami projektu realizowanego w dzielnicy
Quartier Sud-Est w Saint-Étienne, uwzględniająca potrzeby osób starszych), po
dostosowaniu ich do lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

7.1. Rewitalizacja miast w Polsce
Niniejszy podrozdział poświęcony jest projektom rewitalizacyjnym zrealizowanym
w Bydgoszczy i Wałbrzychu. Bydgoszcz położona jest nad ważnym węzłem wodnym
o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, stworzonym dzięki Kanałowi Bydgoskiemu.
Część tego kanału znajdująca się w centrum miasta wraz ze zlokalizowanymi w bliskości
licznymi instytucjami kultury tworzy interesujący obszar przestrzeni publicznej. Przestrzeń ta
stała się główną osią działań rewitalizacyjnych, których celem było przywrócenie miastu rzeki.
Drugie z miast, które zostało przedstawione w niniejszym rozdziale, to Wałbrzych. Działania
rewitalizacyjne w tym mieście były przede wszystkim odpowiedzią na palące problemy
społeczne, takie jak bezrobocie, jakość życia oraz proces kurczenia się miasta.
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Bydgoszcz
Bydgoszcz jest stolicą i największym miastem województwa kujawsko-pomorskiego
leżącym u ujścia rzeki Brdy do Wisły i nad Kanałem Bydgoskim. W 2014 roku miasto
zajmowało powierzchnię 17 598 km2 i liczyło ponad 359 tys. mieszkańców.
Brda, Wisła i Kanał Bydgoski przez wiele wieków były nie tylko czynnikami
gospodarczego rozwoju miasta, ale także osią, wzdłuż której rozbudowywała się Bydgoszcz
i kręgosłupem całego układu przestrzennego. W ciągu wieków ukształtowała się szczególna,
nadrzeczna tożsamość Bydgoszczy i jej mieszkańców. Do końca XIX wieku miasto
pozostawało w ścisłych relacjach ekonomicznych, funkcjonalnych i przestrzennych z rzeką.
Wystarczyło kilkadziesiąt lat, by te relacje zerwać. W pierwszej połowie XX wieku rozpoczął
się proces „odwracania się” miasta od rzeki. Wpływ na taki stan rzeczy miały m.in. dwie
wojny, spadek znaczenia wody jako źródła energii związany z rozwojem cywilizacyjnym, ale
i zaniedbania ludzi. Rozbudowa miasta, rozwój transportu i komunikacji lądowej oraz
przemiany infrastruktury miejskiej przyczyniły się do degradacji rzek i terenów nadbrzeżnych.
Z czasem nadbrzeża Brdy i Kanału zamieniły się z centrum życia gospodarczego
i rodzinnego w okolice zdegradowane i zapomniane przez lokalną społeczność.
Silny związek miasta z rzeką wpłynął znacząco na strukturę przestrzenną
i funkcjonalną Bydgoszczy, a w sposób szczególny relacje te odzwierciedlone zostały
w najbliższym otoczeniu rzeki. Na terenach nadrzecznych zlokalizowanych jest wiele
obiektów o dużej wartości zabytkowej, historycznej, kulturowej, architektonicznej, z których
część wpisana jest do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Tereny te
różnią się stopniem wykorzystania i zagospodarowania. Cechuje je również dekapitalizacja
i defunkcjonalizacja części zasobów budowlanych i infrastruktury oraz duży udział przestrzeni
publicznej o niskiej jakości. Wiele terenów w sąsiedztwie rzeki wymaga gruntownych
przekształceń funkcjonalnych i przestrzennych, umożliwiających racjonalne gospodarowanie
gruntami, realizację inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców oraz wpływających
na tworzenie atrakcyjnego wizerunku miasta (Muszyńska 2006).
Śródmiejski odcinek rzeki Brdy (Brda śródmiejska) oraz tzw. Bydgoski Węzeł Wodny
(BWW) od kilkunastu lat są przedmiotem intensywnych działań rewitalizacyjnych
i przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych. Bydgoski Węzeł Wodny rozpatrywany jest
w szerszym znaczeniu jako system połączeń rzecznych (system hydrotechniczny), który
tworzą rzeki Wisła, Brda, Kanał Bydgoski (w tym tzw. Stary Kanał Bydgoski) oraz struga Flis,
a także obiekty hydrotechniczne służące zarówno celom żeglugowym, przemysłowym
przeciwpowodziowym, jak i turystycznym, sportowym oraz rekreacyjnym (kanały, śluzy
żeglugowe, jazy, budowle regulacyjne, zbiorniki wodne, nabrzeża i bulwary, przystanie,
pochylnie (slipy), nabrzeża przeładunkowe, elektrownie wodne). Miejscem o szczególnym
znaczeniu w tym układzie (Brda śródmiejska i BWW) jest Wyspa Młyńska wraz z Wenecją
Bydgoską. Obszar ten (ok. 6,5 ha) położony jest w historycznym, kulturalnym i handlowousługowym centrum miasta, kilkaset metrów od Starego Miasta i Opery Nova. Wyspę
Młyńską otaczają malowniczo wody głównego nurtu rzeki Brdy oraz Brda Młyńska
(Młynówka). W czasach historycznych wyspa była zapleczem gospodarczym miasta, gdzie
w okresie nowożytnym funkcjonowała Mennica Królewska, a w XVIII wieku rozwijał się
przemysł młynarski. Wyspa Mennicza stała się Wyspą Młyńską, na której powstał kompleks
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młyński (m.in. Młyny Rothera, Młyny Camphausa, obecnie Czerwony Spichrz, Biały Spichrz
i inne), działający jeszcze w pierwszej połowie XX wieku. W latach 70. XX wieku rozpoczęła
się likwidacja działalności przemysłowej i przejmowanie majątku przez różne podmioty
(Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy,
s. 6-7). Obecnie Wyspa Młyńska wraz z Wenecją Bydgoską jest zespołem architektonicznokrajobrazowym, utworzonym przez grupę budynków poprzemysłowych (spichrze, młyny, jazy,
Kaszarnia wraz z komorą turbin – mała elektrownia wodna, stara farbiarnia i rafineria) oraz
zabudowę mieszkaniowo-usługową (Wenecja Bydgoska) związaną z zespołem
przyrodniczym – rzeką Brdą i Brdą Młyńską, tzw. Młynówką. Szczególnie wartościowym
obszarem jest wschodnia część wyspy z zachowaną, historyczną zabudową kompleksu
dawnej mennicy. Ten unikatowy układ w całości jest objęty ochroną konserwatorską, w 1992
roku Wyspa Młyńska została wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków jako obszar
ochrony kulturowej i przyrodniczej.
Potrzebę odnowy relacji między miastem a rzeką dostrzeżono w latach 90. XX wieku.
Podjęto konsekwentne działania zmierzające do lepszego, bardziej efektywnego
wykorzystania systemu hydrotechnicznego, poprawy stanu czystości wód oraz kształtowania
nowoczesnego i funkcjonalnego zagospodarowania terenów nadbrzeżnych. W latach 19982006 miasto Bydgoszcz opracowało dokumenty rozwojowe i strategiczne, w których
określono główne kierunki i najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie rozwoju
i rewitalizacji terenów nadrzecznych. Momentem przełomowym było opracowanie w 2000
roku „Programu przywracania miastu rzeki Brdy” i uhonorowanie miasta za sposób podejścia
i myślenia o rzece i jej sąsiedztwie nagrodą Związku Miast Polskich INNOWACJE
W MIASTACH – MIASTO 2000.
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło dofinansowanie wielu projektów,
będących rozwinięciem i realizacją spójnego „Programu przywracania miastu rzeki Brdy”.
Bydgoszcz włączyła się w proces pozyskiwania funduszy europejskich na działania
rewitalizacyjne. Pierwszy Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy (LPR-B)
został opracowany w 2005 roku. W ramach tego dokumentu działaniami rewitalizacyjnymi
zostały objęte m.in. Wyspa Młyńska w Bydgoszczy i Bydgoski Węzeł Wodny (BWW). Wśród
pozostałych obszarów o szczególnym znaczeniu dla miasta w odniesieniu do działań
rewitalizacyjnych wskazano także: Stary Rynek, Wenecję Bydgoską, Stary Fordon, Plac
przed dworcem Bydgoszcz Główna z ul. Dworcową, ul. Gdańską, plac Teatralny i tzw.
Londynek.
W 2006 roku Miejska Pracowania Urbanistyczna w Bydgoszczy opracowała Program
Rewitalizacji i Rozwoju BWW, w którym kontynuowano rozpoczęte wcześniej działania
związane z przywracaniem miastu rzeki Brdy i zwracania się miasta frontem do rzeki.
Program ten został doceniony i w 2007 roku miasto otrzymało dwie prestiżowe narody:
nagrodę I stopnia Ministra Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie
planowania przestrzennego i urbanistyki oraz nagrodę publiczności w międzynarodowym
konkursie urbanistycznym International Urban Landscape Award 2007. Program Rewitalizacji
i Rozwoju BWW określa uwarunkowania i zadania w zakresie jego rozwoju. Do kluczowych
działań należą: wykreowanie Bydgoszczy jako Wodnej Stolicy Polski, a docelowo
Europejskiego Centrum Wodnego, przywrócenie Bydgoszczy kluczowej roli na szlaku
wodnym Berlin – Kaliningrad, wykreowanie nowej tożsamości przestrzeni miejskiej, ochrona
160

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

wartości przyrodniczych i kulturowych miasta, aktywizacja działalności usługowoturystycznej, rekreacyjnej i transportowej w obszarze BWW, integracja mieszkańców oraz
poprawa jakości zamieszkania poprzez przywrócenie i udostępnienie dla celów rekreacji
nowych przestrzeni publicznych. Program Rewitalizacji i Rozwoju BWW zakłada szereg
zadań dotyczących:
− ochrony środowiska – likwidacja zanieczyszczeń ściekami gleb i wód powierzchniowych;
− żeglugi – prace w korycie rzeki i kanału, gwarantujące właściwe parametry drogi wodnej,
umocnienie nabrzeży, aktywizacja funkcji portowo-przeładunkowych;
− turystyki i wypoczynku – budowa portów jachtowych i przystani żeglarskich, lokalizacja
pomostów cumowniczych, instalacja urządzeń umożliwiających pokonywanie stopni
wodnych kajakom, modernizacja toru regatowego, budowa systemu terenów
wypoczynkowych wzdłuż wód BWW;
− bulwarów – budowa systemu bulwarów nadrzecznych, renowacja istniejących odcinków,
budowa nowych;
− komunikacji – budowa systemu ścieżek pieszo-rowerowych łączących tereny BWW
z terenami zabudowy mieszkaniowej, budowa przepraw mostowych i kładek pieszych;
− kształtowania wizerunku – poprawa jakości zagospodarowania terenów przyległych do
wód BWW, iluminacja nabrzeży i wartościowych obiektów architektonicznych, lokalizacja
punktów identyfikacji przestrzennej w wybranych miejscach;
− zagospodarowania przestrzennego – sporządzenie planów zagospodarowania
przestrzennego dla wskazanych terenów (Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego
Węzła Wodnego 2006).
Niezależnie od zadań o charakterze wiodącym i systemowym, miasto we współpracy
z różnymi instytucjami realizuje szereg innych działań w mniejszej skali, związanych z BWW
(Festiwal Wodny Ster na Bydgoszcz, Program Sektorowy Bydgoszcz na Fali i in.).
W poprzedniej perspektywie finansowej UE (2007-2014) działania rewitalizacyjne
w Bydgoszczy prowadzone były w oparciu o założenia zawarte w Lokalnym Programie
Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015 (LPR-B). W kolejnych latach (20102014) program ten był aktualizowany. LPR-B został sporządzony wspólnie przez Miejską
Pracownię Urbanistyczną oraz Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urzędu Miasta
Bydgoszczy na podstawie wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2014 (RPO WK-P 2007-2014). Do prac nad przedmiotowym
dokumentem prezydent miasta Bydgoszczy powołał koordynatora ds. rewitalizacji
– operatora LPR oraz zespół zadaniowy ds. LPR-B, w którego skład weszli przedstawiciele
służb miejskich, Rady Miasta oraz instytucji, których zadania dotyczyły lub miały związek
z problematyką rewitalizacji, np. policji, stowarzyszeń właścicieli nieruchomości. Prace nad
tym dokumentem przebiegały dwuetapowo. W pierwszym etapie dokonano delimitacji
obszaru objętego LPR-B (obszarów kryzysowych/wsparcia). W drugim natomiast wyłoniono
przedsięwzięcia do realizacji w ramach LPR-B. Przeprowadzono także konsultacje
społeczne. W ramach prac nad programem rewitalizacji analizie problemowej poddano 42
jednostki urbanistyczne. Wsparciem objęto Śródmieście (sfera użyteczności publicznej) oraz
Osiedle Leśne, Wyżyny i Kapuściska (mieszkalnictwo) (Dytłow 2011). Od 2012 roku
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obszarem intensyfikacji działań rewitalizacyjnych władz miasta był także Stare Miasto (teren
miasta lokacyjnego wraz z Wenecją Bydgoską). Na obszarze tym sukcesywnie realizowane
są działania zmierzające do ożywienia przestrzeni publicznych zgodnie z programem pn.
„Kierunki działań służących rewitalizacji przestrzeni publicznych Starego Miasta
w Bydgoszczy”.
Ważnym programem wspierającym rewitalizację w Bydgoszczy był przyjęty w styczniu
2012 roku przez Radę Miasta Bydgoszczy dokument pn. „Kierunki działań służące
rewitalizacji przestrzeni publicznych Starego Miasta w Bydgoszczy” oraz opracowanie pn.
„Stary Fordon – rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna” z listopada 2013 roku.
W województwie kujawsko-pomorskim w perspektywie budżetowej 2007-2014 na
działania rewitalizacyjne (działanie 7.1: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast)
w ramach RPO WK-P Bydgoszczy przypadło 19 304 427 euro. Władze miasta zdecydowały
się na wydzielenie z tej puli 10 mln zł na potrzeby tzw. beneficjentów zewnętrznych. W ten
sposób umożliwiono aplikowanie o środki z RPO WK-P spółdzielniom, wspólnotom
mieszkaniowym, NGO, przedsiębiorcom, jednostkom edukacyjnym i innym instytucjom spoza
kręgu jest (Program Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015).
Na tle przedstawionych uwarunkowań programowych procesu rewitalizacji
w Bydgoszczy oraz w odniesieniu do nadrzecznego potencjału miasta na szczególną uwagę
zasługują przedsięwzięcia dotyczące Bydgoskiego Węzła Wodnego i Wyspy Młyńskiej.
Zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w Programie Rozwoju i Rewitalizacji BWW i LPRB miasto Bydgoszcz w latach 2011-2014 przystąpiło do realizacji projektu pn. „Bydgoski
Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie
umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych,
budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie
przystanków tramwaju wodnego – I etap”. Projekt ten był realizowany w ramach RPO WK-P
2007-2014, oś 7: Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
działanie 7.1: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. Całkowita wartość projektu
wyniosła 21,8 mln zł, z czego 11,6 mln zł stanowiło dofinansowanie z RPO WK-P 2007-2013
(EFRR), pozostałe 10,2 mln zł pochodziło z budżetu miasta. Celem projektu było:
− zwiększenie dostępności do usług i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych dla
mieszkańców Bydgoszczy oraz turystów poprzez stworzenie lepszych warunków do
aktywnego spędzania czasu wolnego wraz z poprawą bezpieczeństwa;
− integracja mieszkańców oraz poprawa jakości zamieszkania poprzez kształtowanie
interesujących przestrzeni publicznych związanych z BWW;
− przywrócenie Bydgoszczy kluczowej roli na międzynarodowej drodze wodnej E-70 Berlin
– Kaliningrad poprzez poprawę parametrów żeglugowych, budowę przystanków,
zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych, aktywizację działalności usługowoturystycznej i rekreacyjnej oraz transportu wodnego.
Zakres projektu obejmował następujące zadania:
− zagospodarowanie bulwaru i nabrzeża lewego brzegu Brdy na odcinku od mostów
kolejowych przy ul. Unii Lubelskiej do mostów Solidarności, w tym: przebudowę i budowę
umocnień nabrzeży, przebudowę i budowę ścieżek rowerowych i pieszych, oświetlenie,
monitoring, małą architekturę (m.in. skateparki, plac zabaw, fontanny, ławki, stojaki dla
rowerów);
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−
−
−

zagospodarowanie terenów zielonych;
budowę schodów przy ul. Stary Port;
budowę 4 przystanków tramwaju wodnego oraz zagospodarowanie przyległego terenu
(Astoria i Dworzec Autobusowy PKS – na lewym brzegu Brdy; Łuczniczka i Rybi Rynek
– na prawym brzegu Brdy);
− ekspozycję zabytkowej Śluzy Workowej przy Śluzie Miejskiej;
− działania promocyjne.
Efektem podejmowanych w ostatnich latach działań dotyczących rewitalizacji BWW
jest atrakcyjna, śródmiejska przestrzeń nadrzeczna, z rzeką Brdą jako jej główną osią
rekreacyjną, z małą architekturą, zagospodarowanymi bulwarami i 4 nowymi przystankami
Bydgoskiego Tramwaju Wodnego (w 2014 roku z BTW skorzystało 20 tys. pasażerów).
Ryc. 7.1. Przystanki tramwaju wodnego
– Hala Łuczniczka

Ryc. 7.2. Bydgoski Węzeł Wodny, Brda
śródmiejska, obszar staromiejski

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy.

Źródło: W. Jeleszyński

Kluczową i strategiczną inwestycją będącą „okrętem flagowym” Bydgoskiego Węzła
Wodnego jest rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. Głównym celem działań
rewitalizacyjnych było przekształcenie zdegradowanego terenu poprzemysłowego
w atrakcyjny obszar miejski związany z kulturą, rekreacją, turystyką oraz zachowanie
historycznego charakteru wyspy.
Pierwsze działania rewitalizacyjne związane z Wyspą Młyńską podjęto już w 2004
roku. Władze miasta przygotowały wówczas program pn. „Rewitalizacja zasobów
kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” (4-etapowy plan
rewitalizacji obszaru Wyspy Młyńskiej). W 2005 roku w celu uniknięcia degradacji
zlokalizowanych tu obiektów obszar ten został także objęty Lokalnym Programem
Rewitalizacji. Kompleksowy program rewitalizacji Wyspy Młyńskiej zakładał wykorzystanie
pomocowych środków europejskich. Z uwagi na dużą różnorodność zadań, jak również
wysokie koszty całego przedsięwzięcia program realizowano w latach 2006-2010 w ramach
czterech etapów, których szczegółowy opis znajduje się w tabeli 7.1.
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Tab. 7.1. Program „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej
i jej najbliższego otoczenia”
Etap

I

II

III

IV

Nazwa projektu

Zadania

Wartość projektu
(PLN)

Kwota
dofinansowania
(PLN)

Renowacja i adaptacja
zabytkowego budynku przy
ul. Mennica 6 dla potrzeb
Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej
nowego centrum pracy
2 768 400,00
w Bydgoszczy na cele rozwoju
12 107 332,00
i przedsiębiorczości, budowa
ZPORR
przedsiębiorczości
3 kładek pieszych
komunikujących Wyspę
z miastem, budowa zespołu
basenów parkowych
Renowacja oraz adaptacja dla
funkcji muzealnych
Renowacja obiektów
5 zabytkowych budynków
9 544 364,10
dziedzictwa kulturowego na
Biały Spichrz, ul. Mennica 2
21 191 964,68
Mechanizm
terenie Wyspy Młyńskiej
Budynek przy ul. Mennica 4
Finansowy EOG
w Bydgoszczy
Dom Młynarza, ul. Mennica 8
Czerwony Spichrz, ul.
Mennica 8a
Budynek przy ul. Mennica 7
Zagospodarowanie terenu,
w tym: polana rekreacyjna,
Budowa infrastruktury
amfiteatr, ścieżki spacerowe
16 046 062,77
rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej
i rowerowe, oświetlenie,
26 985 201,36
RPO WK-P
i jej najbliższego otoczenia
iluminacja, zieleń, mała
architektura, plac zabaw,
umocnienie nabrzeży Brdy
Młynówki oraz Brdy
Rozbiórka obiektów
istniejących na terenie
planowanej przystani, budowa
przystani jachtowej wraz
Rewitalizacja zdegradowanych
z bazą noclegową dla 44
5 685 999,99
terenów sportowych na terenie
osób, punktem
19 427 850,00
RPO WK-P
Wyspy Młyńskiej
gastronomicznym, salami:
dydaktyczną, rekreacyjnotreningową, budowa
pomostów cumowniczych,
budowa hangaru dla 101
jednostek pływających
Razem
79 712 348,04
34 044 826,86
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy
Młyńskiej w Bydgoszczy.

W wyniku realizacji przedsięwzięć związanych z rewitalizacją na wyspie powstało kilka
nowych, ciekawych rozwiązań oraz produktów miejskich i turystycznych, takich jak: Centrum
Pracy i Przedsiębiorczości, Europejskie Centrum Pieniądza, Galeria Sztuki Nowoczesnej,
Dom Wyczółkowskiego (patron Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy), tereny rekreacyjne
z placem zabaw i amfiteatrem, bulwary, ciągi piesze i rowerowe, atrakcyjne założenia
z wykorzystaniem wody – baseny rekreacyjne (odtworzone Międzywodzie), przystań
„Bydgoszcz”. Obecnie w wyniku podjętych przez władze miasta działań rewitalizacyjnych
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Wyspa Młyńska jest chętnie odwiedzana przez mieszkańców miasta, turystów i gości. Służy
jako miejsce rekreacji, spotkań, organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych (ryc. 7.3, 7.4, tab.
7.2). W 2012 roku Bydgoszcz otrzymała nagrodę The World Leisure International Innovation
Prize przyznawaną przez Światową Organizację ds. Wypoczynku.
Tab. 7.2. Rozwój i rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego i Wyspy Młyńskiej
Nazwa projektu

Idea

Typ obszaru
Nowe funkcje

Program rozwoju i rewitalizacji Bydgoskiego Węzła Wodnego.
„Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego
otoczenia”.
Woda lustrem miasta – Z wody widać inaczej, przywrócenie nadrzecznej tożsamości
miasta i mieszkańców, transportu wodnego i turystyki wodnej. Przywrócenie Bydgoszczy
kluczowej roli na szlaku wodnym Berlin - Kaliningrad (droga wodna E 70).
Tereny nadrzeczne, śródmiejskie tereny poprzemysłowe.
−
−
−
−
−
−
−
−
−

kulturalne,
rekreacyjno-wypoczynkowe,
turystyczne.
Zagospodarowanie
ścieżki piesze i rowerowe,
muzea, powierzchnie wystawiennicze,
mała architektura (altany, ławki, lampy, amfiteatr),
zbiorniki wodne (międzywodzie – sztuczny ciek łączący Brdę z Brdą Młyńską,
plac zabaw, tereny rekreacyjne, „łąka rekreacyjna”,
przystań jachtowa wraz z bazą noclegową i zapleczem noclegowym ( w trakcie
budowy),
− kładki piesze,
− przystanki tramwaju wodnego ( w planach),
− urządzone tereny zielone nad Starym Kanałem Bydgoskim.
Działania podejmowane − Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego Wyspy i ich adaptacja na cele
w ramach projektu
społeczno-gospodarcze i kulturalne,
− Odtworzenie historycznych elementów rozplanowania Wyspy (międzywodzie),
− Poprawa dostępności Wyspy Młyńskiej poprzez budowę kładek pieszych,
− Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na Wyspie Młyńskiej,
− Zagospodarowanie terenu,
− Promocja
− Bagrowanie rzeki Brdy i Kanału Bydgoskiego,
− Przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej dotyczącej: przystanków tramwaju
wodnego, wybranych przystani, zagospodarowania bulwarów,
− Uczestnictwo w kilku międzynarodowych projektach związanych z rozwojem
i rewitalizacją dróg wodnych i terenów nadrzecznych m.in.: projekt InWater
(Wykorzystanie Śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego), projekt Reuris
(rewitalizacja miejskich obszarów nadwodnych),
− Edukacja młodzieży – żywe lekcje historii prowadzone w trakcie rejsu tramwaju
wodnego,
− Realizacja cyklicznego bydgoskiego festiwalu wodnego „Ster na Bydgoszcz”.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów własnych Urzędu Miasta Bydgoszczy.
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Ryc. 7.3. Wyspa Młyńska w Bydgoszczy

Ryc. 7.4. Wyspa Młyńska w Bydgoszczy,
Międzywodzie, Czerwony Spichrz

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy.

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy.

Wałbrzych
Wałbrzych to miasto położone w południowo-zachodniej Polsce w województwie
dolnośląskim, w centralnej części Sudetów Środkowych. Po Wrocławiu – stolicy
województwa – jest drugim pod względem wielkości ośrodkiem miejskim w regionie i liczy
116 691 mieszkańców (dane na koniec grudnia 2014 roku). Największy rozwój Wałbrzycha
nastąpił w XIX wieku, tj. w czasie rewolucji przemysłowej, kiedy to w mieście i okolicach
zaczęto na masową skalę wydobywać węgiel kamienny. Od tego okresu, aż do początku lat
90. XX wieku, górnictwo było podstawową gałęzią gospodarczą Wałbrzycha i zarazem
najważniejszym czynnikiem miastotwórczym.
Okres transformacji polskiej gospodarki zapoczątkował bardzo głębokie zmiany
w strukturze gospodarczej miasta i regionu. Otwarcie na procesy globalne ujawniło znaczne
zacofanie, wskutek czego konieczna stała się restrukturyzacja gospodarki Wałbrzycha
i całego regionu. W 1990 roku podjęto decyzję o likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia
Węglowego, co łączyło się z upadkiem górnictwa. Niestety, społeczno-ekonomiczne koszty
tej decyzji okazały się bardzo wysokie. Miasto nieprzerwanie od lat 90. XX wieku traci
mieszkańców. W latach 1990-2014 liczba ludności Wałbrzycha spadła o 17,2%. Jest to
spowodowane zarówno emigracją ludności (w szczególności ludzi młodych), jak
i utrzymującym się wysokim ujemnym przyrostem naturalnym. Ponadto lata zaniedbań
okresu socjalistycznego sprawiły, że miasto u progu XXI wieku cechowała degradacja
fizyczna i estetyczna substancji mieszkaniowej, zwłaszcza obszaru śródmiejskiego i starych
przemysłowych dzielnic. Prawie niezniszczone w trakcie II wojny światowej budynki przez
cały okres socjalizmu, a także przez wiele lat transformacji nie doczekały się modernizacji ani
renowacji (poza sporadycznymi, indywidualnymi drobnymi naprawami). Jednym
z ważniejszych wyzwań, które pojawiły się w mieście na początku lat 90., była transformacja
ekonomiczna. Likwidacja kopalń spowodowała gwałtowny wzrost bezrobocia, który był
szybszy niż przeciętnie w kraju. Ogólna bardzo zła kondycja miasta i całego regionu
wałbrzyskiego wymagała wsparcia i podjęcia działań nie tylko ze strony władz lokalnych, ale
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w głównej mierze ze strony rządu polskiego (Stryjakiewicz i in. 2012). Dlatego też priorytetem
zdecydowanej większości skierowanych do Wałbrzycha programów pomocowych w latach
90. była redukcja bezrobocia poprzez przyciągnięcie nowych inwestycji i pobudzenie rozwoju
lokalnej przedsiębiorczości. Niewątpliwie najważniejszym narzędziem wspierającym
inwestycje w mieście jest utworzona w 1997 roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
INVEST-PARK – dziś gospodarczy symbol miasta. Na początku XXI wieku oprócz dalszej
poprawy sytuacji na rynku pracy, jednym z najważniejszych celów, zapisanych zarówno
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do 2013 roku, a także w przyjętej
w czerwcu 2014 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku, jest
wysoka jakość życia mieszkańców Wałbrzycha.
W Wałbrzychu pierwsze działania, będące elementem procesu rewitalizacji miasta,
objęły przede wszystkim Rynek, który został poddany przebudowie i odrestaurowany w 1996
roku. Przez długi okres była to w zasadzie jedyna zmodernizowana przestrzeń publiczna
w mieście. Dopiero pod koniec pierwszej dekady XXI wieku głównie wskutek pozyskania
zewnętrznych środków pochodzących z Unii Europejskiej, mogły zostać podjęte następne
inwestycje.
Pierwszym
dokumentem
służącym
rozpoczęciu
działań
rewitalizacyjnych
w Wałbrzychu był Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004-2006
i następne. Wyznaczony w tym dokumencie obszar rewitalizacji obejmował całe miasto.
W uzasadnieniu napisano, że „nie chcąc ograniczać dostępu do środków pomocowych Unii
Europejskiej innym potencjalnym beneficjentom (zewnętrznym w stosunku do miasta), LPR
obejmuje swoim zasięgiem obszar całego Wałbrzycha” (LPR Miasta Wałbrzycha na lata
2004-2006 i następne, s. 90). W rzeczywistości jednak zamiast kompleksowej rewitalizacji
(trudno sobie taką wyobrazić dla całego, wówczas jeszcze 130-tysięcznego miasta w 2 lata)
przeprowadzona została jedynie „interwencja infrastrukturalna” w kilku kwartałach zabudowy.
Ramy dla procesu rewitalizacji pojawiły się wraz z dostępem do funduszy Unii
Europejskiej w perspektywie 2007-2013. W 2009 roku opracowany został Lokalny Program
Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008-2015. Jego założenia były zgodne
z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 i wpisywały się w priorytet 9: Odnowa zdegradowanych
obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”). W oparciu o diagnozę społecznogospodarczą miasta uznano, że w pierwszej kolejności rewitalizacją powinien zostać objęty
obszar śródmieścia (ryc. 7.5). Jak wskazują nazwy kluczowych projektów, dotyczyła ona
przede wszystkim przedsięwzięć infrastrukturalnych i modernizacyjnych. Przykładem jest
modernizacja przestrzeni publicznej placu Kościelnego – polegająca na przebudowie jego
podstawowych elementów, montażu małej architektury (ławek, koszy na śmieci) i nasadzeniu
zieleni (ryc. 7.6, 7.7) oraz modernizacja Pasażu Okrężnego (ryc. 7.8, 7.9). Wymienione
projekty, obok innych zaplanowanych w ramach LPR Miasta Wałbrzycha na lata 2008-2015,
współfinansowane były przez Unię Europejską oraz z budżetu gminy Wałbrzych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
priorytet 9: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska
(„Miasta”), działanie 9.1: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej
10 tys. mieszkańców (tab. 7.3).
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Ryc. 7.5. Lokalizacja zaplanowanych projektów inwestycyjnych w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008-2015

Źródło: LPR Miasta Wałbrzycha na lata 2008-2015.
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W ramach funduszy UE w latach 2007-2013 gmina Wałbrzych poza środkami
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013
uzyskała również dofinansowanie na projekty rewitalizacyjne i inne wspierające ten proces
z następujących programów:
− Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, projekt „Rewitalizacja
i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”;
− Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, łącznie 11 projektów, w tym na Centrum
Aktywności Lokalnej, projekt współfinansowany w ramach priorytetu 1.17: „Rewitalizacja
społeczna”;
− Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007-2013; 9 projektów, w tym projekt „Wałbrzych – Hradec Králové: Miasta
Kultury”.
Ryc. 7.6. Plac Kościelny w Wałbrzychu
przed modernizacją

Ryc. 7.7. Plac Kościelny w Wałbrzychu
po modernizacji

Fot. LPR Wałbrzycha 2008-2015.

Fot. E. Jaroszewska

Ryc. 7.8. Pasaż Okrężny przed modernizacją

Ryc. 7.9. Pasaż Okrężny po modernizacji

Fot. LPR Wałbrzycha 2008-2015.

Fot. E. Jaroszewska
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Tab. 7.3. Lista wybranych projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytet 9, Działanie 9.1
Wartość całkowita
projektu (zł)

Projekty

Kwota dofinansowana
ze środków UE
(EFRR), (zł)

Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28
961 289,98
653 622,95
w Wałbrzychu
Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum
1 919 840,40
1 343 888,28
Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym
3 054 495,96
1 671 947,18
Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu
Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” w Wałbrzychu na
171 256,48
116 105,35
„Akademię Młodych”
Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha
261 204,01
165 638,35
Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego
2 231 523,66
1 533 284,20
w Wałbrzychu
Renowacja kamienicy
156 590,60
109 145,82
przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu
Renowacja kamienicy
201 614,01
92 941,64
przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu
Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego
w Wałbrzychu "STYK" - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie 5 971 747,26
3 766 478,39
sztuka - zabawa - nauka"
Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni
publicznych Śródmieścia Wałbrzycha:
− plac w rejonie ul. Mickiewicza/ Plac Tuwima
2 936 158,08
1 844 325,53
− plac w rejonie ul. Gen. Zajączka/ Limanowskiego
− plac w rejonie ul. Gdańskiej, Plac Magistracki, Sienkiewicza
i Rynek - "Pasaż Okrężny"
Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego
Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą
1 640 824,58
672 738,08
drogową - ul. Pługa
Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej Pasaż
1 593 399,88
1 008 057,30
Gdański w Wałbrzychu
Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum
Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez
620 236,97
415 561,40
Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym
"Porcelanowe Święto Wałbrzycha"
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
(www.um.walbrzych.pl).

Projekt „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1
projektu PW Stara Kopalnia” to oprócz rewitalizacji śródmieścia najważniejsze
przedsięwzięcie rewitalizacyjne Wałbrzycha. Obok zamku Książ jest główną atrakcją
turystyczną miasta i jednocześnie jego nowym – ze względu na funkcję, a zarazem starym
– ze względu na górniczą przeszłość – symbolem miasta (ryc. 7.10, 7.11). W dawnej KWK
Julia (KWK Thorez) rozbudowywanej w latach 1863-1957, powstaje obecnie nowoczesny
kompleks o nazwie Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki. Pierwszy etap rewitalizacji
został zakończony w 2014 roku. Docelowo, po wykonaniu wszystkich prac, na terenie obiektu
ma funkcjonować m.in. Centrum Ceramiki, Muzeum Przyszłości, Muzeum Węgla i Górnictwa,
Muzeum Geologii. Gmina Wałbrzych na rewitalizację obiektu pozyskała fundusze z Programu
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Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej
KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” w ramach działania XI.1: Ochrona
i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym w 2008 roku. Wartość
projektu oszacowana została na 52,5 mln zł, z czego 35,7 mln zł wynosiło dofinansowane
z UE. W trakcie prac okazało się jednak, że zakładane środki są niewystarczające. Projekt
okazał się 3-krotnie droższy, jego wartość oszacowano na ponad 166 mln zł (!). Tak znaczny
wzrost kosztów wynika m.in. z błędów i nierzetelnej inwentaryzacji terenu, konieczności
poszukania nowego wykonawcy oraz licznych poprawek i zmian projektowych.

Ryc. 7.10. Stara Kopalnia – Centrum Nauki
i Sztuki – wizualizacja, Wałbrzych

Ryc. 7.11. Stara Kopalnia – Centrum Nauki
i Sztuki – I etap prac związanych
z rewitalizacją (XI 2013 r.), Wałbrzych

Fot. Materiały Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki.

Fot. E. Jaroszewska

Oprócz KWK Julia na terenie miasta znajduje się również wiele obszarów
poprzemysłowych. Duża część hałd górniczych została poddana rekultywacji technicznej
i biologicznej, a niektóre z nich zagospodarowano na cele rekreacyjne. Dotyczy to hałdy
zlokalizowanej w pobliżu Śródmieścia Wałbrzycha przy ul. Moniuszki, gdzie przygotowane
zostały ścieżki spacerowe i rowerowe, a także hałdy „Wiesław” w dzielnicy Biały Kamień,
będącej miejscem rozgrywania zawodów samochodów terenowych.
Proces rewitalizacji jest wspierany przez inne inicjatywy władz miasta Wałbrzycha.
Jedną z nich jest program Nasz Nowy Dom, w ramach którego powstało w mieście sześć
nowych budynków komunalnych, a w nich łącznie 190 mieszkań. 19 mieszkań komunalnych
powstało również w wyniku przebudowy budynku byłej szkoły podstawowej. Na ten cel gmina
Wałbrzych otrzymała finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa
Krajowego. Miasto oferuje też specjalne zachęty mieszkaniowe skierowane do osób
o „większym potencjale intelektualnym i społecznym”, którzy na preferencyjnych warunkach,
z pominięciem kolejki, mogą otrzymać mieszkania komunalne. Warunkiem przyznania
mieszkania jest podjęcie pracy na terenie gminy i umowa na czas nieokreślony.
W tym samym roku władze miasta podjęły uchwałę w sprawie przystąpienia do
utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia Wałbrzycha w celu ochrony
krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów
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z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji. Utworzenie Parku
Kulturowego ma służyć m.in. wyeksponowaniu walorów obiektów zabytkowych oraz
utrwaleniu historyczno-przestrzennego kształtu Wałbrzycha.
Proces rewitalizacji miasta wspomagają ponadto liczne projekty infrastrukturalne
(głównie drogowe), ale i kulturalne, w tym wspólne projekty transgraniczne z sąsiadującymi
ośrodkami z Czech. Ponadto w mieście organizowanych jest wiele imprez sportowych.
Poprawie jakości życia mieszkańców, w tym celom sportowym i rekreacyjnym, ma służyć
także budowa nowych i modernizacja starych obiektów sportowych. Jedną z najważniejszych
inwestycji tego typu ostatnich lat jest kryta pływalnia Centrum Turystyczno-Sportowe „AQUAZDRÓJ”. Na ten cel miasto uzyskało dofinansowanie ze środków UE z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – Fundusze Europejskie – dla rozwoju
Dolnego Śląska. Podejmowaniu kompleksowych działań, wspierających proces rewitalizacji
miasta, mogą sprzyjać wspólne przedsięwzięcia Wałbrzycha z sąsiednimi gminami w ramach
powołanej w 2012 roku – z inicjatywy władz Wałbrzycha – aglomeracji wałbrzyskiej. Zakłada
ona m.in. współpracę gmin na rzecz wspólnego rozwoju i zwiększenia szans pozyskania
środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w nowej perspektywie
finansowej na lata 2014-2020.

7.2. Rewitalizacja miast za granicą
Niniejszy rozdział przedstawia zagraniczne doświadczenia związane z prowadzonymi
programami rewitalizacji w Lipsku (Niemcy) i Saint-Étienne (Francja). Wybór tych dwóch
miast był uzasadniony próbą przedstawienia doświadczeń, w których mechanizmy regulujące
procesy rewitalizacji zostały wypracowane w oparciu o różne uwarunkowania historyczne,
społeczne i gospodarcze. Z uwarunkowań tych wynikają także zróżnicowane reguły
planowania przestrzennego, a co za tym idzie – rewitalizacji. Przykład Saint-Étienne we
Francji wskazuje, że mimo wieloletnich zabiegów samorządu lokalnego i działalności
planistycznej problem odpływu ludności występuje podobnie jak w wielu miastach w Polsce.
Wydaje się, że doświadczenia Lipska w zakresie prowadzonych projektów rewitalizacji
również mogą być bliskie realiom Polski. Wynika to z podobnego dziedzictwa przeszłości
związanej z funkcjonowaniem gospodarki centralnie planowanej w miastach byłej NRD
i Polski.
Lipsk
Zjednoczenie Niemiec w październiku 1990 roku oznaczało dla NRD w praktyce
wchłonięcie przez istniejące struktury polityczne i ekonomiczne RFN. Struktura federalna
została rozszerzona na Niemcy Wschodnie, gdzie w 1991 roku utworzono pięć nowych
landów (Plöger 2007, s. 4-8). Integracja z organizmem państwowym Niemiec Zachodnich,
adaptacja konstytucji, systemu politycznego i prawnego, a przede wszystkim proces
dostosowawczy do wymagań zachodnioniemieckiego modelu ekonomicznego był dla miast
Niemiec Wschodnich bardzo trudny. Wkrótce w ośrodkach miejskich tej części Niemiec
widoczne stały się oznaki kryzysu, których przejawem był:
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−
−
−
−
−
−

upadek przemysłu;
degradacja środowiska naturalnego;
wzrost problemów społecznych, szczególnie bezrobocia;
spadek populacji;
niekontrolowany proces suburbanizacji i rozlewania się miast (BBR 2000b);
kryzys mieszkaniowy, mający odzwierciedlenie w pogorszeniu stanu technicznego
budynków oraz wzroście ilości pustostanów (Expertenkomission des BMVBW 2000,
Bryx, Jadach-Sepioło 2009).
Jedną z odpowiedzi na rosnące problemy społeczno-gospodarcze ośrodków miejskich
w landach Niemiec Wschodnich było stworzenie programów rewitalizacji dla najbardziej
zdegradowanych pod względem gospodarczym, społecznym i mieszkaniowym dzielnic tych
miast. Podejmując działania na rzecz odnowy tych dzielnic, wykorzystano doświadczenia
nabyte w miastach Niemiec Zachodnich.
Początki rewitalizacji5 w Niemczech Zachodnich sięgają lat 60. XX wieku. Stosowane
wówczas masowo wyburzenia prowadziły do społecznych protestów oraz dyskusji środowisk
naukowych i kulturalnych nad potrzebą ochrony starych zasobów. Dyskusje te przyczyniły się
do stworzenia precyzyjnego schematu przygotowania, zarządzania i finansowania procesu
rewitalizacji, zawartego w ustawie rewitalizacyjnej (StBauFG) z 1971 roku Ustawa ta była
fundamentem klasycznego niemieckiego modelu rewitalizacji, który:
− za najważniejszą podstawę wszelkich działań rewitalizacyjnych przyjmował interes
publiczny;
− dążył do poprawy warunków życia, mieszkania i pracy na terenach uznanych za
kryzysowe w trakcie prac przygotowawczych;
− ograniczał prawa właścicieli nieruchomości i mechanizmy rynkowe na czas realizacji
działań rewitalizacyjnych;
− tworzył instrumenty planistyczne, finansowe i organizacyjne dla rewitalizacji
w Niemczech;
− obudował procesy rewitalizacji w osłony socjalne dla mieszkańców rewitalizowanych
terenów (w szczególności dla najemców);
− powoływał instytucję powiernika rewitalizacji, przejmującego od gminy większość
czynności związanych z zarządzaniem procesem w swoim imieniu, działającego na
rachunek gminy (Bryx, Jadach-Sepioło 2009, cyt. za GTZ, UMiRM 2003, s. 126-127).
Zrealizowane w Niemczech Zachodnich programy rewitalizacji doprowadziły nie tylko
do społecznie akceptowanej odnowy wielu zdegradowanych dzielnic miejskich i poprawy
warunków życia, mieszkania i pracy ich społeczności, ale były także obszarem budowania
nowych strategii rozwoju miejskiego, nowych instrumentów planistycznych oraz różnych form
partycypacji społecznej i nowych technik społecznych porozumień („governance”). Programy
te przyczyniły się też do powołania specjalnych instytucji związanych z zarządzaniem
procesami i projektami rewitalizacji. Odegrały ponadto kluczową rolę w procesie
przekształcania polityki miejskiej związanej z realizacją działań w „mieście industrialnym”
5
W dokumentach strategicznych i literaturze niemieckiej pojęcie rewitalizacji traktowane jest jako odnowa miasta
(ang. urban renewal). W niniejszym rozdziale przyjęto stosowanie pojęcia rewitalizacja.
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w politykę rozwoju zdolną do udzielenia odpowiedzi na wyzwania miast epoki globalizacji
i deindustrializacji oraz ich skutków społeczno-gospodarczych (Billert 2012, s. 42).
Jednym z pierwszych miast wschodnioniemieckich, w którym władze lokalne
dostrzegły na początku lat 90. XX wieku potrzebę rozwiązania problemów wynikających
z transformacji gospodarki był Lipsk. Jest to miasto położone około 150 km na południe od
Berlina i około 300 km od Frankfurtu nad Menem. Zamieszkiwany jest przez 520 838 (2013
rok) osób. Lipsk należy do aglomeracji Lipsk-Halle, która liczy prawie 1 mln mieszkańców.
Choć Lipsk jest dopiero na trzynastym miejscu w rankingu miast pod względem wielkości
w całych Niemczech, to jest na drugim miejscu, po Berlinie, w Niemczech Wschodnich (Bryx,
Jadach-Sepioło 2009).
Historycznie Lipsk rozwijał się jako miasto handlowe, ośrodek akademicki, centrum
kulturalne i miejsce odbywania się wystaw targowych. Choć jego rozwój społecznogospodarczy na przestrzeni dziejów ulegał wielokrotnie spowolnieniu, jednak największy
wpływ na opóźnienie jego rozwoju miał okres istnienia NRD. Wskutek prowadzonej wówczas
polityki gospodarczej miasto stało się ośrodkiem silnie uprzemysłowionym. Jego historyczne
znaczenie jako ważnego centrum tranzytowego między Zachodem i Wschodem Europy
zostało poważnie ograniczone (Kovács i in. 2007).
Zmiana systemu społeczno-gospodarczego na początku lat 90. i zjednoczenie Niemiec
spowodowały zmniejszenie roli sektora produkcyjnego w strukturze gospodarki Lipska.
W latach 1989-1993 liczba zatrudnionych w działalności produkcyjnej spadła z blisko 80 tys.
do nieco ponad 17 tys. Działania rządu federalnego polegające na subsydiowaniu projektów
infrastrukturalnych, transportowych i związanych z przemysłami zaawansowanej technologii
w Lipsku nie zdołały zatrzymać rosnącego bezrobocia (Plöger 2007).
Jednocześnie wspomnianym problemom towarzyszył spadek liczby mieszkańców
miasta. W latach 1989-1998 wyniósł on około 100 tys. osób. Przyczyniła się do tego głównie
emigracja do landów Niemiec Zachodnich, gdzie istniały możliwości polepszenia jakości
życia, m.in. poprzez znalezienie pracy gwarantującej wyższe dochody. Skutkiem odpływu
ludności z miasta była rosnąca powierzchnia pustostanów. W 1995 roku ponad 800 tys. m2
powierzchni nowo wybudowanych obiektów biurowych i prawie 60 tys. mieszkań było
niezamieszkanych (Lange i in. 2007). Ponadto rosnące dysproporcje społeczne między
„nowymi elitami” i niewykwalifikowanymi, zmarginalizowanymi grupami mieszkańców
pogłębiały trudny obraz sytuacji społeczno-gospodarczej Lipska. Przed władzami poziomu
krajowego, a w szczególności regionalnego i lokalnego stały poważne wyzwania.
Sytuacja społeczno-ekonomiczna, jaka miała miejsce w pierwszej połowie lat 90. XX
wieku w Lipsku, wymagała podjęcia działań, które zatrzymałyby narastające problemy.
Władze miasta jako jedne z pierwszych we wschodnich landach Niemiec przygotowały
strategię rozwoju, która stanowiła podstawę podejmowania działań rewitalizacyjnych na
terenie miasta. Składała się z dwóch zasadniczych działań:
1) „Rozpoznania i naprawy problemów” (‘Fix the problems’). Kroki podjęte w ramach tego
działania polegały na rozpoznaniu problemów i stworzeniu strategii ich rozwiązania.
Sprowadzały się one do podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności centrum miasta
w stosunku do obszarów podmiejskich pod względem warunków mieszkaniowych
i dostępności usług. Szczególną uwagę skierowano na działania mające na celu
rewitalizację, co określone zostało jako odnowa miasta.
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2) „Myślenia globalnego” (‘Think big’). Działanie to nakierowane było na stworzenie z miasta
wiodącego ośrodka kulturalnego i ekonomicznego w skali europejskiej. Szczegółowa
realizacja tego zamierzenia miała polegać na przyciągnięciu do miasta dobrze
rozpoznawalnych, dużych przedsiębiorstw i organizacji ważnych imprez kulturalnych
(Plöger 2007).
Kierunki działań, które zostały zarysowane w powyższych punktach, a w szczególności
w punkcie pierwszym, stanowiły podstawę do tworzenia programów, a później projektów
rewitalizacyjnych w Lipsku. Realizacja założeń strategii zaczęła przynosić stopniową
poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej w mieście. Miasto zaczęło przyciągać osoby
spoza jego granic, m.in. ze strefy podmiejskiej, które wcześniej wyprowadziły się z Lipska.
Efektem tych powrotów oraz napływu ludności z innych regionów Niemiec i zagranicy był
wzrost liczby mieszkańców (w latach 2000-2013 o ponad 5% – z 494 795 do 520 838 osób;
Bryx, Jadach-Sepioło 2009).
Poprawie sytuacji demograficznej towarzyszyła zmiana struktury gospodarczej. Coraz
istotniejszą rolę zaczęła bowiem odgrywać działalność pozaprodukcyjna związana
z handlem, usługami bankowymi, wydawnictwami i obsługą biznesu. Jednoczesnej
rewitalizacji miasta towarzyszyły duże projekty infrastrukturalne związane z remontem
dworca kolejowego, budową nowego centrum targowego oraz centrum nadawczego telewizji
MDR (Mitteldeutscher Rundfunk). W kolejnym dokumencie strategicznym – Planie Rozwoju
Miasta z 2000 roku (Stadtentwicklungsplan Wohnungsbau und Stadterneuerung – STEP)
zostały określone kierunki strategiczne rozwoju Lipska, uwzględniające potrzebę rewitalizacji
zdegradowanych kwartałów zabudowy. Dokument ten stanowi strategię rozwoju i odnowy
miejskiej w Lipsku, na obszarach starej zabudowy (Gründerzeit), osiedlach bloków
mieszkalnych (Großsiedlungen) i obrzeżach miasta (Stadterweiterung). Plan zakłada
poprawę konkurencyjności obszarów śródmiejskich o dobrze rozwiniętej infrastrukturze oraz
konsolidację rynku mieszkaniowego w celu długookresowego zapewnienia lokali
mieszkalnych dla wszystkich grup ludności. Strategia zawarta w planie została
podsumowana w haśle – „Zachowanie takiej ilości tkanki miejskiej, jak to możliwe,
i restrukturyzacja takiej ilości, jak to konieczne” (Soviel Stadterhalt wie möglich und so viel
Umstrukturierung wie nötig; Stadt Leipzig, Dezernat Planung und Bau 2000a, s. 7).
Realizując Plan Rozwoju Miasta (PRM) w zakresie rewitalizacji, wykorzystano środki
finansowe z programów: Unii Europejskiej, rządu federalnego Niemiec, rządu landu
Saksonia, władz miasta Lipsk (Plöger 2007, Stadt Leipzig, Dezernat Planung und Bau 2008).
W przypadku dofinansowania PRM ze środków UE możliwe było realizowanie działań
rewitalizacyjnych w ramach:
1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR); dzięki środkom z tego
funduszu podjęto działania rewitalizacyjne na terenie Lipska Wschodniego; ich celem był
rozwój miasta i rewitalizacja nieużytków na jego terenie;
2) URBAN II; środki z tego programu pozwoliły na przeprowadzenie działań
rewitalizacyjnych na terenie Lipska Zachodniego, których celem było m.in. wzmocnienie
gospodarki lokalnej i wzrost poziomu zatrudnienia, promowanie równych szans
i integracji społecznej, ochrona środowiska i promowanie zrównoważonego rozwoju (por.
Bryx, Jadach-Sepioło 2009).

175

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Z kolei środki z budżetu rządu federalnego Niemiec umożliwiły sfinansowanie
następujących programów rewitalizacyjnych w ramach PRM:
1) Miasto socjalne. Program ten objął swym zasięgiem Lipsk Wschodni i osiedle Grünau.
Polegał na realizacji celów związanych m.in. ze wspieraniem działalności gospodarczej
i wzrostem zatrudnienia, modernizacją budynków, rozbiórką pustostanów, wsparciem
w zakresie finansowania zakupu budynków przez inwestorów.
2) Przebudowa miast – Wschód (Stadtumbau Ost). Program ten dotyczył całego miasta
Lipska i zakładał realizację celów związanych z organizacją i finansowaniem rozbiórek
nadwyżki mieszkań oraz podnoszeniem wartości zachowywanych budynków
mieszkalnych.
3) Ochrona zabytków budownictwa miejskiego (w nowych landach) (Städtebaulicher
Denkmalschutz).
Program
obejmował
część
Lipska
(Lipsk-Centrum
i Waldstrasse/Bachstrasse) i zakładał realizację celów związanych m.in. z promocją
ustanawiania własności prywatnej na nieruchomościach, dostosowaniem osiedli
mieszkalnych do wymagań rodzin z dziećmi, zachowaniem i promocją wartości
kulturalnych.
Kolejne cele PRM wpisujące się w działania rewitalizacyjne realizowane były dzięki
środkom budżetu landu Saksonii w formie następujących programów:
1) Miejska Odnowa (Städtebauliche Erneuerung). Program ten realizowany był na terenie
całego Lipska i miał na celu m.in. wzmocnienie i dostosowanie budownictwa miejskiego
do prognozowanych zmian demograficznych, przede wszystkim na obszarach
śródmiejskich; prace remontowe obejmujące budynki instytucji edukacyjnych i zabytków
kultury wybudowanych przed 1949 roku, podniesienie bezpieczeństwa i ochrony
historycznej substancji miejskiej.
2) Wspieranie mieszkalnictwa (Wohnungsbauförderung). Program realizowany był na
terenie całego Lipska. Dzięki niemu wspierano głównie przedsięwzięcia związane
z budową, zakupem, przebudową lub wynajmem mieszkań w centrum miasta. Ponadto
w ramach programu istniała możliwość uzyskania środków na rewitalizację
i modernizację mieszkań na wynajem. Koordynacją programu zajmował się Urząd
Odnowy Miasta i Rozwoju Mieszkalnictwa przy wsparciu finansowym Saksońskiego
Banku Rozwoju (Sächsische Aufbaubank-Förderbank – SAB).
Ostatnim źródłem finansowania zamierzeń PRM były środki miasta. Szczegółowy opis
programów zrealizowanych przy wsparciu funduszy miejskich znajduje się w tabeli 7.4.
Na terenie miasta Lipska projektami rewitalizacji objętych zostało ponad 900 ha, na
których w latach 90. XX wieku odnotowywano największy spadek liczby ludności i wzrost
liczby pustostanów. Do rewitalizowanych dzielnic miasta należą Lipsk Wschodni (Leipziger
Osten), Lipsk Zachodni (Leipziger Westen), osiedle Grünau, Łuk Północno-Południowy
(Nord-Süd Achse), Centrum (Innenstadt) i obszary wokół Waldstrasse i Bachstrasse.
Problemy występujące na tych terenach należały do głównych przyczyn procesów
suburbanizacji zachodzących na przedmieściach Lipska.
Obszarem, na którym podjęto pierwsze działania rewitalizacyjne, była dzielnica Łuku
Północno-Południowego, gdzie już w 1991 roku przeprowadzono pierwsze prace
rewitalizacyjne na terenie kwartału Connewitz. Wartość inwestycji związanych z rewitalizacją
tego kwartału od 1991 do 2006 roku wyniosła ponad 17 mln euro. Jednym z efektów
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realizacji projektu rewitalizacyjnego w tym kwartale był we wspomnianych latach ponad
dwukrotny wzrost liczby mieszkańców.
Tab. 7.4. Programy służące rewitalizacji Lipska finansowane ze środków miasta
Program

„Domy miejskie”
(Stadthäuser)

Opis

Budowa domów
bliźniaków w śródmieściu

Cel

Stworzenie atrakcyjnej
oferty mieszkaniowej,
w celu konkurowania
z przedmieściami

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

Oferta pomocy finansowej
Zapewnienie modernizacji
dla lokatorów pragnących
niszczejących budynków
modernizować swój
mieszkalnych
budynek mieszkalny
Miasto pomaga
organizować i doradza
− Zapewnienie mieszkań
„Program użytkowania
grupom osób
2000-2007: ok. 300 rodzin
dla klasy średniej;
własnego”
zainteresowanych
wzięło udział w tym
− Powstrzymanie
(Selbstnutzer)
wspólnym kupnem całego
programie
suburbanizacji;
budynku pod własne
użytkowanie
Tymczasowy, bezpłatny
− Ochrona zagrożonych
wynajem niszczejących
budynków przed dalszym
budynków
niszczeniem;
„Strażnicy domów”
w strategicznych
Niewielki wpływ; chętnych
− Polepszenie wizerunku
(Wachterhaüser)
miejscach miasta.
okolicy;
znalazło 8 budynków
Wynajmujący ma
− Efekt uboczny:
obowiązek dokonania
zapewnienie opcji lokum
niezbędnych remontów
studentom i artystom
Kontrakt pomiędzy
właścicielem działki a
miastem. Miasto uzyskuje
zezwolenie na czasowe
(zwykle 10-letnie)
Tymczasowe
− Podniesienie jakości
użytkowanie działki jako
wykorzystanie
życia i atrakcyjności
przestrzeni publicznej (np.
prywatnych
terenu;
lokalny park). Właściciel
1999-2005: 106 kontraktów
posiadłości jako strefy
− Tworzenie sytuacji
jest odpowiedzialny za
publicznej
korzystnej dla właściciela
rozbiórkę i czyszczenie
(Gesaltungsvertrag)
i dla miasta;
terenu. W zamian
zwolniony jest z podatku
od nieruchomości i
kosztów ochrony
nieruchomości
Źródło: Bryx, Jadach-Sepioło 2009, cyt. za Plöger 2007, s. 20; www.leipzig.de; ww.freiraum-portal.de;
Inicjatywa remontów
lokatorskich

W następnych latach realizowano projekty na terenie Lipska Wschodniego, gdzie
w 1992 roku podjęto prace nad rewitalizacją przestrzeni publicznej rynku – Neustädter Markt.
Mimo znaczących kosztów związanych z przeprowadzonymi w tym miejscu inwestycjami
(prawie 18 mln euro, stan na 2006 rok) nie udało się powstrzymać odpływu ludności z tego
kwartału. W latach 1992-2006 liczba mieszkańców obszaru spadła o ponad 11% (Bryx,
177

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Jadach-Sepioło 2009). W dzielnicy Lipsk Wschodni sukcesem natomiast wydają się działania
rewitalizacyjne podjęte na Prager Strasse, gdzie liczba mieszkańców prawie podwoiła się od
momentu rozpoczęcia działań rewitalizacyjnych w kwietniu 1996 roku. W przypadku obszaru
Lipsk Zachód, na którym prace rewitalizacyjne prowadzono w latach 1992-2006, można
mówić o pełnym sukcesie projektów rewitalizacyjnych. W każdym z kwartałów tej dzielnicy,
w których prowadzono działania mające na celu odnowę tkanki mieszkaniowej, wzrosła
liczba mieszkańców. Największy wzrost tej liczby odnotowano w kwartale Kleinzschocher
(przyrost liczby mieszkańców o ponad 20%).
W późniejszych latach działaniami rewitalizacyjnymi objęto inne części Lipska, m.in.
Osiedle Grünau. Jest to największa i najmłodsza dzielnica Lipska, powstała w latach 19761987 na zachodnich obrzeżach miasta. Obejmuje osiedle z tzw. wielkiej płyty, które
w początkowym okresie cieszyło się dużym zainteresowaniem nowych mieszkańców Lipska.
Jednak rewitalizacja prowadzona w innych częściach miasta, postępująca suburbanizacja
oraz spadek cen nieruchomości w innych dzielnicach doprowadziły do silnego odpływu
ludności osiedla w stronę centrum i obrzeży. W latach 1988-2006 liczba mieszkańców
osiedla spadła z 85 000 do około 46 118 osób. W efekcie zmian demograficznych doszło do
pojawienia się w Grünau dużej ilości pustostanów (ok. 20% w 2005 roku). Dopiero w 2002
roku podjęto prace w ostatniej z rewitalizowanych dzielnic, tj. Centrum (Innenstadt) oraz na
obszarach wokół Waldstrasse i Bachstrasse. Również w tych kwartałach zabudowy
odnotowano wzrost liczby mieszkańców w krótkim czasie.
W ramach programów rewitalizacyjnych finansowanych przez miasto Lipsk warto
zwrócić uwagę na dwa z nich, które odniosły sukces i stały się inspiracją dla podobnych
projektów w innych miastach niemieckich. Do tych projektów należą: 1) „Program
użytkowania własnego” (Selbstnutzer); 2) „Strażnicy domów” (Wächterhäuser).
Tłem dla realizacji pierwszego z projektów „Programu użytkowania własnego” były
istniejące problemy własnościowe w Lipsku wiążące się z ograniczonym prawem własności,
jakie istniało do 1989 roku w NRD. Spowodowało to poważne problemy w Lipsku, w wyniku
których okazało się, że liczba najemców była w mieście większa niż właścicieli mieszkań.
W odpowiedzi na tę złożoną sytuację władze miasta przyjęły w latach 90. XX wieku strategię
łączącą rewitalizację obszarów śródmiejskich z tworzeniem własności prywatnej mieszkań.
Polegała ona na nakłanianiu mieszkańców Lipska do zakupu i renowacji mieszkania w starej
zabudowie lub wybudowania domu jednorodzinnego w obszarze śródmiejskim (tzw. domu
miejskiego – das Städtehaus).
Celem tych działań było powstrzymanie odpływu ludności Lipska na obrzeża miasta.
Równocześnie zamierzano przekonać osoby prywatne do inwestycji w staromiejską
zabudowę i ocalić przed zniszczeniem zagrożone budynki. Strategia ta prowadziła do
realizacji nowych inwestycji, które przyczyniły się do zwiększenia liczby właścicieli, przy
równoczesnym zachowaniu historycznej substancji miejskiej i rozwoju rewitalizowanych
obszarów.
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Ryc. 7.12. Obszary Lipska objęte projektami rewitalizacji

Źródło: Stadt Leipzig: www.leipzig.de, 2007.

Program Selbstnutzer został zapoczątkowany w 2001 roku przez Urząd Rewitalizacji
i Rozwoju Budownictwa (Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung), który
koordynuje działania i przydziela środki pomocowe. Celem programu jest stworzenie dla
ponad 100 rodzin rocznie warunków do zakupu mieszkania lub domu jednorodzinnego na
preferowanych przez władze miasta obszarach. Grupę docelową programu stanowią młode
małżeństwa, które chcą mieszkać w kupionych przez siebie mieszkaniach lub domach
jednorodzinnych. W przypadku rodzin zainteresowanych kupnem mieszkania w starej
zabudowie Urząd Rewitalizacji i Rozwoju Budownictwa pomaga w:
− znalezieniu partnerów do wspólnego zakupu nieruchomości;
− znalezieniu stosownej nieruchomości w porozumieniu z aktualnymi właścicielami
i właściwymi urzędami miasta Lipska;
− przygotowaniu planu modernizacji nieruchomości (plany architektoniczne, kosztorysy);
− podziale nieruchomości pomiędzy gospodarstwa domowe biorące udział w transakcji.
W efekcie takiej współpracy oferowane nieruchomości mają korzystne ceny (ze
względu na niskooprocentowane kredyty KfW) i cechy poszukiwane na rynku (m.in. duże
powierzchnie całkowite i przestrzenne kuchnie uzyskane poprzez łączenie pomieszczeń,
tarasy na dachach). W ciągu sześciu lat działania programu (2001-2006) sprzedanych
i odnowionych zostało 147 mieszkań. Równocześnie wybudowano ponad 126 domów
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miejskich. Wsparciem programu objęte zostały 273 gospodarstwa domowe (Bryx, JadachSepioło 2009).
Nieco mniej spektakularnym projektem rewitalizacyjnym zrealizowanym w Lipsku był
projekt nazwany „Strażnicy domów” (Wächterhäuser). W wyniku zmian ustrojowych na
początku lat 90. XX wieku w Lipsku pogarszała się nie tylko sytuacja społeczno-gospodarcza,
ale także postępowały procesy związane z degradacją substancji mieszkaniowej. Wiązało się
to z ograniczoną ilością środków finansowych publicznych i prywatnych właścicieli
nieruchomości przeznaczonych na remonty i odbudowy budynków. Władze lokalne przyjęły
więc strategię, która miała na celu zachowanie i ochronę bogatego dziedzictwa architektury
charakterystycznej dla Lipska. W związku z tym powołane w 2004 roku Stowarzyszenie
Utrzymania Domów (Haushalten e.V.) stworzyło inicjatywę „Strażnicy domów”. Działania
podejmowane w ramach tej inicjatywy miały na celu ochronę i utrzymanie historycznych
obiektów, którym groziła dalsza dewastacja lub wyburzenie. Szczególną ochroną zostały
objęte puste budynki z końca XIX wieku, które tworzą unikalny charakter miasta. Dla wielu
właścicieli kamienic przeprowadzenie gruntownych remontów swoich budynków wydawało
się nieopłacalne. Uważali zatem, że prostszym rozwiązaniem będzie ich wyburzenie
i wybudowanie nowych. Jednocześnie dostrzeżono w mieście brak mieszkań dla młodych,
kreatywnych ludzi, wybierających często własny, unikalny sposób życia. Jednym
z elementów tego stylu życia były bardzo zindywidualizowane oczekiwania dotyczące
warunków mieszkaniowych. Zupełnie inne od powszechnie akceptowanych na rynku
wynajmu nieruchomości. Dzięki działaniom Stowarzyszenia Utrzymania Domów udało się
pogodzić interes właścicieli kamienic i przedstawicieli sektora kreatywnego, znajdując dla
nich lokale mieszkalne, będące jednocześnie ich biurami, studiami lub pracowniami. Niskie
czynsze za wynajem mieszkań lub ich całkowita redukcja zostały zrekompensowane zgodą
najmujących na partycypację w kosztach remontów i utrzymania infrastruktury budynków.
Osoby te podjęły się także obowiązku strzeżenia budynków przed ewentualnymi kradzieżami
czy aktami wandalizmu (Garcia-Zamor 2014). Umowy zawierane są na okres 10 lat, jednak
w każdym momencie mogą zostać zerwane przez właścicieli budynków. Warunki w tych
umowach dają też duże możliwości osobom wynajmującym mieszkania w zakresie aranżacji
swojego miejsca zamieszkania. Od 2004 do 2015 roku 15 budynków blisko centrum miasta
zostało włączonych w projekt „Strażnicy domów”.
Saint-Étienne
Miasto Saint-Étienne położone jest we Francji, około 60 km na południowy zachód od
Lyonu. Rozkwit miasta przypadł na okres rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Od tamtego
czasu do połowy XX wieku Saint-Étienne było ważnym ośrodkiem przemysłu wydobywczego
(górnictwo węgla kamiennego), zbrojeniowego (fabryka broni), a także m.in. włókienniczego,
metalurgicznego (hutnictwo żelaza), maszynowego. Jest głównym miastem aglomeracji
funkcjonalnej Saint-Étienne Métropole składającej się z 45 gmin, zamieszkiwanej przez około
400 tys. mieszkańców. Samo miasto Saint-Étienne w 2012 roku liczyło 171 483 mieszkańców
(INSEE).
W latach 70. XX wieku proces deindustrializacji – podobnie jak w wielu miastach
przemysłowych Europy Zachodniej – przyczynił się do głębokiego kryzysu społeczno180
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gospodarczego. Na skutek upadku zakładów przemysłowych w Saint-Étienne i okolicach
w latach 1977-2001 ubyło 29 tys. miejsc pracy (Power i in. 2007). Narastające problemy
sprawiły, że miasto zaczęło tracić mieszkańców. Przeprowadzony w 1999 roku Spis
Powszechny Ludności we Francji ujawnił, że zaledwie w ciągu dwóch dekad ubyło 20%
mieszkańców miasta. Dodatkowo spis wykazał, że z Saint-Étienne emigrowały głównie osoby
dobrze wykształcone i o lepszej sytuacji materialnej, a z nimi ich rodziny (Power i in. 2010).
Dlatego, oprócz problemów gospodarczych, miasto musiało sobie poradzić z nasilającym się
procesem suburbanizacji, który w selektywny sposób oddziaływał na strukturę społeczną,
sprawiając, że w mieście pozostawała ludność o niższym statusie społecznym i materialnym.
Sytuacja ta przyczyniła się do podjęcia przez władze miasta, przy wsparciu ze strony władz
centralnych, szeregu przedsięwzięć rewitalizacyjnych mających na celu zahamowanie
procesu suburbanizacji, a także przyciągnięcie z powrotem osób z tzw. klasy średniej
i wyższej. Stąd najważniejszymi zadaniami władz miasta Saint-Étienne stały się
(1) transformacja lokalnej gospodarki, zwłaszcza poprzez przyciąganie i rozwój firm
zaliczanych do sektora kreatywnego, oraz (2) tworzenie dobrych warunków do życia poprzez
zwiększanie atrakcyjności miejsc zamieszkania i przestrzeni publicznej.
Motywem przewodnim strategii rozwoju i odnowy miasta, z inicjatywy wieloletniego
mera polityka Michela Thiolliere’a, stał się „design”. Ważnym krokiem realizacji wizji „miasta
designu” była zmiana negatywnego wizerunku Saint-Étienne, które postrzegane było na ogół
jako nieatrakcyjne, szare miasto robotnicze. Ten wizerunek zmienić miała m.in. realizacja
flagowych obiektów przez światowej sławy architektów, wśród których znalazły się takie
nazwiska, jak Norman Foster (projekt wielofunkcyjnej sali widowiskowej Zenith), Fumihiko
Maki (projekt dzielnicy biznesowej Châteaucreux, ryc. 7.13), Finn Geipel (projekt Miasta
Designu, Cité du Design, ryc. 7.12) oraz liczne projekty o charakterze kulturalnym
i edukacyjnym. Od kilkunastu lat organizowane jest jedno z najważniejszych w Europie
Międzynarodowe Biennale Designu. Wydarzenie to odbywa się na terenie dawnej fabryki
broni (przekształconej we wspomniane Miasto Designu), której historyczną, odrestaurowaną
tkankę uzupełnia nowy budynek z oranżerią, wieża obserwacyjna, ogród i bulwar spacerowy.
Kluczowym wydarzeniem dla powodzenia dużych projektów rewitalizacyjnych było
zawarte w 2003 roku porozumienie pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 43 gminami aglomeracji
Saint-Étienne i utworzenie szerszego ciała, jakim była Wspólnota Aglomeracyjna
(Communauté d’Agglomération). Było to możliwe dzięki skorzystaniu z przepisów nowego
prawa zachęcającego do współpracy między-gminnej (Chevčnement Law). Dzięki temu
gminom udało się stworzyć warunki wspólnego finansowania podejmowanych przedsięwzięć
urbanistycznych w aglomeracji Saint-Étienne (Cunningham-Sabot, Roth 2013). Jak podkreśla
Winkler (2007), uformowanie Wspólnoty Aglomeracyjnej było kluczowe dla realizacji strategii
odbudowy miasta i całej aglomeracji, która w większym stopniu niż do tej pory kładła nacisk
na podnoszenie atrakcyjności miejsca zamieszkania i poprawy jakości życia. Ponadto
większa Wspólnota Aglomeracyjna była silniejszym partnerem i mogła lepiej niż samo miasto
umacniać współpracę, w szczególności w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej
pobliskiego regionu metropolitalnego Lyonu.

181

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Ryc. 7.13. Cité du Design

Ryc. 7.14. Centrum Biznesowe Châteaucreux

Źródło: Materiały Urzędu Miasta Saint-Étienne.

Źródło: Materiały Urzędu Miasta Saint-Étienne.

Z punktu widzenia wdrażania strategii i przebiegu procesu rewitalizacji miasta ważną
datą był rok 2001, kiedy to do rządowego programu Wielkich Projektów Miejskich (Grants
Projets de Ville) zostały włączone cztery dzielnice Saint-Étienne:
− Cret de Roc – stara historyczna dzielnica robotnicza, na której obszarze koncentrował się
przemysł zbrojeniowy i tekstylny;
− Tarbentaize Beaurbun Severine – stara dzielnica przemysłu górniczego, na której terenie
osiedlali się głównie migranci;
− Montreynaud – położona peryferyjnie dzielnica problemowa z przewagą mieszkalnictwa
socjalnego;
− Quartier Sud-Est – położona peryferyjnie dzielnica problemowa z dominacją
wielkopłytowego budownictwa z lat 60. i 70. XX wieku.
Quartier Sud-Est jest przykładem obszaru kryzysowego obejmującego wielkie osiedla
mieszkaniowe. Zasadniczym celem podejmowanych działań rewitalizacyjnych w tej części
miasta jest stopniowe podnoszenie jakości zamieszkania dzięki nowej i zróżnicowanej ofercie
mieszkaniowej, uwzględniającej m.in. grupę osób starszych (ryc. 7.14, 7.15). Stąd niektóre
modernizowane budynki zostały dodatkowo wyposażone w windy, a mieszkania
przystosowano specjalnie do potrzeb tej grupy. Działania na tym obszarze objęły również
wyburzanie nieatrakcyjnych, wielkopłytowych budynków mieszkalnych. Były to najczęściej
budynki z dużym udziałem pustostanów. Najbardziej spektakularnym przykładem było
wyburzenie w 2000 roku długiego na 270 m, wysokiego na 48 m bloku mieszkalnego, tzw.
Muru Chińskiego, w którym znajdowało się 526 mieszkań. W jego miejscu został
wybudowany nowy szpital. Z kolei na pozostałych terenach, uwolnionych w wyniku wyburzeń,
powstają nowe, wielorodzinne budynki mieszkalne oraz projektowane są nowe przestrzenie
publiczne i usługi.
W 2005 roku realizację projektów rewitalizacji czterech dzielnic przejęła Narodowa
Agencja Odnowy Miast – ARNU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) powołana
w ramach nowego Narodowego Programu Odnowy Miast – PNRU (Programme National
de Rénovation Urbaine). ANRU potroiła środki przyznane na rewitalizację projektów
w mieście do kwoty 300 mln euro. W sumie do 2011 roku w ramach podejmowanych przez
agencję działań zaplanowano:
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−
−
−

utworzenie lub wyremontowanie 700 mieszkań socjalnych i 450 prywatnych;
wyburzenie 1070 mieszkań (w tym 600 socjalnych);
przesiedlenie 750 gospodarstw domowych.
Obok zadań z zakresu mieszkalnictwa celem programu odnowy czterech dzielnic była
również poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz lokalnej infrastruktury (szkoły, obiekty
sportowe).
Ryc. 7.15. Obszar rewitalizacji osiedli
mieszkaniowych dzielnicy PołudniowyWschód (Quartier Sud-Est)
w Saint Étienne

Ryc. 7.16. Przykład rewitalizowanego osiedla
mieszkaniowego dzielnicy
Południowy-Wschód (Quartier Sud-Est)
w Saint Étienne

Źródło: Materiały Saint-Étienne Métropole.

Fot. Emilia Jaroszewska

W proces rewitalizacji miasta, którego realizację przewidziano na 30 lat, z czasem
zaczęły być włączane kolejne instytucje. W 2005 roku na prośbę władz miasta
i przedstawicieli lokalnych środowisk związanych z rewitalizacją powołana została przez
władze centralne nowa miejska agencja odnowy EPASE (Établissement Public
d’Aménagement de Saint-Étienne). EPASE i przedstawiciele 7 instytucji zaangażowanych
w proces rewitalizacji, określanych jako grupa G7, raz w miesiącu spotykają się na
nieformalnych zebraniach w celu omówienia najważniejszych kwestii dotyczących
rewitalizacji miasta. Oprócz rządowej agencji ARNU w skład G7 wchodzą przedstawiciele
Miejskiej Agencji Planowania, Wspólnoty Aglomeracyjnej, dyrektor Wydziału Urbanistyki,
Wydział Infrastruktury Departamentu Loary, agencja EPORA, a także reprezentanci Szkoły
Architektury. W ramach swojej działalności EPASE wyznaczyła kolejne obszary w mieście
wymagające podjęcia działań rewitalizacyjnych: Chateaucreux, Manufacture Plaine Achille,
Pont de l’Ane Monthieu, oraz położone w ścisłym centrum: Jacquard i Chappe-Ferdinand
(ryc. 7.16).
W rewitalizacji poprzemysłowego miasta, jakim jest Saint-Étienne, ważną rolę odgrywa
również wspomniana powyżej agencja EPORA. Jest to powołana w 1998 roku przez władze
centralne instytucja, której celem jest przekształcenie terenów poprzemysłowych pod rozwój
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nowych funkcji. Jej działalność finansowana jest głównie z funduszy UE. EPORA swoim
zasięgiem obejmuje uprzemysłowiony obszar zachodniej części Regionu Rodan-Alpy.
Przekształcane przez nią tereny są odsprzedawane w pierwszej kolejności za 40% kosztów
lokalnym samorządom lub po normalnej cenie prywatnym inwestorom. Ci jednak, po
spełnieniu określonych warunków, również mogą starać się o obniżenie ceny zakupu do
40%. Agencja była ważnym aktorem przy przekształcaniu m.in. terenów i obiektów byłej
Państwowej Fabryki Broni pod Cité du Design oraz na cele firm i instytucji badawczych
klastra optycznego, a także terenów pod dzielnicę biznesową Chateaucreux czy pod budowę
wielofunkcyjnej sali widowiskowej Zenith.
W celu wspierania rewitalizacji miasto uruchomiło innowacyjny program „Przestrzenie
publiczne – warsztaty” (l’Atelier Espace Public) pozwalający młodym artystom, architektom
i projektantom z lokalnych szkół wyższych zaprojektować 130 małych przestrzeni publicznych
na terenie miasta. Program ten spotkał się z dużym uznaniem wśród mieszkańców.
Ryc. 7.17. Obszary rewitalizacji urbanistycznej w Saint-Étienne

Źródło: Materiały Urzędu Miasta Saint-Étienne.

7.3. Podsumowanie
Tak jak różne są przyczyny powstawania sytuacji i obszarów kryzysowych w mieście,
tak różne są modele rewitalizacji. Rozwiązanie przyjęte w określonym miejscu niekoniecznie
musi sprawdzić się w innym, stąd kopiowanie pomysłów często nie przynosi pożądanych
rezultatów. Nie ulega jednak wątpliwości, że analiza doświadczeń innych miast w zakresie
rewitalizacji jest bardzo pomocna, zwłaszcza dla miast będących na początku tej drogi.
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Wydaje się, że z jednej strony prezentowane w niniejszym rozdziale przykłady mogą
stanowić inspirację, z drugiej strony mogą uchronić przed powielaniem tych samych błędów.
I chociaż każde miasto ma swoją specyfikę, która powinna być uwzględniana w planowaniu
procesu rewitalizacji, to jednak istnieją również podobne problemy i wyzwania wspólne dla
wielu miast, niezależnie od ich położenia geograficznego, takie jak np. kryzys gospodarczy
związany z upadkiem zakładów przemysłowych, zmniejszanie się liczby ludności, degradacja
dzielnic centralnych, suburbanizacja, starzenie się mieszkańców. Tak też jest w przypadku
analizowanych w niniejszym rozdziale przykładów.
Analizując proces rewitalizacji wszystkich czterech miast, należy zauważyć, że
priorytetowe działania obejmują wzmocnienie i przywrócenie roli dzielnic śródmiejskich. Na
przykład w Bydgoszczy od lat 90. XX wieku władze miasta wraz z różnymi podmiotami
publicznymi i prywatnymi wspólnie podejmują działania zmierzające do przekształceń
przestrzenno-funkcjonalnych i zmiany wizerunku obszaru staromiejskiego wraz z Wyspą
Młyńską oraz śródmiejskich terenów nadrzecznych, na których koncentrowały się miejskie
projekty i różnorodne inicjatywy publiczno-prywatne. Również w Wałbrzychu w pierwszej
kolejności do rewitalizacji został wyznaczony obszar śródmieścia, gdzie – w efekcie
rewitalizacji prowadzonej w ramach przyjętego LPR Miasta Wałbrzycha na lata 2008-2015
– obserwowana jest znaczna poprawa estetyczna.
Kolejnym
ważnym
elementem
podejmowanych
działań
rewitalizacyjnych
w analizowanych miastach jest ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym przemysłowego.
Przykładem tego rodzaju jest rewitalizacja byłej fabryki broni w Saint-Étienne i utworzenie na
jej terenie centrum Cité du Design czy rewitalizacja byłej kopalni Julia w Wałbrzychu.
Podobnym działaniem jest rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. Należy podkreślić,
że wśród miast nadrzecznych w Polsce Bydgoszcz należy do pionierów rewitalizacji
miejskich terenów nadrzecznych i aktywizacji rzek. Celem podejmowanej rewitalizacji, m.in.
poprzez realizację flagowych projektów, jest także stworzenie nowego wizerunku miasta.
Rozważając przebieg procesu rewitalizacji Saint-Étienne, można stwierdzić, że miasto
przeszło drogę od starego miasta przemysłowego do miasta „kreatywnego”. Potwierdzeniem
tego jest włączenie Saint-Étienne w 2010 roku przez UNESCO do Sieci Miast Kreatywnych
w kategorii „miasto designu”. Pozytywna przemiana miasta przyczyniła się także do
umieszczenia Saint-Étienne w gronie dziesięciu miast francuskich, gospodarzy Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej 2016. Przykład Saint-Étienne pokazuje również, że ważną rolę
w procesie rewitalizacji może odegrać osoba silnego lidera, w tym przypadku mera miasta
– Michela Thiolliere’a. To właśnie temu politykowi przypisuje się zainicjowanie nowego
kierunku przemian i pomysłu na miasto oraz odwrócenie jego negatywnego wizerunku.
Zaprezentowane przykłady miast europejskich wskazują również, że odpowiedzialność
za rewitalizację biorą nie tylko władze lokalne, ale także instytucje wyższego szczebla,
tj. krajowego i regionalnego. Przykład Saint-Étienne, gdzie ze względu na uwarunkowania
gospodarczo-polityczne proces rewitalizacji rozpoczęto najwcześniej, pokazuje, że wymaga
on wielu lat i zaangażowania licznych aktorów. Również w Lipsku, gdzie w stosunkowo
niedługim czasie od rozpoczętej po 1989 roku transformacji udało się pobudzić ducha
przedsiębiorczości, w rewitalizacji uczestniczy wielu aktorów życia gospodarczego
i społecznego. Pozyskiwane przez nich fundusze obejmują tzw. „twarde” działania (związane
z budową, przebudową, remontem obiektów infrastruktury), które pośrednio lub bezpośrednio
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wiążą się z rewitalizacją miasta, oraz działania o charakterze „miękkim”, odnoszące się do
aspektu społecznego rewitalizacji. Wiele z nich dotyczy interwencji na rynku mieszkaniowym.
Poprzez poprawę jakości budynków i przestrzeni publicznej oraz stosowanie specjalnych
zachęt podejmowane są próby zatrzymania dotychczasowych mieszkańców i przyciągnięcia
nowych.
Pomimo wymienionych osiągnięć w zakresie rewitalizacji w analizowanych miastach
nadal pozostaje wiele problemów do rozwiązania. Jednym z nich, jak w przypadku
Wałbrzycha i Saint-Étienne, jest wciąż postępujący odpływ mieszkańców. Jak zwracają
uwagę Cunningham-Sabot i Roth (2013), w Saint-Étienne, pomimo wspierania tworzenia
miejsc pracy w sektorze kreatywnym, nie udaje się zatrzymać absolwentów szkół wyższych,
którzy po zakończeniu studiów znajdują zatrudnienie w innych francuskich miastach, w tym
w pobliskim Lyonie. Krytyce zostają także poddane działania w zakresie rewitalizacji
obszarów mieszkaniowych, których oferta skierowana jest do „nowych” potencjalnych
mieszkańców zamiast do dotychczasowych. Problemem są też nierówności społeczne. Niski
status społeczny cechuje w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
a także migrantów z Afryki Północnej, zamieszkujących ubogie dzielnice budownictwa
wielkopłytowego. Wyrazem ich niezadowolenia m.in. z powodu wykluczenia społecznego
były zamieszki na ulicach Saint-Étienne w listopadzie 2005 roku. Jak podkreśla Winkler
(2007), do tej pory działania władz były w znacznym stopniu skoncentrowane na flagowych
projektach i rewitalizacji tkanki urbanistycznej miasta, podczas gdy wciąż dużym wyzwaniem
pozostaje rewitalizacja społeczna oraz zwiększenie partycypacji społecznej w realizowanych
przedsięwzięciach.
Podsumowując doświadczenia wybranych miast, zwłaszcza zagranicznych, należy
podkreślić, że proces rewitalizacji ma charakter długookresowy. Jak oceniają np. władze
Saint-Étienne właściwe rezultaty prowadzonej rewitalizacji spodziewane są dopiero około
2035 roku. Choć nie oznacza to jednak, że już dziś nie można dokonać oceny powodzenia
poszczególnych projektów i przedsięwzięć. Biorąc pod uwagę stosunkowo krótki okres
podejmowanej dotychczas rewitalizacji w miastach polskich – w porównaniu z miastami
Europy Zachodniej – wydaje się, że Wałbrzych i Bydgoszcz są dopiero na początku tej drogi.
Polskie miasta, dzięki wsparciu z zewnątrz, stoją dzisiaj przed szansą nowego rozwoju
jakościowego. Możliwości w tym zakresie stwarzają środki dostępne na ten cel dla Polski
z budżetu UE w ramach perspektywy 2014-2020 oraz przyjęty Narodowy Program
Rewitalizacji (NPR). Dużą szansę otrzymał Wałbrzych, który w ramach NPR – obok Łodzi
i Bytomia – został objęty specjalnym projektem pilotażowym, który ma służyć wypracowaniu
modelowego rozwiązania rewitalizacji. Jednak na efekty podejmowanych działań i rzetelną
ich ocenę trzeba będzie jeszcze poczekać przynajmniej kilkanaście, a może nawet
kilkadziesiąt lat.
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Bartłomiej Kołsut, Przemysław Ciesiółka, Robert Kudłak

Rozdział 8. Wnioski i rekomendacje
Wyniki przeprowadzonych badań w zakresie rewitalizacji miast województwa
wielkopolskiego pozwalają wysnuć kilka końcowych wniosków dotyczących dotychczasowych
doświadczeń w zakresie rewitalizacji.
1. Podstawą działań rewitalizacyjnych w miastach województwa wielkopolskiego są
programy rewitalizacji.
Prowadzenie działań rewitalizacyjnych zadeklarowano łącznie w 73 miastach
województwa wielkopolskiego. W zdecydowanej większości ich podstawą są programy
rewitalizacji. Zostały one dotychczas sporządzone w 49 ośrodkach, z czego aktualne
programy rewitalizacji obowiązują w 35 miastach. W pozostałych miastach rewitalizacja
jest prowadzona w oparciu o strategie rozwoju społeczno-gospodarczego (11 miast),
studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-strzennego (10 miast) lub
o inne dokumenty strategiczne (5 miast). Również w przypadku zrealizo-wanych
projektów rewitalizacyjnych zdecydowanie większą aktywność przejawiały miasta mające
programy. Tylko 3% wszystkich zidentyfikowanych projektów rewitalizacyjnych zostało
zaplanowa-nych w miastach bez programu. Działania prowadzone z wykorzystaniem
programów rewitalizacji są dużo lepiej zorganizowane. Cechują je przede wszystkim
jasne kryteria wyznaczania obszarów do rewitalizacji. Zdecydowanie częściej jest także
przeprowadzany monitoring postępów realizacji programu. Mimo to należy stwierdzić, że
opracowane dokumenty programowe mają w zdecydowa-nej większości czysto
instrumentalny charakter i są przygotowywane „pod konkretne projekty” lub „pod
wytyczne” pozwalające pozyskać środki zewnętrzne. Nie są natomiast (jak można byłoby
sądzić, biorąc pod uwagę dorobek modelowych sposobów zarządzania i planowania
strategicznego) racjonalnym, przemyślanym i ustrukturyzowanym planem działań czy też
sekwencją przedsięwzięć służących osiągnięciu zakładanego celu. W rezultacie należy
stwierdzić, że podmioty opracowujące i przyjmujące programy powinny w dalszym
stopniu doskonalić swój warsztat i dążyć do tego, by program był nie tylko narzędziem
realizacji pojedynczego projektu lub pozyskania jak największej sumy środków
zewnętrznych, lecz rzeczywistym i realnym planem działania na rzecz wybranych
obszarów problemowych. W tym względzie konieczne są szkolenia dla samorządów
w zakresie tworzenia programów rewitalizacji odpowiadających faktycznym potrzebom
lokalnej społeczności.
2. Wejście Polski do Unii Europejskiej miało kluczowe znaczenie we wzroście
zainteresowania samorządów działaniami rewitalizacyjnymi.
Zdecydowanie najważniejszym powodem, dla którego w miastach sporządza się
program rewi-talizacji, była możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej. Takie
wnioski płyną z odpowiedzi włodarzy miast wyrażonych w ankietach, a także z terminów
sporządzania programów rewitalizacji, które pokrywają się w dużym stopniu z publikacją
187

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

wytycznych w zakresie programowania rewitalizacji w perspektywie finansowej 20042006 i 2007-2013. W rezultacie zakres czasowy sporządzanych opracowań z reguły
odpowiada ramom czasowym dostępności do środków unijnych. W samej treści
programów rewitalizacji można znaleźć również liczne odwołania do wspomnianych
wytycznych. Przedstawioną tezę można także potwierdzić wynikami analizy projektów
rewitalizacyjnych. W ramach przeprowadzonej analizy zidentyfikowano 531
zrealizowanych projektów. Informacja o źródłach finansowania dostępna jest dla 321
z nich (60%). Spośród tej grupy przedsięwzięć 121 projektów (38%) zrealizowano
z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Oznacza to, że dzięki dofinansowaniu
unijnemu zostało zrealizowanych mniej niż 50% projektów. Trzeba jednak dodać, że
wkład unijny w realizację działań naprawczych dotyczył przede wszystkim dużych
projektów. Gdyby jako podstawę obliczania roli środków UE w realizacji projektów
rewitalizacyjnych przyjąć ich kwotę, wówczas moglibyśmy pozytywnie zweryfikować
określoną na wstępie tezę. Blisko 57% środków przeznaczonych na działania naprawcze
było bowiem wydanych z udziałem środków unijnych. Wejście Polski do UE
zapoczątkowało zatem zainteresowanie samorządów działaniami rewitalizacyjnymi i na
przestrzeni ostatnich dziesięciu lat nie wykształciły się inne źródła finansowania
projektów naprawczych, które mogłyby w szybkim tempie zastąpić środki europejskie.
Jest to szczególnie istotne spostrzeżenie w kontekście możliwego zmniejszenia wsparcia
rewitalizacji w ramach polityki regionalnej UE w Polsce po 2020 roku. Konieczne jest
zatem zachęcanie samorządów do dywersyfikacji źródeł środków przeznaczanych na
odnowę obszarów zdegradowanych.
3. Do delimitacji obszarów rewitalizacji wykorzystywane są przede wszystkim
wskaźniki odnoszące się do kwestii społecznych.
W zdecydowanej większości miast do delimitacji obszarów rewitalizacji wykorzystywane
są wskaźniki zaproponowane w wytycznych do programowania rewitalizacji z funduszy
Unii Europejskiej. Wybór niemal w całości warunkowany jest dostępnością danych.
Najpopularniejszymi wskaźnikami są: poziom ubóstwa mierzony liczbą osób
korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców, poziom przestępczości,
mierzony liczbą popełnionych przestępstw, poziom przedsiębiorczości, mierzony liczbą
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, a także poziom
bezrobocia. Wskaźniki te stosowane są w ponad połowie programów rewitalizacji. Trzeba
jednocześnie podkreślić, że powyższe wskaźniki bywają często traktowane
instrumentalnie, mają bowiem jedynie uzasadnić wybór wcześniej ustalonego obszaru.
W tym celu niekiedy wybiera się tylko takie wskaźniki, które potwierdzą założoną na
wstępie tezę. Ponadto w przypadku małych miast możliwość wykorzystania większości
wskaźników jest ograniczona, z uwagi na szczególnie duże problemy z pozyskaniem
danych statystycznych. Mimo wymienionych uchybień wydaje się, że należy
kontynuować analizę powyższych wskaźników. Trzeba jednak zobowiązać podmioty
publiczne gromadzące i przetwarzające dane do ich udostępnienia na potrzeby
sporządzania programów rewitalizacji.

188

DIAGNOZA REWITALIZACJI MIAST WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

4. Działania rewitalizacyjne podejmowane w miastach województwa wielkopolskiego
nie są zintegrowane. Dominują projekty infrastrukturalne nad projektami
społecznymi i gospodarczymi.
W większości urzędów miast i gmin panuje przekonanie, że projekty rewitalizacyjne służą
przede wszystkim rozwiązywaniu problemów infrastrukturalnych i nie muszą stanowić
części szerszego, zintegrowanego planu działań. Należy jednocześnie zaznaczyć, że nie
każdy projekt musi realizować wszystkie aspekty odnowy obszaru zdegradowanego.
Zbiór komplementarnych projektów przestrzennych, społecznych i gospodarczych
powinien jednak przyczyniać się w dłuższej perspek-tywie do pozytywnej zmiany
przywracającej „życie” na danym terenie. Takie podejście do rewitali-zacji
w województwie wielkopolskim, podobnie jak w całej Polsce, jest jednak rzadko
spotykane. O ile na etapie konstruowania celów rewitalizacji samorządy starają się
zaplanować działania w sferze społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej, o tyle na
etapie realizacji decydują się najczęściej na te ostatnie. Wyjątek w tym względzie mogą
jedynie stanowić inicjatywy podejmowane na obszarze Śródki i Ostrowa Tumskiego
w Poznaniu. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że działania w sferze przestrzennej
i gospodarczej wymagają cierpliwości i koncentracji przestrzennej podejmowanej
interwencji. O ile zmiana infrastrukturalna może być dokonana poprzez realizację
inwestycji, o tyle zauważalna zmiana gospodarcza trwa przynajmniej kilka lat od jej
zainicjowania, a zmiana społeczna – kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Z tych
względów samorządy nie decydują się na realizację tego typu projektów. Innym
powodem jest ogólne niedofinansowanie miast, które próbują wspomagać swoje budżety
środkami unijnymi, realizując przedsięwzięcia rozwiązujące najpilniejsze problemy
infrastrukturalne. Należy jednak w dalszym ciągu zachęcać samorządy do realizacji
przedsięwzięć społecznych i gospodarczych, tym bardziej, że ich koszt w porównaniu do
działań infrastrukturalnych jest znacznie niższy.
5. Niejasne jest miejsce rewitalizacji w strukturach urzędów miast i gmin. Brakuje
odgórnych wytycznych w tym względzie.
W urzędach miast i gmin rewitalizacja jest przypisana do różnych jednostek
organizacyjnych. W wielu wypadkach jej prowadzenie jest powierzane komórkom
odpowiedzialnym za pozyskiwanie funduszy pomocowych. Niekiedy jednak prowadzą ją
także wydziały planowania przestrzennego, promocji, rozwoju czy ochrony środowiska.
Jedynie w dwóch miastach – Poznaniu i Kaliszu – stworzono osobne jednostki
odpowiedzialne wyłącznie za prowadzenie działań rewitalizacyjnych. Dodatkowo należy
podkreślić w tym kontekście fakt istnienia w Poznaniu od 2002 roku Komisji Rady Miasta
ds. Rewitalizacji, a od 2011 roku także stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds.
rewitalizacji . Druga uwaga w tym względzie dotyczy niewielkiego stopnia integracji
poszczególnych podmiotów zarządzających programami i projektami rewitalizacyjnymi
w urzędach. W związku z tym należy w dalszym ciągu wspierać wszelkie formy:
współpracy międzywydziałowej w ramach struktur urzędowych, współpracy
międzysektorowej w skali miasta (np. samorząd terytorialny i inne jednostki publiczne,
spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy). Osoby kierujące
międzywydziałowymi jednostkami w ramach struktur miejskich muszą być jednak wyżej
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w hierarchii organizacyjnej od dyrektorów wydziałowych lub nawet być od nich
niezależne. Tylko w takiej sytuacji można od nich wymagać koordynacji działań
zintegrowanych.
6. Dominują projekty zrealizowane przez samorządy lokalne nad projektami
finansowanymi przez sektor prywatny. Występuje wyraźny deficyt współdziałania
międzysektorowego i międzywydziałowego.
Badania pokazują, że zdecydowana większość projektów rewitalizacyjnych zrealizowana
została przez samorządy miast opracowujących program rewitalizacji (57% projektów)
– samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. Projekty zrealizowane przez prywatne
przedsiębiorstwa lub organizacje pozarządowe były zdecydowanie mniej liczne (22%
wszystkich przedsięwzięć). Jednym z przykładów oddolnej, niepublicznej inicjatywy
wywołującej pozytywne efekty rewitalizacyjne jest budowa centrum handlowego Stary
Browar w Poznaniu. Powstanie tego obiektu ożywiło upadającą ul. Półwiejską i stworzyło
wyraźną oś przestrzeni publicznych od Starego Browaru, przez ul. Półwiejską, Stary
Rynek po Wzgórze św. Wojciecha. Przykładem pozytywnym pokazującym współpracę
międzysektorową jest poznański projekt „Rewitalizacja w budowie…”, w którym
poszczególne dzia-łania realizowały organizacje pozarządowe wcześniej zaangażowane
w proces rewitalizacji. Gene-ralnie jednak analiza podmiotów realizujących projekty
rewitalizacyjne potwierdza wnioski o dość ograniczonym stopniu współpracy podmiotów
samorządowych opracowujących programy rewitali-zacji ze sferą przedsiębiorstw
i organizacji pozarządowych. Projekty niesamorządowe są dość często wpisywane do
programów jako swoiste „ciało obce”, działania, które miasto wspiera i do których odnosi
się pozytywnie, jednak najczęściej nie stanowiące części szerszej, wspólnej wizji
naprawy sytuacji na obszarach problemowych. Samorządy konstruują dokumenty
również po to, by podmioty prywatne mogły ubiegać się o dofinansowanie unijne – jest to
powszechna i całkiem jawna praktyka potwierdzana przez respondentów w trakcie
wywiadów. Prowadzi do sytuacji, w której wszystkie projekty zgłoszone przez podmioty
prywatne są en bloc wprowadzane do programów w myśl zachowawczej zasady „nie
blokujmy prywatnym podmiotom możliwości pozyskania dodatkowych środków”. Trudno
się zresztą dziwić takiemu podejściu (które jest całkowicie racjonalne), skoro
obo-wiązujące uwarunkowania instytucjonalne na to pozwalają. Należy oczywiście
bardzo pozytywnie ocenić aktywność inwestycyjną miast i podmiotów zewnętrznych,
wątpliwości budzi tylko to, czy są one rzeczywiście projektami rewitalizacyjnymi, czy stają
się nimi, by uzyskać dofinansowanie.
7. Cześć dotychczasowych działań rewitalizacyjnych można uznać za dobre praktyki.
Są wśród nich głównie projekty zintegrowane podnoszące jakość przestrzeni
publicznych.
Status „dobrych praktyk” w przypadku polskich działań rewitalizacyjnych nadawany jest
nieco „na kredyt”. Trudno bowiem oceniać oddziaływanie jakichkolwiek przedsięwzięć
tego typu w tak krótkiej perspektywie. Niemniej jednak spośród zrealizowanych projektów
można wyróżnić cztery grupy dobrych praktyk: (1) projekty społeczne i gospodarcze,
tj. przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz
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zmniejszające poziom wykluczenia społecznego, realizowane poprzez różnego rodzaju
interakcje międzyludzkie (warsztaty, szkolenia, terapie i in.), a także stymulujące lokalną
gospodarkę, niebędące projektami infrastrukturalnymi (np. realizowany w Poznaniu
wielozadaniowy projekt społeczny „Rewitalizacja w budowie…”, w ramach którego
przeprowadzono m.in. warsztaty „Odmień swoje podwórko”, „Teatr z klasą”, „Poznaj
historię swojej rodziny” lub przechadzki „Kino, kawiarnia, spacer” wywołujące pozytywne
efekty gospodarcze), (2) projekty infrastrukturalno-transportowe integrujące rozdzielone
struktury miejskie (np. Most Biskupa Jordana w Poznaniu i most Toruński w Koninie),
(3) projekty kreujące nowe lub podnoszące jakość istniejących przestrzeni publicznych
realizowane przede wszystkim w śródmiejskich częściach miast (m.in. rynki i place
w Krotoszynie, Wągrowcu, Gostyniu), oraz (4) projekty zmierzające do
zagospodarowania terenów poprzemysłowych, powojskowych i kolejowych – cechą tego
rodzaju przedsięwzięć jest zazwyczaj nadanie nowej funkcji terenom i budynkom, których
dotychczasowy sposób użytkowania jest niedostosowany do aktualnych uwarunkowań
gospodarczych i organizacyjnych (np. przebudowa gazowni w Koźminie Wielkopolskim
na centrum kultury, rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz
budowa parkingów, rewitalizacja terenów pogórniczych wokół jeziora w Gminie Kleczew
lub projekty adaptacji budynków powojskowych na obiekty PWSZ w Pile).
8. Monitoring realizacji programów rewitalizacji nie jest powszechny. Społeczne,
gospodarcze i przestrzenne efekty działań rewitalizacyjnych są niemal nieznane.
Niezbędne jest opracowanie systemu oceny efektów odnowy miast.
Rewitalizacja, przynajmniej w sferze zamierzeń i planowania, jest rodzajem działalności
prowadzącej do odnowy obszarów zdegradowanych społecznie, ekonomicznie
i przestrzennie. Odzwierciedleniem tego są również przyczyny, które w świetle
przeprowadzonych badań ankietowych, legły u podstaw opracowania lokalnych
programów rewitalizacji w województwie wielkopolskim. Wśród nich najczęściej
wymieniano właśnie dążenie do rozwiązania problemów społecznych, przestrzennych
i gospodarczych. Pojawia się zatem pytanie, czy i w jakim stopniu podjęte działania
w zakresie odnowy przyczyniły się do rozwiązania konkretnych problemów społecznych
w badanych miastach. Odpowiedź na to pytania utrudnia fakt, że monitoring realizacji
programów rewitalizacji wciąż nie jest powszechny. Wykonywanie go zadeklarowała
mniej niż połowa urzędów miast. Efekty monitoringu wskazują natomiast przede
wszystkim na zmiany zachodzące w sferze przestrzennej obszarów rewitalizowanych.
Poprawia się stan infrastruktury technicznej i obiektów zabytkowych, a także zwiększa
się dostępność komunikacyjna rewitalizowanych obszarów. W żadnym mieście natomiast
nie zaobserwowano spadku przestępczości, w niewielu nastąpił spadek bezrobocia.
Rewitalizacja rzutuje zatem głównie na rozwiązywanie problemów, do których nie jest
w pierwszej kolejności podejmowana. Analiza studiów przypadku wykazała ponadto, że
w badanych miastach miała miejsce m.in. poprawa warunków szkolnych, podniesienie
atrakcyjności i estetyki miast, ożywienie działalności gospodarczej, przywracanie lub
tworzenie przestrzeni publicznych oraz poprawa stanu obiektów dziedzictwa
kulturowego. W miastach województwa wielkopolskiego powszechne jest mierzenie
efektów działań rewitalizacyjnych w kontekście konkretnych projektów rewitalizacyjnych,
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co jest warunkiem uzyskania dotacji z funduszy zewnętrznych. Konieczne jest
usystematyzowanie oceny całych programów rewitalizacji w oparciu o założone
w dokumentach wskaźniki. Interesującym efektem mnożnikowym rewitalizacji była także
wzmożona działalność inwestycyjna prywatnych przedsiębiorców i właścicieli.
Zainicjowane działania rewitalizacyjne oraz wykorzystanie pewnych lokalnych
instrumentów oddziaływania (np. zwolnienie z podatku od nieruchomości, ulgi
remontowe) przez władze miast spowodowały, że w niektórych z badanych miast wysiłki
w zakresie odnowy zostały wzmocnione i uzupełnione inwestycjami prywatnymi.
W niektórych miastach (np. w Śremie) poziom inwestycji prywatnych o charakterze
rewitalizacyjnym wielokrotnie przewyższył poziom inwestycji miejskich. W świetle
ograniczoności środków będących do dyspozycji władz lokalnych oraz z punktu widzenia
efektywności alokacji środków ma rewitalizację w ogóle, efekt ten niewątpliwie należy
uznać za bardzo pozytywny, choć częściowo niezamierzony.
9. Głównym problemem w rewitalizacji jest niedobór środków finansowych.
W miastach, w których podejmuje się bardziej zaawansowane przedsięwzięcia
pojawia się problem gentryfikacji oraz działania spekulacyjne podmiotów
prywatnych.
Stopień zaawansowania działań naprawczych w poszczególnych miastach znacznie się
od siebie różni. W zależności od tego jak bardzo są one zaawansowane, mogą rodzić
różne problemy. W miastach mniejszych zdecydowanie największym problemem jest
brak odpowiednich środków na działania naprawcze, a także braki kadrowe
uniemożliwiające zaangażowanie większej grupy pracowników w przygotowanie
i realizację programów rewitalizacji. Z kolei najważniejszym problemem kompleksowych
działań rewitalizacyjnych (głównie w Poznaniu) są procesy gentryfikacji i działania
spekulacyjne podmiotów prywatnych. Są to jednak kwestie wymagające rozwiązań
instytucjonalnych, ustawowych, być może nawet głębokiej reformy prawa dotyczącego
zagospodarowania prze-strzennego miast. dlatego też wszelkie działania naprawcze bez
mechanizmu zatrzymującego nadwyżki wypracowanej renty gruntowej „w kieszeni
publicznej” będą wywoływały ostatecznie niekorzystne procesy społeczne. Innego
rodzaju problemem w zakresie rewitalizacji może być także brak doceniania jej roli
w rozwoju miast ze strony włodarzy, szczególnie mniejszych ośrodków miejskich.
10. Projekty rewitalizacyjne przewidziane do realizacji na lata 2015-2020 są
w większości potwierdzeniem dotychczasowych tendencji.
Przeważają
przedsięwzięcia infrastrukturalne, a projekty społeczne i gospodarcze stanowią
dużą rzadkość.
Na podstawie zgromadzonych informacji można wyprowadzić wstępne wnioski co do
przygotowania samorządów lokalnych i innych podmiotów do realizacji działań
naprawczych w perspektywie finansowej 2013-2020. Kształt i treść uchwalonych
programów potwierdzają tezę o wyraźnej dominacji przedsięwzięć infrastrukturalnych
(związanych głównie z infrastrukturą drogową, kana-lizacyjną, rekreacyjną
i mieszkaniową) nad społecznymi i gospodarczymi. Trzeba jednak dodać, że w świetle
problemów z integracją komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie
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procesem rewitalizacji bardzo prawdopodobny jest fakt pomijania w tego rodzaju
analizach ważnych przedsięwzięć nieuwzględnianych w programach rewitalizacji,
a realizowanych np. przez ośrodki pomocy społecznej, szkoły, organizacje pozarządowe,
kościoły lokalne.
Ponadto sformułowano rekomendacje dla podjęcia przez Samorząd Województwa
Wielkopol-skiego działań na rzecz udoskonalenia rewitalizacji w województwie
wielkopolskim, w kontekście polityk, które prowadzi, i instrumentów, którymi dysponuje,
również w związku z zarządzaniem WRPO 2014+:
1) Należy skupić interwencję na projektach, które stanowią część szerszej wizji i są
powiązane z innymi projektami komplementarnymi.
2) Warto wprowadzić silniejsze zachęty do realizacji projektów społecznych (nie mylić
z projektami infrastrukturalno-społecznymi). Mogłoby się to odbyć poprzez
wprowadzenie zasady: możesz realizować projekt infrastrukturalny, jeśli wraz z nim
zrealizujesz na tym samym terenie projekt społeczny na odpowiednią kwotę. Należy
jednak zastrzec, że nie można wymagać – w przypadku projektów społecznych
– widocznych efektów ich realizacji w kilkuletniej perspektywie.
3) Programy rewitalizacji ma opracowane 35 miast. Biorąc jednak pod uwagę aktualne
wytyczne, należy stwierdzić, że jedynie 15 spełnia kryteria. Część pozostałych miast
jest w trakcie ich opracowywania. Wydaje się, że dodatkowym wzmocnieniem
procesu planowania działań rewi-talizacyjnych będzie wsparcie Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju w ramach konkursu na „Mo-delową rewitalizację miast” (do
drugiego etapu dostało się 5 miast z województwa, tj. Pleszew, Leszno, Kalisz, Konin
i Ostrów Wielkopolski). Z uwagi na zaawansowanie prac nad nowymi pro-gramami
rewitalizacji rozpoczęcie naboru projektów mogłoby nastąpić najwcześniej w drugiej
połowie 2016 roku.
4) Wydaje się, że programy rewitalizacji miast mają sens po przekroczeniu pewnego
progu wielkości miasta. Małe ośrodki są w sytuacji bardzo trudnej, gdyż wręcz
niemożliwe jest określenie w ich strukturze przestrzennej obszarów problemowych
z uwagi na zbyt małą skalę. W świetle analiz wydaje się, że dolną granicą dla
obligatoryjnego opracowywania programów, strategii rewitaliza-cji mogłaby być liczba
15-20 tys. mieszkańców. W miastach, które przekraczają ten próg, możli-we jest
w miarę sensowne wydzielenie spójnych obszarów funkcjonalnych, z których można
na podstawie analizy wskaźnikowej i jakościowej dokonać wyboru obszarów
problemowych.
5) W świetle zdiagnozowanych aktualnie opinii i ocen można się spodziewać
zmniejszenia aktyw-ności planistycznej i inwestycyjnej w zakresie rewitalizacji
w sytuacji ograniczenia wsparcia unij-nego po 2020 roku. Było ono i jest obecnie
bezpośrednim motywem opracowania dokumentów i realizacji dotychczasowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
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