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Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo,
Miasta od zawsze odgrywały ogromną rolę w tworzeniu cywilizacji. Nieprzypadkowo starożytni Rzymianie liczyli czas „ab Urbe condita”, czyli od założenia Rzymu. Szeroko rozumiana polityka miejska
sięga zatem początków życia społecznego. I choć czasy, a wraz z nimi problemy miast, się zmieniły, właściwe zarządzanie tymi obszarami wciąż stanowi wyzwanie dla władzy publicznej.
W naszych czasach podstawą społecznego rozwoju stała się ludzka wiedza, ale tylko oparta na niej gospodarka zdolna jest do konkurencji w globalizującym się świecie. Tym samym rola miast, także jako
ośrodków pomnażania wiedzy, nabrała szczególnego znaczenia. Na europejskim poziomie trudno wyobrazić sobie realizację Strategii Lizbońskiej, bez prowadzenia właściwej polityki miejskiej. Zresztą ta
polityka stanowi ważny element polityki spójności, choć trzeba przyznać, że została relatywnie późno
włączona do europejskiej debaty. Także na krajowym poziomie nadrabiamy wieloletnie zaległości w tej
materii, dotyczące zwłaszcza obszarów metropolitalnych. To ważna część reformy ustrojowej państwa. W polityce miejskiej ogromne znaczenie odgrywa również problem rewitalizacji.
Hasło rewitalizacji, niesie ze sobą wiele pozytywnego ładunku, związanego choćby z jego źródłosłowem odnoszącym się do ożywienia, nadania czemuś życia na nowo. Rozwój współczesnej cywilizacji
oraz zmiany ekonomiczne i środowiskowe wymuszają od władz lokalnych i regionalnych spojrzenia
na zdegradowane, zniszczone czy często wręcz martwe obszary pod kątem nie tyle ich ożywienia, co
nadania im nowych funkcji, które wpiszą się w klimat społeczny miasta czy dzielnicy i przyczynią do ich
rozwoju oraz podniesienia jakości życia mieszkańców.
Proces rewitalizacji jest przedmiotem zainteresowania nie tylko architektów, urbanistów, ale także socjologów, ekonomistów, ekologów, czy lokalnych i regionalnych samorządowców. Chciałbym
zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż współczesne rozumienie procesu rewitalizacji obejmuje nie tylko wymiar techniczny czy infrastrukturalny, ale także społeczny – dotyka wręcz „psychologii miasta”.
Obszary kryzysowe zyskując, bowiem nowe funkcje, często przyczyniają się do redukcji wykluczenia
społecznego, integrują mieszkańców, wzmacniają lokalne więzi.
Cieszę się, że właśnie w Małopolsce odbywają się ważne debaty poświęcone problemom miejskim.
To zresztą naturalne, skoro blisko połowa mieszkańców naszego województwa mieszka w miastach,
a Małopolska chce stać się europejskim regionem wiedzy. Do rozmowy zaprosiliśmy środowiska naukowe oraz specjalistów w zakresie rozwoju regionalnego.
Konferencja „Rewitalizacja obszarów miejskich z wykorzystaniem Funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013” była ważnym wydarzeniem. Debata taka musi się toczyć także z aktywnym udziałem
praktyków – samorządowców. Właśnie dlatego na październik zaplanowaliśmy w Krakowie spotkanie przedstawicieli wszystkich samorządowych korporacji, poświęcone tematyce metropolitalnej.
Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację wierzę, że to kolejny cenny głos w tej ważnej debacie.
Przyjemnej lektury!

Marszałek Województwa Małopolskiego

Marszałek Województwa Małopolskiego
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Polityki miejskie wybranych krajów
członkowskich Unii Europejskiej
wobec unijnej polityki spójności
OLGIERD DZIEKOŃSKI *

Zarys problematyki

W

ymiar terytorialny staje się trzecim filarem unijnej polityki spójności obok gospodarczego i społecznego. Ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego oznaczałaby włączenie polityki
miejskiej do aquis communitaire. Obecnie wymiar terytorialny, w tym polityka miejska, należy do kompetencji dzielonych
Unii – spójność terytorialna jest zatem przedmiotem działań zarówno wspólnotowych, jak i na szczeblu państw członkowskich. Oznacza to konieczność przyjęcia krajowych polityk
miejskich przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

aktywną politykę innowacyjną
i edukacyjną. Karta Lipska każe
zwrócić szczególną uwagę na
kryzysowe dzielnice w kontekście miasta jako całości, poprzez
utrwalenie urbanistycznych strategii oceny, wzmacnianie gospodarki lokalnej i lokalnego rynku
pracy, politykę aktywnej edukacji i szkoleń dla dzieci i młodzieży, promocję skutecznego i korzystnego cenowo transportu.

Podstawowe dokumenty, wyznaczające kierunki działań polityki miejskiej na poziomie krajowym to przyjęte na Nieformalnym Spotkaniu Ministrów Państw Członkowskich Unii Europejskiej ds. Spójności Terytorialnej i Rozwoju Miast, które odbyło
się w dniach 24 i 25 maja 2007 r. w Lipsku, Agenda Terytorialna Unii Europejskiej i Karta Lipska na rzecz Zrównoważonych
Miast Europejskich. Agenda Terytorialna określa sześć podstawowych priorytetów:
 wzmacnianie policentryzmu i innowacyjności dzięki sieci
współpracy regionów miejskich i miast;
 nowe formy partnerstwa i zarządzania terytorialnego pomiędzy obszarami rolniczymi i miejskimi;
 transnarodowe klastry konkurencyjności i innowacyjności;
 wzmacnianie i rozwijanie sieci transeuropejskich;
 promocja transeuropejskiego zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem zmian klimatycznych;
 wzmocnienie struktur ekologicznych i zasobów kulturowych
dla nowego podejścia do rozwoju.

Obecnie są dostępne trzy główne narzędzia polityki spójności
dla działań z zakresu polityki miejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego udostępnia wsparcie regionom objętym celami zbieżności
oraz konkurencyjności i zatrudnienia. Regiony te mają możliwość wsparcia zintegrowanych projektów miejskich, w oparciu
o strategie łączące rozwiązywanie problemów gospodarczych,
środowiskowych i społecznych, występujących na terenach
miejskich. Europejski Fundusz Społeczny ułatwia wzmocnienie roli miast, jako centrów rozwoju, umożliwia działania mające na celu zmniejszenie różnic między miastami i dzielnicami
oraz pomiędzy grupami społecznymi, działania mające na celu
tworzenie efektywnych i dobrze nakierowanych instrumentów
mieszkalnictwa społecznego, z uwzględnieniem celu inkluzji
społecznej oraz działania mające na celu tworzenie miejsc pracy. Natomiast Fundusz Spójności służy wsparciu infrastruktury
transportu, przyczyniającej się do tworzenia transeuropejskich
sieci oraz ochronie środowiska, zwłaszcza zarządzaniu odpadami i zasobami wody w obszarach miejskich oraz efektywnością
energetyczną.

Priorytety Karty Lipskiej to wykorzystanie zintegrowanego podejścia do rozwoju miast, poprzez tworzenie i zapewnianie wysokiej jakości przestrzeni publicznych, modernizację sieci infrastrukturalnych oraz poprawę efektywności energetycznej,

* Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
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Analiza krajowych polityk miejskich krajów
Unii Europejskiej

ści publicznej, a w ramach polityki mieszkaniowej – promowanie dostępu do mieszkań;
 jednostkami odpowiedzialnymi za planowanie przestrzenne są zarówno Państwo, regiony autonomiczne, jak i lokalne samorządy;
 wyrównanie poziomu gospodarczego regionów jako najistotniejszy cel polityki.
 Hiszpania
 polityka miejska prowadzona głównie przez autonomiczne regiony;
 głównym wyzwaniem jest rosnąca migracja;
 celem jest uzyskanie wzrostu zrównoważonego oraz rewitalizacja, istnieje system informacji statystycznej, polityka należy do kompetencji regionów.
 Francja
 polityka miejska projektowana przez Komitet Międzyresortowy ds. Miast, na czele którego stoi Premier;

Oto charakterystyka krajowych polityk miejskich krajów Unii
Europejskiej.
 Finlandia
 polityka miejska prowadzona na podstawie programu rządowego oraz narodowych celów rozwoju;
 działania skupione na innowacyjności i nauce;
 główne wyzwania dla polityki miejskiej w Finlandii to rozproszona struktura miejska i transport oraz problemy
społeczne w miastach.
 Portugalia
 priorytety polityki miejskiej to: regeneracja obszarów
centralnych, spójne i zintegrowane podejście do regionów podmiejskich, zabezpieczenie obiektów użyteczno-
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 polityka miejska dotyczy wyłącznie obszarów kryzysowych w miastach;
 polityka miejska została połączona z innymi: w dziedzinie
inkluzji społecznej, reformy współpracy między gminami,
rozwoju zrównoważonego i mieszkalnictwa;
 nacisk na integrację społeczną.
Belgia
 regiony (Flandria, Walonia i miasto Bruksela) posiadają kompetencje w zakresie mieszkalnictwa, planowania
urbanistycznego, rewitalizacji, rozwoju gospodarczego
i środowiska;
 wysoki poziom urbanizacji kraju – wysoka ranga polityki miejskiej;
 polityka rządu centralnego skupiona na obszarach kryzysowych;
 głównym celem programów jest utrzymanie i przyciągnięcie mieszkańców do miasta oraz podniesienie poziomu
zatrudnienia.
Holandia
 pierwsza polityka miejska w Europie;
 polityka miejska realizowana jest na dwóch szczeblach:
centralnym i miejskim;
 elastyczne podejście;
 priorytety to: asymilacja i integracja społeczna, podniesienie poziomu bezpieczeństwa, promowanie aktywności obywatelskiej;
 mierzalne cele i system monitoringu.
Niemcy
 silnie policentryczna struktura;
 problemy to sub-urbanizacja, starzenie się społeczeństwa,
imigracja i duży zasób niewykorzystanych mieszkań;
 cele polityki miejskiej to m.in.: zahamowanie rozlewania
się miast, współpraca między miastami na poziomie regionalnym, tworzenie systemów ułatwiających mobilność;
 programy polityki miejskiej wspierane są z budżetu federalnego na podstawie umów administracyjnych.
Włochy
 polityka miejska prowadzona jest przez Ministerstwo
Prac Publicznych; koncentruje się na pracach publicznych
w przestrzeni miejskiej oraz mieszkalnictwie;
 priorytetami są elastyczne podejście, inicjatywy oddolne.
Węgry
 wdrażanie polityki miejskiej należy do kompetencji samorządów lokalnych;
 na poziomie centralnym poszczególne zagadnienia są prowadzone przez ministerstwa zgodnie z ich kompetencjami i koordynowane przez ministra ds. rozwoju regionalnego i spójności;
 nacisk na rozwój policentryczny w związku z silnie monocentryczną strukturą (Budapeszt).

 możliwość połączenia miasta z innymi ważnymi ośrodkami
miejskimi;
 wysoką atrakcyjność śródmieścia;
 przekształcanie centrów miast z formuły miasta przemysłowego w miasto poprzemysłowe społeczeństwa informacyjnego;
 atrakcyjne projekty architektoniczne i programy kulturalne;
 efektywną i dostępną infrastrukturę biznesową, silną bazę badawczo-rozwojową;
 centra innowacji;
 wysoką jakość zasobów ludzkich;
 permanentną edukację, wysoką jakość dzielnic mieszkaniowych z dostępem transportu;
 umiejętność utrzymania polaryzacji mieszkańców w granicach
umożliwiających zarządzanie (kwestia spójności społecznej);
 powiązania administracyjne / zarządzanie z całym subregionem, oraz
 wysoką jakość połączeń międzynarodowych.
Tym celom może służyć uwzględnienie priorytetów Karty Lipskiej, wykorzystanie dostępnych dla działań polityki miejskiej
narzędzi polityki spójności, rzetelna diagnoza problemów polskich obszarów miejskich, koordynacja działań w ramach miasta,
regionu i kraju, przejrzysty i czytelny system zagospodarowania przestrzennego, uwzględnienie roli społeczności lokalnych,
a także skuteczny monitoring realizacji polityki miejskiej.
Polska polityka miejska – szczegółowe obszary
działań
Polityka miejska powinna zapewniać bodźce do utrzymania
zwartości miasta i hamować proces sub-urbanizacji, rozlewania obszarów miejskich na obszary rolne (audyt urbanistyczny
dla oceny alternatyw rozwoju, idea compact city). Aktywnych
działań wymaga także spójność wewnętrzna miasta – eliminacja poszczególnych obszarów wykluczenia, zarówno w sensie
ekonomicznym, jak i społecznym.

Rekomendacje
dla polskiej polityki miejskiej
Celem polityki miejskiej jest z jednej strony stworzenie miasta,
które jest w stanie konkurować w gospodarce regionalnej, krajowej i globalnej, z drugiej zaś – miasta, które zapewnia swoim
mieszkańcom wysoką jakość życia. Zespół cech miasta konkurencyjnego w ramach globalnej konkurencji uwzględnia m.in.:
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Większą atrakcyjność miasta dla jego mieszkańców oraz przybyszy oraz inne pozytywne zmiany może przynieść zapewnienie
efektywnego i aktywnego wykorzystania przestrzeni publicznych oraz zapewnienia współpracy miast położonych w bliskości, w tym obszarów metropolitalnych – istotne jest tworzenie
sieci miejskiej współpracy sub-regionalnej. Polityka miejska powinna dotyczyć nie tylko funkcjonowania poszczególnych miast
jako pojedynczych obszarów, ale także funkcjonowania miast
w ramach sieci obszarów miejskich. Dużym wyzwaniem w Polsce jest zagwarantowanie bezkonfliktowej współpracy miast
i intensywnej urbanizacji z użytkowanymi rolniczo przyległymi
obszarami. Wypracowany konsens może zostać przedstawiony jako polska propozycja nowej formuły dla polityki CAP dla
Unii Europejskiej.

cesy zagospodarowania przestrzennego i inwestowania, które
ułatwią rewitalizację. Do zmian takich w ustawie o gospodarce
nieruchomościami należy zapewnienie gminie prawa pierwokupu obszar podlegającego rewitalizacji oraz umożliwienie transferu nieruchomości publicznych (np. w zarządzie w Skarbu Państwa i agencji). Warto rozważyć przejmowane z mocy prawa
za odszkodowaniem terenów pod inwestycje celu publicznego, poszerzenie definicji inwestycji celu publicznego o inwestycje terminali transportowych, centrów naukowo badawczych
i laboratoriów (inwestycje R&D), formułę długoletnich dzierżaw obciążanych hipotecznie, zapewnienie służebności zabudowy ponad i pod terenem. W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy przedyskutować formułę planu
rewitalizacji jako szczególnej formy planu miejscowego dla regulacji nieruchomości (scalenia i podział dla wyodrębnienia obszarów działania publicznego). Do dyskusji jest także wprowa-

Kolejne obszary to zapewnienie dostępnego transportu – dotyczy to dostępności cenowej i fizycznej transportu publicznego
zarówno w miastach, jak i otoczenia sub-regionalnego. Potrzebne są aktywne działania na rzecz efektywności energetycznej
miast – minimalizacja zużycia energii w gospodarce komunalnej i oszczędność zużycia w budynkach, źródła alternatywne. Klasycznym obszarem jest też wsparcie lokalnej przedsiębiorczości – tworzenie bodźców dla tworzenia i utrzymanie
przedsiębiorstw lokalnych, wraz z tworzeniem bazy edukacyjnej, dla kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Propozycje regulacji prawnych dla rewitalizacji
Skuteczność procesów rewitalizacji nie jest zdeterminowana
istnieniem odrębnego aktu prawnego regulującego te kwestie.
Przegląd obowiązujących przepisów ujawnia szansę dokonania
szeregu zmian obowiązujących przepisów kształtujących pro-
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dzenie lokalnych parametrów urbanistycznych dla określenia
standardu urbanistycznego infrastruktury społecznej i terenów
publicznych oraz formuła umów o wspólnej realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych i zagospodarowania przestrzeni publicznych. Ustawa o gospodarce komunalnej powinna umożliwiać tworzenie spółek ds. rewitalizacji z udziałem gmin (udziały
w postaci terenów), inwestorów publicznych i prywatnych oraz
dać możliwość emisji obligacji przychodowych przez spółki rewitalizacyjne. W ustawie o samorządzie gminnym powinny pojawić się uprawnienia do przekazywania określonych kompetencji administracji gminnej na rzecz spółek ds. rewitalizacji
w zakresie zbiorowego zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania
ścieków, kompetencji z ustawy Prawo energetyczne, ustawy
o drogach publicznych (lokalny zarządca), ustawy o ochronie
praw lokatorów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o finansach publicznych (wieloletnie programy inwestycyjne z partnerami prywatnymi), ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (formuła subwencji ogólnej z częścią
mieszkaniową dla wsparcia dodatków mieszkaniowych), ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (miejskie programy operacyjne w perspektywie 2014-2020).
Rekomendowane rozwiązania instytucjonalne
Lokalne spółki rewitalizacyjne mogłyby zarządzać całością nieruchomości w obszarze rewitalizacji, mieć uprawnienia do prowadzenia wykupów i wywłaszczeń oraz zdolność inwestycyjną
(wieloletni budżet, uruchamianie spółek partnerskich dla projektów w ramach rewitalizacji). Do tego potrzebują uprawnień
do zaciągania długoterminowych zobowiązań finansowych (zabezpieczenia). Spółki mogłyby reprezentować gminę w relacjach z mieszkańcami obszaru rewitalizowanego.

mógłby zarządzać Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie
finansowe programów rewitalizacji może stanowić rachunek
amortyzacyjny spółek nieruchomościowych oraz regionalne
fundusze rewitalizacyjne (mechanizm revolvingowy dla pożyczek i udziałów inwestycyjnych) a także otwarte fundusze inwestycyjne dla budowy mieszkań na wynajem (długoletnie umowy
z gminą). Pozostałe komponenty systemu to gwarancje dla indywidualnych kredytów osób fizycznych w obszarach rewitalizowanych i mechanizm rekompensaty finansowej dla sektora publicznego z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (w formie
mechanizmu opłaty adiacenckiej z odroczoną płatnością).

Modelem spółek mogłyby być przedsiębiorstwa komunalne
wodno-kanalizacyjne z ich dodatkowymi uprawnieniami, działaniem jako multimedialni inwestorzy. Takie przedsiębiorstwa
kompleksowo realizowałyby lokalną infrastrukturę drogową,
energetyczną i wodno-ściekową na przykład w ramach wieloletnich umów eksploatacyjnych.

Pakiet zmian ustaw na rzecz zintegrowanego
planowania i zarządzania rozwojem miast

Samorządy gminy, powiatu i województwa powinny mieć możliwość zawierania wieloletnich umów dla finansowania usług
społecznych oraz umów partnerskich z inwestorami prywatnymi dla utrzymania przestrzeni publicznych.

Niezbędne wydaje się powiązanie planowania przestrzennego z zasadami prowadzenia polityki rozwoju oraz polityk sektorowych. Można to osiągnąć przez zintegrowanie zakresów
i procedur planów sektorowych ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przebudowę struktury prawnej i treści planów sektorowych dla prowadzenia zintegrowanej polityki rozwoju miejskiego.

Rekomendacje dla rozwiązań finansowych
Do rozważenia jest nowa, aktywna rola dodatków mieszkaniowych w powiązaniu z czynszem regulowanym. Być może
należy w tym celu wyodrębnić część mieszkaniową subwencji ogólnej. Funduszem
gwarancyjnym według formuły modelu JESSICA

Praktyczne wdrożenie zasady spójności terytorialnej (traktat
UE) będzie możliwe dzięki zapewnieniu skutecznych narzędzi
zarządzania zrównoważonym rozwojem miast – spójności terytorialnej zgodnie z Agendą Terytorialną i Kartą Lipską, zwłaszcza równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w przestrzeni i zintegrowane planowanie i zarządzanie rozwojem miast
Nowa formuła zintegrowanego zarządzania miastami oraz Miejskie Obserwatorium Mieszkaniowe powinny zostać zaprezentowane w trakcie polskiej prezydencji w UE w 2011 roku.
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Rola miast w rozwoju
regionalnym
ANDRZEJ PORAWSKI *

O

kreślenie „rozwój regionalny” oznacza powiązanie
procesów rozwojowych w różnych dziedzinach z terytorium („region”). W rozmaitych krajach słowo
„region” ma zróżnicowane rozumienie, jednak zwykle chodzi o w miarę dużą jednostkę terytorialną. W Polsce najczęściej myślimy oczywiście o województwie, choć często mamy
na uwadze także inne obszary. I tak, np. w uchwałach strategicznych dawnych miast wojewódzkich mówi się np. o „regionie radomskim”, „regionie kaliskim”, „regionie konińskim” itd.
Na stronie internetowej ESI, zatytułowanej SerwisRegionalny.pl znajdujemy… 50 regionów (49 województw „gierkowskich” plus ROW). Nierzadko mówi się w taki sposób także
o mniejszych jednostkach terytorialnych, zwłaszcza takich, które mają silne osadzenie w tradycji: „region cieszyński” (czasami „Ziemia Cieszyńska”), „region kaszubski” (Kaszuby), „region
sandomierski” (przed wojną jedna z trzech części COP-u, nie
mówiąc już o dziejach dawniejszych), czy też są silnie wyodrębnione geograficznie, np. „region kłodzki”. Określenia te dotyczą
najczęściej dzisiejszych powiatów.

rów, w których kumulują się najtrudniejsze problemy niedorozwoju społecznego – winny więc być widoczne w polityce regionalnej państwa i w strategiach rozwoju regionów.

2. Miasta w polityce regionalnej Unii Europejskiej
i Polski
Unia Europejska w latach 2007-13 zlikwidowała bezpośredni instrument wspierania rozwoju miast, z jakiego korzystała w dwóch poprzednich okresach planistycznych – Program
URBAN i URBAN II. Zamiast tego wspieranie rozwoju miast
„włączono w główne finansowanie”, co w praktyce oznacza,
że poszczególne państwa i regiony same zdecydują o tym, jak
aspekt miejski zostanie uwzględniony w strategiach narodowych i regionalnych. Wiadomo zatem z góry, że państwa skandynawskie raczej nie wyodrębnią tematów miejskich w swoich
politykach, federalne Niemcy uznają, że uwzględnienie problematyki miejskiej to rola landów, Francja zaś – pod wpływem
„kryteriów ulicznych” zimy 2006/7 – uzna ją za ważny priorytet. Najbardziej interesująco było we Włoszech – miasta wywarły zdecydowany nacisk polityczny na rząd, który wyznaczył
w zasadach konstruowania regionalnych programów operacyjnych pulę 30% wszystkich środków na miejskie zintegrowane
programy operacyjne [Jest oczywiście element dodatkowy – instrument finansowy JESSICA, bardzo trudny do wykorzystania nawet dla miast mających doświadczenie w działaniach zintegrowanych (z \Programu URBAN), a cóż dopiero dla nas.].

1. Dwa aspekty rozwoj u miast
W każdym z tych ujęć występuje – poza nielicznymi wyjątkami
– nazwa miasta będącego „centrum” danego „regionu”.
Już dawno przyjęto, że miasta są „biegunami” wzrostu: miejscami koncentracji pracy, innowacji i technologii. Mieszka w nich
większość ludności, są siedzibami urzędów administracji, izb
gospodarczych, stowarzyszeń, a także ośrodkami edukacji i kultury. W miastach inicjowane są zmiany, które nadają im status
motorów konkurencyjności.
Jednakże jest także druga strona miast, którą dobitnie pokazały niedawne wydarzenia we Francji – wykluczenie społeczne,
zdegradowane sąsiedztwa, dzielnice, w których kumulują się
problemy bezrobocia, biedy czy izolacji kulturowej (imigranci).
Te dwa spojrzenia na rolę miast – jako miejsc kluczowych dla
stymulowania rozwoju gospodarczego i zarazem jako obsza-

Nie mamy też specjalnej niespodzianki w Polsce: w polityce
państwa wskazano tylko jeden priorytet „miejski” – wpieranie rozwoju obszarów metropolitalnych, a w regionalnych programach operacyjnych widać bardzo różne podejście do tema-

* Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
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tyki miejskiej. Zaledwie dwa RPO wśród głównych priorytetów
rozwoju wskazały swoje obszary metropolitalne (Kraków
i Szczecin), choć w kilku innych widać odniesienia do obszarów
metropolitalnych w priorytetach „sektorowych” (np. transport
miejski w Trójmieście i w Konurbacji Katowickiej). Nie inaczej
jest z rewitalizacją: mało środków (w pięciu RPO rewitalizacji nie ma wśród priorytetów), zróżnicowane podejście (model „dolnośląski” – dolna granica liczby mieszkańców; model
„wielkopolski” – górna granica liczby mieszkańców miast, które mogą korzystać z tych środków…). Niedostatecznie również
województwa uwzględniły problem mieszkaniowy, mimo iż to
dzięki wysiłkowi władz polskich udało się umożliwić wykorzystanie środków UE na mieszkalnictwo.

3. Podejście miast do polityki rozwoju
Miasta od początku lat 90-tych kreują istotną część rozwoju
kraju. Wykorzystują do tego nie tylko swoje budżety, w tym
niemałe środki inwestycyjne, ale także inne instrumenty, jakimi dysponują.
3.1. Polityka finansowa
Polski system finansowania JST, który daje mało samodzielności, jest oczywiście niemotywacyjny. Jednak nie można powiedzieć, że miasta nie mają żadnego wpływu na generowanie tych
dochodów, nawet jeśli jest to wpływ pośredni.

z majątku, rozumiane znacznie szerzej niż tylko ze sprzedaży nieruchomości. Są w tym względzie znakomite przykłady:
systemowe zmiany pierwszy wprowadził Kraków, dziś liderem pod względem dochodów z majątku jest Sopot. Niestety,
sporo miast tylko administruje swoim mieniem, nie podejmując aktywnej nim gospodarki. Wynika to nie tylko z braku doświadczenia (w końcu można to zlecić); jednym z powodów są
ograniczenia w rozumieniu samodzielności JST przez instytucje
zewnętrzne, w tym organa nadzoru oraz ścigania…

Bezpośrednie instrumenty fiskalne, jakimi dysponują (ulgi
i zwolnienia w podatku od nieruchomości) tylko pozornie oznaczają wyłącznie zmniejszenie dochodów. Nierzadko te zachęty powodują, że jakaś działalność gospodarcza jest podejmowana lub kontynuowana, co pośrednio zwiększa inne dochody
budżetów.

Innym źródłem finansowania rozwoju lokalnego są dochody
zwrotne, choć w tym zakresie istnieje wiele uprzedzeń i nieporozumień. Zapowiedziana jest po raz kolejny likwidacja bez-sensownego limitu zobowiązań (60%), co umożliwi miastom
znaczne zwiększenie wykorzystania tego źródła finansowania
inwestycji (skorzysta z tego chętnie na przykład Kraków – lider odważnej polityki inwestycyjnej). Niestety w wielu miejscach nie ma nadal postępu w zmianie mentalności i umiejętności – tam nadal będą się „chlubić” niskim poziomem zadłużenia.
Trzeba przy tym pamiętać, że niektóre miasta świadomie ograniczały w ostatnich latach zaciąganie zobowiązań (np. Kielce),
przewidując konieczność znacznego ich zwiększenia w najbliższych latach (programy unijne).

Wzrost PIT-u i CIT-u (a więc i miejskiego w nich udziału)
w okresie koniunktury gospodarczej nie tylko zwiększa budżety miast, w tym inwestycje, ale także powoduje poszerzanie zakresu różnych działań prorozwojowych (budowa infrastruktury
„przyszłościowej”, gospodarowanie nieruchomościami, polityka przestrzenna, wspieranie innych sektorów itp.).
Istotne znaczenie mają także inne elementy polityki finansowej.
Pamiętamy wciąż, jakie znaczące efekty przyniosła np. mądra
polityka czynszowa za lokale użytkowe na początku lat 90-tych.
Kolejny okres przyniósł znaczące przekształcenia w gospodarce komunalnej (tu liderem był Ostrów Wielkopolski), ale z różnych przyczyn niemało miast nie zdołało przeprowadzić ich
we wszystkich sektorach. Przekształcenia te miały oczywiście
wpływ na lokalne rynki usług publicznych, które uległy znacznemu zróżnicowaniu. Przy okazji spowodowały zmniejszenie porównywalności miejskich budżetów (tam, gdzie pozostały jednostki lub zakłady budżetowe, ich dochody i wydatki są nadal
w budżetach miast; tam, gdzie przekształcenia zaszły dalej, sytuacja jest odmienna).

Kolejnym ważnym źródłem współfinansowania niektórych
przedsięwzięć powinno być partnerstwo publiczno-prywatne.
Fatalna ustawa o PPP i wyłączenie spod jej działania niektórych
sektorów znacznie zmniejszyły oczekiwane efekty.
Niestety rozwojowi lokalnej polityki finansowej w miastach nie
pomagają przepisy. Brak władztwa podatkowego w zakresie podatków lokalnych i komunalnych części PIT-u i CIT-u to tylko
jeden z czynników. Trzeba do nich zaliczyć także brak narzędzi
planowania wieloletnie-go, w tym ewidentną słabość tzw. „wieloletnich” planów finansowych i inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę wartość przejętego majątku jednym z ważnych źródeł zasilania finansów miast powinny być dochody
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3.2. Polityka inwestycyjna

tabor). Poniższe tabele pokazują zmiany w kierunkach inwestowania gmin, powiatów i województw (1999 i 2006). Te ostatnie stają się obecnie istotnym podmiotem stymulowania rozwoju, jako gospodarze środków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i części Europejskiego Funduszu Społecznego. Pewnym problemem stają się wzajemne relacje samorządów lokalnych i regionalnych, zwłaszcza w tych dziedzinach, gdzie jedne i drugie są beneficjentami (takim obszarem są
na przykład drogi).

Polityka inwestycyjna miast jest wyrazem realnej odpowiedzi
władz miejskich na oczekiwania społeczności lokalnej. Potrzeby
inwestycyjne, jakie zinwentaryzowano na początku lat 90-tych,
okazały się wielokrotnie większe niż możliwości finansowe.
Zapóźnienia cywilizacyjne epoki PRL-u przerosły nasze możliwości, zresztą aż do tej pory nie podołaliśmy ich odrobieniu
– obecnie członkostwo w UE sprzyja nadrobieniu niektórych
zaległości (o ile sprostamy wymogom, jakie stawia Bruksela, nie
tworząc przy tym dodatkowo własnych, zwykle zbędnych…).

I jeszcze jedna ważna konstatacja: wzrastają inwestycje w infrastrukturze społecznej: od połowy lat 90-tych wydatki inwestycyjne na edukację utrzymują się na wysokim poziomie, ale już
nie wrastają. Największa jest dziś dynamika inwestycji sportowo-rekreacyjnych, a nie-co tylko niższa – w kulturze. Także
bezpieczeństwo publiczne jest dziedziną, w której wydatki majątkowe szybko rosną. Samorządy nie oszczędzają także na in-

W latach 90-tych dominowały inwestycje w dziale gospodarka
komunalna, w tym zwłaszcza gospodarka wodno-kanalizacyjna
oraz stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków. Na przełomie tysiącleci priorytet się zmienił – na czoło wydatków inwestycyjnych wysunęły się drogi i transport publiczny (w tym

Struktura inwestycji lokalnych i regionalnych w 1999 r. (w mln zł)
Dział

gminy

miasta na prawach powiatu

gminy
razem

powiaty

województwa

JST
razem

struktura

7 261,1

3 631,7

10 892,8

633,4

1 036,1

12 562,3

100,0

rolnictwo

638,8

7,5

646,3

0,7

340,5

987,5

7,9

transport

1 060,4

949,8

2 010,2

85,0

140,3

2 235,5

17,8

gospodarka komunalna

2 998,1

1 377,5

4 375,6

1,4

83,4

4 460,4

35,5

RAZEM

gospodarka mieszkaniowa

517,7

381,2

898,9

1,0

0,7

900,6

7,2

oświata

1 298,0

332,7

1 630,7

94,8

11,9

1 737,4

13,8

kultura

70,0

66,0

136,0

0,7

46,0

182,7

1,5

zdrowie

56,1

174,1

230,2

302,3

384,3

916,8

7,3

pomoc społeczna

19,1

32,7

51,8

74,5

8,9

135,2

1,1

kultura fizyczna, rekreacja

336,0

103,4

439,4

0,1

16,0

455,5

3,6

administracja

205,8

122,5

328,3

37,4

11,9

377,6

3,0

14,4

28,7

43,1

31,4

0,1

74,6

0,6

bezpieczeństwo publiczne

Struktura inwestycji lokalnych i regionalnych w 2006 r. (w mln zł)
Dział

gminy

miasta na prawach powiatu

gminy
razem

powiaty

województwa

JST
razem

struktura

10 833,6

8 199,9

19 033,5

2 283,2

3 641,6

24 958,3

100,0

rolnictwo

1 286,5

10,1

1 296,6

5,9

326,2

1 628,7

6,5

transport

3 092,7

3 774,4

6 867,1

1 153,9

1 852,9

9 873,9

39,6

gospodarka komunalna

2 348,8

1 343,3

3 692,1

3,2

14,8

3 710,1

14,9

594,8

635,8

1 230,6

20,2

16,8

1 267,6

5,1

oświata

1 568,7

562,5

2 131,2

312,3

67,6

2 511,1

10,1

kultura

413,9

297,4

711,3

20,1

305,7

1 037,1

4,2

zdrowie

100,1

321,7

421,8

363,3

672,9

1 458,0

5,8

50,7

112,7

163,4

134,9

5,3

303,6

1,2

kultura fizyczna, rekreacja

625,3

525,4

1 150,7

21,7

29,8

1 202,2

4,8

administracja

223,4

191,3

414,7

90,7

120,3

625,7

2,5

bezpieczeństwo publiczne

175,6

148,3

323,9

81,9

12,7

418,5

1,7

RAZEM

gospodarka mieszkaniowa

pomoc społeczna

- 14 -

ROZWÓJ REGIONALNY W MAŁOPOLSCE
NR 3 (15) 2008

chodzi tylko o programy współpracy, ale zwłaszcza o konkretne działania, których miernikiem jest ilość środków przeznaczonych na zadania powierzone tym organizacjom. Dynamika jest wielka: w 2004 roku gminy przeznaczyły na ten cel ok.
250 mln zł, w 2005 – 500 mln a w 2006 – same tylko miasta – ponad 700 mln (gminy razem ok. miliarda!). Ciekawa jest
struktura tych wydatków w miastach:
 pomoc społeczna – 40 %,
 sport i rekreacja – 30 %,
 ochrona zdrowia – 16 %,
 kultura – 8 %.

westycjach w opiece zdrowotnej i w pomocy społecznej (w tej
ostatniej kwoty są wciąż za małe, ale wzrost wyraźny).
3.3. Polityka przestrzenna
Przestrzeń miejska w Polsce ulega znaczącym przekształceniom. Nie są one w pełni kontrolowane przez władze lokalne,
mimo że do ich kompetencji należy planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Niektórzy przypisują winę samorządom,
co czasami jest uzasadnione, jednak w większości miast od nich
nie zależy.
Przyczyną obecnej sytuacji jest obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przyniosła ona równocześnie:
 unieważnienie ponad połowy spośród uchwalonych po 27
maja 1990 roku planów zagospodarowania,
 wprowadzenie dla obszarów nie posiadających planów możliwości lokalizacji na podstawie uznaniowej decyzji administracyjnej, opartej na nieszczęśliwie zdefiniowanej zasadzie
„dobrego sąsiedztwa”,
 zmniejszenie znaczenia opłat z tytułu „renty planistycznej”,
 zwiększenie zakresu zobowiązań podejmowanych przy
uchwalaniu planu zagospodarowania, dotyczących inwestycji
infrastrukturalnych, na które nie ma pieniędzy,
 znaczące utrudnienia w procedurach uzgadniania planów,
zwłaszcza nieuzasadnione możliwości blokowania planów.

Trzeba dodać, że pomoc społeczna dominuje w dużych miastach, natomiast w średnich i mniejszych na czoło wysuwa się
sport i rekreacja.

Naciski, często sprzeczne, polityków, właścicieli, developerów, mediów, „ekologów”, służb ochrony zabytków, przyrody
itp., powodują, że zarówno ci, którzy są uprawnieni do opracowywania planów (urbaniści, architekci), jak i decydenci lokalni, często podejmują nietrafne decyzje, a nawet rezygnują
z opracowania planów dla obszarów najbardziej konfliktowych.
Te same przyczyny powodują podejmowanie prac planistycznych dla bardzo małych Obszarów, czasem związanych tylko
z jedną inwestycją, co nie sprzyja ładowi przestrzennemu. Mogłoby temu przeciwdziałać dobre studium, gdyby rzeczywiście
było wiążące… Dziś jednak spotykamy sytuacje, że studium sobie a plan sobie (nie mówiąc już o decyzjach, dla których studium nie jest wiążące!)…
3.4. Polityka społeczna
Zjawiska społeczne w miastach komplikują się. Nasze miasta
– jak w innych krajach – są miejscem kumulowania się tych
wszystkich zjawisk społecznych, które rodzą skomplikowane
problemy. Powoli uczymy się z nimi mierzyć, choć także w tej
dziedzinie brakuje często podejścia zintegrowanego. Dostrzegli to politycy w centrum, wprowadzając obowiązek opracowywania lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wiele zależy od tego, czy w tej strategii ograniczymy się
do działań z zakresu nawet szeroko rozumianej pomocy społecznej, czy też obejmiemy nią także edukację, kulturę, rekreację, politykę mieszkaniową, rynek pracy, a nawet politykę
inwestycyjną.
Jednym z ważnych wskaźników jakości polityki społecznej miast
jest ich współpraca z organizacjami pożytku publicznego. Nie
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Monitoring rozwoju jest dziś w Polsce bardzo trudny, bowiem
niektóre ważne jego elementy składowe nie są mierzone. Statystyka publiczna nie obejmuje w wystarczającym stopniu prawie
żadnej z dziedzin. Jedynym systematycznym działaniem w zakresie monitoringu miast jest dziś System Analiz Samorządowych
(SAS), prowadzony od blisko 10 lat przez Związek Miast Polskich. System monitoringu sektorowego jest dziś w znaczącej
rozbudowie, a dodatkowo został uzupełniony o monitorowanie rozwoju (zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju).

Niektóre miasta obserwują przy tym niekorzystne zjawisko
– z wnioskami występuje ok. 10 % organizacji działających na
danym terenie, co roku te same i z podobnymi ofertami. Obserwujemy już przeciwdziałanie temu zjawisku – tworzenie
ośrodków (punktów) obsługi organizacji pozarządowych.

4. Potrzeba zintegrowanej polityki rozwoju
w miastach

Narzędziem, które powinno integrować różne działania rozwojowe władz lokalnych, powinno być studium uwarunkowań
i kierunków rozwoju przestrzennego (dziś: zagospodarowania przestrzennego), które może powiązać ze sobą wymienione wcześniej programy i plany sektorowe. W sensie formalnym
potrzebne są odpowiednie zapisy w ustawie, a w technicznym
– rozwinięty system informacji przestrzennej (dziś dysponują
nim Rybnik i Elbląg, co wyraźnie widać w jakości podejmowanych przez te miasta działań).

Przegląd polityki miast wobec swego rozwoju wskazuje, że podejmowane są działania w wielu płaszczyznach, zarówno w tych
dziedzinach, które uznano za priorytety rozwoju lokalnego, jak
i w pozostałych. Niestety bardzo rzadko następuje rzeczywista
integracja tych działań, mimo że niejednokrotnie poszczególne
sfery i tak się przenikają. Typowy układ planów rozwoju miast
jest następujący:
 strategia rozwoju miasta, zawierająca kilka priorytetów
i sektorowe programy operacyjne, dotyczące poszczególnych celów;
 programy (plany) sektorowe, wymagane przez ustawy
(ochrony środowiska, gospodarki odpadami, zaopatrzenia
w media energetyczne, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, rewitalizacji, rozwiązywania problemów społecznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi itp., a także
studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego), są często nie
tylko niekompatybilne między sobą, ale także nie mają związku ze strategią rozwoju miasta, bądź odnoszą się do niej tylko formalnie, na poziomie uogólnień;
 strategia rozwoju i programy sektorowe, niepowiązane
między sobą, mają bardzo zróżnicowane perspektywy
czasowe.

6. Odpływ ludności
z miast
Dzisiejszy kształt wewnątrzkrajowej migracji ludności przybrał
kierunek, o którym wciąż jeszcze nie piszą specjaliści, nawet demografowie. Ludzie wyprowadzają się z miast. Najczęściej na
obrzeża miast, w których zwykle nadal pracują, zawożą swoje
dzieci do szkół itp. Na podstawie badań przeprowadzonych dla
Bydgoszczy i kilku innych miast wiadomo dokładnie, że wyprowadzają się ludzie zamożni, nierzadko razem ze swoimi małymi
firmami, a zatem razem ze „swoim” PIT-em i CIT-em. W mieście pozostają ci, którzy w mniejszym stopniu „składają” się na
budżet miasta, za to w większym z niego korzystają.

Tymczasem Unia Europejska wprowadza instrumenty wspierania rozwoju miast, których wykorzystanie jest możliwe pod warunkiem posiadania dla miasta lub jego części (obszaru wsparcia) zintegrowanego programu operacyjnego. Jak dotąd
nie spotkałem się z takim programem. Pewne cechy przedsięwzięć zintegrowanych mają niektóre programy rewitalizacyjne,
choć większość z nich to raczej projekty lub ich grupy. Programy URBAN i URBAN II uczyły miast w UE podejścia zintegrowanego, jednak w Polsce ten instrument nie został wprowadzony wtedy, kiedy mógł być (2004-6). Dziś miejski zintegrowany
program operacyjny jest warunkiem otrzymania z EFRR grantu podmiotowego (rząd polski nie przewidział tego w NSRR
wcale, ale rozporządzenie KE przewiduje). Zintegrowany program operacyjny jest też warunkiem ubiegania się o finansowanie w ramach instrumentu JESSICA.

Dziś, w latach dobrej koniunktury, nikt na to nie zwraca uwagi. Kiedy jako radny Poznania próbowałem zwrócić na to uwagę, patrzano na mnie z ukosa (mówiąc delikatnie). Tymczasem
od roku 2002 z Poznania ubywa rocznie 2,5 tysiąca osób (saldo
migracji). To samo, choć w różnym stopniu, dzieje się w innych
miastach (poza Warszawą). Skutki tego zjawiska mają wymiar
nie tylko społeczny. Przestrzeń wokół miast zapełnia się szybko, często bez żadnej wizji urbanistycznej. W miastach pozostają obszary niewykorzystane. Drożeje infrastruktura, która musi
nadążyć za rozpełzaniem się miast. Temu zjawisku nie towarzyszy odpowiednia rozbudowa systemów drogowych i transportowych, toteż z gmin ościennych dojeżdża się do pracy, szkół
i z powrotem do domu kilka razy dłużej niż wynika to z odległości, jaka jest do pokonania. Stojąc w korkach tysiące samochodów produkuje dodatkowe spaliny.

5. Warunki zrównoważonego
rozwoju miast

Są państwa, które już przeżyły to zjawisko. Wykorzystajmy ich
doświadczenia, nie powtarzajmy błędów. Miasta w swoich strategiach rozwoju muszą dostrzec priorytet zatrzymania „swoich”
mieszkańców, a nie tylko przyciągania inwestorów i turystów.
Różne miary atrakcyjności (rating, rankingi, konkursy, nagrody)
są oczywiście ważne, jednak miasto rzeczywiście atrakcyjne to
takie, w którym jakość życia jest magnesem na tyle silnym, że
mieszkańcy zeń nie uciekają.

Podstawowym warunkiem zrównoważonego rozwoju jest podejmowanie działań zintegrowanych. Rzeczywista integracja
jest możliwa tylko wówczas, gdy:
(a) rozwój miasta jest regularnie monitorowany,
(b) miasto dysponuje narzędziem, które umożliwia integrowanie działań z różnych dziedzin.
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Wybrane zagadnienia polityki spójności
wobec miast w latach 2007-2013
RADOSŁAW GÓRECKI *

1. Ewolucja europejskiej polityki wobec miast

P

olityka regionalna Unii Europejskiej na początku swojego
istnienia nie przywiązywała dużej wagi do miast jako szczególnego rodzaju obszarów. Początek lat 90-tych to okres,
w którym zaczęto dostrzegać, że główne problemy, jak również możliwości rozwoju regionalnego tkwią właśnie w miastach. Uznano, iż funkcjonowanie miast ma duże znaczenie dla
integracji gospodarczej UE. Zbiegło się to z reformą funduszy
strukturalnych w 1988 roku, jak również z wejściem w życie
w 1993 r. Traktatu o UE ustanawiającym spójność jako jeden
z głównych celów Wspólnoty Europejskiej. W 1991 roku próbowano wprowadzić do Traktatu zapisy przekazujące Komisji
Europejskiej formalne kompetencje w obszarze polityki miejskiej, jednak propozycja ta została odrzucona przez państwa
członkowskie. Z tego względu europejska polityka miejska zaczęła formować się jedynie poprzez wykorzystanie dostępnych
instrumentów w ramach istniejącej polityki regionalnej UE.
Następny okres programowania 1994-1999 zaowocował kolejnymi krokami ku rozszerzeniu projektów nakierowanych
bezpośrednio na miasta. W 1997 r. utworzono pilotażowy
projekt URBAN AUDIT, którego zadaniem było zbieranie danych dotyczących mocnych i słabych stron europejskich miast.
W 1994 r. powołano Inicjatywę Wspólnoty URBAN nakierowaną na problemy rewitalizacji miast oraz na zwiększanie ich
wewnętrznej spójności. Jest to pierwsza Inicjatywa Wspólnoty
skierowana bezpośrednio do miast i zaakceptowana przez państwa członkowskie.

mującą wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy
miastami w skali międzynarodowej.
Polska przystąpiła do UE w trakcie trwania okresu programowego 2000-2006 i nie została objęta inicjatywą URBAN.
Otwarta dla nowych państw członkowskich została jedynie sieć
URBACT, w której polskie miasta aktywnie uczestniczą.
Kolejny okres programowania 2007-2013 przyniósł w kwestiach rozwoju miast zasadnicze zmiany. Wśród celów i zasad
na jakich opierają się Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata
2007-20131 znajduje się bezpośrednie odniesienie do wymiaru

W okresie programowania 2000-2006 nastąpiło dalsze umocnienie pozycji miast w polityce spójności UE. Miasta uznano za
motory rozwoju regionalnego. Po fazie wielu przedsięwzięć
pilotażowych Komisja Europejska sformułowała wytyczne na
okres realizacyjny 2000-2006 nakazujące państwom członkowskim zwrócenie szczególnej uwagi na politykę w odniesieniu do obszarów miejskich. W tym okresie kontynuowana była
Inicjatywa URBAN, jak również utworzono sieć URBACT pro-

1 Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, 2007-2013 – strategiczny dokument wspólnotowy, przyjęty przez Radę UE w dniu 6 października
2006 r., zawierający wytyczne dla działań na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE oraz określający indykatywne
ramy interwencji funduszy europejskich z uwzględnieniem dążenia
do realizacji priorytetów odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz polityk Wspólnoty (Dz. U. UE L 291 z dnia 21 października 2006 r.).

* Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji
Programów Regionalnych

- 17 -

ROZWÓJ REGIONALNY W MAŁOPOLSCE
NR 3 (15) 2008

nia zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz wykorzystanie
szans w miastach, obszarach wiejskich i obszarach, w których
występują naturalne utrudnienia rozwojowe.

terytorialnego polityki spójności. Postrzegana jest ona jako element przekrojowy, co wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na
skutki programów operacyjnych w zakresie promowania zrównoważonego i trwałego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miejskich. Komisja Europejska dostrzegając
znaczenie rozwoju miast w realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz konieczność włączenia idei zrównoważonego
rozwoju miast do głównego nurtu polityki spójności przyjęła
Komunikat do Rady i Parlamentu Europejskiego „Polityka spójności a miasta: wkład miast we wzrost gospodarczy i tworzenie
miejsc pracy w regionach”2. Jest to główny dokument pokazujący, iż Komisja Europejska dąży do tego, aby miasta miały swoje miejsce w strategicznych programach realizujących politykę
spójności. Chociaż regulacje odnośnie kształtowania polityki
miejskiej zawarte w rozporządzeniach dotyczących funduszy
strukturalnych nie mają charakteru obligatoryjnego, to istnieje ogromna presja ze strony Komisji Europejskiej na uwzględnianie wymiaru miejskiego w dokumentach programowych na
2007-2013.

W ten sposób do istniejących dotychczas dwóch elementów polityki spójności (gospodarczej i społecznej) zostało dodane brakujące ogniwo, jakim jest polityka spójności terytorialnej. Stanowi ona rozszerzenie dwóch pozostałych o aspekt przestrzenny.
Jej realizacja ma zapobiegać stanom nierównowagi terytorialnej.
Ma też przyczynić się do uwzględniania aspektu przestrzennego
w działaniach prowadzonych w ramach polityk sektorowych,
czy też polityki regionalnej. Polityka spójności jest także ważnym
instrumentem osiągania celów określonych w odnowionej Strategii Lizbońskiej. Jako jeden ze sposobów osiągania celów poprzez politykę spójności, w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty wymienia się promowanie zintegrowanego podejścia do
spójności terytorialnej. Polityka spójności powinna przyczynić
się do stworzenia społeczności zorganizowanych z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, poprzez zapewnienie,
iż kwestie gospodarcze, społeczne i dotyczące ochrony środowiska są odpowiednio uwzględniane w zintegrowanych strategiach na rzecz odnowy, ożywienia i rozwoju obszarów
miejskich i wiejskich. W Strategicznych Wytycznych Wspólnoty wyodrębniono oddzielny rozdział (5) „Terytorialny wymiar polityki spójności”, w którym zaznacza się, iż przy opracowywaniu programów i koncentracji zasobów na głównych
priorytetach, państwa członkowskie i regiony powinny zwracać szczególną uwagę na specyficzne okoliczności geograficzne
danego obszaru. Po raz pierwszy w strategicznym dokumencie
UE tak wyraźnie uwypuklone zostały zagadnienia racjonalnego
gospodarowania przestrzenią, urbanizacji, rozwoju miast i powiązań funkcjonalnych pomiędzy miastami a terenami wiejskimi. Zwrócono również uwagę na szczególne znaczenie polityki
miejskiej i zrównoważonego rozwoju miast dla rozwoju wspólnot lokalnych i regionalnych oraz na kluczową funkcję wielkich
miast-metropolii w rozwoju UE.

2. Idea zrównoważonego rozwoju miast w ramach
europejskiej polityki spójnosci a programowanie
operacyjne na poziomie regionalnym
2.1 Kluczowe dokumenty wzmacniające wymiar miejski
w programowaniu na lata 2007-2013
Wśród celów i zasad, na jakich opierają się Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności na lata 2007-2013, dokumentu Unii Europejskiej kierunkującego politykę spójności
w obecnym okresie programowania, znajduje się bezpośrednie
odniesienie do wymiaru terytorialnego polityki unijnej. Postrzegany jest on jako element przekrojowy, co wymaga zwrócenia
szczególnej uwagi na skutki programów w zakresie promowa-

W uzupełnieniu i wzmocnieniu problematyki rozwoju miejskiego zawartej w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty przyjęty został Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Euro-

2 Komunikat do Rady i Parlamentu Europejskiego „Polityka spójności
a miasta: wkład miast we wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w regionach” COM(2006) 385 z 12 lipca 2006 r.
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pejskiego „Polityka spójności a miasta: wkład miast we
wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w regionach”. Tym samym Komisja Europejska dodatkowo wskazała
na znaczenie rozwoju miast w realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz włączenia idei zrównoważonego rozwoju miast
do głównego nurtu polityki spójności (mainstreaming). Jest
to główny dokument pokazujący, że Komisja Europejska dąży
do tego, aby miasta miały swoje miejsce w strategicznych programach realizujących politykę spójności UE. Komisja stwierdza w tym komunikacie, iż nie istnieje jedna, słuszna droga prowadząca do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
Podejmowane działania mogą przybrać różnorodne formy
w zależności od specyficznych cech i potrzeb poszczególnych
obszarów miejskich. Wśród sugerowanych działań znalazły się
między innymi:
 podnoszenie atrakcyjności miast
 wspieranie łączenia miast w sieci
 wzmocnienie roli miast jako tzw. biegunów wzrostu
 promowanie przedsiębiorczości, innowacji i gospodarki
opartej na wiedzy (w tym wspieranie MŚP)
 tworzenie więcej i lepszej jakości miejsc pracy
 zmniejszanie nierówności między obszarami miast i grupami
społecznymi (w tym zwalczanie przestępczości i zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa u obywateli).

wych województw, stanowiących podstawę do programowania działań. Priorytety regionalne dotyczące rozwoju miejskiego powinny być ujmowane w ramach zintegrowanych planów
rozwoju miast. W rozumieniu także Komisji Europejskiej, takie zintegrowane plany powinny zawierać jasny opis kwestii dotyczących rozwoju miejskiego oraz propozycje działań, których
realizacja przyczyni się do wykorzystania potencjału miast jako
biegunów wzrostu / motorów rozwoju.
W regionalnych programach operacyjnych, przygotowywanych
i realizowanych przez samorząd wojewódzki, obok aspektów
związanych z podnoszeniem konkurencyjności regonów bardzo wyraźnie podkreśla się konieczność podnoszenia spójności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej, a także promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju. Niemal wszystkie
województwa uznają odnowę i ożywienie gospodarcze miast
i obszarów zdegradowanych za istotny czynnik stymulujący regionalne procesy rozwojowe. Stąd istotna rola miast
w programowaniu środków europejskich w polityce rozwoju
regionalnego, choć umiejscowienie polityki wobec miast w poszczególnych regionalnych programach operacyjnych jest zróżnicowane. Biorąc pod uwagę znaczenie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz wkład miast w rozwój regionalny,
powinno uwzględniać się w większym stopniu zwiększenie roli
programowania działań popierających regenerację obszarów
miejskich. Zasadniczą barierą jest ograniczoność środków finansowych na realizację przedsięwzięć rozwojowych i brak kapitału podwyższonego ryzyka, promującego przede wszystkim
wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Próbą wypełnienia tej luki jest propozycja odnawialnych instrumentów finansowych, których przykładem jest inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskiego JESSICA.

Dokument ten ma również na celu pomóc władzom krajowym,
regionalnym i miejskim w przygotowaniu programów w ramach
polityki spójności, tak aby należycie uwzględniały one problemy i szanse jakie tkwią w miastach. Promuje on także bardziej
strategiczne i bardziej zintegrowane podejście do rozwoju obszarów miejskich, które ma sprzyjać większemu otwarciu na
wzrost, zatrudnienie, integrację społeczną i jakość środowiska
naturalnego.

Inicjatywa JESSICA zakłada współpracę między Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim
Bankiem Odbudowy i Rozwoju mającą na celu wspieranie inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich w UE. Istotą inicjatywy jest finansowanie rozwoju miejskiego, w tym rewitalizacji obszarów miejskich poprzez połączenie
środków pochodzących z regionalnych programów operacyjnych z pożyczkami z międzynarodowych instytucji finansowych.
Ten mechanizm umożliwi władzom zarządzającym na szersze
wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego, a także innych
projektów, które wymagają dłuższego czasu dla zwrotu zainwestowanego w nich kapitału. JESSICA stanowi także szansę na
zmobilizowanie inwestycji prywatnych na rzecz rozwoju obszarów miejskich. Działanie inicjatywy opiera się o funkcjonowanie
specjalnych funduszy – w tym przypadku – funduszy rozwoju miejskiego lub funduszy powierniczych (holding funds). Fundusze powiernicze mają inwestować w kilka funduszy rozwoju
miejskiego, gwarantując w ten sposób kapitał własny, pożyczki i gwarancje. Natomiast fundusze rozwoju miejskiego mają
bezpośrednio inwestować w partnerstwa publiczno-prywatne
(PPP) i inne projekty o charakterze miejskim.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i Funduszu Spójności3 programy operacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, powinny zawierać w stosownych przypadkach także
informacje na temat podejścia do trwałego rozwoju obszarów
miejskich. Wymiar miejski jest szczególnie istotny w kontekście
regionalnych programów operacyjnych, gdzie od wzajemnych
relacji i zakresu współpracy miasta-region zależeć będzie skuteczność przedsięwzięć rozwojowych.
2.2 Programy operacyjne na lata 2007-2013
kierunkujące wsparcie dla polskich miast
W największym stopniu strumień wsparcia dla obszarów miejskich, rozumianego przede wszystkim jako pokonywanie problemów strukturalnych, przezwyciężania barier rozwojowych
na obszarach zdegradowanych, zakłada się w ramach regionalnych programów operacyjnych. Regionalna polityka wobec
miast powinna tworzyć integralny element strategii rozwojo-

2.3 Sieć współpracy URBACT

3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Z punktu widzenie rozwoju miejskiego ważne są nie tylko inwestycje i wspieranie infrastruktury miejskiej, ale także promowa-
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nie sieciowej współpracy miast i ułatwienie wymiany doświadczeń między władzami lokalnymi i regionalnymi oraz procesu
nauki pomiędzy osobami formułującymi kierunki polityki miejskiej oraz praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju
obszarów miejskich. Szerokiemu rozpowszechnianiu doświadczeń i przykładów dobrych praktyk zgromadzonych przez miasta służyć ma sieć współpracy URBACT. Zadaniem programu
jest pomoc decydentom i praktykom w miastach, a także zarządzającym programami operacyjnymi, w określeniu planów działań zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, które mogą
być wybrane do programów funduszy strukturalnych.
Jednym z głównych aspektów Programu URBACT jest rozwój
międzynarodowych sieci tematycznych tworzonych wokół jednego lub kilku tematów. Dzięki nim możliwy jest przepływ informacji oraz wymiana pozytywnych doświadczeń w zakresie
gospodarczej i społecznej rewitalizacji miast. Program daje
szansę do wymiany doświadczeń z miastami o podobnych
problemach czy uwarunkowaniach. Program URBACT powinien zatem przyczynić się do zwiększenia znaczenia i skuteczności działań w zakresie zwalczania ekonomicznych i społecznych problemów występujących w małych, średnich i dużych
miastach europejskich, z których każde ma własne, określone cechy charakterystyczne. Program powinien również pobudzać do refleksji na temat polityki Wspólnoty w obszarze
miast, wykorzystując konkretne, lokalne doświadczenia. Ta formuła umożliwia korzystanie z doradztwa międzynarodowych
ekspertów, a rezultaty prac w postaci propozycji rozwiązań danych problemów powinny zostać wykorzystane przy ubieganiu
się o dotacje z funduszy strukturalnych oraz przy realizacji tych
projektów.

��
Niewątpliwie różnorodne formy wsparcia rozwoju miejskiego
powinny mieć charakter zintegrowany. Zintegrowane podejścia prowadzą do możliwości lepszego planowania oraz przynoszą bardziej znaczące wyniki. Jasno określone cele, zadania,
przyjęte obowiązki, procedury monitorowania postępu inwestycyjnego, konsultacje publiczne, przegląd, audyt oraz sprawozdawczość to elementy zasadnicze dla skutecznego wdrażania środków. Jak się wydaje racjonalne powiązanie działań
inwestycyjnych z wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwoju
miejskiego powinno skutkować wzrostem efektywności i skuteczności działań.

mowania, zatem także sporządzania programów operacyjnych
na lata 2007-2013 cechuje większa niż dotąd elastyczność. Programy operacyjne mogą także określać ogólne ramy odnoszące
się np. do zestandaryzowanych, w stopniu stosownym do regionalnych i krajowych uwarunkowań, tzw. operacji dotyczących
zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich. W oczywisty
sposób zachęca się podmioty do podejmowania różnorodnych
form wspierania rozwoju miejskiego w zależności od specyficznych cech i potrzeb rozwojowych.
W wielu Regionalnych Programach Operacyjnych podkreśla się
znaczenie rewitalizacji4 jako istotnego czynnika wzrostu atrakcyjności miast w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Stymulowanie rozwoju miast powinno być priorytetowym
działaniem władz regionalnych.

3. Regionalne programy operacyjne szansą
na rewitalizację obszarów miejskich
Analizując w Polsce wielkość wydatków ze środków unijnych na
politykę rozwoju miejskiego w latach 2007-2013 należy uznać,
że podstawowymi dokumentami operacyjnymi nakierowanymi
na ten zakres interwencji są przede wszystkim regionalne programy operacyjne. To one są głównym źródłem finansowania
programów rewitalizacji w poszczególnych województwach.
Konstrukcja poszczególnych programów jest odmienna, choć
niemal wszystkie województwa dostrzegają potrzebę finansowania działań rewitalizacyjnych. Obowiązujące zasady progra-

4 Rewitalizacja rozumiana jako kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany
przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju,
w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.
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Zdecydowana większość samorządów wojewódzkich silnie akcentuje chęć wspierania odnowy, rewitalizacji i wzmocnienia
potencjału miast dedykując tym przedsięwzięciom odpowiednie osie priorytetowe regionalnych programów operacyjnych.
Do tej grupy należy zaliczyć następujące województwa:



nów i obiektów poprzemysłowych i powojskowych, zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów
lokalnych i zewnętrznych, a także odnowa zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych, w tym rewitalizacja substancji mieszkaniowej;
mazowieckie; celem priorytetu „Wzmacnianie roli miast
w rozwoju regionu” jest wykorzystanie potencjału endogenicznego miast dla aktywizacji społeczno-gospodarczej regionu poprzez poprawę stanu systemów komunikacji publicznej w miastach, odnowę obszarów zdegradowanych
i zagrożonych marginalizacją oraz wzrost atrakcyjności
miast poprzez rozwój kultury, turystyki i rekreacji;
opolskie; celem osi priorytetowej „Aktywizacja obszarów
miejskich i zdegradowanych” jest przede wszystkim nadanie
nowych funkcji społeczno-gospodarczych oraz ożywienie
obszarów miejskich i zdegradowanych dla zwiększenia ich
atrakcyjności przestrzennej i gospodarczej oraz stworzenia
warunków dla wzrostu zatrudnienia na tych terenach;
pomorskie; celem osi priorytetowej „Funkcje miejskie
i metropolitalne” jest rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych w głównych ośrodkach rozwojowych w oparciu
o integrację efektywnych i przyjaznych środowisku miejskich systemów transportu oraz aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich i podnoszenie atrakcyjności stref rozwojowych w miastach;
śląskie; celem osi priorytetowej „Zrównoważony rozwój
miast” jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej
województwa poprzez poprawę konkurencyjności ośrodków metropolitalnych oraz wielofunkcyjne wykorzystanie
zdegradowanych obszarów na terenach miejskich;
świętokrzyskie; celem osi priorytetowej „Wzmocnienie
ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” jest rozwój infrastruktury, poprawiający warunki dla zwiększania
inwestycji na obszarach podlegających restrukturyzacji oraz
w zdegradowanych miastach i dzielnicach miast, terenach
poprzemysłowych i powojskowych;
warmińsko-mazurskie; celem osi priorytetowej „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” jest wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania.

Do drugiej grupy zaliczają się województwa, które również
chcą wspierać miasta lub ich niektóre funkcje, ale uznają te działania jako jeden z elementów priorytetów RPO komplementarnych w zakresie infrastruktury ekonomicznej (lubelskie), rozwoju lokalnego i współpracy terytorialnej (lubuskie), spójności
wewnątrzregionalnej (małopolskie), działań proinnowacyjnych
i wspierania regionalnej przedsiębiorczości (podlaskie), restrukturyzacji i wzmocnienia potencjałów terytorialnych (wielkopolskie) oraz rozwoju funkcji metropolitalnych (zachodniopomorskie).

 dolnośląskie; głównym celem priorytetu „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska”
jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast województwa dolnośląskiego, na których nasilają się negatywne
zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan
fizyczny przestrzeni. Działania podjęte w ramach priorytetu prowadzić będą do rewitalizacji najbardziej zdegradowanej tkanki urbanistyczno-architektonicznej oraz wzmocnienia struktur społeczno-ekonomicznych;
 kujawsko-pomorskie; celem osi priorytetowej „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy” jest ożywienie gospodarcze i społeczne oraz odnowa
infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna zdegradowanych części miast, terenów i obiektów poprzemysłowych i powojskowych;
 łódzkie; celem osi priorytetowej „Odnowa obszarów miejskich” jest rewitalizacja substancji architektonicznej tere-

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych skierowane na
rozwój miast są regionalnie zróżnicowane. Zróżnicowanie wynika nie tylko z nadania przez niektóre województwa wysokiego priorytetu działaniom nakierowanym na wzmocnienie ośrodków miejskich, ale także ze zróżnicowania wielkości alokacji na
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Ryc. 1 Wysokość wydatków w ramach RPO [w mln EUR] na działania związane z rozwojem miast (opracowanie własne na podstawie danych ze Szczegółowych opisów osi priorytetowych RPO)

programy (zgodnego z ustalonym systemem podziału środków
na 16 regionalnych programów operacyjnych) – Rys 1.

230 mln EUR co stanowi prawie 13,5% alokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na program operacyjny tego województwa.

Największe kwoty odnotować można w województwie śląskim (województwo o najwyższym stopniu urbanizacji w kraju), małopolskim, mazowieckim i dolnośląskim, z kolei najmniejsze alokacje na ten cel odnoszą się do województwa opolskiego
(województwo o najniższym stopniu urbanizacji w kraju), zachodniopomorskiego, lubuskiego, natomiast w województwie
podlaskim nie zaplanowano bezpośrednio żadnych środków na
politykę miejską. O sile wsparcia świadczyć mogą także wielkości środków krajowych jakie w danym programie przeznacza się
na współfinansowanie.

4. Przedsięwzięcia w zakresie mieszkalnictwa
częścią działań rewitalizacyjnych
Z wydatkami na rewitalizację wiąże się także możliwość finansowania projektów z zakresu mieszkalnictwa. W latach 2007-2013 po raz pierwszy – tylko dla nowych krajów członkowskich – istnieje możliwość współfinansowania środkami
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego5 przedsięwzięć
związanych z mieszkalnictwem. Wydatki te są również zaprojektowane w regionalnych programach operacyjnych i nie mogą
przekraczać 3% całkowitej alokacji Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na dany program. Z tego źródła będą
mogły uzyskać wsparcie inwestycje, takie jak:
(1) renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych. Działania, które mogą być współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały ujęte w zamkniętym katalogu, który obejmuje:
– renowację wspólnych elementów konstrukcyjnych budynku: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna
i drzwiowa, klatka schodowa, korytarze wewnętrzne /
zewnętrzne, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, winda;
– usprawnienie (wymiana / remont) wszelkich instalacji
technicznych budynku;

Z analiz wyraźnie wynika, że szczególną formą wsparcia dla rozwoju miast jest ich rewitalizacja. W regionalnych programach
operacyjnych można wyróżnić szereg typów projektów, które służą rewitalizacji:
 przywracanie walorów użyteczności publicznej i gospodarczej terenom zdegradowanym, włączając w to rozwój obszarów poprzemysłowych i powojskowych
 zagospodarowanie centrów miast oraz zdegradowanych
dzielnic
 rozwój infrastruktury lokalnej, tworzącej warunki do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej zdegradowanych obszarów miast i dzielnic miast
 odnowa substancji mieszkaniowej.
Z całej kwoty alokowanej na regionalne programy operacyjne
na rewitalizację (zintegrowane projekty dla odnowy obszarów
miejskich / wiejskich) przeznacza się ponad 930 mln EUR, co
stanowi ok. 5,6% ogółu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wśród województw wyraźnie wyróżnia
się województwo śląskie, które na ten cel przeznaczyło ponad

5 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/
1999.
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Wydatki na kategorie alokacji (euro)
260 000 000
130 000 000
26 000 000
odnowa obszarów wiejskich
infrastruktura mieszkaniowa

Środki wsparcia per capita (euro/os.)
726 i więcej
531 do 726
435 do 531
392 do 435
poniżej 392

Rys. 2 Wydatki w Regionalnych Programach Operacyjnych według kategorii interwencji „Odnowa obszarów miejskich/wiejskich” oraz „Infrastruktura
mieszkaniowa” (opracowanie własne na podstawie RPO)

– działania podnoszące efektywność energetyczną budynku (termomodernizacja).
(2) przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych
budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych. Współfinansowane będą
działania związane z zaspokajaniem potrzeb społecznych
poprzez zapewnie lokali socjalnych dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub osób o szczególnych
potrzebach.

(i) porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego,
(j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.
Kwalifikowany obszar wsparcia powinien spełniać co najmniej
trzy kryteria z podanej wyżej listy, przy czym dwa muszą odnosić się do wymiaru społecznego, tj. zawierać się w katalogu od
(a) do (h). Na poziomie krajowym opracowane zostały wskaźniki opisujące te kryteria, co pozwoli w obiektywny sposób wyłaniać obszary wymagające rzeczywistego wsparcia. Jednocześnie
należy podkreślić, ostateczne decyzje o wyborze kryteriów
i wskaźników podejmują instytucje zarządzające danym regionalnym programem operacyjnym tj. Zarządy Województw.

W oparciu o Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej6 stosuje się kryteria dla wyznaczania obszarów wsparcia, na których mogą być realizowane działania z zakresu
mieszkalnictwa:
(a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
(b) wysoki poziom długotrwałego bezrobocia,
(c) niestabilne trendy demograficzne,
(d) niski poziom edukacji, znaczące braki w umiejętnościach
i wysoki odsetek osób porzucających szkołę,
(e) wysoki poziom przestępczości,
(f) szczególnie zniszczone otoczenie,
(g) niski poziom aktywności gospodarczej,
(h) wysoki udział imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych oraz uchodźców,

Warunkiem otrzymania wsparcia na wydatki związane z mieszkalnictwem jest zachowanie zasady kompleksowości działań
tzn. przedsięwzięcia w infrastrukturę mieszkalnictwa muszą być
objęte planem rewitalizacyjnym, w którym są zaprogramowane działania w sferze przestrzeni, społeczeństwa i gospodarki
zmierzające do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju.
Oznacza to, że najlepszym rozwiązaniem byłoby gdy instytucje
zarządzające regionami programami operacyjnymi wskazały poprzez swoją politykę miejską na obszarze swojego województwa miasta i / lub gminy wiejskie, dla których wsparcie byłoby
przewidziane, a z kolei one byłby zobowiązane do określenia
obszarów wsparcia w programach rewitalizacyjnych. Do zadań
instytucji zarządzającej należy także określenie szczegółowych
zasad wdrażania projektów polegających na wskazaniu możliwego zakresu wsparcia, zdefiniowaniu beneficjentów i określeniu dla nich poziomu dofinansowania.

6 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006
roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rys. 2 przedstawia strukturę wydatków w układzie regionalnym
obejmując wydatki według dwóch kategorii interwencji – Od-
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nowa obszarów miejskich / wiejskich oraz Infrastruktura mieszkaniowa. Nie wszystkie województwa przewidują wydatki odnoszące się bezpośrednio do infrastruktury mieszkaniowej,
a województwo podlaskie nie przewiduje nawet wydatków nakierowanych na działania rewitalizacyjne. Województwo mazowieckie jako jedyne przewiduje większy udział środków na
mieszkalnictwo niż na pozostałe działania na rzecz odnowy i rewitalizacji. Wartości dotyczące wydatków w ramach kategorii
interwencji zaprezentowano na tle alokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na regionalne programy operacyjne przeliczone na mieszkańca województwa. Najwyższe wartości przypadają na województwa wschodniej części
Polski: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

wanie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego zatrudnienia oraz
społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz ludności z uwzględnieniem zmian struktur demograficznych.
W perspektywie finansowej 2007-2013 stworzono ramy prawne zachęcające do uwzględniania potrzeb miast w programach
operacyjnych. Państwa, regiony i miasta mogą zatem, w ramach
udostępnionych instrumentów i funduszy, zadbać o to aby wymiar miejski został należycie uwzględniony, a przez to potencjał
miast dobrze wykorzystany. Okres programowy 2007-2013
umożliwia Polsce pełne wykorzystanie instrumentów polityki
spójności. Nacisk na rozwój miast, jaki jest widoczny w dokumentach strategicznych i mający swój oddźwięk w pakiecie legislacyjnym, daje szansę na realizację w ramach polityki spójności świadomej polityki miejskiej. Aby tak się stało, potrzebna
jest jednak koordynacja działań podejmowanych na wszystkich
szczeblach administracji – rządowej, regionalnej i lokalnej.

��
W obliczu szybkich przemian społeczno-gospodarczych w naszym kraju szczególnego znaczenia nabiera polityka zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Unia Europejska wspierając rozwój wspólnych,
zintegrowanych i zrównoważonych strategii mających na celu
ograniczenie wysokiej koncentracji problemów gospodarczych, ekologicznych oraz społecznych w obszarach miejskich.
Strategie te powinny propagować zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez działania takie jak: przyspieszenie
wzrostu gospodarczego, rekultywacja środowiska fizycznego,
rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, zachowanie i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, propago-
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Projekty rewitalizacji otoczenia
dworców i przystanków kolejowych
DR HAB. INŻ. ARCH. ZBIGNIEW K. ZUZIAK *

Terminal Miejski w Sztokholmie (Terminal Wazów – Vasaterminalen)4, największy projekt inwestycji budowlanej realizowany w Szwecji pod koniec lat osiemdziesiątych, zajmuje miejsce szczególne w „kolekcji” centrów zintegrowanego
transportu. Decyzja o zlokalizowaniu megastruktury komercyjno-usługowej nad główną stacją kolei wynikała z:

Rewitalizacja a nowe centra przy dworcach
kolejowych
Tezy
Projekty rewitalizacji otoczenia dworców i przystanków kolejowych stają się zalążkami nowych centrów miejskich.

 przekonania, że główny węzeł przesiadkowy w Sztokholmie
powinien być zarazem „najbardziej efektywną lokalizacją dla
koncentracji aktywności komercyjnych” (The Development
of Stockholm, 1989, s. 30),
 trudności w pozyskaniu terenów pod nową zabudowę komercyjną przy jednoczesnej potrzebie dalszej intensyfikacji zabudowy śródmiejskiej (stąd koncepcja wykorzystania przestrzeni nad koleją, ulicami, które można przekryć
płytą)5.
 zamiaru wykorzystania przestrzeni zintegrowanego transportu w strategii marketingowej miasta (lokalizacja strategiczna miejscem projektu, dzięki któremu Sztokholm wchodzi do sieci miast posiadających WTC – tzw. Światowe
Centrum Handlowe).

Pod pewnymi warunkami1, okoliczność ta może sprzyjać racjonalizowaniu struktury przestrzennej i formy urbanistycznej obszarów metropolitalnych2.
Określenie tych warunków jest zadaniem urbanistyki.
Objaśnienie
Projekty rewitalizacji otoczenia dworców i przystanków kolejowych stają się zalążkami nowych centrów miejskich. Spróbujmy wyjaśnić tą obserwację dwoma przykładami, które z powodzeniem można zaliczyć do klasycznego „kanonu” europejskich
projektów kojarzących proces rewitalizacji urbanistycznej z budowaniem policentryczności europejskich metropolii lub – jak
kto woli – ze wzmacnianiem potencjału „miejsc węzłowych”
w europejskiej sieci „przestrzeni przepływów”3.

Wzniesiona na płycie rozpiętej nad torami kolejowymi struktura wieloużytkowa jest kombinacją terminalu autobusowego, kompleksu biurowego typu WTC z centrum kongresowym
i obszernym programem usług towarzyszących, obejmujących
hotel, restauracje, usługi turystyczne itp.6 Przeszklony dach
przekrywający główny hall / promenadę i platformę dla autobusów nadaje bryle budynku wyraz charakterystyczny dla architektury: „high-tech”, jednocześnie wnętrze to uzyskało w ten
sposób nastrój lekkości, jaki spotykamy w najnowszych przykładach architektury podróży. W tym przypadku skojarzono

* Politechnika Krakowska, Wydział Architektury
1 Głównym warunkiem jest to, aby projekty takie były prowadzone
w myśl zintegrowanej formuły projektowania i planowania urbanistycznego.
2 Jest to zmodyfikowana wersja tezy rozprawy doktorskiej wykonanej – pod moim kierunkiem – przez D. Ogrodnika. Tezę tą sformułowano: „Rewitalizacja otoczenia dworców i przystanków kolejowych może być okazją do poprawy logiki strukturalnej centrum
miasta i jego śródmieścia oraz wyartykułowania cech charakterystycznych dla „przestrzeni podróży”. Warunkiem tych zmian jest
konsekwentne wdrażanie odpowiedniej strategii integrowania sieci przestrzeni publicznych”. Por.: Daniel Ogrodnik, „Problemy rewitalizacji terenów w otoczeniu dworców i przystanków kolejowych”, Projekt badawczy 4 T07F 017 30, finansowany ze środków
na naukę w latach 2006-2007. wykonany w Zakładzie Projektowania Miast i Planowania Przestrzennego, Instytut Projektowania
Miast i Regionów, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.
3 Por.: Castells M., „Społeczeństwo sieci”, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007.

4

Źródła: Building Stockholm (1986, s. 90-91); Swedish Planning
Fredlund (1991, s. 90-91) The Development of Stockholm (1989,
s. 30).
5 Jest to charakterystyczny rys strategii rewitalizacji śródmieścia
Sztokholmu.
6 Terminal autobusowy liczy 13 tys. m2 p.u., a pow. biur i usług kongresowych 55 tys. m2. Rocznie przemieszcza się tutaj ponad 6 mln
pasażerów. Biura zatrudniają ponad 2,5 tys. osób.
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tradycje „klasycznych”, europejskich dworców kolejowych7
z rozpowszechnioną na kontynencie amerykańskim koncepcją
przestrzeni publicznej typu: atrium, plazas i mall (promenada,
galeria). Jednak porównując główną przestrzeń Vasaterminalen
z przykładami przestrzeni publicznej w megastrukturach amerykańskich należy zwrócić uwagę na istotne różnice.
Sformułowana dla amerykańskich projektów mega strukturalnych zasada „drzewa dostępności”8 nie mogła tu znaleźć pełnego odzwierciedlenia w przestrzennej formie urbanistycznej ze
względu na rygorystycznie przestrzeganą w planach Sztokholmu
zasadę ochrony sylwety miasta. Spowodowało to ograniczenia
wysokości, a zarazem intensywności zabudowy. Można zatem
traktować Cityterminalen jako przykład „europejskiego wydania” megastruktury – wyraz kompromisu między tendencją do
maksymalizacji użytkowania w miejscach o największej dostępności komunikacyjnej a rygorami ochrony konserwatorskiej9.
Euralille – metropolitalne centrum wieloużytkowe zintegrowane z kontynentalnym węzłem transportowym jest jednym
z największych centrów zintegrowanego transportu w Europie10. Jego układ funkcjonalno-przestrzenny jest rozwiązaniem
swego rodzaju „węzła gordyjskiego”, splecionego przez linie
kolejowe, trasę metra, tramwaju, autostradę, ulice i mnogość
powiązań pieszych Punktem strategicznym całego układu jest
stacja TGV Lille – Europa, a w kompozycji urbanistyczno-architektonicznej projektu wyróżnić można następujące zespoły:
 megastrukturę spinającą dwie stacje kolejowe: TGV Lille
– Europa i regionalną stację Lille – Flanders płaską, horyzontalną bryłę centrum handlowo-usługowego Euralille
Centre i kontrastującymi z nią wieżami biur, banków, organizacji ubezpieczeniowych oraz WTC. Bryłą niejako wyrastającą pionowo ze stacji TGV i akcentującą w ten sposób jej
kluczowe znaczenie w całości kompozycji jest 20-kondygnacyjna wieża Credit Lyonais,
 centrum wystawowo-kongresowe – z przeznaczeniem
również dla imprez rozrywkowych, nazwane nieco patetycznie Lille Grand Palais, zdolne pomieścić w jednej
hali ok. 5,5 tys. widzów i wyposażone w parking na 1200
stanowisk,
 park miejski – obszar zieleni (ok. 10 ha) wiążący megastrukturę z kolejnym kompleksem handlu, mieszkań i usług
– w dzielnicy Le Madaleine.

Rem Koolhaas, generalny projektant Euralille, podjął tu próbę
sprawdzenia w praktyce wypracowanego przez siebie modelu
nowej formy urbanistycznej: centrum metropolii ukształtowanego zgodnie z zasadami nowego modernizmu. Wyznacznikami
tej formy miały być następujące hasła: integracja, aktywność, żywotność, ruch, akceptacja zatłoczenia, spontaniczność, a nawet
sztuczność. Fascynacja Koolhaasa Manhattanem odzwierciedla
się również w roli, którą w jego kompozycji urbanistycznej odgrywa infrastruktura transportowa11.
Konkluzja
W omawianych projektach znajdujemy wspólną cechę: ich autorzy odnajdują w procesie rewitalizacji okazję do projektowania miasta; do świadomego budowania formy urbanistycznej
w skali wykraczającej poza pojedyncze „pola operacyjne” składające się na dany program rewitalizacji. W rezultacie, przestrzeń metropolitalna staje się bardziej policentryczna i lepiej
powiązana.

7

Por. Building Stockholm (1986, s. 90). Autorami projektu terminalu miejskiego są: Arken, A&C, Erskine, Tengbom (Swedish Planning, 1991).
8 Por. Z. Zuziak, 1998, op. cit.
9 Por. Z. Zuziak, 1998, op. cit.
10 Na obszarze ok. 40 ha (wielkość ta dotyczy etapu ukończonego
w 1994. Łącznie z II etapem, obszar Euralille będzie liczył ok. 70
ha) i kosztem ok. 1,1 mld USD wkomponowano tutaj w przestrzeń
komunikacyjną duże centrum handlowo-usługowe (100 tys. m2),
wieże biurowe (45 tys. m2), hotele, Światowe Centrum Handlowe (WTC), centrum wystawowo-kongresowe, mieszkania (6 tys.
m2), szkołę biznesu (dla 1000 studentów), domy studenckie i parkingi (ok. 6 tys. stanowisk). W sumie obiekty kubaturowe oferują
ok. 300 tys. m2 pow. użytkowej.

11 Por. Z. Zuziak, 1998, s. 50-54; Także: Zuziak Z. K., Nowe Przestrzenie podróży: Przestrzenie publiczne węzłów transportu, [w:] M.
Kochanowski (pod redakcją) Przestrzeń publiczna miasta industrialnego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2002.; II-gie
wydanie: 2005. także.: J. Kopietz-Unger, 2006, s.228-230.
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alizowanych w Zjednoczonym Królestwie ramach regionalnego
projektu Thames Gateway. Do tego swoistego „klubu” dołączył
Wiedeń swoim ambitnym projektem rewitalizacji otoczenia
dworców: Sudbahnhof i Ostbahnhof i budowy nowego dworca centralnego o pompatycznej nazwie Europa MItte Bahnhof,
wraz z nową dzielnicą mieszkaniowo-usługową o zróżnicowanym i dobrze wyważonym programie użytkowania.
Do najciekawszych, a zarazem udanych projektów ożywiających przestrzeń śródmieścia zalicza się przebudowa dworca kolejowego w Kolonii12, której towarzyszyła modernizacja
otoczenia – także od strony słynnej katedry kolońskiej, gdzie:
„zrealizowano nową płytę z miejscami wypoczynku, przebudowując schody, poprawiono przejścia do centrum od strony
dworca”13. Interesującym, a jednocześnie wywołującym dyskusje jest aktualnie realizowany projekt przebudowy pochodzącego z lat 60. ubiegłego stulecia centrum usługowego przy Pragerstrasse w Dreźnie, któremu to przedsięwzięciu towarzyszy
zakrojona na szeroką skalę modernizacja dworca głównego14.
Na uwagę zasługuje również modernizacja dworca głównego
w Lipsku, która z czasem będzie istotnym elementem projektowanego z rozmachem – zwłaszcza w zakresie infrastruktury transportowej – planu rewitalizacji tej części śródmieścia.
Śmiałością rozwiązań urbanistycznych imponuje również zapoczątkowany w latach 80. projekt rewitalizacji znany pod nazwą
„Stuttgart 21”15.
Wymieniając projekty nowych centrów metropolitalnych powiązane funkcjonalnie i kompozycyjnie z dworcami i przestankami kolejowymi nie sposób pominąć dokonań jakimi w tej materii mogą poszczycić się władze i mieszkańcy Berlina, a także
instytucje odpowiedzialne za realizację programu modernizacji
niemieckich kolei. Oprócz takich „sztandarowych realizacji” jak:
Sony Center, Potsdamer Platz i dworzec główny Hauptbahnhof
Lehrter Bahnhof, którym to projektom poświęcono już sporo
miejsca w literaturze przedmiotu, uwagę należy zwrócić na intensywne przygotowania prowadzone w związku z projektem
rewitalizacji Alexander Platz w Berlinie16.

Europejskie miasta „przesiadają się na kolej”
Nie ma większej przesady w powiedzeniu, że europejskie miasta powoli acz konsekwentnie „przesiadają się na kolej”. Wysiłkiem władzy publicznej, deweloperów i licznej rzeczy ekspertów działających na polu urbanistyki w strategiach odnowy
miast europejskich zaznacza się coraz wyraźniej nurt, w którym
konsekwentnie kojarzone są trzy, ważne wątki polityki miejskiej: rewitalizacja / regeneracja zdegradowanych obszarów,
budowa nowych centrów miejskich i nowa, proekologiczna polityka transportowa. Potwierdzeniem tej tendencji są projekty
rewitalizacji otoczenia dworców kolejowych.

12 Wnikliwego omówienia niemieckich projektów przebudowy otoczenia dworców kolejowych dokonuje J. Kopietz-Unger, op. cit.,
s. 223-224.; por.: także D. Ogrodnik, op. cit.
13 J. Kopietz-Unger, op. cit. s.224.
14 Por. D. Ogrodnik, 2007, op. cit.
15 Przedsięwzięcie to zakłada budowę nowego dworca i węzła kolejowego pod poziomem terenu, przebudowę terenu zabytkowego
dworca i budowę nowego centrum oraz dzielnicy mieszkaniowo-usługowej na terenach zajmowanych przez kolej; w rejonie dotychczasowego dworców: osobowego i towarowego. W tym przypadku, zmiany w układzie politycznym i sytuacji na rynku nieruchomości
(spadek popytu na powierzchnie biurowe) spowodowały blokadę
realizacji tych planów. Por.: J. Kopietz-Unger, op. cit. s.227-8; także; D. Ogrodnik, op. cit., s. 90-91.
16 Analizę projektów odpowiadających kolejnym fazom rewitalizacji
otoczenia Alexanderplatz przeprowadza w swojej rozprawie doktorskiej D. Ogrodnik; op. cit., s.123-132. Te kolejne fazy to: powojenna odbudowa przeprowadzona według doktryny modernistycznej ale w wydaniu socrealistycznym; koncepcje przebudowy
wyłonione w międzynarodowym konkursie z 1993r.; ich konkretyzacja w ramach programu rewitalizacji.

Przykładem takich działań są programy i projekty, w wyniku
których w miastach niemieckich, francuskich, brytyjskich, holenderskich, hiszpańskich czy szwajcarskich, na terenach kolejowych – często w sąsiedztwie modernizowanych dworców – powstają nowe centra miejskie. Wysoki priorytet dla
tego rodzaju przedsięwzięć znajdujemy również w dokumentach planistycznych i w przestrzeni fizycznej metropolii skandynawskich: w Kopenhadze, Sztokholmie, Oslo i Helsinkach
(Pasila). Znaczny wpływ na twórcze poszukiwania rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych w przestrzeni pokolejowej wywarły duże projekty urbanistyczne realizowane w Paryżu (muzeum sztuki w dawnym dworcu D’Orsay, Biblioteka Narodowa
w pobliżu Gare de Austerlitz) czy zrealizowany w ramach rewitalizacji londyńskich Dockland, Canary Wharf; nie mówiąc już
o całej serii projektów rewitalizacji terenów po-kolejowych re-
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Nowe centra miejskie powstające w okolicy stacji kolejowych
i węzłów transportu publicznego stają się przedmiotem licznych studiów i analiz. Wyprowadzane z nich wnioski dowodzą
strategicznego znaczenia tych projektów w przestrzeni metropolitalnej: roli jaką odgrywają w budowaniu policentryczności
europejskich struktur metropolitalnych i związku tej polityki ze
strategiami rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej a także nową
polityką transportową. W tym kontekście, analiza tych przykładów nabiera istotnego znaczenia dla polskich miast i obszarów
metropolitalnych.
Od kilkunastu lat, w Zakładzie Projektowania Miast i Planowania Przestrzennego, Instytutu Projektowania Miast i Regionów,
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prowadzone
są na ten temat prace badawcze oraz studialno-projektowe. Temat ten jest również od dłuższego czasu przedmiotem studenckich projektów kursowych i dyplomowych.
Zagadnieniom rewitalizacji przestrzeni miejskiej w otoczeniu
dworców i przystanków kolejowych i problemom projektowym powstającym w tych miejscach zalążkom nowych centrów
miejskich poświęcono w Polsce kilka konferencji naukowych17.

Rewitalizacja przestrzeni przydworcowej a logika
formy urbanistycznej
Rewitalizacja a forma urbanistyczna
„Rewitalizacja miast” należy do tych pojęć, które z upływem
czasu „obrastają” nowymi treściami. W miarę jak hasło to zyskuje na popularności ogarnia zakresem znaczeniowym coraz
to szersze obszary penetrowane przez różne dyscypliny kształtujące nową tożsamość urbanistyki. Do klasycznych już komponentów urbanistyki stanowiących podbudowę projektowania
urbanistycznego i planowania przestrzennego dochodzą coraz to nowe, zajmujące się zarządzaniem rozwoju miasta i planowaniem oraz projektowaniem przedsięwzięć rozwojowych
w różnych sektorach życia miejskiego. W rezultacie, funkcjonuje wiele definicji rewitalizacji, a każda z nich proponuje nieco odmienne spojrzenie na ten proces. Akcentują one różne
aspekty „ożywiania przestrzeni miejskiej”.

Zmiany strukturalne zachodzące w wyniku operacji ożywiających przestrzeń miejską prowadzą do krystalizowania się nowych form przestrzennych postrzegalnych w skali urbanistycznej; dlatego wśród efektów rewitalizacji należy również
uwzględniać jej wpływ na formę urbanistyczną. Przy ocenie
tej nie powinno zabraknąć również kryteriów estetycznych,
które w tradycji projektowania miast wiążą się z kompozycją
urbanistyczną.
„Forma urbanistyczna” to postrzegalny układ kształtów i relacji pomiędzy fizycznymi elementami budującymi przestrzeń życia miejskiego na obszarze będącym przedmiotem naszego
zainteresowania. Forma urbanistyczna jest „ekspresją” / wyrazem procesów urbanizacyjnych i innych zjawisk zachodzących
w strukturach miejskich. W takim ujęciu interesują nas nie tylko geometryczne cechy przestrzennej struktury miasta, jej cechy estetyczne i artystyczne, ale także czynniki wpływające na
strukturalne, czyli konstrukcyjne cechy przestrzeni miejskiej
i „morfologię” tkanki miejskiej. Innymi słowy, interesują nas
wzajemne relacje pomiędzy strukturą przestrzenną, „fizjonomią” i „fizjologią” organizmu miejskiego.

„Rewitalizacją urbanistyczną” nazywam skoordynowane działania inwestycyjne sektorów publicznego i prywatnego, podejmowane w odpowiedzi na odczuwalny w skali urbanistycznej
spadek aktywności życia miejskiego i towarzyszącą temu degradację tkanki urbanistycznej. Działania te powinny mieć cechy strategii ukierunkowanej na cele społeczne, ekonomiczne
i kulturalne. Strukturalne efekty tych przedsięwzięć powinny
być trwałe i mają się wyrażać wzrostem wartości przestrzeni
miejskiej ocenianym odpowiednio do tych celów.

W kategoriach funkcjonalno-przestrzennych i kompozycyjnych
na logikę projektu urbanistycznego wpływa spójność decyzji
wyznaczających:
 geometrię układu powiązań i odpowiadającą mu geometrię
sieci przestrzeni publicznych;
 artykulacje miejsc węzłowych poprzez skupianie programu
użytkowego i koncentrowanie odpowiadających mu brył
w miejscach o najlepszej dostępności.

17 Aktualnie, temat ten znajdzie również swoje odzwierciedlenie
w referatach przygotowywanych w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej nt: „Transport a logika formy urbanistycznej. Nowe
projekty dla polskich metropolii”.
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Strategiczne i strukturalne aspekty rewitalizacji
urbanistycznej. Teoria i praktyka

mu funkcjonowaniu, przyrodniczych, społecznych, kulturowych
i technologicznych komponentów życia miejskiego.

W teorii urbanistyki18, strukturalne aspekty formy urbanistycznej traktuje się jako ważny element koncepcji rozwoju miasta.
Dotyczy to również strategii rewitalizacji urbanistycznej. Oznacza to, że aby strategię rewitalizacji urbanistycznej uznać jako
racjonalną należałoby ocenić wpływ odpowiadających jej projektów na logikę struktury urbanistycznej. Ujmując rzecz inaczej: ocena projektów rewitalizacji wymaga oceny logiki ich
strukturalnych efektów. Postulat ten zawiera trzy, pozornie
oczywiste założenia19:
 urbanistyczną strukturę przestrzenną powinno cechować
uporządkowanie, które można nazwać strukturalną logiką
formy miejskiej;
 logikę tą daje się zinterpretować w postaci zasad;
 strategie rewitalizacji urbanistycznej powinny być w miarę
spójne z tymi zasadami.

Wpływ transportu na logikę formy urbanistycznej
Nowe centra usługowe powstające na terenach przystacyjnych
lub w sąsiedztwie innych ważnych węzłów transportu publicznego20 są dowodem na znaczenie czynnika komunikacyjnego
i prawa koncentracji w przebudowie przestrzennych struktur
miejskich dokonującej się w ramach rewitalizacji miast. Przykłady te wskazują również na znaczącą rolę projektowania urbanistycznego w zarządzaniu tym procesem.
Zasady budowania miejskiej struktury przestrzennej / formy
urbanistycznej:
 intensyfikacja zabudowy w miejscach o najlepszej dostępności;
 zasada „drzewa dostępności”;
 wzmacnianie i rozwijanie powiązań strukturalnych (wewnętrznych i zewnętrznych);
 budowanie sieci przestrzeni publicznej.

Co buduje logikę formy urbanistycznej? Istnieje współzależność
między logiką struktury i formy. Logiczna struktura przestrzenna układu urbanistycznego to struktura sprzyjająca optymalne-

Doświadczenie uczy, że prowadzenie projektów rewitalizacji
bez odpowiedniej podbudowy strategicznej oraz analiz i stu-

18 Por.: S. Gzell, Miejsce struktury przestrzennej miasta w strategii jego
rozwoju, [w:] E. Węcławowicz-Bilska, Z. Zuziak (pod redakcją), Planowanie przestrzenne a wyrównywanie szans w obszarach rozszerzonej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2005.
19 Por.: Z. Zuziak, op. cit., s. 126.

20 Z tego powodu zwane są czasem węzłami integracyjnymi lub centrami zintegrowanego. Por. Z. Zuziak, Kolej a racjonalizacja miejskiej
struktury przestrzennej – między teorią a praktyką, [w:] D. Załuski
(pod redakcją), Dworzec kolejowy w strukturze miasta, Biblioteka
Urbanisty, Wyd. Urbanista, Warszawa, 2006, s. 10-19.
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metropolii. Warto więc przy tej okazji zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie dla logiki struktury przestrzennej i formy urbanistycznej niosą krótkowzroczne działania podporządkowane
nazbyt wąsko rozumianej strategii ożywiania przestrzeni; strategii, w której komercjalizacja dominuje nad pozostałymi czynnikami kształtującymi logikę miejskiej struktury i wpływającymi
na jakość życia miejskiego23.

diów strukturalnych w skali miejskiej – a nawet metropolitalnej
– grozi marnotrawstwem kapitału i potencjału rozwojowego
miasta. Problem ten dotyczy wielu przypadków inwestowania
na terenach dotkniętych zjawiskami degradacji21.
W miastach „Starej Unii” rewitalizacja jest zazwyczaj okazją
do porządkowania przestrzeni miejskiej wg projektów urbanistycznych i strategicznych scenariuszy budowanych ze świadomością wpływu operacji urbanistycznych na logikę przestrzennej struktury miasta. Poszczególne przedsięwzięcia składają
się na „projekt miejski” podporządkowany czytelnej idei, która nosi również znamiona kompozycji urbanistycznej22. Rzecz
w tym, by takie myślenie dotarło tam, gdzie podejmowane są
decyzje o znaczeniu strategicznym dla polskich miast.

Krakowskie Centrum Komunikacyjne
i Galeria Krakowska a problemy
rewitalizacji otoczenia Dworca Głównego w Krakowie
Tereny Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego (KCK) i Galerii Krakowskiej należą do najbardziej atrakcyjnych lokalizacji
w Krakowie. Położony w najbliższym sąsiedztwie Starego Miasta obszar realizowanego przez ponad 30 lat projektu obejmuje tereny, na których znajdują się: dworzec kolejowy, dworzec
PKS oraz liczne przystanki miejskiej komunikacji tramwajowej

Projekty rewitalizacji terenów pokolejowych
a nowe centra polskich miast
Można przypuszczać, że w najbliższej dekadzie realizacja projektów przebudowy otoczenia dworców kolejowych zacznie
wyraźniej wpływać na przestrzeń polskich miast – zwłaszcza

23 Dałem temu wyraz w swoich publikacjach: Nowe Przestrzenie podróży: Przestrzenie publiczne węzłów transportu, [w:] M. Kochanowski (pod redakcją) Przestrzeń publiczna miasta industrialnego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2002.; II-gie wydanie:
2005; Wielko przestrzenne projekty inwestycyjne w strefach śródmiejskich, [w:] Tadeusz Markowski (pod redakcją), Wielkoskalowe projekty inwestycyjne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności
polskiej przestrzeni, Biuletyn KPZK PAN Zeszyt 210 Jubileuszowy
z okazji 45-lecia KPZK PAN, Warszawa, 2004; Kolej a racjonalizacja miejskiej struktury przestrzennej – między teorią a praktyką,
[w:] D. Załuski (red), Dworzec kolejowy w strukturze miasta, Wyd.
Urbanista; Warszawa, 2006.

21 Por.: Z. K. Zuziak, Rewitalizacja a urbanistyka strategiczna, [w:] Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych: innowacja i dobra praktyka; Materiały konferencji; Politechnika Krakowska, Kraków, 30 maja -1 czerwca 2007.
22 Do najbardziej znanych przykładów tego rodzaju myślenia urbanistycznego zalicza się operacje urbanistyczne prowadzone w ramach
programu rewitalizacji miasta Nantes. Por.: Nantes, La Loire dessine
le projet, Projet Urbain, Editions De La Villette, 2003.
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połowy lat 90., na kolejne koncepcje urbanistyczne KCK zasadniczy wpływ miały wysiłki władz miasta aby pozyskać inwestora
strategicznego. Rozpisany w 1995 r. konkurs urbanistyczny doprowadził do przyjęcia tzw. Planu Koordynacyjnego KCK, w którym rozwinięto ustaloną w planie ogólnym miasta koncepcję
zagospodarowania obszarów wokół dworca kolejowego jako
centrum wielofunkcyjnego. W drodze przetargu zdecydowano
się wyłonić prywatnego inwestora, który w zamian za możliwość wybudowania komercyjnej części KCK współfinansowałby inwestycje infrastrukturalne. Przetarg wygrała oferta amerykańskiej firmy Tishman Speyer Properties27. Pojawiła się szansa
modernizacji dotychczasowego układu komunikacyjnego, zbudowania nowoczesnych dworców kolejowego i autobusowego oraz uporządkowania terenów przydworcowych. TSP jako
inwestor strategiczny został zobowiązany przez Zarząd Miasta
Krakowa do sporządzenia Koncepcji Zagospodarowania Tere-

27 Jedna z największych na świecie firm deweloperskich, która zaproponowała realizację dwuetapowego projektu obejmującego budowę obiektów kubaturowych (hotele, banki, biura, centrum kongresowe, Multikino, pasaże handlowe i kubaturowe) o wartości
750 mln USD. Projekt ten nazwany został przez inwestora Nowym
Miastem. Planowano także przy udziale finansowym gminy Kraków
połączenie w jeden wielki kompleks dworca kolejowego, dworca
autobusów dalekobieżnych i miejskich, oraz terminala łączącego
dworzec z lotniskiem międzynarodowym.

i autobusowej. W pobliżu KCK kampusy swoje mają Politechnika Krakowska i Akademia Ekonomiczna. Historia przebudowy otoczenia Dworca Głównego w Krakowie liczy ponad 40 lat
i splata się z ewolucją idei tzw. Nowego Centrum Krakowa24.
Kolejne wersje koncepcji architektoniczno-urbanistycznych
„okrawały” stopniowo program zabudowy centrum i zasadniczo zmieniały założenia modelowe „nowego centrum” odchodząc od początkowych założeń akcentujących problem integracji tej części tkanki śródmiejskiej na kierunku W-Z.
W połowie lat siedemdziesiątych rozpoczęto przebudowę stacji, budowę nowego dworca. Do roku 1989 zdołano wybudować płytę parkingową nad torami, zmodernizować perony, wybudować konstrukcję dworca podziemnego oraz rozpocząć
budowę tuneli – tramwajowego oraz samochodowego. Obecnie można już mówić o zalążkach struktury przestrzennej węzła
integracyjnego, którego elementami krystalizacyjnymi są: układ
komunikacyjny KCK wraz z odpowiednią infrastrukturą techniczną oraz centrum komercyjne zwane „Galerią Krakowską”.
Jej inwestorem jest firma developerska ECE25 znana z podobnych przedsięwzięć zrealizowanych w wielu miastach niemieckich26, a także we Wrocławiu i w Łodzi. Począwszy od drugiej

24 Projekty te opisałem w kilku publikacjach – ostatnio w: Zuziak Z.
(2004).
25 Wcześniej, projektowanie inwestycyjne tego wielko powierzchniowego zespołu handlowo-usługowego promowanego pod marketingową nazwą: Nowe Miasto, prowadziła firma deweloperska Tishman-Speyer Properties.
26 Między innymi w Lipsku i w Dreźnie.
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nu. Zatwierdzono ją w 1998 roku. W 1999 r. zatwierdzone
zostało Studium Komunikacyjne, co pozwoliło na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Cele
projektu określono jako podjęcie działań służących unowocześnieniu centrum Krakowa przez rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej i technicznej oraz zwiększenie potencjału komercyjnego śródmieścia dzięki realizacji wielofunkcyjnego centrum
komercyjnego.
Głównym właścicielem terenów Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego był Skarb Państwa, jednak grunty Skarbu Państwa znajdowały się w wieczystym użytkowaniu różnych instytucji w tym: PKP, Poczty Polskiej oraz Ministerstwa Obrony
Narodowej. Zasadnicza część terenów (ok. 12 ha) pod inwestycje „Nowego Miasta” przewidziane do realizacji przez firmę
Tishman Speyer Properties pozostawała w wieczystym użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych. Podstawowym problemem
opóźniającym podjęcie inwestycji było pozyskanie tych terenów w toku dokonującej się restrukturyzacji PKP. Nie bez znaczenia były tu zmiany władz samorządowych, a także różnice
zdań w podejściu do wyceny wartości gruntów28.
Realizowane lub przygotowywane do realizacji przez gminę Kraków inwestycje infrastrukturalne KCK obejmowały budowę:
 linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju wraz obszarowym
sterowaniem ruchem oraz przebudową Ronda Mogilskiego
i modernizacją Ronda Kotlarskiego;
 linii tramwajowej od ulicy Basztowej / Lubicz do Politechniki (dł. 1 050 m – włączenie do linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju );
 nowego Centralnego Dworca Autobusowego po stronie
wschodniej dworca kolejowego w ramach spółki z udziałem
wojewody, gminy Kraków oraz PKS;
 tunelowego połączenia drogowego pod Dworcem Głównym
łączącego ul. Wita Stwosza z ulicą Nową Pawią (dł. 500 m,
w tym odcinek tunelowy 250 m);
 ulicy Nowej Pawiej (460 m) oraz modernizację istniejącej ulicy Pawiej (420 m);
 ulicy Wita Stwosza stanowiącej domknięcie drugiej obwodnicy oraz dojazd do centralnego dworca autobusowego i parkingu strategicznego.

Praktycznie dopiero w końcu 2002 r. firma Tishman Speyer
Properties uzyskała możliwość dysponowania całością terenów
inwestycyjnych niezbędnych pod „Nowe Miasto”29. W 1993 r.
dla zarządzania terenami inwestycyjnymi KCK utworzono spółkę „Krakowskie Centrum Komunikacyjne” z udziałem wojewody krakowskiego, PKP i gminy Kraków. W styczniu 2003 r. TSP
zawarł finalną umowę z gminą Kraków w sprawie zamiany nieruchomości niezbędnych pod inwestycje komercyjne TSP30.

28 W związku z koniecznością przeniesienia dworca autobusowego
PKS ze strony zachodniej na wschodnią stronę KCK niezbędna była
umowa z PKS. Dość długo trwały także negocjacje w sprawie nieruchomości Poczty Polskiej.
29 Mimo problemów w pozyskiwaniu nieruchomości oraz występujących opóźnień przedsięwzięcie przyniosło nowe doświadczenia i rozwiązania dla formuły partnerstwa publiczno – prywatnego. Dla realizacji projektu Tishman Speyer Properties utworzył
z Miastem w 1998 r. spółkę TST Polska 1 Sp. z o.o., do której Miasto wniosło tereny o wartości 11,2 mln zł. W projekcie „Nowego
Miasta” przewidywano budowę obiektów kubaturowych o wartości 750 mln USD.
30 W latach 1999-2002 przedsięwzięcia podejmowane w obszarze
KCK przez gminę Kraków dotyczyły inwestycji komunikacyjnych,
natomiast działania dewelopera, tj. firmy Tishman Speyer Properties koncentrowały się na przygotowaniu projektowym inwestycji, pozyskaniu terenów będących we władaniu PKP i innych właścicieli (Poczta Polska), negocjacjach z PKS w sprawie przeniesienia
dworca autobusowego oraz pracach rozbiórkowych i niwelacyjnych. Inwestycje infrastrukturalne KCK są finansowane i prowadzone głównie przez Miasto Kraków. Co prawda, zgodnie z ustaleniami postępowania ofertowego, firma TSP zobowiązała się do
współfinansowania inwestycji komunikacyjnych w obszarze KCK
na kwotę 28 mln USD, jednak nakłady te podlegać miały zwrotowi
np. w formie umorzenia podatku od nieruchomości użytkowanych
przez TSP. Współpraca partnerska w ramach projektu KCK obejmuje także PKS i Urząd Marszałkowski. Dotyczy to zadań inwestycyjnych związanych z przeniesieniem centralnego dworca autobusowego na wschód od dworca kolejowego.

Ponadto, w ramach KCK prowadzi się:
 modernizację fragmentów ulic przyległych do Dworca Głównego (ul. Kurniki, z przystankiem końcowym autobusów
miejskich, ul. Ogrodowej, ul. Warszawskiej);
 rozbudowę i modernizację systemów uzbrojenia: wodociągowego, kanalizacyjnego, ciepłowniczego i elektroenergetycznego.
W ostatnim dziesięcioleciu koncepcja programowo-przestrzenna zespołu urbanistycznego KCK – „Nowe Miasto” / Galeria
Krakowska podlegała istotnym przeobrażeniom. W kolejnych
wersjach projektowych „Nowego Miasta” stopniowo ograniczano wielkość i różnorodność programu użytkowego funkcji
komercyjnych. Wprowadzono także zmiany w układzie funkcjonalno-przestrzennym w związku z relokacją dworca autobusowego PKS. Nastąpiły również istotne i niestety niekorzystne
zmiany w sposobie kształtowania przestrzeni publicznych.
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wanej koncepcji programowo-przestrzennej, obejmującej łącznie obszar KCK i strefy sąsiadujące i uwzględniającej zmiany
w projektach poszczególnych inwestycji, które zostały podjęte
w czasie przygotowania projektu.

W momencie składania przez firmę TSP wniosku o wydanie decyzji WZiZT obowiązywał Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony w listopadzie 1994 r.31
Obszar KCK traktowany był w planie z 1994 r. jako obszar strategiczny, co pozwalało inwestorowi na opracowanie dla danego
obszaru tzw. Koncepcji Zagospodarowania Terenu, która po zatwierdzeniu przez Zarząd Miasta Krakowa stawała się podstawą
prawną dla do wydawania decyzji ustalającej warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu. W czerwcu 1996 r. w Pracowni
Studialno-Projektowej Wydziału Architektury UMK powstał,
tzw. Plan Koordynacyjny, będący swego rodzaju substytutem
planu miejscowego dla terenu Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego. Zarząd Miasta zatwierdzając Koncepcję Zagospodarowania Terenu oraz wydając decyzję WZiZT zobowiązał
inwestora do wykonania tzw. Studium Komunikacyjnego, co
wynikało z braku ścisłych powiązań Planu Ogólnego z aktualną
polityką transportową miasta. Od zatwierdzenia Studium Komunikacyjnego przez Zarząd Miasta uzależniono wydanie decyzji WZiZT dla inwestycji infrastruktury komunikacyjnej KCK.
Warunek ten został spełniony.

W miarę jak kontrolę procesu inwestycyjnego zdominowały
problemy finansowe, formalno-prawne i techniczne, na dalszy
plan zeszły pytania dotyczące:
 integracji struktury funkcjonalno-przestrzennej;
 kompozycji urbanistycznej przestrzeni publicznych zarówno w skali mikro (poszczególnych wnętrz architektoniczno-urbanistycznych), jak i w skali makro – tj. w szerszym
kontekście uwzględniającym powiązanie funkcjonalne z dzielnicami historycznymi (Stare Miasto, Kleparz) jak i w kierunku
nowych koncentracji usług – zwłaszcza administracyjnych,
rozwijających się po stronie wschodniej od Dworca PKP.
Nasuwa się pytanie o ocenę korzyści zewnętrznych inwestycji prowadzonych w ramach KCK. W szczególności interesuje
mnie wpływ KCK na zjawiska ożywienia w bezpośrednim otoczeniu tego projektu miejskiego i „Galerii Krakowskiej”. Już dziś
można zaobserwować ożywienie ruchu budowlanego w strefie
„kołnierza urbanistycznego” wokół przestrzeni przydworcowej, ale jednocześnie w tej samej strefie występują zjawiska degradacji, które kwalifikują tą przestrzeń do tego, aby „kołnierz”
ten objąć lokalnym programem rewitalizacji.

Kolejne koncepcje programowo-przestrzenne Nowego Miasta
opracowywane przez zespół projektowy inwestora uwzględniały zarówno zmieniające się warunki rynkowe dla realizacji tego typu inwestycji, jak i coraz bardziej wpasowywały się
w wytyczne Planu Ogólnego. Jednak nadal podstawowym mankamentem w sterowaniu procesem przebudowy obszaru KCK
i jego bezpośredniego otoczenia jest brak wspólnie wypraco-

Wnioski wynikające z analiz i studiów koncepcyjnych prowadzonych w związku przygotowywanymi projektami rewitalizacji Międzytorza w Gdyni.

31 Dla wskazanego obszaru plan ten ustalał szczegółową strukturę
przestrzenną zagospodarowania, intensywność wykorzystania terenu, linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, linie zabudowy, układ komunikacyjny oraz rozmieszczenie
podstawowych składników infrastruktury technicznej. W ramach
obszaru KCK wyznaczono obszar mieszkaniowo-usługowy, obszar usług publicznych, obszar usług komercyjnych, obszar miejskiej zieleni publicznej, obszar urządzeń infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej.

W pierwszym przypadku, wariantowe poszukiwania nowej struktury funkcjonalno-przestrzennej śródmieścia Gdyni,
przewidują w otoczeniu stacji kolejowej Gdynia Główna zlokalizowanie koncentracji programu usługowego biurowych
i handlowych i powiązanie jej osią kompozycyjną z zespołem
stosunkowo intensywnej zabudowy usługowej i mieszkaniowej projektowanej w rejonie Basenu Prezydenta. W większo-
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Krakowskie Centrum Komunikacyjne i Galeria Krakowska.
Oprac.: Daniel Ogrodnik

Prace studialne prowadzone w związku z koncepcją
rewitalizacji fragmentu śródmieścia Łodzi w rejonie
stacji kolejowej Łódź Fabryczna32

ści tych koncepcji, proponowany model nowej struktury urbanistycznej zakłada wytworzenie dwóch centrów aktywności
i skupisk stosunkowo intensywnej zabudowy – usytuowanych
niejako na biegunach projektowanego obszaru – i zabudowę
nieco niższą, ale wciąż o charakterze śródmiejskim, która jako
„tkanka łączna” powinna być jednocześnie wyposażona w ciąg
atrakcyjnej przestrzeni publicznej, spełniającej rolę „osi krystalizującej” cały układ.

Podstawowym założeniem „koncepcji rewitalizacji i restrukturyzacji programowo-przestrzennej obszaru śródmiejskiego węzła komunikacyjnego Łódź Fabryczna jest ambitne zamierzenia
inwestycyjne polegające na: połączeniu dworców kolejowych:
Łódź Kaliska i Łódź Fabryczna tunelem, budowie przystanku
kolei wysokich prędkości, rozbudowie i modernizacji obu istniejących dworców, rewitalizacji placu dworcowego i kompleksu zabudowań elektrowni miejskiej. Warto zauważyć, że wymienione studium wykonane jako projekt naukowo-badawczy

Miejsca i kwestie problemowe
Rejon Placu Konstytucji, czyli potencjalna, główna przestrzeń
publiczna „węzła integracyjnego” planowanego w przestrzeni
przydworcowej; obszar ten wymaga studiów komunikacyjnych
i architektoniczno-urbanistycznych, które pomogłyby w podjęciu decyzji projektowych rozwiązujących następujące problemy
funkcjonalno-techniczne i kompozycyjne:
 pokonanie bariery torów,
 kompozycja Placu Konstytucji,
 wykorzystanie linii torów do obsługi projektowanego obszaru transportem publicznym.

32 Autorzy: Zespół pod kierunkiem dr hab. arch. Joanna Olenderek,
członkowie: prof. dr hab. arch. Krzysztof Pawłowski, dr arch. Maciej Olenderek, dr arch. Bartosz Walczak, arch. Agata Ginkowska, stud. IAiU, PŁ. Wymienione opracowanie wykonano w ramach
Grantu Prezydenta Miasta Łodzi na projekt naukowo-badawczy nr
42/ 2005-2006.
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stało się również okazją do przestudiowania historii projektowania tego – jakże kluczowego dla rozwoju i wizerunku miasta – obszaru33.

Potencjalne projekty rewitalizacji otoczenia dworców i przystanków w miastach Małopolski

Potencjalne lokalizacje projektów rewitalizacji otoczenia dworców i przystanków w Krakowie

Problematyka projektowania, planowania
i programowania rewitalizacji przestrzeni
przydworcowej. Od koncepcji do wdrożenia34

W wyniku, jakich metodologicznych ulepszeń powstaną projekty prowadzące do efektu synergicznego, spójnego z celami odpowiednich planów i programów oraz kryteriami ocen obowiązującymi w procedurach europejskich funduszy strukturalnych?

Problem można sformułować następująco:
Poniżej podaję garść uwag, które mogą okazać się pomocne
w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania.

Jak poprawić procedury projektowania, planowania i programowania inwestycji w obszarach, w których występują związki
pomiędzy modernizacją infrastruktury kolejowej i innych środków transportu zbiorowego, a rewitalizacją miejską?

Samorządy lokalne powinny doprowadzić do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej dla projektów przebudowy
obszarów przydworcowych. Koncepcja taka stanowiłaby podstawę do negocjacji między głównymi aktorami gry inwestycyjnej: samorządem lokalnym, instytucjami rządowymi, samorządem regionalnym, firmami kolejowymi, innymi przewoźnikami,
deweloperami obiektów usługowych projektowanych w danym węźle integracyjnym a także przedstawicielami społeczności lokalnej. Negocjacje mogą być wspierane przez „trzecią
stronę” (niezależnych ekspertów), a proces decyzyjny powinien uwzględniać zasady transparentności w stopniu umożliwiającym ochronę interesu publicznego. Uczestnicy negocjacji

33 Por.: M. Olenderek, op. cit., s. 226-227.
34 Por.: Wnioski z dyskusji w ramach warsztatów tematycznych: Projekty przebudowy obszarów dworcowych. Aspekty programowo rzestrzenne. Warsztaty odbywały się w ramach Konferencji Wdrożeniowej pt.: Dworzec kolejowy w strukturze miasta – nowe szanse;
Tczew, 30-31 01. 2006. Warsztaty prowadził Z.K. Zuziak. Por.:
Załuski (red) Dworzec kolejowy w strukturze miasta, Wyd. Urbanista; Warszawa, 2006; s. 264-5.
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i wszyscy decydenci powinni dysponować informacjami umożliwiającymi ocenę skutków projektowanych przedsięwzięć w kategoriach funkcjonalno-przestrzennych, ekologicznych, estetycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych itp.

Jako wysoce niestosowne ocenia się wyłączenie obszarów
dworcowych spod samorządowej kontroli planistycznej.
Dworce i ich otoczenie, jako tereny zamknięte w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane, są wyłączone z możliwości regulowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym za pośrednictwem rozstrzygnięć w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz stosownych decyzji o warunkach
zabudowy. Stanowi to poważne zagrożenie dla ochrony interesu publicznego. Omawiane koncepcje projektowe rewitalizacji przestrzeni przydworcowej powinny stanowić podstawę do
opracowania planów miejscowych, a równolegle (ewentualnie:
następnie) ustalenia tych planów powinny być koordynowane
z zamierzeniami inwestycyjnymi i innymi działaniami przewidywanymi w ramach lokalnych programów rewitalizacji oraz innych programów związanych tematycznie z tymi koncepcjami.

W początkowych fazach konkretyzowania założeń projektu
przebudowy obszarów przydworcowych sprawą zasadniczą
jest dopasowanie struktury programowo-przestrzennej projektowanych przedsięwzięć do rzeczywistych uwarunkowań
danego obszaru, a zwłaszcza rozpoznanie potrzeb społecznych
i takie zdefiniowanie problemów projektowych, aby zastosowane rozwiązania techniczne i ekonomiczne uwzględniały również
kryteria służące ochronie dóbr publicznych. Jak uczy praktyka,
to „dostrajanie” dokonuje się w kilku „krokach” procesu decyzyjnego, zazwyczaj po przedyskutowaniu kolejnych wariantów
programowo-przestrzennych. Na tym etapie dochodzenia do
koncepcji konieczne są:
 dialog społeczny pomagający poznaniu konkretnych potrzeb
i oczekiwań różnych grup zainteresowań,
 studia profesjonalne o zakresie tematycznym i zasięgu terenowym dopasowanym do specyfiki danego obszaru i rodzaju zamierzeń inwestycyjnych a także przewidywanych źródeł
finansowania i odpowiadających im procedur prowadzenia
inwestycji.

Wnioski
1. Specyfika problemów rewitalizacji terenów położonych
w sąsiedztwie dworców kolejowych powinna znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim dostrojeniu metodologicznym programów rewitalizacji i studiów wykonalności projektów przygotowywanych w ramach tych programów. Szczególną uwagę
w tych opracowaniach należy poświęcić problematyce projektowania przestrzeni publicznych i ich sieci.

Problematyka studiów do projektów przebudowy obszarów
przydworcowych powinna obejmować – między innymi:
 Analizy użytkowania terenu;
 Studia komunikacyjne (układu transportowego) ze szczególnym uwzględnieniem problemów integracji różnych środków transportu i warunków zapewnienia optymalizacji ruchu
pieszego, tak, aby przestrzeń projektowanych węzłów integracyjnych była domeną ruchu pieszego;
 Studium relacji węzła integracyjnego z otoczeniem analizowanych pod względem funkcjonalno-przestrzennym i kompozycyjnym;
 Studium tożsamości przestrzeni uwzględniające jej wartości
fizyczne, kulturowe, społeczne i ekonomiczne;
 Analizy procesów degradacji przeprowadzone w zakresie
wymaganym dla procedur sporządzania lokalnych programów rewitalizacji tak, aby wynikające z nich projekty mogły
aplikować o wsparcie finansowe z EFRR;
 Propozycje delimitacji ewentualnych obszarów rewitalizacji
powiązanych logicznie z danym projektem;
 Określenie jednostek operacyjnych / inwestorskich.

2. Przebudowa obszarów przydworcowych wykracza poza
możliwości samorządów lokalnych. Rozwiązanie tego problemu jest ważne dla polityki regionalnej, bowiem miejsca te mogą
stać się głównymi węzłami infrastruktury regionalnej.
3. Omawiane projekty mogą odegrać znaczącą rolę w racjonalizowaniu ich struktury funkcjonalno przestrzennej pod warunkiem, że: uzyskają wsparcie ze szczebla polityki regionalnej
a samorząd lokalny zastosuje nowe procedury i nowoczesne instrumenty sterowania rozwojem i opanuje sztukę osiągania racjonalnego kompromisu między wymaganiami prywatnych inwestorów a dobrem publicznym.

W projektowaniu i negocjowaniu rozwiązań programowo-przestrzennych w projektach rewitalizacji przestrzeni przydworcowej należałoby dążyć do uzyskania stosunkowo dużej /
wysokiej:
 różnorodności struktury programowej;
 intensywności zabudowy (co wynika z celowości optymalnego wykorzystania renty położenia miejsc o szczególnie korzystnych warunkach dostępności);
 atrakcyjności przestrzeni publicznej, o czytelnej geometrii
powiązań, i formie architektonicznej zabudowy nadającej
przestrzeni projektowanego węzła integracyjnego nową tożsamość i markowy wizerunek.
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Komplementarność i synergia projektów
w programach rewitalizacji
DR HAB. ARCH. KRZYSZTOF SKALSKI*

1. Jak pojmować komplementarność projektów
w programie rewitalizacji ?

priorytetów i programów wymienionych w PRO jako komplementarne.

P

W tym przypadku chodzi o możliwość dodatkowego, komplementarnego wsparcia finansowego dla projektów realizowanych w ramach programu rewitalizacji z innych działań i priorytetów niż te, które określa Oś Priorytetowa 6, Działanie 6.1.
(Rozwój Miast) a które dotyczą projektów kwalifikowanych wyłącznie w ramach programów rewitalizacji i opisanych dokładnie
w Tabeli 6.1. w punkcie 14. Bowiem w punkcie 13. tejże Tabeli czytamy, że komplementarne wsparcie dla projektów rewitalizacji dostępne będzie również w ramach Osi Priorytetowej
1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Osi
priorytetowej 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Osi priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Określone w tych Osiach
projekty mają charakter „twardy”, czyli że odnoszą się do działań budowlanych, remontowych, modernizacji obiektów.

ojęcie komplementarności używane jest często w odniesieniu do projektów tworzonych w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji. Teksty, w których pojawia się to pojęcie,
wskazują, że komplementarność jest pożądaną cechą projektów. Pojęcie to jest jednak nośnikiem różnych znaczeń a jego
sens zależy od kontekstu. W aktualnym okresie programowania (2007-2013), w ramach RPO w regionie Małopolskim,
mamy do czynienia z pojęciem komplementarności w różnych
kontekstach i w kilku znaczeniach:
 po pierwsze, w ramach programu rewitalizacji projekty są
komplementarne, ze względu na wsparcie finansowe z działań,

W ramach rewitalizacji wspierane są też komplementarnie,
projekty „miękkie”, pochodzące z Programu Operacyjnego Ka-

* Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych

Wsparcie komplementarnych projektów z MRPO
 Priorytet 1. Działanie 1.1. Poprawa usług edukacyjnych,
 Priorytet 3. Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej,
 Działanie 3.2. Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego,
 Priorytet 4. Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej,
 Rozwój obszarów wiejskich – priorytet 3: Odnowa i rozwój wsi, oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Komplementarność projektów rewitalizacji z innymi działaniami i priorytetami w MRPO
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pitał Ludzki. Ten temat potraktowany jest szerzej w dalszej części opracowania.

Dwudziestoletnie doświadczenia tych programów przejawiły
się między innymi w wytycznych Karty Miast XXI wieku1:

 Po drugie, projekty są komplementarne, jeśli ich treść odnosi się równocześnie do działań „twardych” czyli budowlano-remontowych i modernizacyjnych oraz „miękkich”, czyli do realizacji zadań społecznych. Są one komplementarne ze względu
na czynności, jakich należy dokonać począwszy od remontu lub
budowy obiektu, aż do zorganizowania i funkcjonowania w nim
programu społecznego (np. restauracji dla bezdomnych, przychodni dla osób starszych czy przedsiębiorstwa z utworzonego
w ramach tzw. ekonomii społecznej dla określonej grupy zagrożonej wykluczeniem).

 Aspekty ekonomiczne – przekładają się na projekty rozwo-ju gospodarczego,
 Aspekty społeczne – przekładają się na wymagania i propo-zycje by:
 Miasto rozwijać „dla wszystkich”,
 by zapewnić „prawdziwe współuczestnictwo” różnych
grup w tym rozwoju,
 by w tym procesie rozwijać „kontakty międzyludzkie”…
Wytyczne te obejmują szeroko pojętą problematykę społeczną, a w tym – przede wszystkim – społeczne aspekty mieszkalnictwa.

 Po trzecie, projekty tworzące katalog działań w programie
rewitalizacji mogą być określone jako komplementarne, jeśli
niektóre z nich podejmują zadania, które zwiększają konkurencyjność obszaru a inne poprawiają spójność społeczną na
obszarze i przyczyniają się do realizacji zadania, jakim jest konwergencja obszarów i regionów.

Wysoki poziom mieszkalnictwa jest coraz częściej rozumiane jako klucz do sukcesu życia miejskiego całej społeczności.
Obejmuje więc również problematykę mieszkalnictwa związaną z zapobieganiem wykluczeniu społecznemu. Wykluczenie – odnoszone jest do konkretnych objawów marginalizacji.
Prawie zawsze odbiera to jednostkom czy grupom „prawo do
miasta” i „prawo do mieszkania”.

 Po czwarte wreszcie, projekty są komplementarne, jeśli pozostają w relacji synergicznej, czyli są przemyślane w taki sposób, by wzajemnie się wspierać i przynosić w efekcie rezultat
większy niż prosta suma efektów każdego z projektów. Tak
więc kilka dobrze dobranych i skoordynowanych projektów
związanych dla przykładu z rozwojem turystyki, stworzy bogatą ofertę, „produkt turystyczny”, realnie oddziałując na wzrost
zainteresowania obszarem. Po przekroczeniu pewnej „masy
krytycznej”, spowodują one, że sukces programu, tj. masowy
napływ turystów będzie realny. Tym samym – przysporzy dochodów zarówno poszczególnym grupom mieszkańców, jak
i budżetowi miasta.

Wzrastająca świadomość zagrożeń środowiska naturalnego
i przekonanie o konieczności równoważenia rozwoju, prowadzą w kierunku ochrony zasobów nieodnawialnych, w tym
odłogów miejskich i odnowy obszarów zdegradowanych. W latach późniejszych – w perspektywie równoważenia rozwoju miast – zwrócono więc większą uwagę na aspekty ochrony środowiska i zasobów nieodnawialnych oraz na rozbudowę
rynku pracy. Znalazło to również odbicie w pracach nad uaktualnieniem wspomnianej Karty Miast XXI wieku jak i w dyrektywach Unii Europejskiej. Inne, równie ważne wytyczne, jak
„utrzymanie specyfiki lokalnej miasta”, nawiązują do wątków
kulturowych.

W dyrektywach Unii Europejskiej i w tekstach ministerialnych
pojawia się również określenia „projekty zintegrowane” i „projekty kompleksowe”. Właściwie rozumienie tych określeń jest
wyjaśnione w dołączonym niekiedy słowniczku, często jest używane zamiennie z określeniem „projekt komplementarny”, niekiedy pozostaje bez wyjaśnienia.

W tym kompleksowym spojrzeniu na jednoczesność programów przekształceń miasta, rewitalizacja jest więc pojmowana
coraz powszechniej zarówno jako narzędzie rozwoju, jak i narzędzie równoważenia zaburzeń tego rozwoju.

W tym opracowaniu zajmiemy się bliżej dwoma sposobami zastosowania projektów komplementarnych w ramach programów rewitalizacji. Rzutują one bowiem zasadniczo na sposób
wdrożenia tych projektów i na sukces Programów. Chodzi
tu o komplementarność projektów „twardych” i „miękkich”
w projektach rewitalizacji oraz o komplementarność przejawiającą się synergią oddziaływania.

2.1. Konsensus w wyborze tematyki i w definiowaniu
działań
W świetle wspomnianych wyżej dokumentów, ważnym elementem, który determinuje relacje pomiędzy polityką społeczną w mieście a zarządzaniem rozwojem jest „uspołecznienie
procesów i komunikacja społeczna”. Jest to również warunek
powodzenia programów rewitalizacji. Uspołecznienie oznacza

2. Projekty „twarde” i „miękkie” w poszukiwaniu
równowagi
1 Karta Miast XXI wieku, zwana Nową Kartą Ateńska przyjęta została przez Europejską Radę Urbanistów w maju 1998. Aktualizowana co cztery lata. W cudzysłowie ujęte są wytyczne w wydaniu
z 1998. Wydanie z roku 2003: La Nouvelle Charte d’ Athenes 2003,
Aline-a, Firenze 2003; Edycja polska: Towarzystwo Urbanistów Polskich, opracowanie: Stanisław Wyganowski, Stanisław Furman, Bogdan Wyporek, www.izbaurbanistów.pl.

Już w połowie lat 70. pojawiły się w Europie programy działań i publikacje, w których definiowano rewitalizację dawnych
dzielnic miejskich jako pojęcie trójskładnikowe: aspekty ekonomiczne, aspekty społeczne, aspekty przestrzenne – urbanistyczne.
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Potrzebna jest tu również często funkcja profesjonalnego mediatora, wywodzącego się z instytucji zewnętrznej w stosunku
do tej, którą społeczność utożsamia z władzą.

stosowanie zasady subsydiarności i partycypację (budowanie
partnerstwa) dla realizacji zadań publicznych.
Warunkiem wstępnym a zarazem koniecznym dla działania
w tym zakresie jest uzyskanie szerokiej zgody co do sposobu
pojmowania zjawiska wykluczenia społecznego i marginalizacji
i wyrażania jej w postaci konkretnych decyzji, pozwalających
projektować działania.

2.2. Powiązania instytucjonalne w budowie projektów
komplementarnych
a) na poziomie Unii Europejskiej

Bez takich uzgodnień trudno jest o podejmowanie wspólnych
działań przez osoby i podmioty z różnych sektorów partycypujących. Istnieje nawet niebezpieczeństwo bojkotowania działań
niezrozumiałych.

Wyjdźmy od dwu istotnych pojęć w dorobku wspólnotowym
Unii Europejskiej, tzw. acquis communautaire. Opiera się on na
dwu filarach: konwergencja i konkurencyjność. W aktualnym
okresie programowania pozwoliły one na wytyczenie kierunków działania, szczególnie w krajach nowoprzyjętych. Te kierunki wyrażają się również w Regionalnych Programach Operacyjnych w zestawieniu w Programem Operacyjnym Kapitał
Ludzki.

Dla ilustracji przywołamy tu przykład z dziedziny, która dotyczy
rewitalizacji w dawnych, śródmiejskich dzielnicach mieszkanio-wych. Chodzi o postulowane niekiedy, a w innych przypadkach
krytykowane i odrzucane, „przemieszanie grup społecznych”
(mixité urbanie).

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego funkcjonuje w odniesieniu do zagadnień rozwoju gospodarczego, innowacji
i konkurencyjności. W zakresie rewitalizacji ma oddziaływać
poprzez inwestycje budowlane, remontowe, infrastrukturą
techniczną i inne działania tzw. twarde2.

W istocie, różnie podchodzą do tego władze samorządowe
i pracownicy samorządów w Urzędach miast. Jedni twierdzą, że
ludzi biednych, zamieszkujących biedne dzielnice, które stanowią obecnie przedmiot aspiracji powstającej klasy średniej (np.
Praga Północ w Warszawie, dzielnica Kazimierz w Krakowie),
należy „przesuwać” na obrzeża miasta, że „nie warto” remontować domów i mieszkań dla społecznego marginesu, który „nawet nie potrafi ich uszanować”.

Europejski Fundusz Społeczny finansuje natomiast programy wynikające z dążenia do konwergencji, spójności społecznej, inaczej – do nadrabiania zaległości w regionach biednych
w Europie.

Inni uważają, że przeciwnie, należy zrobić wszystko, by zapewnić przestrzenne przemieszanie różnych warstw, grup, wiekowych, zawodowych, różniących się poziomem wykształcenia,
statusem społecznym i bogactwem w dzielnicy, która podlega rewitalizacji i „gentryfikacji”. Bowiem, ludzi znajdujących się
niekiedy na pograniczu wykluczenia nie da się usunąć, schować, przesunąć. Jeśli problem istnieje, to nie da się go ukryć
„jak śmiecia pod dywan, gdy przychodzą goście”. Przemieszanie społeczne traktują zarówno jako wyraz inteligentnej polityki miejskiej jak i przejaw solidarności społecznej.

Zauważmy jednak, że hasło: konkurencyjność, przy pełnym zastosowaniu, nakazywałoby inwestować tylko tam, gdzie zyski
są pewne i najwyższe, a więc tam gdzie już na wstępie istnieje
odpowiednia infrastruktura, gdzie życie miejskie jest zintegrowane i nie ma problemów społecznych. Tylko tam, gdzie jest
wykwalifikowana siła robocza, liderzy, kultura. Prowadziłoby
to jednak do absurdalnego pozostawienia odłogiem obszarów
opóźnionych.

Z drugiej strony, konwergencja, funkcjonuje jako program
działań przeciwko „pęknięciom społecznym” występującym
W realiach Krakowa, z jednej strony, występują protesty mieszw mieście. Te pęknięcia, w historycznie spójnej tkance spokańców na osiedlu Ruczaj Zaborze przeciw lokalizacji tam bułecznej, obiecują zwykle wyleczyć, zespawać, partie polityczdynków komunalnych i mieszkań socjalnych. Inny aspekt prene. W programach wyborczych wiele mówi się w całej Europie
o konieczności „zrastania pękniętych fragmentów społeczności
zentują deweloperzy, spekulując na wartości dodanej rzekomo
miejskiej”. Bo te pęknięcia społeczne powodują niezadowolepoprzez koncept kondominium, otoczonego siatką, płotem czy
strajki, a usług
dalej –edukacyjnych,
patologie, przestępczość, a nawet wojny
wręcz murem i monitorowanego
kamerami.
Priorytet 1. Działanie 1.1. nie,
Poprawa
domowe. Zjawiska te obserwować można od lat na przedmieTymczasem dla realizacji każdej
polityki
społecznej
potrzebny 3.1. ściach
wielkich
miast amerykańskich,
a w latach 2006 i 2007
Priorytet
3. Działanie
Rozwój
infrastruktury
turystycznej,
jest zgodny pogląd na cel, projekt i jego lokalizację w przestrzerównież na przedmieściach kilku wielkich miast francuskich.
ni miasta, określonych jednoznacznie.
Inaczej realizacja
projek- produktu
W dalszej
perspektywie kulturowego,
prowadzą nieuchronnie do wyhamo Działanie
3.2. Rozwój
dziedzictwa
tów napotkać może dalej na zarzuty i protesty prowadzące do
wani możliwości rozwoju tych obszarów i rzutują niekorzystnie
 Priorytet
4. Działanie
4.1. na
Rozwój
infrastruktury
drogowej,
blokady działań i do sytuacji podobnej
do szachowego
pata.
całość tkanki
miejskiej.

Wsparcie komplementarnych projektów z MRPO

 Rozwój
wiejskich
priorytet
3: pytanie
Odnowa
i rozwój
wsi,który
orazwyrażaróżniBy zapobiegać blokadzie projektów,
konieczneobszarów
jest więc stwoNa–tym
tle powstaje
o słuszność
poglądu,
cowaniespołecznej
w kierunku
nierolniczej.
rzenie i wykorzystanie platformy komunikacji
(miej- działalności
ny jest w różnych
miastach i w różnych kręgach: „Tyle konkusca na debatę), tak by mogła być osiągnięta zgodność poglądów.
rencyjności ile się da, tyle konwergencji ile trzeba”. Hasło takie
Następnie potrzebne jest także miejsce, gdzie będzie możliwa
współpraca partnerów społecznych i technicznych z władzą samorządową.
2 patrz: punkt 14 Tabeli 6.1. w MRPO.
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oznacza, przełożone na język prosty: „Jak najwięcej inwestycji
w rozwój, jak najmniej pieniądza na rozwiązywanie problemów
wykluczenia”. Jeśli jednak jeden ze wspomnianych filarów jest
słabszy, cały system zwalnia, lub się przewraca. Słaba konwergencja – to mała spójność społeczna. Prowadzi to do konfliktów, a te do wyhamowania rozwoju. Jeśli zmniejsza się konkurencyjność, innowacja i wartość dodana, to zmniejsza się rynek
pracy i rozwój gospodarczy, produkcja bogactw, produkt narodowy. A te zjawiska powiększają zagrożenie wykluczeniem
społecznym…

 stanowić zaplecze logistyczne dla partnerstwa finansowego w montażu projektów wspieranych przez Unię Europejską (uczestniczyć w uzyskiwaniu pożyczek, udzielaniu gwaran-cji bankowych, refinansowaniu niektórych projektów…). Przy
braku tzw. grantów globalnych dla urzędów miejskich, Instytucja Zarządzająca funduszami na poziomie RPO napotka bowiem
w niedługim czasie na trudności w podpisywaniu umów z drobnymi beneficjentami o słabej kondycji finansowej. A właśnie te
organizacje są często największą skarbnicą pomysłów i umiejętności działań społecznych.

b) na poziomie gminy

c) na poziomie instytucji regionalnych i lokalnych

Przechodząc na teren lokalny, w Krakowie istnieje już kilkaset
pracujących stowarzyszeń, struktur NGO, które zajmują się lokalnymi problemami społecznymi. Wiadomo, że ich statut, wiarygodność, zdolność do realizacji zadań nie są ani jednakowe,
ani zawsze wystarczające, by mogły realizować bezpośrednio
duże projekty współfinansowane przez Unię Europejską. Podobna sytuacja istnieje zresztą również w krajach o znacznej
tradycji pracy trzeciego sektora, a w Polsce system organizacji
pozarządowych dopiero się tworzy i umacnia.

Spojrzyjmy jeszcze na relacje pomiędzy problematyką społeczną i gospodarczą projektów rewitalizacji z perspektywy relacji
między instytucjami, które uczestniczą w budowie, finansowaniu i wdrażaniu projektów. Chodzi oczywiście o przygotowanie
do realizacji takich projektów, które odpowiadają tematyce zawartej w MRPO na lata 2007-2013.
Trudność w koordynacji współpracy może wystąpić pomiędzy kilkoma instytucjami zarówno w układzie partnerstwa jak
i w układzie hierarchicznym:

Dlatego potrzebna jest pomoc silniejszych organizacji samorządowych, miejskich dla poparcia drobnych organizacji, opartych
niekiedy na wolontariacie. Należy powitać więc z zadowoleniem pojawienie się w Krakowie projektu i organizacji MOWiS
– Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych. Jest
też mowa o stworzeniu sieci dzielnicowej takich ośrodków.

 Stowarzyszeniem, które ma pomysł i wolę realizacji zdefiniowanego przez siebie zadania,
 Pełnomocnikiem gminy lub szerzej – operatorem programu rewitalizacji – działającym na szczeblu Urzędu Miasta, lub
zewnętrznym operatorem programu rewitalizacji (jeśli takowy
został przez Urząd Miasta zaangażowany) działającym pomiędzy
partnerami rewitalizacji,

W świetle powyższych uwag, do listy zadań, jakie ta instytucja
proponuje spełniać, warto byłoby dodać jeszcze dwie płaszczyzny działania:

 Instytucją pośredniczącą, np. wspomnianym wyżej MOWIS-em, która może nadać wiarygodność projektowi i pomóc
w jego montażu finansowym – choćby poprzez relacje z bankiem, zapewnienie gwarancji, prefinansowanie, zaliczkę,

 MOWiS mógłby odegrać rolę platformy logistycznej dla debaty społecznej i ułatwić krystalizację poglądów w sprawach
kontrowersyjnych,

Wsparcie projektów komplementarnych z POKL
 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w POKL

 7.2.2. Wsparcie dla ekonomii społecznej (np. nowe przedsiębiorstwa
społeczne w starych budynkach pofabrycznych EFS + RPO).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki zasila komplementarnie projekty rewitalizacji działaniami
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Efekt synergiczny – to efekt zorganizowanej pracy zespołowej, który jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych. W wyniku synergii powstaje efekt organiczny będący
przeciętną nadwyżką korzyści przypadającą na członka zespołu współdziałającego z pozostałymi osobami, w porównaniu
z korzyścią możliwą do osiągnięcia w działaniu indywidualnym.

 WUP-em, Wojewódzkim Urzędem Pracy, czy inną Instytucją Pośredniczącą, uczestniczącą w finansowaniu projektu
w ramach ogłaszanych naborów,
 Instytucją Zarządzającą RPO na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, która współfinansuje projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty występujące w programie rewitalizacji powinny więc
poszukiwać synergii. Przykładem może być tutaj zestaw projektów o charakterze społeczno gospodarczym, które działając
równocześnie w ciągu kilku do kilkunastu lat powodują odwrócenie tendencji spadkowej w życiu miasta i tworzą nową koniunkturę rozwojową.

Na styku regionalnych i lokalnych instytucji administracji publicznej leży więc w najbliższych latach wyzwanie dla powstającej „inżynierii” projektów rewitalizacji: dla Wojewódzkiego
Urzędu Pracy – jako instytucji pośredniczącej w wykorzystaniu środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, właściwych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego – odpowiedzialnych za projekty wspófinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. To właśnie „na stykach” między tymi instytucjami tworzy się sukces lub zagraża projektowi
„biurokratyczna śmierć”. Wszystkie te instytucje są jednak konieczne, a każda z nich ma własną rolę do odegrania.

W tym celu potrzebna jest jasna wizja rozwoju, jasna i trafna
odpowiedź na pytanie: Czym ma być moje miasto za 15-20 lat?
Odpowiedź na to podstawowe pytanie musi uwzględniać „pomysł na miasto”, jego uwarunkowania historyczne – w tym
dziedzictwo kulturowe, ofertę rynku pracy, kompetencje zawodowe ludności miejscowej, napływowej lub przywołanej, nowej grupy ludności, rozeznanie w szerszym kontekście gospodarczym regionu, kraju czy nawet kontekście globalnym. Stąd
też mówimy o programach lokalnych, ponadlokalnych czy ponadregionalnych4.

Projekt finansowany z jednego tylko Funduszu może na ogół
zawierać zadania odpowiadające problematyce drugiego Funduszu. Pomaga tu tzw. crossfinancing, który nie może przekraczać zdefiniowanych w % kosztów całości. Tymczasem, to
właśnie w projektach prawdziwie komplementarnych, zawierających oba wątki – społeczny i gospodarczy, koszty rozkładają
się w innych proporcjach. I tam również zlokalizowane jest wyzwanie organizacji zarządzania.

Biorąc jednak pod uwagą znaczną liczbą małych miast, startujących do programów rewitalizacji w Małopolsce i dla ilustracji
komplementarnych projektów i ich oddziaływań synergicznych
przedsta-wimy poniżej przykład małego miasta La Gacilly we
francuskiej Bretanii5. W połowie lat 80. chyliło się to miasteczko (7 000 mieszkańców) do upadku wobec migracji młodych ludzi – głównie z rodzin rolniczych – do większych miast i metropolii regionalnych. Wiele prywatnych domów przy głównej
ulicy stało puste. Mer miasteczka, Yves Rocher6 przeprowadził
wówczas regionalną kampanię reklamową, zachęcając młodych
ludzi zajmujących się rzemiosłem artystycznym do skupienia się
w regionalnym centrum rzemiosła artystycznego jakiego stworzenie zaproponował w tym mieście. W ramach programu rewitalizacji oferował kandydatom wynajem pustostanów, które
wobec spadku wartości gmina wykupiła tanio, niekiedy korzystając z prawa pierwokupu komunalnego.

Rekomendacja, jaka wynika z tych rozważań, dotyczy stworzenia takiej organizacji naboru projektów, by ułatwić, zachęcać i, co więcej, premiować komplementarne projekty, w tym
– społeczne – w projektach „twardych”. Tego zadania nie wykona nikt inny oprócz osób zatrudnionych w tych instytucjach.
Nastąpi to pod warunkiem, że dojrzą tę perspektywę i odważą się na podjęcie odpowiedzialności za konieczne – niewielkie zresztą reformy – w organizacji pracy. Czasu nie pozostało
już wiele, gdyż wymienione instytucje wkraczają właśnie w fazę
naborów projektów na okres 2007-2013.

3. Synergia projektów w procesie rewitalizacji
Program rewitalizacji zaoferował miejsca na założenie pracowni rzemiosła artystycznego w poprzednio opuszczonych, tradycyjnych domostwach bretońskich. Równocześnie, w ramach
programu rewitalizacji powierzył operatorowi, stowarzyszeniu
PACT ARIM, które było głównym menadżerem programów rewitalizacji w regionie – przygotowanie projektów zagospodarowania przestrzeni publicznych w miasteczku oraz projekty

Zwróćmy teraz uwagę na komplementarność projektów rewitalizacji w perspektywie ich wzajemnych oddziaływań
synergicznych.
Synergia to – kooperacja (współpraca) różnych czynników,
których efekt jest większy niż suma ich oddzielnego działania.
Działania synergiczne – wspólne działanie dające większe, lepsze efekty; działania uzupełniają się poprzez synchronizacje3.

4 W tej perspektywie, ciekawym przykładem jest międzygminna strefa
poprzemysłowa w miastach północnej Francji: Roubaix, Tour-coing (80 ha). Jej przekształcenie realizowane jest, w latach 2000-2010, na
ponadregionalne centrum projektów mody odzieżowej oraz jej dystrybucji poprzez nowoczesne technologie informatyczne.
5 Autor pracował nad tym programem z samorządem gminy w poło-wie lat 80.
6 Chodzi tu o znanego w skali europejskiej producenta kosmetyków .

3 patrz: Wikipedia, przykład: Dwie osoby działając razem, są w stanie
przesunąć ciężką szafę o 10 metrów. Każda z nich, osobno mogłaby przesunąć ją nie więcej niż np. 3 metry. Zatem maksymalna suma
działań indywidualnych jest równa 2 x 3 m = 6 m, natomiast efekt
działań wspólnych wynosi 10 m i jest większy niż suma działań indywidualnych.
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La Gacilly, Bretania. Opuszczone domy mieszkalne zamieniono na warsztaty rzemiosła artystycznego

i plany wykonalności renowacji budynków. Na apel odpowiedziało około 30 młodych artystów, którzy po próbnym okresie wynajmu, osiedlili się tutaj na stałe, wykupując niekiedy zagospodarowane na nowo domostwa. Prawo wykupu uzyskiwali
po kilku latach próby. Jako drugi projekt, rozwinięty w ramach
programu rewitalizacji Yves Rocher udostępnił dla celów „turystyki przemysłowej” swą fabrykę kosmetyków. W lecie zwiedzają ją turyści, a w trakcie roku szkolnego uczniowie szkół
podstawowych i średnich, zainteresowani procesami przetwórstwa. Zmodernizowano w tym celu koncepcję i wystrój
architektoniczny fabryki. W ramach programu, w wykupionej,
duże i dobrze zlokalizowanej farmie urządzono muzeum roślin
egzotycznych, z których produkowane są kosmetyki. Ekspozy-

cję tę rozbudowano następnie już w nowym budynku. W końcu, z inicjatywy mera, powstał park drzew i roślin egzotycznych
dla zwiedzających miasteczko turystów i uczniów przyjeżdżających z całego regionu. Należy dodać, że La Gacilly jest członkiem sieci tzw. Małych Miast z Charakterem, która obejmuje
kilkanaście miasteczek bretońskich i jako zespół oddziałuje synergicznie na krajowy rynek turystyczny.
Rozruch wymienionych działań trwał kilka lat. Upadające w latach 80. miasteczko stało się prawdziwą Mekką turystyczną i jest
obecnie – po dwudziestu kilku latach – odwiedzane niejako
„obowiązkowo” przez liczne rzesze turystów w okresie wakacji. Natomiast w okresie całego roku szkolnego jest odwiedza-
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Sieć komplementarnych warsztatów rzemiosła artystycznego w miasteczku przyciąga turystów

należy traktować jako zespół działań tworzący bogatą i zróżnicowaną ofertę nie tylko dla przyjezdnych ale również i dla innych uczestników życia społecznego i gospodarczego miasta.
Nie wszyscy mieszkańcy będą zajmować się turystyką: krajoznawczą, miejską, przemysłową, rozrywkową, leczniczą… Nie
wystarczy jeden zabytek, nawet najwyższej klasy, trzeba jeszcze dać możliwość noclegu, smacznej – regionalnej kuchni, zapewnić atrakcje w postaci unikalnego spektaklu, wystawy, koncertu… Należy również rozwijać inne aktywności gospodarcze.
Zycie gospodarcze miasteczka oparte być powinno również na
produkcji konkurencyjnej w stosunku do innych, podobnych
ośrodków. Należy znaleźć odpowiednią rynkową przestrzeń,
która może być konkurencyjna i fachowców. By lepiej zilustro-

ne przez zainteresowane grupy szkolne. Tu odbywają się lekcje
botaniki dla uczniów szkół podstawowych i licealnych. Po 25 latach od chwili rozpoczęcia działań, można potwierdzić w całej
rozciągłości pozytywny efekt synergii projektów rewitalizacji.
Przedstawiony przykład pozwala na kilka wniosków:
 Zróżnicowana oferta gospodarcza
Rewitalizacja miasteczka La Gacilly pozwala lepiej zrozumieć
czym powinien być „produkt turystyczny” jako element rozwoju gospodarczego. Warto o tym wspomnieć, gdyż wiele małopolskich miasteczek deklaruje, że pragnęłoby oprzeć na turystyce swój rozwój gospodarczy. Otóż, produkt turystyczny
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Drzewa i krzewy egzotyczne, z których wyrabiane są m.in.
kosmetyki w lokalnej fabryce, pozwalają również na prowadzenie lekcji biologii przez cały rok szkolny. W lecie,
stanowią atrakcję dla turystów, którzy przyjeżdżają tu niejako „obowiązkowo”

Na głównej ulicy zlokalizowane są nadal, po 20 latach od rozpoczęcia programu rewitalizacji, warsztaty i usługi, takie jak: snycerstwo, wyrób szkła artystycznego, ceramika, perfumeria
oraz kilka restauracji prezentujących kuchnię regionalną o zróżnicowanym standardzie i cenach

oceny ex ante. Jest ona oparta na rozeznaniu kontekstu w jakim projekt powstaje, na doświadczeniu z innych, w miarę analogicznych sytuacji i na przewidywaniu szans na sukces projektu
w realnym kontekście. Pamiętajmy jednak, że ocena ex ante ma
na celu jedynie zmniejszenie ryzyka pomyłki i nie może być podstawą do „ukarania winowajcy”, jeśli projekt nie osiągnie zamierzonego celu. Realizując projekt w określonej koniunkturze,
podejmowane jest zawsze ryzyko, które daje prawo do pomyłki. Ocena ex ante ma to ryzyko zmniejszyć, w miarę możności.

wać tę myśl można przyjąć przez analogię, że „produkt turystyczny” podobny jest do sławnej Tablicy pierwiastków chemicznych Mendelejewa, który znał tylko kilka pierwiastków
i umieścił w niej tylko te wówczas poznane. Przewidział jednak
zbiorze miejsce dla wielu innych, które będą odkrywane w dalszej kolejności, w kontekście, który ewoluuje.
Realizowane w takiej perspektywie projekty rewitalizacji wytwarzają silny efekt synergii.
Należy dodać, że osiągnięcie niezbędnej „masy krytycznej” projektów rewitalizacji, które przywróciły tendencję rozwojową
upadające-go miasteczka La Gacilly trwało około 10 lat.

Drugim zjawiskiem niewłaściwym jest wymaganie oceny skutków a posteriori projektu rewitalizacji dla regionu, miasta czy
dzielnicy, w zbyt krótkim czasie. Instytucja Zarządzająca Funduszami w regionie jest niekiedy zbyt niecierpliwa i zbyt szybko
spodziewa się rezultatów. Władze lokalne lub regionalne oczekują na pozytywne efekty projektu, który jest dopiero na ukończeniu, lub jeszcze w trakcie robót. Tymczasem, jak pokazuje
cytowany tu przykład oraz inne zrealizowane programy, efektywność projektów – szczególnie w powiązaniu z innymi –
ocenić będzie można dopiero po kilku, a nawet po kilkunastu
latach. Należy więc dać nieco czasu… czasowi, tak by skomplikowana „maszyneria” rewitalizacji mogła przynieść efekty. Wiadomo przecież, że cykl przekształceń miejskich nie odpowiada
ani okresom pracy w gminie ani kadencjom samorządów.

 Ocena oddziaływania projektów – we właściwym
czasie
Prowadzi to do drugiego wniosku na temat oceny projektów
i programów ex ante i a posteriori. W tekstach dotyczących
RPO, monitorowanie i ocena skutków wysuwane są jako istotne zadania w zarządzaniu Funduszami Strukturalnymi. Niejednokrotnie eksperci spotykają się więc z zapytaniem ze strony
Urzędów Marszałkowskich o ocenę oddziaływania projektu czy
projektów na rozwój regiony, w mniejszym stopniu na miasto,
na dzielnicę czy obszar wybrany dla rewitalizacji. To ustawienie ocen – w kolejności odwrotnej niż widoczne, realnie skutki – dotyczy wskaźników oddziaływania projektu na rozwój.
Opinie są potrzebne, służą niekiedy jako przesłanki dla przyznania lub nie przyznania wsparcia finansowego. Wskaźniki oddziaływania są niekiedy wymieniane w tekstach w odniesieniu do
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Polityka rewitalizacyjna integralną częścią
lokalnej strategii rozwoju
DR HAB. INŻ. ZYGMUNT ZIOBROWSKI *
DR WOJCIECH JARCZEWSKI **

Wprowadzenie

P

olityka rewitalizacyjna rządu jest integralną częścią polityki
rządu wobec miast. Integralność tych polityk obserwuje się
także na poziomach regionalnym i lokalnym. Na poziomie rządowym polityki wobec miast są wyraziste tylko w przypadku
krajów bogatych.
Głównym celem polityki miejskiej rządów krajów UE jest
wzmocnienie miast oraz racjonalizacja modelu osadnictwa. To
wzmocnienie przejawia się w różnych aspektach w zależności
od rodzajów i charakteru problemów, z jakimi nie radzą sobie
miasta.
W tym kontekście również na poziomie lokalnym zintegrowanie polityki rewitalizacyjnej z ogólną polityka rozwoju miasta
(gminy) ma istotne znaczenie. To ścisłe powiązanie wynika także
z definicji, jaką sformułowano w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego1, jak i definicji określonej w ramach projektu zamawianego2 przez MNiSW (obecnie Narodowe Centrum
Badań) pt. Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania
dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzą IRM, SGH, UJ oraz Forum Rewitalizacji.

Najczęstszym celem rządowych polityk miejskich była i jest rewitalizacja. Kiedyś była pojmowana bardziej w kategoriach techniczno-strukturalnych, dzisiaj, bardziej jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwiększeniu poczucia
bezpieczeństwa, integracji mniejszości.
Zmienia się również nastawienia polityków do priorytetów polityki miejskiej. Dawniej kładziono nacisk na pomoc w rozwiązywaniu istniejących problemów. Dzisiaj coraz częściej podkreśla się znaczenie rządowych polityk dla tworzenia możliwości
rozwojowych. Przez politykę miejską rządu w istotnym zakresie realizowane są cele państwa.

1

Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych,
technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego
obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości
funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu
o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.
2 Rewitalizacja jest to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie
przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost
aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Do krajów, w których rządy wyraźnie artykułują politykę miejską należą: Wielka Brytania, Francja, Holandia, Belgia. Coraz większy nacisk na problematykę miejską można zauważyć
w dokumentach rządowych Niemiec, Finlandii, Szwecji, Danii, Włoch i Portugalii. Wszystkie ww. kraje należą do najbogatszych krajów Europy osiągając dochód narodowy powyżej
24 tys. euro na głowę. Wyjątek stanowi Portugalia z dochodem
powyżej 16 tys. euro.

* / **

Instytut Rozwoju Miast
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Całościowe ujęcie problemu rewitalizacyjnego zawiera w sobie wiele problemów wymagających uściślenia. Jednym z nich
jest uściślenie obszarów kryzysowych. W sytuacji ograniczonych środków oraz ogromnych, właściwie nieograniczonych
potrzeb w zakresie odnowy miast konieczne staje się skoncentrowanie działań zmierzających do rewitalizacji na określonych
terenach. Władze miejskie nie są w stanie inicjować i koordynować kompleksowych programów rewitalizacji jednocześnie na
zbyt wielu obszarach w mieście. Wyznaczenie zbyt licznych lub
zbyt dużych obszarów, w obliczu skromnych możliwości finansowych i organizacyjnych samorządów miejskich spowoduje, że
nie zostanie osiągnięty odpowiedni poziom koncentracji działań i środków, a w konsekwencji zatrzymanie procesu dalszej
degradacji może okazać się niemożliwe. Mimo podejmowanych
działań skala zjawisk kryzysowych będzie się powiększała.
Efektywne i skuteczne procesy rewitalizacji powinny odbywać
się w oparciu o programy rewitalizacji. W tych, przyjmowanych
przez rady miast dokumentach strategicznych na podstawie
wielokryterialnej i szczegółowej analizy delimitowane zostają
obszary kryzysowe, a także wyznaczane są narzędzia (projekty)
mające wyprowadzić dany obszar z kryzysu.

1. Rewitalizacja w Małopolsce
W Małopolsce właściwie wszystkie programy rewitalizacji powstają, lub są aktualizowane w oparciu o Metodykę przygotowywania i oceny programu rewitalizacji w ramach MRPO na lata
2007-20133. Przygotowanie programu zgodnie z ta metodyką
jest niezbędne dla miast zamierzających starać się o środki pomocowe z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 6.1. Schemat A, w ramach którego na lata
2007-2013 na działania realizowane wyłączenie w ramach rewitalizacji przeznaczono 67,7 mln euro4.
podstawie powyższego rozporządzenia oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań
dotyczących mieszkalnictwa z dnia 16 stycznia 2008 r. z późn.
zmianami opracowane zostały wartości referencyjne wskaźników dla kryteriów, przy pomocy których wyznacza się obszary możliwej interwencji z zakresu mieszkalnictwa. Wobec tego
obszar, na którym realizowany będzie projekt dotyczący mieszkalnictwa (dopuszcza się możliwość wskazania obszaru tożsamego z obszarem programu rewitalizacji lub wyznaczenia w tym
celu jednego podobszaru na obszarze objętym programem rewitalizacji), będzie musiał spełnić łącznie co najmniej trzy z poniższych kryteriów:

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego mogą być realizowane dwa typy projektów z obszaru mieszkalnictwa:
 modernizacje, renowacje i / lub adaptacje budynków na cele
utworzenia mieszkań socjalnych;
 modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów
strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, zewnętrzne/wewnętrzne klatki schodowe i korytarze, windy).
Inwestycje w obszarze mieszkalnictwa mogą być realizowane
wyłącznie na wyznaczonych obszarach wsparcia. Wykaz kryteriów wymaganych dla określenia obszaru został zawarty w art.
47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. Na

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

3 Metodyka przygotowywania i oceny programu rewitalizacji w ramach
MRPO na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Kraków 2007.
4 Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Małopolskiego,
Kraków 2008.

wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
wysoką stopę długotrwałego bezrobocia
wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.

Każde z wymienionych kryteriów zostało opisane za pomocą
wskaźnika / wskaźników. Lista wskaźników dla województwa
małopolskiego wraz z przypisanymi do nich wartościami referencyjnymi przedstawia się następująco:
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(A)

(B)

(C)

Wysoki
poziom
ubóstwa

Wysoka stopa
długotrwałego
bezrobocia

Wysoki poziom
przestępczości
i naruszeń prawa

Liczba osób
korzystających
z zasiłków
pomocy
społecznej na
1 tys. ludności

Stopa bezrobocia
długotrwałego
(udział długotrwale bezrobotnych
wśród aktywnych
zawodowo w wieku
produkcyjnym)

Dane za 2006
(RSW)

Dane za 2006
(RSW)

Województwo
małopolskie

56

3,5

32,3

Wartość dla
obszarów objętych wsparciem

Powyżej
średniej

Powyżej
średniej

MOPS

Urząd Statystyczny /
Powiatowy Urząd
Pracy

Kryterium

Wskaźnik

Źródło
danych

Rekomendowane
źródła danych
dla
Beneficjentów

Liczba
przestępstw
na 1 tys.
ludności

(D)

Czyny
karalne
osób
nieletnich
na 1 tys.
nieletnich

Dane za 2006 Dane za 2006
(RSW)
(TEMIDA)

(E)

Niski poziom
Porównywalnie niski poziom
aktywności wartości zasobu mieszkaniowego
gospodarczej
(w oparciu o dane NSP 2002)
Liczba zare- Udział budynków Liczba budynków
jestrowanych
bez wodociągu
wybudowanych
podmiotów
do ogólnej liczby
przed rokiem
gospodarczych
budynków
1989 do ogólnej
na 100 osób
liczby budynków
(w %) *
(w %)
Dane za 2006
(RSW)

Dane za 2002
(NSP)

Dane za 2002
(NSP)

32,4

8,9

6,2

81,6

Powyżej
średniej

Powyżej
średniej

Poniżej
średniej

Powyżej
średniej

Powyżej
średniej

Komendy
Policji

Komendy
Policji

Urząd
Statystyczny

Dane
administracyjne

Dane
administracyjne

* Budynek wyposażony w wodociąg – budynek, w którym wszystkie, bądź niektóre mieszkania posiadają kran z wodą bieżącą (bez względu na to czy jest
to zimna czy ciepła woda), lub jest on poza mieszkaniem – ale wewnątrz tego budynku, np. w korytarzu. Według długości przewodów rozdzielczych doprowadzających wodę od źródła (ujęcia wody) do budynku rozróżnia się instalację jako: sieciową lub urządzenie lokalne.

W przypadku dwóch kryteriów (C) i (E) opisanych przez dwa
wskaźniki, do beneficjenta należy decyzja, który ze wskaźników
wybiera.

spodarczych wewnątrz miast są narzędzia geoinformatyczne,
wykorzystujące oprogramowanie typu GIS.
Istotnym celem każdego programu rewitalizacji, przygotowywanego zgodnie z wymaganą metodyką dla miast powyżej
20 tys. mieszkańców jest próba uchwycenia silnych zróżnicowań w zakresie określonych parametrów, tj. np. poziomu bezrobocia, struktury demograficznej, poziomu bezpieczeństwa
itd. Dotychczas stosowano głównie narzędzia statystyczne,
pozwalające zestawiać dane, definiować grupy danych, trendy
itp. Tradycyjne podejście nie uwzględniało jednak aspektu przestrzennego zjawisk. Wiedzieliśmy np. na podstawie piramidy
wieku, że ludność zamieszkująca określoną miejscowość starzeje się, dane wskazywały, że odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest wysoki jednak nie potrafiliśmy wskazać, w których obszarach miasta zjawisko to odczuwalne jest najbardziej.

W Małopolsce dla miast o liczbie mieszkańców do 20 tys. osób
przyjęto, że całe miasto będzie objęte programem rewitalizacji
i wskaźniki referencyjne będą odnoszone do średniej dla powiatu, natomiast dla miast większych niezbędna jest delimitacja obszarów kryzysowych w odniesieniu do średniej dla miasta.
W Małopolsce przyjęto, że w ramach MRPO, przed przystąpieniem do oceny projektów oceniane będą programy rewitalizacji. Tylko te miasta, których programy rewitalizacji uzyskają
min. 60% możliwych do uzyskania punktów będą miały prawo
do ubiegania się o dofinansowanie projektów. Jednym z kryteriów oceny jest: Trafność wyboru obszaru (ów) pod kątem
szans rozwoju gospodarczego oraz minimalizacji negatywnych
zjawisk społecznych, a 0 pkt za całe kryterium eliminuje program z dalszej oceny. Oznacza to, że trafny dobór obszarów
kryzysowych, zgodny z wyznaczonymi kryteriami, będzie jednym z niezwykle istotnych elementów wpływających na ocenę
programu rewitalizacji, a co za tym idzie – możliwością ubiegania się o środki pomocowe.

Większość niezbędnych danych można odnaleźć w urzędzie
miejskim lub instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie patologii społecznych. Dyrektorzy tych instytucji z dużą przychylnością podchodzą do możliwości użycia nowych technik
badawczych celem trafniejszego zdefiniowania istniejących problemów a co za tym idzie i rozwiązań.
Pierwszym etapem, umożliwiającym odniesienie badanych zjawisk do przestrzeni geograficznej jest uzyskanie płaszczyzny
odniesienia. Dla miast są to osie ulic wraz z ich nazwami oraz
geodezyjne punkty adresowe, które można powiązać wykorzystując do tego celu narzędzia GIS i tworząc mapę adresową miasta.

2. Geoprzestrzenne narzędzia delimitacji obszarów
kryzysowych
Wydaje się, że najlepszym narzędziem, powalającym na wyznaczenie zróżnicowania różnego rodzaju zjawisk społeczno-go-
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w miastach na terenie całej Polski wynika, że niemal 18% miast
nie jest w stanie podać nawet tak podstawowych informacji jak
liczba mieszkańców obszaru wyznaczonego jako kryzysowy.
Narzędzia geoinformatyczne, choć niezwykle dokładne, należy
wykorzystywać w połączeniu z innymi narzędziami i wskaźnikami. Szczególnie istotne znaczenie mają one dla tak specyficznych
obszarów, mogących podlegać procesom rewitalizacji jak obszary poprzemysłowe, powojskowe, pokolejowe lub powstałe
w latach PRL wielkie osiedla mieszkaniowe tzw. blokowiska.

3. Tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe
— specyfika delimitacji
.Przygotowując lokalne programy rewitalizacji niezbędne jest
zdiagnozowanie skali degradacji obszarów poprzemysłowych,
pokolejowych i powojskowych w mieście: powierzchni, rodzaju skażeń, szacunkowej kosztochłonności ponownego włączenia tego obszaru do tkanki miejskiej. Podejmowanie skutecznej rewitalizacji wymaga zidentyfikowania możliwie wszystkich,
większych terenów w mieście wyłączonych z użytkowania (tzw.
ugorów miejskich), także tych znajdujących się w rękach prywatnych właścicieli. Bardzo często dopiero inicjatywa władz
miejskich – np. budowa drogi lub mostu otwiera te obszary
i staje się impulsem do ich ponownego zagospodarowania.
Właściwe zdefiniowanie zjawisk wymaga pozyskania w drugim
etapie danych branżowych obejmujących takie elementy jak:
wybrane dane z bazy PESEL (płeć, wiek, adres)5, bazy bezrobotnych z Urzędów Pracy (płeć, wiek, długość pozostawania
bez pracy oraz ew. rodzaj otrzymywanej pomocy), dane Policji
dotyczące popełnianych przestępstw, informacje z Ośrodków
Pomocy Społecznej, informacje dotyczące działalności gospodarczej i in. Wszystkie informacje muszą być zebrane dla każdej jednostki (np. osoba, firma, przestępstwo) i odniesione do
punktu w przestrzeni (np. adres policyjny). Dane stanowią klucz
dla przeprowadzenia analizy, a często także największą barierę
– każda instytucja prowadzi swoje bazy danych w innym formacie i ich ujednolicenie wymaga czasami sporo wysiłku.

Można przyjąć, że wszystkie obszary poprzemysłowe (pokolejowe, powojskowe), które są wyłączone z użytkowania i nie
ma co do nich realnych planów na ponowne wykorzystanie to
obszary kryzysowe, wymagające rewitalizacji. Przy takim założeniu niezbędna staje się jednak decyzja o kolejności podejmowanych interwencji. W pierwszej kolejności powinny być podejmowana rewitalizacja na:
 obszarach skażonych, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców
 obszary dające największe szanse na ponowne wykorzystanie oraz w przewidywalnej perspektywie przynajmniej częściowy zwrot nakładów
 obszary znajdujące się w rękach właścicieli zainteresowanych
współfinansowaniem procesu rewitalizacji.

Posiadając takie dane dla miasta można generować mapy natężenia poszczególnych zjawisk (w odniesieniu np. do przestrzeni
lub liczby mieszkańców). Na obszarach, gdzie natężenie zjawiska będzie wyższe niż średnia dla miasta wyznaczane będą obszary kryzysowe. Uzyskane wyniki są doskonałą podstawą do
rozpoczęcia monitorowania stanu gminy z wykorzystanie narzędzi GIS. Wieloletnie obserwacje pozwolą nie tylko statycznie obserwować rozmieszczenie poszczególnych zjawisk, ale
także dynamiczne monitorować zmiany – wskazywać obszary
o rosnącej przestępczości czy malejącym bezrobociu.

Decyzja o wyborze kolejności niezbędnych działań, na podstawie tych kryteriów powinny być podejmowane przez władze
miejskie, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami praz
w oparciu o wyniki badań niezależnych ekspertów.

4. Blokowiska
Mimo iż metodami statystycznymi można stosunkowo łatwo
wskazać te tereny, w których występuje szczególnie duże nasilenie zjawisk kryzysowych to w przypadku blokowisk różnice
zazwyczaj nie są dramatyczne. Większość osiedli, powstających
głównie w latach 70, a także 60 i 80 ubiegłego wieku znajduje
się w sumie w podobnym stanie. Koncentrując działania rewitalizacyjne na osiedlach, które zostaną zdefiniowane jako najbardziej kryzysowe łatwo pominąć potrzeby osiedli znajdujących
się tylko w nieco lepszej sytuacji.

Dzięki zastosowaniu narzędzi GIS można łatwo określić podstawowe informacje dla obszaru kryzysowego. Natomiast bez zastosowania tych narzędzi może się to okazać niezwykle kłopotliwe. Z przeprowadzonej przez Instytut Rozwoju Miast ankiety

5

Są to informacje kluczowe, w stosunku do których można odnosić
wszystkie inne dane.
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5. Podsumowanie

Wydaje się, że w takich obszarach potrzebne są działania horyzontalne, obejmujące całość substancji, a nie tylko wybrane obszary, charakteryzujące się nieco gorszymi parametrami.
Dobrym przykładem zrealizowanych już zasadniczo działań horyzontalnych był program termomodernizacji, która objęła znaczą część wymagającej tego budynków wielorodzinnych. Dzisiaj wydaje się, że ciągle istnieje konieczność uzupełniania na
tych terenach infrastruktury społecznej i to nie tylko o sklepy wielkopowierzchniowe, ale także ośrodki sportowe i kulturalne, przedszkola i żłobki, posterunki policji i straży miejskiej
i in. Bardzo ważny jest także rozwój infrastruktury technicznej. W wielu miejscach ciągle niewystarczająco rozwinięta jest
sieć komunikacji miejskiej (np. brak przedłużenia linii tramwajowych). Z powodu gwałtownego zwiększenia liczby samochodów na wielu osiedlach dramatycznie brakuje parkingów.
Coraz większym problemem staje się tzw. dogęszczanie zabudowy, przez co wolne tereny, potencjalnie nadające się na
budowę parkingów są sprzedawane i zabudowywane nowymi
obiektami.

Przyjęte w wytycznych MRR kryteria po pierwsze odnoszą się
prawie wyłącznie do zdegradowanych terenów mieszkaniowych. Po drugie, są zbyt ogólne, aby umożliwić skupienie się obszarach wymagających interwencji i uzyskania tam widocznych
efektów przy określonych, dostępnych środkach. Równocześnie jednym z dylematów polityki rewitalizacyjnej jest konieczność dokonywania wyboru pomiędzy chęcią skupienia się na
obszarach kryzysowych i uzyskania widocznego efektu w stosunkowo niedługim czasie a świadomością, że skuteczność interwencji wymaga często działań o szerszym charakterze.
Najlepszą i najpełniejszą metodą delimitacji obszarów kryzysowych, zgodnie z wytycznymi MRR jest analiza geoprzestrzenna,
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych typu GIS. Pozwala
ona na dokładną analizę zróżnicowania zjawisk społeczno-ekonomicznych w mieście, w tym także wskazanie obszarów dla
których wskaźniki niekorzystnie odbiegają od średniej dla miasta. Powodzenie takich analiz uzależnione jest głównie od otrzymania danych z różnych urzędów i instytucji, nie podlegających
pod burmistrzów i prezydentów. Dopóki nie zostanie wypracowany ogólnopolski system zbierania, przechowywania i przetwarzania szczegółowych danych niezbędna jest życzliwość szefów instytucji zarządzających różnymi bazami.

Dla powojennych osiedli mieszkaniowych, najczęściej wybudowanych z wykorzystaniem technologii „wielkiej płyty” należy bardzo ostrożnie delimitować obszary kryzysowe, na których podejmowane będą szczególnie intensywne interwencje.
Jeżeli na takich obszarach zróżnicowanie natężenia zjawisk kryzysowych nie jest zbyt duże, to zamiast rewitalizacji na wybranych obszarach warto zastanowić się nad programami
horyzontalnymi.
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Rewitalizacja miast
w Małopolskim Regionalnym Programie
Operacyjnym na lata 2007-2013
BARTOSZ ZABORSKI *

U

nia Europejska, w komunikacie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego pn. Polityka spójności i miasta: rola
miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach z dnia 13 lipca 2006 r., podkreśla znaczenie
miast, na terenie których znajduje się większość miejsc pracy,
przedsiębiorstw i szkół wyższych, a ich działanie jest decydujące dla osiągnięcia spójności społecznej. Miasta są ośrodkami
zmian opartych na innowacjach, przedsiębiorczości i wzroście
gospodarczym. Zrównoważony rozwój ma szczególne znaczenie w miastach narażonych na wystąpienie zjawiska wykluczenia społecznego, degradację środowiska naturalnego, nieużytki
oraz niekontrolowaną zabudowę miast.

cesją Polski do Unii Europejskiej. W okresie programowania
2004-2006 ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w ramach Działania
3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe zrealizowanych zostało 11 projektów na łączną kwotę 31,7 mln zł. Główny problem, jaki wyłonił się w Małopolsce w trakcie próby podsumowania dotychczasowych działań
rewitalizacyjnych, to wyraźny brak spójnej koncepcji rozwoju
całego obszaru poddawanego procesom rewitalizacji. W konsekwencji, nowy okres programowania 2007-2013 stanowi
próbę uspójnienia działań rewitalizacyjnych prowadzonych na
wyodrębnionym obszarze kryzysowym, dla którego opracowano program rewitalizacji.

Analiza województwa małopolskiego w odniesieniu do jego
rozwoju przestrzennego wykazuje jako kwestie problemowe
m.in. niski i ciągle zmniejszający się poziom urbanizacji województwa (w 2005 r. – 49,6%, Polska – 61,5%) oraz ściśle
z nim związane rozproszenie osadnictwa spowodowane odpływem mieszkańców miast na tereny wiejskie, a także występowanie zdekapitalizowanej tkanki miejskiej i terenów zdegradowanych. Jednym z instrumentów zapobiegania tym zjawiskom
może być rewitalizacja miast, rozumiana jako zespół szeroko
pojętych działań na zniszczonych, zdegradowanych obszarach
miejskich. Podstawowym jej celem jest przywrócenie tym miejscom pierwotnego stanu lub funkcji albo też znalezienie dla nich
nowego zastosowania. Oprócz zmian przestrzennych i technicznych (budowa, remonty, modernizacje zabudowy i przestrzeni, rewaloryzacja zabytków), rewitalizacja obejmuje również przemiany społeczne i ekonomiczne (programy ożywienia
gospodarczego i przedsięwzięcia na rzecz rozwiązania problemów społecznych).

Założenia rewitalizacji miast w Małopolsce w latach
2007-2013
Próbą zaradzenia problemom, jakie pojawiły się przy wspieraniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków ZPORR, jest
zmiana podejścia do dokumentów programowych, którymi
są programy rewitalizacji. O ile w okresie 2004-2006 programy rewitalizacji były dokumentem wymaganym, ale nie poddawanym ocenie, to w nowym okresie programowania Zarząd
Województwa Małopolskiego, Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (MRPO), uzależnił możliwość ubiegania się o wsparcie
poszczególnych projektów rewitalizacyjnych od pozytywnej
oceny odpowiednich programów rewitalizacji.

Na finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na większą
skalę pozwolił napływ funduszy strukturalnych związany z ak-

*

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
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Wsparcie dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych w MRPO udzielane będzie w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat A Projekty realizowane wyłącznie w ramach Programów Rewitalizacji. Celem
tego działania jest wzmocnienie miast jako potencjalnych biegunów wzrostu oraz poprawa warunków życia w miastach lub
ich dzielnicach, która spowoduje, że staną się one atrakcyjnym
miejscem pracy, zamieszkania, a także podejmowania działalności gospodarczej. Osiągnięcie tego celu prowadzić będzie do
systematycznego rozwiązania problemów, z którymi borykają
się małopolskie miasta: dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym w układzie przestrzennym oraz odpływ mieszkańców na tereny wiejskie powodujący rozproszenie osadnictwa.
Rewitalizacja miast będzie zasadniczym działaniem służącym
osiągnięciu tych założeń. Nie budzi wątpliwości fakt, iż środki
przeznaczone na rewitalizację w ramach programu regionalnego (67,7 mln EUR) nie mogą fundamentalnie zmienić sytuacji w
małopolskich miastach, jednak w założeniach programujących
mają one służyć wsparciu projektów będących kamieniami milowymi w uruchomieniu procesów rewitalizacyjnych na zdegradowanych terenach. Niewątpliwie też opracowanie i realizacja
programów rewitalizacji będzie cennym doświadczeniem dla
władz miejskich w zakresie planowania strategicznego i zarządzania programami wieloletnimi.

 instytucje otoczenia biznesu,
 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.
Podobnie katalog przykładowych rodzajów projektów, które można realizować ze środków MRPO jest bardzo szeroki
i obejmuje: modernizacje i renowacje budynków użyteczności publicznej, części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych lub budynków przeznaczonych na cele utworzenia mieszkań socjalnych, a także szkół, przedszkoli, obiektów
rekreacyjnych czy kulturalnych. W ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych sfinansowana może zostać budowa lub modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (wodociągi,
kanalizacja, gaz, elektryczność), a także infrastruktura drogowa konieczna do realizacji projektu. Dofinansowanie obejmuje również możliwość wyburzenia zdegradowanych obiektów
oraz zabudowy zdegradowanych czy powstałych w wyniku wyburzeń przestrzeni miejskich.
Jak już wspomniano, na realizację projektów rewitalizacyjnych
w MRPO zarezerwowanych zostało ponad 67 mln EUR. Maksymalny udział środków Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu – nie objętego schematami
pomocy publicznej – wynosi 70%. Minimalna kwota wsparcia
dla beneficjenta to 500 tys. zł, maksymalna – 15 mln zł. Wydatkami kwalifikowanymi są w szczególności wydatki związane
z przygotowaniem projektu, jego realizacją oraz zarządzaniem
i obsługą. Nie można natomiast uznać za kwalifikowane wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu nie objętego
Programem Rewitalizacji, remontów finansowanych z wydatków bieżących, zakupu gruntu (w kwocie wyższej niż 10% wydatków kwalifikowanych projektu), budowy budynków mieszkalnych, kosztów prac w indywidualnych mieszkaniach, jak
i w budynkach administracji publicznej.

W Działaniu 6.1 Schemat A o wsparcie ubiegać będą mogły się
wszystkie miasta regionu. Program rewitalizacji może zostać
opracowany wyłącznie przez właściwe miasto, natomiast wachlarz możliwych wnioskodawców projektów rewitalizacyjnych jest szeroki i składają się na niego:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 administracja rządowa,
 instytucje kultury,
 osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi
szkoły i placówki,
 inne, wyżej nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 partnerzy społeczni i gospodarczy,
 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

Program Rewitalizacji
Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić, aby ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego ze środków
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest
sporządzenie Programu Rewitalizacji w oparciu o metodykę za-
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proponowaną przez Instytucję Zarządzającą MRPO. Program
Rewitalizacji to opracowany i przyjmowany przez jednostkę samorządu terytorialnego (uchwałą rady) oraz przez nią koordynowany wieloletni plan w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego.
Opisuje on stan i stopień degradacji terenu oraz planowane do
realizacji działania, których wcielenie w życie wyprowadzi określony obszar z sytuacji kryzysowej i stworzy warunki do dalszego korzystnego rozwoju.
W zależności od przestrzeni objętej kryzysem można rozróżnić
Programy Rewitalizacji obszarów:
 Miejskich – program odnowy zabudowy miejskiej z realizacją działań ukierunkowanych na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców;
 Poprzemysłowych – program odnowy dla terenów zdegradowanych przez działalność przemysłową dla potrzeb nowych przedsiębiorstw lub pełnienia zupełnie innych funkcji;
 Powojskowych – program odnowy dla terenów zajmowanych lub eksploatowanych przez armię do celów logistycznych, kwaterunkowych czy poligonowych.

Program Rewitalizacji powinien zostać opracowany według
metodyki przedstawionej przez Instytucję Zarządzającą MRPO
i powinien się składać z następujących elementów:
 wstęp – geneza – w którym opisane zostaną źródła powstania Programu Rewitalizacji dla wybranego obszaru,
przebieg procedury jego przygotowania oraz opis zastosowanych metod pracy;
 streszczenie – krótki opis najważniejszych elementów Programu;
 charakterystyka obecnej sytuacji na wybranym do rewitalizacji obszarze;
 nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących
rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego miasta
i regionu;
 założenia Programu Rewitalizacji;
 planowane zadania na obszarze rewitalizowanym, w podziale na lata i zakres przedmiotowy;
 wskaźniki realizacji Programu Rewitalizacji;
 plan finansowy w podziale na projekty, lata oraz źródła finansowania;
 instrumenty wdrażania Programu i komunikacji społecznej.

Program Rewitalizacji, aby był poprawnym dokumentem planistycznym, musi zawierać:
 część raportową (opis stanu istniejącego na terenie, którego dotyczy plan) lub odesłanie do innego dokumentu zawierającego raport;
 opis celów, jakie mają być osiągnięte w ramach Programu
Rewitalizacji;
 opis środków, jakimi cele te zostaną osiągnięte.
Konieczne jest opisanie obszaru rewitalizacji wraz z przeprowadzeniem dogłębnej diagnozy problemów na tym terenie oraz
ich społecznych, gospodarczych i środowiskowych konsekwencji. Na tej podstawie określona zostanie wizja rozwoju miasta
na najbliższe 15- 20 lat (np. strategia rozwoju miasta, raport
o stanie miasta lub inne dokumenty o charakterze strategicznym), nastąpi wyznaczenie obszaru dla działań rewitalizacyjnych oraz określenie przyszłych funkcji rewitalizowanego miejsca i kierunków jego rozwoju.

System wyboru projektów rewitalizacyjnych

Ponieważ zrewitalizowany obszar pełnić ma nowe funkcje –
społeczne czy gospodarcze – już w trakcie przygotowywania
Programu Rewitalizacji pamiętać należy o uwzględnieniu udziału partnerów zewnętrznych, m.in. organizacji pozarządowych,
miejscowych uczelni, kościołów itd. Tam, gdzie jest to możliwe,
warto pamiętać o możliwości realizacji przedsięwzięć na zasadach partnerstwa (konsorcjum).

Dla Działania 6.1 Schemat A Instytucja Zarządzająca MRPO
przewidziała zamknięty tryb konkursowy. W stosunku do tego
działania obowiązuje jednak odrębny tryb wyboru projektów,
gdyż wstępną kwalifikację projektu stanowi ocena dokumentu
strategicznego tj. Programu Rewitalizacji, pod kątem jego zgodności z właściwymi wytycznymi. Drugim etapem oceny jest ocena formalna i merytoryczna dwóch projektów z zakresu rewitalizacji wskazanych przez miasto i uwzględnionych w Programie
Rewitalizacji. Dodatkowo, przebieg procesu wyboru projektów przewiduje wyjątkowe dla MRPO przeniesienie punktów
otrzymanych przez projekt rewitalizacyjny na etapie oceny PR
do etapu właściwej oceny merytorycznej projektu rewitalizacyjnego. Oznacza to, iż dobrze przygotowany Program Rewitalizacji gwarantuje określoną liczbę punktów projektowi
rewitalizacyjnemu.

Program Rewitalizacji obejmuje ściśle wyodrębniony obszar
w granicach miasta. Wyjątkiem są miasta poniżej 20 tysięcy
mieszańców, które mogą w całości zostać objęte jednym Programem Rewitalizacji. Na terenach gmin miejsko-wiejskich Programem Rewitalizacji objęta może zostać tylko miejska część
gminy. Ocena Programu Rewitalizacji stanowić będzie pierwszy
etap procesu selekcji w Działaniu 6.1 Schemat A MRPO.
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Przebieg procesu wyboru projektów

ETAP 1.
PROGRAM REWITALIZACJI (PR)

30dni

nabór

ETAP 2.
OCENA PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Komisja Oceny Programów Rewitalizacji (KOPR)1
Ocena formalna PR
 Warunki wstępne
 Kompletność i poprawność załączników
Ocena merytoryczna PR
 Kompleksowość i spójność wewnętrzna programu
 Trafność wyboru obszaru pod kątem szans rozwoju gospodarczego oraz minimalizacji negatywnych zjawisk społecznych
 Ilość i charakter działań poprawiających funkcjonowanie i estetykę obiektów i przestrzeni publicznej
 Stopień zaangażowania i liczba partnerów inwestycyjnych
 System komunikacji społecznej w ramach programu – wykorzystane narzędzia
WAŻNE!
Do dalszego etapu oceny przechodzą programy, które otrzymały co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów
z oceny merytorycznej

90dni
ETAP 3.
OCENA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Komisja Oceny Programów Rewitalizacji (KOPR)
 Wpływ projektu na realizację celów Programu Rewitalizacji
 Ocena Programu Rewitalizacji

ETAP 4.
ZATWIERDZENIE WYNIKÓW OCENY PROGRAMÓW

Zarząd Województwa Małopolskiego
Zaproszenie do składania pełnej dokumentacji
WAŻNE!
Z każdego Programu Rewitalizacji (który otrzymał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów
z oceny merytorycznej) mogą zostać złożone maksymalnie 2 projekty.
Nie ma etapu negocjacji – to Beneficjent (miasto) decyduje, które projekty przedłoży do oceny.

ETAP 5.
złożenie WNIOSKU APLIKACYJNEGO wraz z załącznikamI
(Maksymalnie 2 projekty z danego Programu Rewitalizacji)

1

W skład KOPR wchodzą przedstawiciele Instytucji Zarządzającej MRPO (pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Funduszy Europejskich) oraz asesorzy ds. rewitalizacji obszarów miejskich
i wiejskich
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ETAP 6.
OCENA PEŁNEJ DOKUMENTACJI

Ocena formalna pełnej dokumentacji









Warunki wstępne
Kwalifikowalność Beneficjenta
Kwalifikowalność projektu
Kompletność i poprawność wniosku
Poprawność przyjętych wskaźników
Montaż finansowy
Spójność zapisów w dokumentach
Kompletność i poprawność załączników

45dni

Ocena merytoryczna
1. Ocena techniczna
 Właściwie przygotowana analiza finansowa
 Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie oraz wysokość kosztów
adekwatna do przyjętych rozwiązań technologicznych
2. Właściwa ocena merytoryczna






45dni

Ekonomiczno-społeczny wpływ na rozwój regionu
Trwałość projektu
Wpływ na polityki horyzontalne
Poprawa jakości przestrzeni miejskiej
Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji

Wyniki oceny projektów w ramach PR
 Wpływ projektu na realizację celów PR
 Ocena Programu Rewitalizacji

dopisanie punktów przyznanych przez
KOPR w 3 etapie wyboru projektów
3. Ocena strategiczna

Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Waga – 20% oceny merytorycznej

14dni
UCHWAŁA
Zarządu Województwa Małopolskiego
o przyznaniu dofinansowania dla projektu w ramach działania 6.1 A MRPO
Łącznie
314 dni
PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Ze względu na konieczność oceny Programu Rewitalizacji, proces wyboru projektów w Działaniu 6.1 A
jest długi i trwa ponad 300 dni. Spowodowane jest to przede wszystkim chęcią premiowania tych
miast, które przygotowały najlepsze programowe dokumenty rewitalizacyjne. Oczywiście ostateczna
decyzja o dofinansowaniu zostanie podjęta dopiero na etapie oceny konkretnego projektu rewitalizacyjnego, jednak projekty, które przedstawiono na podstawie najwyżej ocenionych Programów Rewitalizacji oraz zostały uznane za najlepiej realizujące cele danego Programu Rewitalizacji, będą dysponowały premią w postaci punktów uzyskanych na etapie oceny programu. Taka konstrukcja procesu
wyboru projektów ma spowodować, że dofinansowanie otrzymają projekty realizowane na obszarach miast wyłonionych na podstawie rzetelnej diagnozy ich stanu przeprowadzonej w toku tworzenia Programu Rewitalizacji, a same projekty będą musiały spełniać wszelkie warunki, jakich wymaga
się od przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
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Samorząd lokalny
jako animator procesu rewitalizacji
DR HAB. INŻ. ALEKSANDER NOWORÓL *

Charakterystyka rewitalizacji zgodnie
z Metodyką opracowaną dla MRPO

Z

awarta w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
(MRR) definicja rewitalizacji, jako kompleksowego, skoordynowanego, i wieloletniego procesu przemian przestrzennych,
technicznych, społecznych i ekonomicznych, oddaje istotę polityki miejskiej w odniesieniu do obszarów, na których wystąpiły zjawiska, postrzegane, jako kryzysowe. Celem tak rozumianego procesu jest nadanie owym obszarom kryzysowym nowej
jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o lokalne uwarunkowania i potencjał. Zgodnie
z dokumentem opracowanym przez samorząd wojewódzki pt.
„Metodyka przygotowania i oceny Programu Rewitalizacji w ramach MRPO na lata 2007-2013”, programy takie powinny zatem charakteryzować się trzema istotnymi cechami:

cji, zarówno w poprzednim, jak i bieżącym okresie programowania. Programy te wykonywane były dla miast o różnej wielkości (od 20 do 200 tys. mieszkańców), położonych w trzech
południowych województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim.
Doświadczenia współpracy z samorządami tych miast nasuwają
następujące obserwacje:

 kompleksowością, polegającą na tym, że działania podejmowane na obszarze kryzysowym (w sferze infrastrukturalnej,
gospodarczej, społecznej i środowiskowej) są w pełni ze
sobą zintegrowane i podporządkowane tym samym celom;
 odpowiedzialnością realizatora procesu rewitalizacji nie za
poszczególne etapy procesu, ale za końcowy efekt;
 konieczną koordynacja działań ukierunkowaną na takie zarządzanie procesem, aby prowadzony był on zgodnie z ustalonym harmonogramem, przy optymalnym wykorzystaniu
zasobów istniejących jak i powstałych dzięki realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

1. Definiowanie obszaru rewitalizacji wymaga wcześniejszego rozpoznania przez administrację dyslokacji przestrzennej zjawisk kryzysowych o wymiarze społecznym. Informacje
tego typu wykraczają poza zakres danych statystyki publicznej,
dla której najmniejszą jednostką analityczną jest gmina. Świadomość konieczności pozyskiwania informacji społecznych
w układzie przestrzennym jest ogólnie niska. Perspektywa pozyskania środków na cele związane z rewitalizacją powinna skłaniać miasta do przestrzennej inwentaryzacji tego typu zjawisk.
Opracowywanie programów rewitalizacji było – dla samorządów kilku ośrodków – okazją do pogłębienia wiedzy o mieście
i jego problemach w układzie przestrzennym.

Rewitalizacja jest więc połączeniem działań o charakterze
technicznym z programami ożywienia gospodarczego i przedsięwzięciami na rzecz rozwiązania problemów społecznych.
Wymaga to ze strony samorządu szeregu działań, których podstawą jest refleksja o charakterze strategicznym oraz otwarcie
się na współpracę z lokalnymi podmiotami.

2. Wyznaczone obszary rewitalizacji obejmują we wszystkich wypadkach znaczną część powierzchni miast (od ok. 10%
do ok. 25%), zamieszkałą przez ok. 50 do 70% mieszkańców.
Świadczy to o skali zjawiska degradacji i marginalizacji obszarów miejskich. Jeśli miasta mają stać się siłą sprawczą rozwoju regionalnego i lokalnego, to skala zadań ze sfery rewitaliza-

Wnioski z współpracy z samorządami opracowującymi
programy rewitalizacji
Autor kierował zespołami pracującymi nad opracowaniem, na
rzecz samorządów miejskich, lokalnych programów rewitaliza-

*

2

Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
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cji jest ogromna. Z drugiej strony, warto uzmysłowić sobie, że
– z organizacyjnego punktu widzenia – skuteczna interwencja w odniesieniu do tak znacznych obszarów jest trudno wykonalna (o ile w ogóle możliwa). Doświadczenia zachodnie uzmysławiają, że w ramach rewitalizacji trzeba skoncentrować się na
relatywnie niewielkim obszarze i dotrzeć głęboko do jego problemów1. Dotyczy to szczególnie trudnych zagadnień, związanych z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
3. Podkreślić należy ambiwalentną rolę śródmieść, jako
ewentualnych motorów rozwoju miast. Na ową dwoistość
wpływa z jednej strony potencjał kapitału urbanistycznego centrów, z drugiej jednak – skala degradacji zabudowy i przestrzeni publicznych, częste zjawiska marginalizacji społecznej
na ulicach sąsiadujących z ośrodkami aktywności społeczno-gospodarczej. Rewitalizacja stref śródmiejskich jest poważnym
wyzwaniem dla polityki rozwoju miast.
4. Instrumenty zarządcze stosowane w programach rewitalizacji powinny być dostosowane do lokalnej specyfiki, ale jednocześnie na tyle ogólne, by umożliwić składanie różnorodnych
wniosków przez beneficjentów zewnętrznych. Sprzyja to pewnej ogólnikowości instrumentów stosowanych w programach
rewitalizacji, która – jednak – zapewnia ich otwartość na inicjatywy różnego typu lokalnych beneficjentów.
5. Samorządy większości miast nie były zainteresowane głębszą partycypacją publiczną przy tworzeniu programów, właściwie ograniczając się do naboru projektów beneficjentów zewnętrznych. Częściowo było to wynikiem presji czasowej na
podmioty organizujące proces sporządzenia programów. Wydaje się, że w pogłębieniu procesu partycypacji tkwi szansa na
pełniejsze zrozumienie rewitalizacji przez społeczeństwo i szersze zainteresowanie obywateli.

różnego rozumienia zakresu sterowania sprawami publicznymi ująć można następująco. Władza polityczna może widzieć
swoje zadania wąsko lub szeroko. Zakres sterowania procesami odnieść trzeba do rozumienia roli władzy w systemie demokratycznym oraz roli prawa w zarządzaniu terytorialnym.
Władze polityczne mogą zakładać, że ich powinnością jest ograniczenie się do ścisłego przestrzegania litery prawa i realizowania wyłącznie zadań nakazanych przepisami. Sterowanie procesami ogranicza się wtedy do „administrowania” jednostką terytorialną – do podtrzymywania jej istnienia.

6. W samorządach, które podejmują wyzwanie rewitalizacji
istnieje konieczność dokonania tzw. wewnętrznej zmiany organizacyjnej, obejmującej przygotowanie odpowiednich służb do
pozyskiwania danych, partnerskiej współpracy z beneficjentami
zewnętrznymi oraz monitorowanie procesu odnowy dzielnic.

Style rządzenia

Przeciwstawny styl sprawowania władzy polega na tym, że władza wypełnia swoją rolę zgodnie z wymogami prawa, ale także wychodzi poza sprawy narzucone literą przepisu. Oznacza
to szeroki zakres sterowania. Warto przypomnieć, że zgodnie
z Art. 6. Ustawy o samorządzie gminnym „Do zakresu działania
gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”3. Postacią takiego rozwiniętego modelu zarządzania jest zarządzanie
strategiczne, obejmujące pełny, cyklicznie powtarzany zestaw
działań określających cele, zasoby, plany, realizację oraz monitoring efektów. Istotę zarządzania strategicznego sprowadzić
można poprzez rozumienie go, jako:

W opinii autora, podstawowym warunkiem kierowania procesami rewitalizacji, jest przyjęcie stylu zarządzania w samorządzie, polegającego na spojrzeniu strategicznym w miejsce literalnego przestrzegania przepisów2. W ogólnym zarysie koncepcję

 zespolenie strategii i działań dla osiągnięcia rozwoju i sprawnego funkcjonowania jednostki terytorialnej i w relacji do
zmieniającego się otoczenia, ukierunkowane na minimalizację ryzyka, a przez to

Animacja procesu rewitalizacji
Na tle wzmiankowanych doświadczeń w opracowaniu programów rewitalizacji wysnuć można wnioski odnośnie zasadniczych warunków dla sprawnego i skutecznego zarządzania
przez samorząd procesem odnowy dzielnic, dotkniętych zjawiskami kryzysowymi.

2

Koncepcję stylów zarządzania w administracji publicznej autor opisał w: A. Noworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2007.

4
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loletnie planowanie, pozwalające elastycznie dostosowywać
dostępne w danej chwili narzędzia do zachodzących zmian.
Trzeba też pamiętać, że pewne zjawiska społeczne – np. stopień zróżnicowania mieszkańców pod względem kulturowym,
będą się pogłębiać, niezależnie od prowadzonej przez miasto
polityki i niezależnie od dostępności środków publicznych na
rewitalizację.

 stworzenie systemowych podstaw dla wykorzystania, występujących w otoczeniu zmian, jako okazji do podejmowania nowych działań lepiej zaspokajających interesy jednostki (terytorialnej).
W zarządzaniu strategicznym osiowym pojęciem są cele i całościowa kontrola efektów, a nie litera przepisu. Nie ma zarządzania terytorialnego bez istotnej roli prawa. Nie można jednak skutecznie zarządzać, ograniczając się tylko do przepisów
prawa. Tak więc, jeśli polityka rozwoju lokalnego jest właściwie prowadzona – przygotowanie i wdrożenie programu rewitalizacji nie powinno być problemem. Wiąże się to ze świadomym ukierunkowaniem rządzenia na zarządzanie strategiczne.
Tam, gdzie władze ograniczają się do ścisłego przestrzegania litery prawa, realizowania wyłącznie nakazanych zadań, mamy do
czynienia z ograniczaniem się przez samorządy do opracowania
dokumentów planistycznych, niezbędnych z punktu widzenia
celów operacyjnych, czy taktycznych, a nie – strategicznych.
Gmina przystępuje do sporządzania programu rewitalizacji wyłącznie w celu spełnienia wymogów formalnych dla pozyskania
środków finansowych, a nie z autentycznej potrzeby dokonania
zmiany w wielu obszarach życia dzielnicy. Tego rodzaju plan staje się zlepkiem oderwanych projektów. Narzucona wymogami
Unii Europejskiej, a ostatnio – regionalnych programów operacyjnych (RPO), obligatoryjność posiadania określonych dokumentów planistycznych, spowodowała postawę, ukierunkowaną na udowodnienie, że gmina spełnia określone wymagania
proceduralne. Wiele planów i programów sporządza się w formie załączników do wniosków o finansowanie projektów, a nie
dla sprostania potrzebie spójności i celowości systemu planistycznego w relacji do lokalnych potrzeb.

Innym obszarem problemowym, który wymaga alternatywnego – w stosunku do dominującej aktualnie praktyki – spojrzenia, jest kwestia analizy sytuacji w mieście. Istnieje, pozornie tylko oczywista, potrzeba prowadzenia stałego monitoringu
sytuacji kryzysowych w skali przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Oznacza to konieczność dostrzegania zjawisk, których
widzenia często chce uniknąć władza, sukcesem uzasadniająca
swój polityczny byt. Właściwe przygotowanie gminy do procesu rewitalizacji wymaga krytycznego spojrzenia na występujące zjawiska, ze świadomością, że ich ujawnianie może stać się
pożywką dla opozycji politycznej. Jednakże, tylko rzetelna wiedza o tym, co tworzy zjawiska kryzysowe w mieście, daje szansę na opracowanie odpowiednich strategii rozwoju oraz bieżącego zarządzania.
Monitoringu wymaga także skuteczność działań podjętych
w procesie rewitalizacji. I znowu, elementem koniecznym jest
krytyczna samoocena przez samorząd efektów przedsięwziętych strategii. Tylko na jej podstawie będzie możliwe sterowanie procesem zmian w przyszłości, a z drugiej strony – prawidłowe rozliczenie projektów, w przypadku ich dofinansowania
ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.
Zmaganie ze złożonością

Przekroczenie barier
Próba ogarnięcia skomplikowanych zjawisk, związanych z dzielnicami kryzysowymi, zmusza do podejścia interdyscyplinarnego. Ujawnia się to już na etapie analiz sytuacji w mieście i delimitacji obszaru rewitalizacji. Potrzeba wielowymiarowego
badania problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, a także – identyfikacji terenów o największych potrze-

Uwzględnienie szerokiego – strategicznego spojrzenia na zarządzanie gminą wymaga więc wykroczenia, poza ścisłe wymagania przepisów oraz imperatyw „tu i teraz”, pod presją którego nieustannie znajdują się władze samorządowe. Rewitalizacja
wymusza wieloletni horyzont refleksji, a co za tym idzie – wie-
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bach, stawia przed samorządem wysokie wymagania. Wyzwaniem dla administracji gminnej jest także samo definiowanie
konkretnego projektu rewitalizacji. Powinien on być operacją
ukierunkowaną na wielowymiarową poprawę stanu dzielnicy,
lub jej fragmentu. Każdy taki projekt winien być tak opracowany, by uwzględniać różnorodne aspekty: środowiskowe, ludzkie i ekonomiczne. Trzeba więc, w każdym projekcie, zidentyfikować owe aspekty i dostrzegać szanse i zagrożenia, związane
z konkretną interwencją.

nymi podmiotami: publicznymi i prywatnymi, z organizacjami:
gospodarczymi, społecznymi i pozarządowymi, a nawet z indywidualnymi mieszkańcami. Partnerstwo to jest zresztą jednym
z wymogów polityki spójności Unii Europejskiej. Warto realizować publiczne uczestnictwo choćby poprzez:
 wykorzystywanie instrumentów Ustawy o organizacjach
pożytku publicznego i wolontariacie,
 bieżące stosowanie instrumentów: informacji, konsultacji
społecznych oraz włączania zainteresowanych podmiotów
i mieszkańców w aktywne uczestnictwo w podejmowaniu
decyzji o przyszłości obszaru rewitalizowanego,
 odpowiednią organizację urzędu gminy, poprzez wykreowanie „urzędu otwartego” dla:
 grup wykluczonych – marginalizowanych, realizując politykę spójności społecznej,
 grup wzmacniających lokalną konkurencyjność.

Ogólnie rzecz ujmując, procesy rewitalizacji wymagają:
 stałego podnoszenia kwalifikacji przed pracowników samorządowych, zajmujących się w urzędzie miasta sprawami rewitalizacji,
 współpracy z profesjonalistami z wielu branż, rozumiejącymi istotę i złożoność procesów rozwojowych oraz potrafiących pomóc w identyfikowaniu zarówno stanów kryzysowych, jak i złożonych operacji rewitalizacyjnych,
 zastosowania przez organ wykonawczy odpowiedniego systemu wdrażania, co wiąże się ze wskazaniem operatora rewitalizacji, czyli podmiotu, który – pozostając w strukturze
urzędu, lub działając poza nią – będzie wyłącznie zajmował
się prawidłową implementacją programu rewitalizacji.

Wśród owych podmiotów i mieszkańców, wzmacniających pozycję konkurencyjną obszaru, warto wymienić:

Otwarcie

 działających na terenie miasta partnerów biznesowych, bez
udziału których nie ma możliwości animowania gospodarczych celów rewitalizacji,
 zlokalizowane w sąsiedztwie ośrodki edukacyjne, niezależnie od ich formy działania oraz poziomu kształcenia.

Warunkiem skuteczniej animacji procesu rewitalizacji jest więc
otwarcie lokalnego systemu zarządzania na partnerstwo z in-

Warto w tym miejscu podkreślić, że animacja procesu odnowy
w znacznym stopniu zależy od współpracy operatora rewitali-
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szarach kryzysowych. Sprawy oczywiste z perspektywy urzędu, nie zawsze takimi wydają się w oczach opinii publicznej. Pamiętając, że w zarządzaniu publicznym alokacja zasobów nigdy
nie jest całkowicie „sprawiedliwa” (w sensie – „każdemu po
równo”), trzeba pamiętać o wymogach komunikacji społecznej.
Trzeba wyjaśniać: przyczyny zjawisk kryzysowych, stosowane
narzędzia naprawcze oraz postęp procesu rewitalizacji. Tylko
uczciwie poinformowani mieszkańcy będą świadomie przyjmować zachodzące zmiany, a nawet – jak pokazują doświadczenia
państw zachodnich – pozytywnie sekundować procesom odnowy miejskiej.

zacji z tzw. lokalnymi autorytetami, czyli tymi mieszkańcami obszaru, którzy są znani w środowisku dzielnicy, i którzy – posiadając skłonności społecznikowskie – mogą budować wokół
programowanych przekształceń klimat zaufania. Wiąże się to
z, opisanym poniżej, kolejnym niezbędnym elementem animowania zmian.
Budowa zaufania
Prawdziwym wyzwaniem w procesie rewitalizacji jest tworzenie klimatu ufności pomiędzy gminą (i administracją samorządową) a grupami społecznymi, borykającymi się z problemami
marginalizacji. Już na etapie diagnoza skomplikowanych sytuacji
społecznych, przestrzennych i gospodarczych konieczne jest
stawianie pytań i pewien stopień odwagi w poruszaniu spraw
delikatnych i konfliktogennych. Przedstawiciele grup społecznych zagrożonych wykluczeniem z ogromną rezerwą podchodzą do wszelkiego typu inicjatyw „odgórnych”, animowanych
przez urząd. Stąd potrzeba swoistego profesjonalizmu w kontaktach z mieszkańcami z tych grup oraz umiejętność budowania przesłanek dialogu, na przekór zakorzenionej nieufności.

Wnioski
Uwzględniając opisane powyżej obserwacje, warto zestawić
podstawowe elementy proaktywnego zarządzania procesem
rewitalizacji przez samorząd miejski. Warunkiem niezbędnym
jest przy tym stosowanie zasad zarządzania strategicznego, co
– w odniesieniu do odnowy dzielnic kryzysowych – wymaga
autentycznego zaangażowania władz w proces wieloletni, determinowany endogenicznymi procesami przekształceń w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej. Istotne są przy
tym dwa aspekty owej wieloletniości. Po pierwsze, politycy muszą liczyć się z tym, że efekty działań rewitalizacyjnych nie koniecznie ujawnią się w określonej kadencji władz samorządowych. Oznacza to, że w okresie przedwyborczym często nie
będzie się czym pochwalić. A zatem, rewitalizacja wymaga od
polityków lokalnych wysokiego poziomu poczucia świadomości społecznej i autentycznego powołania w sprawowaniu władzy publicznej. Kolejny, istotny aspekt animowania rewitalizacji
wiąże się z tym, że potrzeby – w skali regionalnej – są poważne, a środki, mimo wsparcia programu operacyjnego, ograniczone. W konsekwencji, może stać się tak, że samorząd i inne
podmioty dobrze przygotują szereg projektów, ważkich z lokalnej perspektywy, lecz żaden nich – z uwagi na skalę potrzeb
– nie znajdzie się wśród beneficjentów RPO. Dla władz gminy
i innych potencjalnych beneficjentów oznacza to konieczność
ubiegania się o współfinansowanie przedsięwzięć w kolejnych
naborach, co może podważać autorytet organów miasta, jako
odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie programu rewitalizacji. Wymienione aspekty wieloletniości procesu rewitalizacji powtórnie przywołują wagę komunikacji społecznej, a przy
tym pozwalają dowieść, że tylko w perspektywie strategicznej
samorząd może stawić czoło trudnym problemom obszarów
kryzysowych.

Innego typu płaszczyznę zaufania powinien tworzyć samorząd
w odniesieniu do podmiotów i osób wspierających procesy rewitalizacji, a zwłaszcza – przedsiębiorców. Tworzony przez
media klimat podejrzliwości o korupcję wymaga od samorządu
odwagi w kontaktach z przedstawicielami świata biznesu. Oparcie tego typu współpracy o przejrzyste kryteria oraz jawność
(w granicach zachowania tajemnicy handlowej) stanowią niezbędne elementy integracji działań gospodarczych z inicjatywami miasta. Ważnym elementami polityki samorządu będą tu:
 odpowiednia gospodarka nieruchomościami gminnymi, zarówno w odniesieniu do terenów, jak i lokali użytkowych,
 przejrzyste zasady pomocy publicznej (polityka podatkowa),
 uwzględnianie interesów przedsiębiorców w działalności
planistycznej, tak w sferze planowania zagospodarowania
przestrzennego, jak i w odniesieniu do planowania inwestycyjnego w skali całej gminy i obszaru rewitalizacji.
Zasadniczą – i oczywistą, więc nie wymagającą odrębnej argumentacji – rolę w tworzeniu klimatu zaufania przypisać trzeba
relacjom urzędu gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym
– organizacjami pożytku publicznego.
Ogólnie należy zauważyć, że umiejętność budowy zaufania lokalnych podmiotów społecznych, gospodarczych i mieszkańców jest niezbędnym elementem stworzenia organizacyjnej
„infrastruktury” rewitalizacji. Stąd tak ważny postulat budowy
urzędu „otwartego”, który – w duchu określanym, jako –
„rządzenie publiczne”, czy „zarządzanie wielopasmowe”, realizuje zadania i świadczy usługi wykraczając poza własne ramy
organizacyjne i literalnie nakazane prawem procedury. Tylko w otwartym – i ukierunkowanym na rozwiązywanie problemów – dialogu z członkami wspólnoty lokalnej zaistnieć
może rzeczywisty klimat zaufania i współpracy. Elementem takiego dialogu jest, o czym często zapomina się w natłoku bieżących spraw, konieczność tłumaczenia poczynań samorządu,
a w tym – wyjaśniania przyczyn koncentracji działań na ob-

Kluczowe elementy animowania procesu rewitalizacji obejmują
zatem następujące instrumenty zarządzania publicznego:
 tworzenie klimatu zaufania i współpracy pomiędzy organami władzy, urzędem i jednostkami miejskimi, a zainteresowanymi podmiotami i mieszkańcami, zarówno będącymi beneficjentami, jak i współ-aktorami odnowy obszarów
kryzysowych; wymaga to sprawnego i silnego przywództwa politycznego oraz profesjonalnego i otwartego aparatu samorządowego;
 prowadzenie systematycznego monitoringu sytuacji w mieście, przy odniesieniu zidentyfikowanych problemów do
konkretnych dzielnic, czy terenów (przestrzeni); wymaga
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to odpowiednich narzędzi analitycznych i interdyscyplinarnej wiedzy, wniesionej przez coraz lepiej przygotowanych
urzędników oraz specjalistów zewnętrznych;
przygotowanie programu rewitalizacji w oparciu o wymagania Unii Europejskiej i RPO, co w przypadku województwa
małopolskiego zostało niejako ułatwione poprzez przygotowanie przez samorząd wojewódzki szczegółowej metodyki
postępowania; instrument planistyczny został więc dokładnie opisany, a władze lokalne powinny wykazać się:
 rzetelnością w przedstawieniu sytuacji w mieście, a zwłaszcza dzielnicach kryzysowych,
 umożliwieniem publicznego uczestnictwa w definiowaniu
problemów lokalnych i zadań rewitalizacji,
 wyobraźnią w warstwie prognostycznej programu;
zorganizowanie procesu wdrażania programu w sposób zapewniający wielokierunkową wymianę z podmiotami zainteresowanymi, a w tym – mieszkańcami, co wymaga:
 dostosowania funkcjonowania urzędu do potrzeb partnerów wspieranych i wspierających w procesie rewitalizacji,
 powołania operatora rewitalizacji w urzędzie lub w postaci podmiotu zewnętrznego,
 zapewnienia działania operatora w warunkach otwartości, jawności i nastawienia na moderowanie powstających
problemów;
prowadzenie polityki informacyjnej, która pozwoli na bieżące wyjaśnianie zasad i stosowanych środków walki ze zjawiskami kryzysowymi, a także efektów (choćby doraźnych);
monitorowanie i ocenę skuteczności procesu rewitalizacji
i zastosowanych w gminie narzędzi zarządczych.

stosowanie narzędzi operacyjnych, odniesienia się do konkretnych miejsc, a nawet czasem konkretnych osób, zamieszkałych
pewne rejony miasta. Stąd rodzi się trudność w formułowaniu
odpowiednich instrumentów. Animowanie rewitalizacji stanowi więc niełatwe wyzwanie dla samorządu, ale wyzwanie warte
wysiłku i ryzyka politycznego.
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Warto na zakończenie podkreślić, że rewitalizacja miejska
ma dwoisty charakter. Powinna być traktowana jako problem
o znaczeniu strategicznym w tych ośrodkach, w których zjawiska kryzysowe pojawiają się w odczuwalnym wymiarze.
Z drugiej strony, delikatna natura relacji społecznych, które muszą być w procesie rewitalizacji uwzględniane, wymusza
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Czas metropolii
JACEK WOŹNIAK *

Rola miast w polityce spójności Unii Europejskiej

 zaangażowaniem partnerów
 osiągnięciem „uczciwej” równowagi terytorialnej.

R

ozwój obszarów miejskich, w tym metropolii, staje się jednym z głównych wymiarów polityki spójności Unii Europejskiej. Jest to nie tylko związane z faktem, iż w miastach żyje
ponad 60% jej mieszkańców (rozszerzonej UE27), które wypracowują 75-85% wspólnotowego PKB. W zapisach Strategii
Lizbońskiej miasta są postrzegane jako główne motory wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia, posiadając niezbędny potencjał
do pobudzania innowacyjnych zmian. Wsparcie miast powinno
przyczyniać się znacząco do rozwoju przyległych terenów, jak
i całego regionu, w zrównoważony sposób. W aktualnym okresie programowania (2007-13) aspekt miejski będzie zajmować
jeszcze ważniejsze miejsce niż do tej pory, czego wyrazem jest
włączenie problematyki miast do głównego nurtu programowania oraz wprowadzenie nowego instrumentu finansowania
JESSICA.

KE zachęca także kraje członkowskie do delegowania (w ramach
programów operacyjnych) funduszy przeznaczonych na rozwój
obszarów miejskich bezpośrednio do miast, które powinny być
odpowiedzialne wprost za programowanie i wdrażania przekazanych im środków. Jak do tej pory postulaty te spotykały się
jednak ze słabym odzewem ze strony krajów członkowskich,
w tym Polski. Pokazuje to, iż problematyka polityki miejskiej,
szczególnie zaś wzmacniania pozycji dużych miast na arenie regionalnej, jest dyskusyjna i pełna wewnętrznych napięć.

Projekty dla metropolii
Jakie projekty powinny być priorytetem dla metropolii? Dobre
projekty to takie, które przynoszą korzyść jak największej grupie mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, ale także – oddziaływują na region. A więc – połączą miasto z otaczającym je
regionem. Tym ważniejszy jest zatem postulat partnerstwa –
miasta muszą pozyskiwać partnerów, sprzymierzeńców wśród
podmiotów działających na obszarze metropolitalnym. Jest to
zarazem szansa na bardziej zróżnicowane źródła finansowania,
szybsze uzgodnienia, zwiększone możliwości promocji i lobbingu podyktowane większym „ciężarem gatunkowym” projektu.
Są to także niezbędne warunki dla przygotowania dużych projektów, wymagających znacznych umiejętności koordynacyjnych i współpracy. W przypadku metropolii dodatkowo niezwykle ważny jest aspekt strategiczny projektów, które winny
wzmacniać pozycję konkurencyjną metropolii, które – przypomnijmy – konkurują nie ze swoim zapleczem terytorialnym,
lecz z innymi metropoliami. Jak wynika z analiz Unii Metropolii
Polskich, większość przedsięwzięć była realizowana do tej pory
ze środków Funduszu Spójności, obecnie punkt ciężkości przenosi się na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nie zapominajmy jednak także o Funduszu Społecznym, który stanowi
doskonałe źródło finansowania aktywności społeczności lokalnych. Wg danych na koniec 2007 r., udział wartościowy projektów realizowanych w największych miastach w całkowitej wartości projektów wdrażanych w poszczególnych regionach był
bardzo zróżnicowany, dla przykładu w Małopolsce 25%, na Mazowszu 31%, w Łódzkim 42%, ale na Śląsku – zaledwie 4%.

Przyjęta w ub. roku „Agenda terytorialna UE” wzywa europejskie regiony miejskie do tworzenia sieci oraz do nowoczesnego
podejścia do ich rozwoju i planowania przestrzennego, z zaangażowaniem szerokich środowisk aktorów regionalnych i lokalnych. Z kolei „Karta Lipska w sprawie zrównoważonych miast
europejskich” (maj 2007) tworzy, po raz pierwszy w historii,
podwaliny nowej polityki miejskiej dla Europy. Komisja Europejska przedstawia tu idealny model „europejskiego miasta XXI
wieku” i zintegrowanej polityki rozwoju miast. Wywodzi się to
z idei tzw. sustainable communities (zrównoważonych społeczności miejskich), które są definiowane jako miejsca, w których
ludzie chcą żyć i pracować teraz i w przyszłości.
Takie „idealne i zrównoważone” miasto powinno charakteryzować się takimi cechami:
 jednoczesnym równoważeniem konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej, środowiska naturalnego i kultury,
 dysponowaniem dobrą, długoterminową strategią polityki
miejskiej,

*

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
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Prawo dla metropolii, polityka miejska w Polsce
Pomimo zasygnalizowanej powyżej, jakże ożywionej, dyskusji
toczącej się w Europie na temat roli miast w procesach rozwoju, należy zauważyć, iż w Polsce nie wypracowano dotychczas
polityki miejskiej. Co więcej, wydaje się, iż tematyka ta cieszy
się mniejszym zainteresowaniem elit politycznych niż chociażby
polityka rozwoju obszarów wiejskich.
Wystarczy przypomnieć choćby, iż prace nad planami zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych natrafiły na barierę ciągle nie do przezwyciężenia: brak podstawy formalnej dla delimitacji obszarów metropolitalnych. Aktualnie
obowiązująca „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania
Przestrzennego Kraju” nie rozwiązała tego problemu.
Do podstawowych priorytetów polityki państwa wobec miast
z pewnością należeć powinno upodmiotowienie obszarów
metropolitalnych. Aktualnymi postulatami są tutaj:
 nadanie tym obszarom statusu prawnego
 wyposażenie w majątek i źródła finansowania
 włączenie podmiotowo w system planowania przestrzennego
 wyposażenie w instrumenty programowania i wdrażania
rozwoju.
W ramach prac nad systemem zarządzania rozwojem Polski
przygotowano projekt „Ustawy o rozwoju miast, centrach rozwoju regionalnego i obszarach metropolitalnych”. Zakłada on
m. in. wykonywanie zadań w formule związku międzygminnego,
przy czym podejmowane przez zespół metropolitalny decyzje
w zakresie strategii i planów są wiążące dla objętych nim jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z projektem, dochodami zespołu mają być składki jednostek je tworzących, związek ma też prawo narzucić gminie konkretne rozstrzygnięcia
w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie można jednak nie zauważyć, że kompetencje zespołu metropolitalnego pokrywają się częściowo z kompetencjami samorządu województwa, zaś zakres przedmiotowy ustawy
nie koresponduje z proponowanym dla niej tytułem – brakuje
odniesienia do kwestii rozwoju miast czy centrów rozwoju regionalnego. Projekt ten jest zatem raczej dobrym punktem wyjścia do debaty niż gotowym rozwiązaniem legislacyjnym. Ciągle
zatem aktualna jest sprawa regulacji prawnej obszarów metropolitalnych. Taki lex metropolis musi rozstrzygnąć takie kwestie
jak:
 skąd pieniądze na zadania metropolii – ze składek czy też
z dochodów własnych?
 jaka forma ustrojowa – ustawowy związek gmin czy raczej
specjalna jednostka samorządowa?
 jaki sposób zarządzania metropolią zapewni najlepszą zdolność wykonywania zadań publicznych?
 jaka liczba metropolii jest optymalna dla Polski?
Analizując powyższe nie możemy zagubić kwestii najważniejszej: metropolie są potrzebne nie tylko po to, by usprawnić współpracę pomiędzy zainteresowanymi gminami, lecz
– przede wszystkim – aby zdynamizować rozwój naszego
państwa i uczynić go bardziej innowacyjnym, twórczym i konkurencyjnym na scenie międzynarodowej.
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