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Przedmiotem artykułu jest problematyka rewitalizacji terenów poprzemysłowych rozpatrywana w kontekście 
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1. Wstęp 

Współcześnie w rozwoju przestrzennym i go-
spodarczym obszarów zurbanizowanych z jednej 
strony dąży się do koncentracji funkcji (inwestycji) 
wewnątrz obszarów miejskich, z drugiej do pozosta-
wienia niezbędnych terenów otwartych i rekreacyj-
nych. W pierwszym przypadku obserwuje się ten-
dencję do zabudowywania terenów pełniących do tej 
pory funkcje przyrodnicze, w drugim wzrost świado-
mości, że tereny otwarte są niezbędne dla osiągnię-
cia lepszych warunków życia mieszkańców miast. 
Zakładając, że społeczność miejska jest spragnio-
na kontaktu z przyrodą, a obszarów o krajobrazie 
naturalnym w miastach jest niewiele, koniecznym 
staje się uzupełnianie brakujących elementów oraz 
ochrona tych najbardziej wartościowych. Staje się 
to możliwe dzięki wykorzystaniu potencjału terenów 
zdegradowanych działalnością przemysłową czło-
wieka. Obszary te postrzegane najczęściej w kon-
tekście zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych, 
wraz z upływem czasu zaczęto uznawać, obok te-
renów uporządkowanej zieleni miejskiej i enklaw 
„dzikiej” natury, za jedne z nielicznych dostępnych 
„miejsc” kontaktu człowieka z przyrodą oraz jedne 
z podstawowych składników struktury przestrzennej 
obszarów zurbanizowanych. Poszczególne elemen-
ty przekształconego środowiska przyrodniczego, 
takie jak: zwałowiska, wyrobiska, sztuczne zbiorni-
ki wodne lub zanieczyszczone tereny nadrzeczne 
stały się integralną częścią krajobrazu wielu miast 
i aglomeracji poprzemysłowych. Część z nich zy-
skuje nowe funkcje gospodarcze lub kulturowe, inne 
stanowią rezerwę terenową nie podlegającą na-
tychmiastowemu zagospodarowaniu. Jedynie nie-
które z nich, poddane procesom naturalnej sukce-
sji bądź rewitalizowane w kierunku przyrodniczym, 
stały się miejscem wypoczynku i rekreacji ludności, 
rezerwuarem lokalnej bioróżnorodności oraz miej-
scem występowania rzadkich gatunków roślin oraz 
zwierząt. Możliwość ponownego zagospodarowa-
nia obszarów poprzemysłowych, zdegradowanych 
i opuszczonych, ze szczególnym uwzględnieniem 
kierunków przyrodniczych, zapobiega rozprasza-
niu zabudowy, ogranicza presję urbanizacyjną na 
tereny otwarte, umożliwia utrzymanie ciągłości 
systemów przyrodniczych, zmienia wizerunek ob-
szarów zurbanizowanych oraz poprawia jakość 
życia człowieka i otaczającego go środowiska. Tak 
rozumiana „rewitalizacja przyrodnicza” terenów po-
przemysłowych jest istotną częścią procesu odnowy 
obszarów zurbanizowanych. Termin ten pojawia się 

w dokumentach strategicznych i operacyjnych Unii 
Europejskiej i Polski w kontekście programów rewi-
talizacji obszarów miejskich.

2. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

W większości przypadków możliwość rewitalizacji 
terenów poprzemysłowych w miastach lub obszarach 
zurbanizowanych jest niewielka. Wiąże się to z barie-
rami ekonomicznymi, środowiskowymi, społecznymi 
i prawnymi. Podstawą podejmowanych działań są 
skuteczne narzędzia planistyczne. Założeniem pla-
nowania procesu przyrodniczej rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych jest przekonanie, że rozwój gospo-
darczy obszaru poprzemysłowego jest uzależniony 
od jakości środowiska przyrodniczego i atrakcyjności 
przestrzeni urbanistycznej. Celem podejmowanych 
działań nie jest jednak odnowienie dawnej struktury 
przyrodniczej lecz przywrócenie zdegradowanym 
terenom stanu bliskiego „naturze”, kształtowanie no-
wych wartości cennych z punktu widzenia użytkowni-
ka przestrzeni miejskiej, kreacja układów funkcjonal-
no-przestrzennych oraz osiąganie stanu równowagi 
pomiędzy danym obszarem a otoczeniem.

Sposób podejścia do procesu przyrodniczej 
rewitalizacji terenów poprzemysłowych zależy od 
wielu czynników wpływających na relacje pomię-
dzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym 
i zbudowanym. Wyrażają one potrzeby ludności 
zamieszkującej obszary poprzemysłowe, definiują 
wymagania środowiska przyrodniczego, precyzują 
szanse i ograniczenia procesu transformacji oraz 
podatność poszczególnych elementów, takich jak: 
hałdy, wyrobiska lub sztuczne zbiorniki wodne na 
przekształcenia. Czynniki specyficzne dla terenów 
poprzemysłowych pozwalają na wskazanie tych 
elementów środowiska przyrodniczego zdegrado-
wanego, których potencjalne zagospodarowanie 
może przynieść największe korzyści przyrodnicze, 
kulturowe, społeczne i ekonomiczne. Ich rewitali-
zacja może być realizowana zarówno na drodze 
ochrony powstałych wartości przyrodniczych i kul-
turowych, ochrony przed zainwestowaniem lub 
zmianą sposobu zagospodarowania, rekultywacji 
i nowego zagospodarowania, jak i wprowadzenia 
nowych wartości stymulujących rozwój obszarów 
poprzemysłowych. Działania te budzą nadzieję na 
zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzkie-
go, przywrócenie właściwych proporcji pomiędzy 
środowiskiem przyrodniczym a zbudowanym, zna-
lezienie równowagi pomiędzy konieczną ochroną 
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zasobów środowiska, a możliwością korzystania z 
nich, biologiczną odnowę obszarów zdegradowa-
nych, a także uzyskanie ładu przestrzennego i har-
monii krajobrazu zurbanizowanego. Możliwości ad-
aptacyjne poszczególnych form antropogenicznych 
w dużej mierze zależą od: charakterystyki struktury 
fizycznej, składu chemicznego gruntu, warunków 
hydrogeologicznych, ukształtowania powierzchni, 
rozmiarów obszaru przeznaczonego do rekultywacji 
i planowanego zagospodarowania terenu. Ważne 
są także możliwości techniczne, sposób organiza-
cji i zarządzenia całym procesem, uwarunkowania 
polityczne, zapotrzebowanie społeczne oraz wzglę-
dy ekonomiczne. Z punktu widzenia użytkowników 
istotna jest lokalizacja poszczególnych elementów, 
ich powierzchnia, dostępność, powiązanie z tkan-
ką miejską, wyposażenie w istniejącą infrastruk-
turę oraz kulturowe i przyrodnicze walory terenów 
sąsiadujących. Ważna jest umiejętność osiągania 
korzyści z nowego użytkowania gruntów, wykorzy-
stanie istniejących walorów oraz stworzenie nowych 
wartości, co w połączeniu z możliwościami tech-
nicznymi decyduje o integracji poszczególnych form 
ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną obszarów 
zurbanizowanych oraz systemem przyrodniczym. 
Od pomysłowości zależy także czy dany teren po-
przemysłowy, taki jak: wyrobisko lub zwałowisko, 
zostanie zaadaptowany z korzyścią dla człowieka  
i środowiska, czy też pozostanie kłopotliwym świa-
dectwem działalności przemysłowej.

Całokształt procesu przekształceń wymaga za-
stosowania szeregu instrumentów: badawczo-in-
formacyjnych, prawnych, organizacyjnych, finan-
sowych, edukacyjnych, jak też marketingowych. 
W podejmowanych działaniach urbaniści i plani-
ści muszą ściśle współpracować ze specjalistami 
z różnych dziedzin nauki: ekologami, biologami, 
hydrologami, geomorfologami, fachowcami z in-
żynierii budowlanej, komunikacji i socjologii. Waż-
na jest współpraca wszystkich zainteresowanych 
stron: władz regionalnych, lokalnych, ośrodków 
i instytucji, specjalistycznych firm budowlanych 
i inżynierskich. Pożądane jest, by prezentacja po-
szczególnych etapów była przedmiotem publicz-
nych spotkań z mieszkańcami jako potencjalnymi 
użytkownikami przekształconych obszarów. Podej-
mowane działania powinny odpowiadać aspiracjom 
mieszkańców do życia w przestrzeni o wysokich 
walorach estetycznych, przyczyniać się do podno-
szenia rynkowej wartości gruntów, a także stać się 
podstawą równoważenia rozwoju miast i obszarów 
poprzemysłowych. 

Przyrodnicza rewitalizacja terenów poprzemy-
słowych obok ich gospodarczego wykorzystania, 
określa dwa główne kierunki działań szczególnie 
istotnych dla procesu odnowy krajobrazu zurbanizo-
wanego. Ich celem jest:
• przywrócenie wartości przyrodniczych – kieru-

nek ten zmierza do przywrócenia witalności ob-
szarom zurbanizowanym, pobudza aktywność 
turystyczną, kładzie nacisk na rekreację oraz 
wypoczynek, tworzy obszary intensywnego ży-
cia społecznego;

• poszukiwanie elementów decydujących o toż-
samości kulturowej – pozwala na stworzenie 
scenerii, w której dochodzi do konfrontacji czasu 
przeszłego – odzwierciedlającego istotę obszaru 
przemysłowego, i teraźniejszego – podkreślają-
cego krajobrazowy charakter miejsca. 
Kierunki te pozwalają na wykorzystanie elemen-

tów przyrodniczych wchodzących w skład terenów 
zdegradowanych działalnością przemysłową. Obok 
możliwości przekształcenia i adaptacji obiektów lub 
zespołów urbanistycznych towarzyszących przemy-
słowi stanowią one szansę na zachowanie dziedzi-
ctwa oraz kształtowanie nowego krajobrazu kulturo-
wego i przyrodniczego obszarów zurbanizowanych.

3. Przekształcenia terenów poprzemysłowych 
w systemie planowania przestrzennego

Czynnikiem, który decyduje o powodzeniu każ-
dego przedsięwzięcia związanego z odnową środo-
wiska przyrodniczego obszarów poprzemysłowych, 
jest obecność tej problematyki w sferze podsta-
wowych regulacji prawnych. Podstawą przepisów, 
począwszy od konstytucji, poprzez ustawy i rozpo-
rządzenia, specjalne programy rządowe i inne na-
rzędzia pomocnicze, jest regulacja procesu rekulty-
wacji oraz ponownego zagospodarowania terenów 
zdegradowanych. W polskim prawie, problematy-
ka przekształceń terenów poprzemysłowych, ma 
swoje umocowania w czterech ustawach: Prawo 
ochrony środowiska, Ustawie o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, Prawo geologiczne i górnicze 
oraz w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Zawarte w nich regulacje prawne 
rozdzielają proces rekultywacji od etapu ponowne-
go zagospodarowania terenów zdegradowanych, 
a odpowiedzialnością za nie obarczają różne pod-
mioty Nie precyzują jednakże wymagań dotyczą-
cych organizacji procesu rekultywacji. W efekcie, 
zważywszy na wysoki koszt, wiele zakładów unika 
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prac rekultywacyjnych, ogranicza je lub przedłuża 
proces decyzyjny1. 

W prawodawstwie krajowym nie ma regulacji 
prawnych, które kompleksowo obejmują kwestię 
rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Brakuje 
przepisów, na podstawie których można przygoto-
wać i opracować działania rewitalizacyjne dla tych 
obszarów oraz ustawowych zapisów dotyczących 
procedur postępowania i sporządzania lokalnego 
programu rewitalizacji – dokumentu niezbędnego 
do ubiegania się o środki z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego na realizację projek-
tów z zakresu odnowy zdegradowanych obszarów 
miejskich. W Polsce nie istnieją także rozwiązania 
systemowe ukierunkowane na kompleksowy proces 
przekształcania terenów poprzemysłowych. 

Odnowa obszarów zurbanizowanych, obok re-
gulacji, potrzebuje aktywnych działań, dlatego też 
obok planowania formalnego (ustawowego) istotne 
są niesformalizowane, niewiążące procedury plani-
styczne. Ich celem jest zwiększenie przestrzennej, 
społecznej i ekonomicznej efektywności polityki 
przestrzennej oraz inicjacja działań podejmowanych 
na terenach poprzemysłowych. Podstawą odzyski-
wania wewnątrzmiejskich terenów poprzemysło-
wych, regeneracji zniszczonych zasobów przyrod-
niczych oraz kształtowania zdrowej i bezpiecznej 
przestrzeni życia mieszkańców, jest wypracowanie 
długofalowych strategii rozwojowych wpisanych 
w politykę przestrzenną obszaru zurbanizowane-
go. Kształtowanie spójnej wizji strategicznej dla 
obszarów zurbanizowanych prowadzi do określania 
priorytetów w rozwiązywaniu problematyki odnowy 
terenów poprzemysłowych oraz hierarchiczności 
planistycznej. Szansą są także pojedyncze działa-
nia podejmowane w skali poszczególnych miast, 
skoncentrowane wokół tych elementów bądź obsza-
rów, które mają największą szansę na odniesienie 
sukcesu rynkowego [7]. 

Celem polityki rewitalizacyjnej terenów poprze-
mysłowych powinna być odnowa ekologiczna oraz 
kształtowanie regionalnej tożsamości krajobrazo-
wej: kulturowej i przyrodniczej. Należy jednak pa-
miętać, że jedynie niektóre spośród terenów po-
przemysłowych mogą zostać poddane rewitalizacji 
przyrodniczej. Obok gospodarczego bądź kulturo-
wego zagospodarowania, pozostałe tereny poprze-
mysłowe, wskutek znacznych zagrożeń środowisko-
wych, różnorodnych uwarunkowań: technicznych, 
ekonomicznych, własnościowych, lokalizacyjnych 
czy też sąsiedztwa terenów „łatwiejszych” do zago-
spodarowania, pozostaną nieprzydatne i bez szans 

na rozwój. Planowanie przestrzenne, strategiczne 
i ekonomiczne powinno obejmować wszystkie te 
aspekty.

4. Wnioski

Przyrodnicza rewitalizacja terenów poprzemy-
słowych, w nawiązaniu do zasad zrównoważonego 
rozwoju oraz kompleksowego podejścia do proble-
mu przekształceń, wymaga kształtowania nowych 
relacji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, kul-
turowym, społecznym i technicznym oraz koordy-
nacji zarówno całego procesu planistycznego, jak 
i poszczególnych działań. Koniecznością jest:
1) przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji, eksper-

tyz i badań marketingowych, oszacowanie ryzyka 
procesu przekształceń; określenie potencjalnych 
kierunków przekształceń lub docelowego sposo-
bu użytkowania terenów zdegradowanych; wska-
zanie możliwych scenariuszy postępowania;

2) umożliwienie zarządzania i planowania spójnymi 
obszarami poprzemysłowymi oraz upodmiotowie-
nie ich w administracyjnej strukturze państwa; 

3) utworzenie instytucji koordynującej i zarządza-
jącej procesem przekształceń, wykreowanie na 
poziomie regionalnym, operatora zdolnego do 
przygotowania i realizacji projektów, przekracza-
jących możliwości poszczególnych gmin;

4) ujednolicenie przepisów prawnych oraz wprowa-
dzenie niezbędnych uregulowań odnoszących 
się do rekultywacji i ponownego zagospodaro-
wania terenów poprzemysłowych; 

5) wprowadzenie w życie ustawy, która odwoływa-
łaby się bezpośrednio do problematyki odnowy 
terenów zdegradowanych, pozwalałaby na za-
pobieganie zjawiskom degradacji środowisko-
wej, przestrzennej, społecznej i gospodarczej 
oraz określałaby narzędzia służące kreowaniu 
nowego ich zagospodarowania;

6) pozyskiwanie funduszy stymulujących rozwój, 
rozwijanie możliwości partycypacji społecznej 
oraz prowadzenie działań promocyjnych i edu-
kacyjnych;

7) w ramach systemu planowania przestrzennego:
– ujednolicenie, powiązanie i ustandaryzowanie 

strategicznych dokumentów planistycznych,
– zachowanie właściwych relacji pomiędzy pla-

nowaniem obligatoryjnym a operacyjnym – 
połączenie umiejętnego regulowania, reduk-
cji konfliktów przestrzeni i ochrony wartości 
z prowadzeniem aktywnych działań,
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– otwartość i elastyczność procesu planowania 
odnowy zdegradowanego krajobrazu obsza-
rów poprzemysłowych, pozwalająca na od-
wracalność i dynamiczne sterowanie proce-
sem przemian,

– stworzenie wizji rozwoju całego obszaru 
zurbanizowanego, uwzględnionej w sposób 
prawnie wiążący w regionalnych i lokalnych 
planach zagospodarowania przestrzennego,

– doprecyzowanie i ujednolicenie pojęć z zakre-
su planowania i zagospodarowania przestrze-
ni, zwiększenie roli studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
oraz ustalenie obowiązku zachowania zgodno-
ści wydawanych decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu ze suikzp,

– uwzględnienie problematyki rewitalizacji te-
renów zdegradowanych w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego.

Określenie działań koniecznych do osiągnięcia 
sukcesu w procesie przyrodniczej rewitalizacji tere-
nów poprzemysłowych, otwiera drogę do poszuki-
wania równowagi pomiędzy środowiskiem zbudo-
wanym a przyrodniczym oraz kształtowania nowej, 
krajobrazowej tożsamości miast poprzemysłowych.

Przypisy

1 Doświadczenia krajów europejskich, w tym także Polski, wska-
zują, że wskutek konieczności ponoszenia olbrzymich nakładów 
15–20% terenów poprzemysłowych nie ma szansy w najbliższej 
przyszłości na podjęcie działań rekultywacyjnych. Podobny od-
setek ma szanse być zrekultywowanych bez udziału władz pub-
licznych, pozostałe będą podlegały rewitalizacji przy częściowym 
udziale środków publicznych oraz przy wykorzystaniu dostęp-
nych narzędzi prawnych i finansowych [8].
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