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S t r e s z c z e n i e

Degradacje środowiska, należą do grupy stanów kryzysowych wskazujących na potrzebę poddania terenu 
procesowi rewitalizacji. Poza działaniami związanymi typowo z rekultywacją zniszczonych miejsc (zanieczysz-
czenia gleb, wody) lokalne programy rewitalizacji przewidują odbudowę terenów zieleni miejskiej, modernizację 
oraz usprawnianie infrastruktury miejskiej, termoizolacje budynków. Poprawa jakości środowiska w wielu przy-
padkach jest istotnym celem procesu rewitalizacji a jego realizację mają gwarantować określone w programie 
projekty. W celu sprawdzenia udziału czynnika środowiskowego przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji oraz 
wpływu proponowanych projektów na poprawę stanu środowiska przebadane zostały zapisy programów rewi-
talizacji dla wybranych miast województwa małopolskiego. Prezentowane w artykule przykłady dotyczą miast 
o szczególnie wysokich wymaganiach w zakresie jakości środowiska (miasta turystyczne i uzdrowiskowe) oraz 
o bardzo wysokim stopniu jego degradacji. W wytypowanych programach rewitalizacji analizie zostały poddane 
rodzaje degradacji, działania mające wpływ na ich niwelacje oraz zakres ich realizacji. 

Słowa kluczowe: proces rewitalizacji, degradacja środowiska, projekty proekologiczne

A b s t r a c t

Degradation of environment, belong to a group of crisis states which indicate a need to subject the grounds to 
revitalization process. Apart from actions related typically to reclamation of devastated places (soil and water 
pollution), local revitalization programmes provide for reconstruction of urban greenery areas, modernization 
and streamlining of urban infrastructure, thermal insulation of buildings. In many cases, improvement of the 
environment quality is a significant goal of the revitalization process, and completion thereof is to be guaranteed 
by projects specified in the programme.  In order to check the share of the environmental factor in designation 
of revitalization area and influence of the projects proposed on improvement of the environmental condition, 
records of revitalization programmes for selected cities of the Lesser Poland voivodeship were investigated. 
The examples presented in the article concerns cities with particularly high demands, in the scope of the 
environment quality (tourist and spa cities) and with very high degree of its degradation. In the selected 
revitalization programmes, degradation types, actions intended to eliminate the same, as well as the scope of 
their completion were analysed. 
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1. Wstęp

Jednym z kryteriów określania stanów kryzyso-
wych w mieście – wskazujących na potrzebę pod-
dania terenu procesowi rewitalizacji – jest wysoki 
poziom degradacji środowiska. Kryterium to może 
stanowić decydujący argument w wyznaczaniu ob-
szarów objętych rewitalizacją, a tworzone programy, 
spełniając przypisane im funkcje programowania 
procesu odnowy terenów miejskich, tworzą warunki 
do odbudowy środowiska. Szczególnie duże potrze-
by w zakresie przywracania elementów środowiska 
do właściwego stanu, czasem wręcz koniecznych 
dla nowych form jego wykorzystania posiadają te-
reny poprzemysłowe znajdujące się w obszarze 
miasta1. Jednak nie są one jedyne, które wymagają 
interwencji z racji zanieczyszczeń środowiska. Ba-
dania prowadzone w trakcie tworzenia programów 
rewitalizacji wykazują, w wielu przypadkach, na 
przeciążenie zanieczyszczeniami różnych rejonów 
miejskich. Wytypowanie w większości miast śród-
mieść jako obszarów najistotniejszych do poddania 
procesom odnowy, niejednokrotnie wiąże się rów-
nież z ich niekorzystnymi warunkami zdrowotnymi. 

Szereg projektów ujmowanych w ramach Lo-
kalnych Programów Rewitalizacji może mieć bez-
pośredni wpływ na stan środowiska. Jego popra-
wa może również następować jako efekt pośredni 
projektów służących porządkowaniu i modernizacji 
przestrzeni miejskiej.

Analiza zapisów wybranych Lokalnych Progra-
mów Rewitalizacji stanowi próbę określenia związku 
pomiędzy działaniami rewitalizacyjnymi a jakościo-
wymi zmianami (potencjalnymi i faktycznymi) śro-
dowiska. 

2. Stan środowiska a programy rewitalizacji – 
kryteria wyboru przykładów

W celu sprawdzenia udziału czynnika środowi-
skowego przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji 
oraz wpływu proponowanych projektów na poprawę 
stanu środowiska przeanalizowane zostały zapisy 
programów rewitalizacji dla wybranych miast woje-
wództwa małopolskiego.

Wytypowane zostały miasta:
– położone w obszarach o dużych walorach śro-

dowiska przyrodniczego, stanowiącego również 
ważny czynnik rozwojowy dla miasta. Należą do 
nich: Zakopane oraz uzdrowiska: Rabka-Zdrój, 
Krynica-Zdrój i Piwniczna-Zdrój;

– przemysłowe o zdegradowanym środowisku 
oraz położone w strefie silnej urbanizacji, takie 
jak: Chrzanów, Trzebinia, Bukowno, Skawina 
i Niepołomice;

– Miasto Kraków.
W programach rewitalizacji ww. miast szczegól-

nie zwrócono uwagę na:
– rodzaj obszaru,
– jego zasięg terenowy,
– stopień uwzględnienia kryterium środowiskowe-

go (jako stanu kryzysowego),
– projekty o możliwym wpływie na podniesienie 

jakości środowiska. Istotną cechą projektów bra-
ną pod uwagę jest, czy zostały one nakierowa-
ne bezpośrednio na odbudowę środowiska, np. 
związane z rekultywacją terenu, lub czy oddzia-
łują na poprawę stanu środowiska – czyli głów-
nie takie, które przyczyniają się do zmniejszenia 
presji na środowisko w sposób pośredni oraz 
mogą wpływać pozytywnie na środowisko przy 
spełnieniu określonych warunków. 

3. Charakterystyka problematyki środowiskowej 
w wybranych programach rewitalizacji 

a) Miasta położone w obszarach wrażliwych 
przyrodniczo
Miasta, dla których wymagane są szczegól-

nie wysokie parametry środowiska, to uzdrowiska, 
w których czystość surowców balneologicznych, po-
wietrza oraz właściwy klimat akustyczny warunkują 
skuteczność terapii leczniczej. Programy rewitalizacji 
powinny kłaść duży nacisk na podejmowanie działań 
w obszarach, gdzie zostały zidentyfikowane stany 
kryzysowe wynikające z degradacji środowiska. 

Przeanalizowane LPR2, jak zostało to wcześniej 
zaznaczone, dotyczą Krynicy, Rabki i Piwnicznej.
• Lokalny Program Rewitalizacji Krynicy-Zdrój 

obejmuje trzy obszary o łącznej wielkości 
310 ha3. Są to: dwa osiedla oraz centrum mia-
sta. Analizy dotyczące stanu środowiska, pro-
wadzone zostały w odniesieniu do terenu całej 
gminy Krynica. Stanowią one jedno z kryteriów 
wydzielenia obszaru „Centrum Krynicy-Zdroju” 
ze względu na „nadmierne zanieczyszczenie 
powietrza, wód powierzchniowych i gleb”4. Stan 
środowiska nie był determinantą przy delimitacji 
pozostałych obszarów.
Projekty przewidziane do realizacji, ważne do 

podniesienia standardów środowiskowych dotyczą 
m.in. rewitalizacji terenów zieleni parkowej oraz po-



321

rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Wśród 
przewidywanych efektów ich realizacji nie ma wymie-
nionych zmian w zakresie parametrów środowiska. 
• W Programie Rewitalizacji Piwnicznej-Zdrój 

zostały wyznaczone obszary: strefa turystycz-
na, strefa uzdrowiskowa, strefa mieszkaniowa5. 
Strefy te zajmują łącznie ponad 25% terenu 
miasta, jednak zakres przewidzianych działań 
przestrzennych obejmuje mniejsze obszary: Su-
chą Dolinę – (obszar nie posiadający cech miej-
skich), Park Zdrojowy, Rynek. 
Charakterystyka środowiska dotyczy obszaru 

całej gminy. Opisuje głównie zagadnienia ochrony 
przyrody. Wskazane są również problemy wynikają-
ce z niedostatecznej rozbudowanej sieci wodno- ka-
nalizacyjnej oraz gospodarki odpadami. Jednak nie 
były one brane pod uwagę przy określaniu zasięgu 
terenów rewitalizacji. 

Program Rewitalizacji przyjmuje jako jeden z ce-
lów likwidację uciążliwości środowiskowych. Korzyści 
środowiskowe w obszarze centralnym miasta mogą 
wynikać z modernizacji systemu oświetleń (podnie-
sienie energooszczędności) i infrastruktury sanitarnej, 
pielęgnacji zieleni. W strefie uzdrowiskowej to przede 
wszystkim rewitalizacja i rozwój zieleni parkowej m.in. 
projekt utworzenia Gminnego Parku Leśnego i zago-
spodarowanie bulwarów rzecznych. Równolegle, dla 
terenu Suchej Doliny przewidywany jest wzrost funkcji 
turystycznych o znacznej presji na środowisko (budo-
wa stacji narciarskich, nowych wyciągów, rozbudowa 
komunikacji, budowa centrum konferencyjnego)
• W przypadku Rabki-Zdroju – program rewi-

talizacji obejmuje całe miasto z podziałem na 
9 stref, czyli 3 631 ha6. Wśród analiz prowadzo-
nych na potrzeby określenia stanów kryzyso-
wych brakuje konkretnych danych wskazujących 
na obecny stan środowiska, jednak w diagnozie 
stwierdzony został wysoki poziom zanieczysz-
czenia środowiska przyrodniczego, w tym po-
wietrza i wód oraz wysoki poziom hałasu. 
W Programie zawarte są działania posiadające 

wpływ na poprawę parametrów środowiska takie jak 
uporządkowanie parku zdrojowego, modernizacja 
sieci wodno-kanalizacyjnej, docieplenia budynków, 
wprowadzanie paneli słonecznych, modernizacja 
kotłowni, tworzenie stref ograniczonego ruchu, jak 
również zagospodarowanie terenów byłego wysy-
piska śmieci. Uporządkowanie parku zapobiegnie 
jego degradacji.

Przewidywane są również inwestycje ingerujące 
w środowisko, jak np. wyciąg narciarski czy tor sa-
neczkowy. 

• Miasta o funkcji turystycznej, których walory wyni-
kają w głównej mierze z położenia w bardzo ob-
szarach cennych przyrodniczo, powinny charak-
teryzować się wysokimi parametrami elementów 
środowiska. Wśród tych miast szczególne miejsce 
zajmuje Zakopane. Lokalny Program Rewitalizacji 
dla Zakopanego obejmuje centralną część mia-
sta7. Prowadzone w trakcie tworzenia Programu 
analizy obejmują charakterystykę środowiska na 
terenie całego miasta. Dotyczą ochrony przyro-
dy, zanieczyszczeń powietrza i wody oraz hałasu. 
Określone zostały główne zagrożenia dla środowi-
ska. Na terenie rewitalizowanym jako jeden z naj-
ważniejszych problemów obszaru uznany został 
„nieuporządkowany układ komunikacyjny powo-
dujący, przy rosnącym napływie turystów, wzrost 
zagrożenia komunikacyjnego i pogarszający się 
stan środowiska naturalnego”, wśród celów cząst-
kowych założono poprawę jakości życia miesz-
kańców przez „poprawę stanu środowiska natu-
ralnego w wyniku wytworzenia nowych obszarów 
zielonych”8. Według autorów Programu podniesie-
nie jakości środowiska może dokonać się w wy-
niku takich zadań jak: miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego, studium komunikacji 
i realizacja jego założeń. Pośrednio może również 
mieć znaczenie rewitalizacja terenów parkowych. 
Jednak wskaźniki oceniające realizację projektów 
dotyczą głównie efektów ekonomicznych. 

b) Miasta w obszarach o znacząco zdegradowa-
nym środowisku oraz położone w strefie sil-
nej urbanizacji
Tutaj szczególną grupę stanowią miasta w za-

sięgu oddziaływania Śląska o dużym udziale tere-
nów zdegradowanych, związanych z ciężkim prze-
mysłem. Należą do nich m.in. Chrzanów, Trzebinia, 
Bukowno, a także będące pod wpływem Krakowa: 
Skawina i Niepołomice.
• Przygotowany dla Chrzanowa Lokalny Program 

Rewitalizacji obejmuje centralną część miasta 
o powierzchni 140 ha (3,6% pow.) podzieloną 
na trzy strefy9. Analizy prowadzone na potrzeby 
delimitacji obszaru szczegółowo rozpatrują stan 
środowiska: zasoby zieleni miejskiej, (5,62 ha 
– łączna ilość to 4% terenu rewitalizacji), stan 
powietrza, wód i gleby oraz klimat akustycz-
ny. Dane dotyczące zanieczyszczeń wykazują 
znaczne przekroczenie dopuszczalnych wielko-
ści dla powietrza (szczególnie pyły i SO2 – dane 
dla terenu całej gminy) oraz poziomu hałasu. 
Do przyjętych zadań w obszarach rewitalizacji, 

które mogą zmienić powyższe dane należy: pielęg-
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nacja zieleni miejskiej, przebudowa układu komu-
nikacyjnego, rozbudowa infrastruktury technicznej, 
termoizolacja budynków. 
• Uchwalony przez Radę Miasta Trzebinia w maju 

2007 roku Program Rewitalizacji Centrum Miasta 
przygotowany został dla terenu śródmieścia10. 
Analiza wstępna nie obejmowała zagadnień sta-
nu środowiska. Główne założenie Programu to 
przede wszystkim poprawa wizerunku miasta. 
Jego aktualizacja dokonana w 2008 r. wskazuje 
na potrzebę rewitalizacji obszaru całego miasta 
o powierzchni 3100 ha11. Zawarte w tym doku-
mencie dane dotyczące środowiska (dla całej 
gminy) wskazuje na istnienie w obszarze miasta 
5 obszarów o powierzchni ponad 65 ha wyma-
gających rekultywacji (2% terenu miasta), a tak-
że skażenie powietrza (SO2 i pył zawieszony) 
wód i gleby, jak również hałas komunikacyjny. 
Kumulacja uciążliwości występuje szczególnie 
w centrum miasta, co przyczyniło się do wyboru 
jako priorytetowego projektu: „Przebudowy płyty 
rynku wraz z budową parkingu oraz renowacją 
gminnych budynków w centrum miasta” – został 
on ukończony w 2011 r.
Wśród zadań przestrzennych znajdują się istotne 

z punktu widzenia środowiska: rekultywacja eksplo-
atowanej części kwatery składowiska odpadów, bu-
dowa kwatery na odpady azbestowe, modernizacja 
sieci ciepłowniczej, termoizolacja budynków. Należy 
wymienić również zadania wpisane jako wspierają-
ce program rewitalizacji przewidziane do wdrożenia 
do 2013 roku: utworzenie punktów zbiórki odpadów 
niebezpiecznych i wielkogabarytowych; rewitaliza-
cja poprzemysłowych terenów górnictwa rud cynku 
i ołowiu, a także wprowadzenie zieleni wzdłuż dróg 
gminnych i powiatowych w obrębie miasta Trzebini.
• Bukowno leży w rejonie o dużych walorach przy-

rodniczo-krajobrazowych równocześnie jego śro-
dowisko jest silnie przekształcone i zanieczysz-
czone przez działalność przemysłową. Problemy 
wyłonione w trakcie analizy stanów kryzysowych 
to: zanieczyszczenie wód, powietrza atmosfe-
rycznego i gleb, deformacje terenu, zaburzenia 
stosunków wodnych. Szczególnie niekorzystne 
jest skażenie gleb metalami ciężkimi. Negatyw-
nie oddziałuje również słabo rozbudowana sieć 
kanalizacyjna. Problemy środowiskowe miasta 
miały wpływ na objęcie programem rewitalizacji 
100% jego powierzchni (63,42 km2)12.
Program rewitalizacji Bukowna jako podstawo-

we cele zakłada tworzenie warunków do rozwoju 
działalności gospodarczej i promocji turystyki. Nie 

ma wprowadzanych działań bezpośrednio służą-
cych poprawie stanu środowiska. Jednak promo-
wanie turystyki jako funkcji przeciwdziałającej kry-
zysom objawia się poprzez tworzenie form ochrony 
przyrody i ich promocji.
• Skawina jest miastem o szczególnie silnie za-

nieczyszczonym środowisku Główne źródło za-
nieczyszczeń stanowi przemysł zlokalizowany 
na terenie miasta, w tym Elektrownia Skawina 
S.A.13. Stan degradacji elementów przyrodni-
czych stanowi ważny czynnik przy wyznacza-
niu obszaru rewitalizacji. Program Rewitalizacji 
Miasta Skawina szeroko opisuje niekorzystne 
warunki środowiska przyrodniczego, zwracając 
uwagę na wpływ jaki mają na odbiór miasta14. 
Obszar wytypowany do rewitalizacji obejmuje 

śródmieście o powierzchni 31,05 ha. Preferencje 
dla tego terenu są efektem założonej poprawy wize-
runku miasta i rozwoju funkcji ogólnospołecznych. 

Wykaz projektów przewidziany do realizacji nie 
przewiduje działań, które mogą bezpośrednio wpły-
nąć na poprawę stanu środowiska i nie ingerują 
w tereny przemysłowe.
• Miasto Niepołomice znajduje się pomiędzy dy-

namicznie rozwijającą się w dolinie Wisły stre-
fą przemysłową a objętą Naturą 2000 Pusz-
czą Niepołomicką. Oba rodzaje wykorzystania 
terenów posiadają wyraźny wpływ na miasto. 
Uwzględnione zostały również w opracowaniach 
analitycznych na potrzeby Lokalnego Programu 
Rewitalizacji15. Autorzy Programu, powołując się 
na „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Wielickiego” z 2004 r. zwracają uwagę na, wyni-
kające z rozwoju miasta, pogorszenie się jakości 
powietrza. Problemem jest również wzrastające 
natężenie hałasu. Z tych przyczyn jako ważny 
cel uznano „przywrócenie pierwotnych funk-
cji poszczególnych stref przestrzennych, oraz 
takie działania urbanistyczne, które umożliwią 
ich prawidłowe wzajemne funkcjonowanie (…)”, 
a wśród celów szczegółowych wymieniana jest 
„ochrona i ekspozycja wybitnych wartości przy-
rodniczych i form naturalnych”.
Przyjęty w Programie Rewitalizacji obszar o po-

wierzchni 133 ha obejmuje centralną część miasta. 
Projekty dla tego terenu skupione są wokół porząd-
kowanie strefy śródmiejskiej, przebudowy płyty ryn-
ku, zmiany organizacji ruch samochodowego i po-
szerzenia oferty turystycznej.
c) Miasto Kraków

Kraków charakteryzuje się jednym z najwięk-
szych w skali kraju obciążeń środowiska. 
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Miejski Program Rewitalizacji Miasta Krakowa 
zawiera w materiałach analitycznych charaktery-
stykę środowiska. Jego stopień degradacji uznany 
jest jako ważna determinanta dla objęcia procesem 
rewitalizacji wyłonionych ośmiu obszarów16. Na pod-
stawie ww. Programu zostały sporządzone Lokalne 
Programy Rewitalizacji o priorytetowym znaczeniu 
dla miasta. Są to: Zabłocie (341 ha), Stare Miasto 
(662 ha) i Nowa Huta (175 ha), co stanowi kolejno: 
1,4%, 2,03%, 0,6% powierzchni miasta. We wszyst-
kich przypadkach stan środowiska był rozpatrywany 
zarówno w skali miasta, jak i rewitalizowanego ob-
szaru, a także uznany jako jeden z istotnych stanów 
kryzysowych. 
• Zabłocie stanowi fragment miasta o przewadze 

terenów poprzemysłowych i znacznym stopniu 
degradacji środowiska. Poza złym stanem zabu-
dowy i małą ilością zieleni największy problem 
stanowi ponadnormatywny hałas i zanieczysz-
czenie powietrza. Zamierzeniem LPR dla Zabło-
cia jest porządkowanie zabudowy, jej przebudo-
wa funkcjonalna i przestrzenna umożliwiająca 
integrację obszaru z miastem17;

• Lokalny Program Rewitalizacji dla Starego Mia-
sta wymieniania jako jeden z celów „poprawę sy-
tuacji ekologicznej oraz modernizacja infrastruk-
tury socjalnej i technicznej”18. Stany kryzysowe 
dotyczące środowiska mają cechy charaktery-
styczne dla dużego ośrodka miejskiego położo-
nego w strefie oddziaływań przemysłu – główne 
problemy ekologiczne są zbliżone do zidentyfi-
kowanych na Zabłociu. Projekty w głównej mie-
rze dotyczą przestrzeni publicznych i remontów 
budynków ale również pielęgnacji i uzupełniania 
zieleni;

• Nowa Huta należy do rejonów Krakowa o naj-
gorszych parametrach środowiska. Przyczy-
niają się do tego funkcjonujące w najbliższym 
otoczeniu zakłady przemysłowe, w tym kombi-
nat metalurgiczny i elektrociepłownia. W Pro-
gramie Rewitalizacji dla Nowej Huty wskazano 
jako jedno ze zjawisk kryzysowych „szczególnie 
wysoki stopień degradacji środowiska: znaczne 
przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie 
jakości powietrza i klimatu akustycznego”19. Pro-
ekologiczne działania na tym terenie to przede 
wszystkim objęcie rewitalizacją 57-hektarowego 
użytku ekologicznego oraz dostosowanie obsza-
ru do ruchu rowerowego. 
Miejski Program Rewitalizacji dla Krakowa będzie 

nadal podstawą do tworzenia lokalnych programów 
rewitalizacji, które obejmą kolejne tereny miasta. 

4. Wpływ przyjętych projektów rewitalizacji na 
poprawę stanu środowiska

Omówione powyżej przykłady programów rewi-
talizacji wskazują na uwzględnienie danych o sta-
nie środowiska we wszystkich charakteryzowanych 
miastach20. Analizy wskazują na istnienie podob-
nych problemów środowiskowych w badanych przy-
kładach, ale o różnej skali natężenia. Z tego powodu 
mogą one stanowić istotny stan kryzysowy, którego 
niwelacja należy do ważnych celów procesu rewita-
lizacji, lub zostać traktowane marginalnie. 

Osiągnięcie oczekiwanych efektów rewitalizacji 
możliwe jest jedynie wtedy, gdy zawiera projekty 
nakierowane na przyczyny degradacji. Jako główne 
metody poprawy stanu środowiska wyszczególnio-
ne zostały: zwiększenie ilości zieleni, pielęgnacja 
istniejącej, ograniczenie energochłonności zabudo-
wy poprzez termoizolacje, ograniczenie uciążliwości 
komunikacyjnych w tym rozwój ścieżek rowerowych 
i tworzenie stref uspokojonego ruch, moderniza-
cja i rozbudowa sieci infrastruktury technicznej. 
Wszystkie Programy zawierają tego typu projekty. 
Ponadto w różnych grupach analizowanych miast 
istnieją projekty odpowiadające ich specyfice.

Projekty dla wytypowanych w Krakowie terenów 
do rewitalizacji skupiają się w dużej mierze na prze-
strzeniach publicznych i odnowie historycznej za-
budowy. Przewidują również wszystkie z charakte-
rystycznych dla programów rewitalizacji działań na 
rzecz poprawy środowiska. Należy nadmienić, że 
Miejski Program Rewitalizacji dla Krakowa zawie-
ra propozycję ponad 290 projektów, wśród których 
znajdują się znaczące dla środowiska np. dotyczące 
kształtowania systemów zieleni.

Najpilniejsza z punktu widzenia zmian w środo-
wisku jest rewitalizacja miast przemysłowych, gdzie 
silnie zdegradowane środowisko wpływa ujemnie 
na jakość życia mieszkańców. W tej grupie projek-
ty głównie dotyczą przebudowy rynków, remontów 
budynków, ale również wprowadzane są projekty 
obejmujące przekształcanie terenów poprzemysło-
wych na inny rodzaj użytkowania. Proponowane 
projekty nie są w stanie przeciwdziałać zanieczysz-
czeniom powietrza, zwłaszcza w sytuacji stałej ich 
emisji przez istniejące zakłady przemysłowe, a tak-
że wzrostu ruchu samochodowego. Ograniczać ich 
negatywny wpływ mają systemy zieleni.

Przewidziane do realizacji projekty w miastach 
o funkcji turystyczno-uzdrowiskowej w większym 
stopniu niż w innych miastach dotyczą działań 
w zakresie porządkowania zieleni parkowej w tym 
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parków zdrojowych. Zakładają również tworzenie 
nowych terenów zieleni urządzonej, które będzie 
odbywać się przez przekształcanie istniejących te-
renów użytkowanych rolniczo lub leśnych. 

Zapisane w analizowanych miejskich progra-
mach rewitalizacji projekty nie odnoszą się bezpo-
średnio miejsc o silnych degradacjach środowiska 
(wyjątki tu stanowią rekultywacje wysypisk odpadów 
w Rabce i Trzebini). Wpływ projektów realizowanych 
i przygotowanych dla omawianych miast będzie miał 
głównie oddziaływanie na środowisko poprzez po-
prawę jakości przestrzeni miejskich i poprawę ich 
stanu zdrowotnego (ograniczenie hałasu, większe 
ilości zieleni, zwiększenie bezpieczeństwa). Efekt re-
witalizacji centralnych obszarów miast, ich uporząd-
kowania i wzrostu atrakcyjności jest już widoczny. 

5. Wnioski 

Proces rewitalizacji jest integralnie związany 
z poprawą jakości środowiska. „Ochrona środowi-
ska przyrodniczego jest jednym z uniwersalnych 
elementów procesów rewitalizacji21”. Działania słu-
żące odnowie, a często ponownemu odzyskiwaniu 
terenów miejskich, racjonalność w ich zagospoda-
rowaniu, położenie nacisku na jakość przestrzeni 
miejskiej i jej atrakcyjności dla mieszkańców, po-
rządkowanie układu komunikacyjnego, moderni-
zacja i rozwój infrastruktury oddziałują na poprawę 
parametrów środowiska.

Zdarzają się projekty, które ze względu na za-
łożoną aktywizację gospodarczą obszaru będą 
lokalnie dociążały środowisko (np. intensyfikacja 
wykorzystania terenów górskich na cele ośrodków 
sportowych), jednak w ogólnym bilansie korzyści 
środowiskowe będą widoczne. W obecnej chwili 
znacząca ilość projektów jest w fazie przygotowania 
lub realizacji i ich efekty będą widoczne w dalszej 
perspektywie czasowej. 

Należy wspomnieć, że obecnie programa-
mi rewitalizacji objętych jest, w całości lub części, 
większość miast oraz szereg terenów o najbardziej 
zniszczonym środowisku, jakie stanowią tereny po-
przemysłowe, pokolejowe i powojskowe.

Przypisy

1  Przykładem mogą być „Białe Morza” Osadniki Krakowskich Za-
kładów Sodowych Solvay – obecnie teren Centrum Jana Pawła II.

2  LPR – Lokalny Program Rewitalizacji.

3  Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2008–2013 Za-
łącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/239/09 Rady Miejskiej w Kry-
nicy-Zdroju z dnia 14.01.2009 r. Krynica, grudzień 2008 – brak 
wyszczególnionego zespołu autorskiego.

4  Ibidem.
5  Lokalny Program Rewitalizacji Piwnicznej-Zdrój na lata 2008–

2013, Załącznik do Uchwały Nr XXX/196/08 Rady Miasta 
i Gminy Piwnicznej-Zdrój z dnia 30 grudnia 2008 r. Piwniczna, 
grudzień 2008; opracowany przez Zespół Zadaniowy ds. Rewi-
talizacji, powołany przez Burmistrza Miasta Piwniczna. Marek 
Kroczek – Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Renata Nowak 
– Inspektor ds. Inwestycji oraz Katarzyna Wardęga-Wiewióra – 
Inspektor ds. Rozwoju. Konsultacje: mgr inż. arch. Malwina Ce-
bulak, mgr inż. arch. Sławomir Podraza oraz Fundacją „Uzdro-
wiska” z Warszawy – doradcy zewnętrznymi.

6  Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki-Zdroju, Załącz-
nik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/244/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój 
z dnia 14 stycznia 2009 r., Rabka-Zdrój, listopad 2008. Autor: 
InterRegio Konsorcjum, Kraków.

7  Lokalny program rewitalizacji gminy miasta Zakopane – obszar 
Zakopane Centrum, załącznik do uchwały nr XXXIV/482/2008 
Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2008 r. Autor: Magnus 
Media Pracownia Projektowa Piotr Jasion, Zakopane 2008.

8  Ibidem.
9  Program Rewitalizacji Centrum Chrzanowa na lata 2008–2014 

załącznik do uchwały nr XXX/430/08 Rady Miasta Chrzanów 
z dnia 25 listopada 2008 r. (aktualizacja Programu Rewitaliza-
cji Obszaru Miejskiego na lata 2004–2013, przyjętego Uchwałą 
Nr XXVI/239/04 Rady Miejskiej w Chrzanowie dnia 31 sierp-
nia 2004 r.), Opracowanie: Urząd Miasta Chrzanowa: Urszula 
Palka, Anna Siewiorek, Katarzyna Kowalska, Anna Kosowska-
-Czak.

10  Program Rewitalizacji centrum Miasta Trzebinia Na Lata 2007–
2015 przyjęty uchwała nr VII/76/V/2007 z dnia 25 maja 2007 
Kraków, kwiecień 2007, Opracowanie: Anna Ostręga – kierow-
nik projektu, Bogumiła Kłeczek, Wiesław Wańkowicz, Katarzyna 
Fabianowska.

11  Aktualizacja Programu Rewitalizacji, „Lokalny Program Rewita-
lizacji Miasta Trzebinia na lata 2007–2013” przyjęty uchwała nr 
XXIII/240/V/2008 z dnia 25 lipca 2008, autor Aleksander Nowo-
ról Konsulting.

12 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bukowno, Załącznik do 
Uchwały nr LVI/321/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 
listopada 2005 r. opracowany przez Zespół pracowników Urzę-
du Miejskiego w Bukownie oraz zmiana dokonana Uchwałą 
Nr XXXVII/214/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z 14 stycznia 
2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Miasta Bu-
kowno na lata 2009–2103”.

13  Wg danych WIOŚ z 2007 roku, na które powołują się autorzy 
Programu Rewitalizacji Skawiny Elektrownia Skawina S.A. na-
leży do grupy zakładów emitujących najwięcej zanieczyszczeń 
do powietrza (20%) w skali województwa małopolskiego. Raport 
o stanie środowiska dla woj. małopolskiego opracowany w 2010 
r. przez WIOŚ potwierdza bardzo wysoki udział skawińskiego 
przemysłu w zanieczyszczeniach powietrza na obszarze woje-
wództwa.

14 Program Rewitalizacji Miasta Skawina. Skawina  2005–2008 
Uchwała Nr VIII N/270/09 Rady Miejskiej W Skawinie z dnia 
14 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji 
Miasta Skawina.

15  Uchwała Nr XL/421/2009 Rady Miejskiej w Niepołomicach 
z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie: przyjęcia „Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Centrum Niepołomic na lata 2009–
2020”. Opracowanie: Eurokreator Sc. przy współpracy IDArt. 
Autorzy: Marek Hola, Rafał Kunaszyk, Zbigniew Snieżek.

16  Założenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa wska-
zywały na potrzebę objęcia rewitalizacją 8 zespołów o zróżnico-
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wanych stanach kryzysowych. Jednym z istotnych kryteriów był 
wysoki stopień degradacji środowiska; Wg Założenia Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Krakowa. Autorzy: Anna Agata Kanta-
rek, Monika Gołąb-Korzeniowska, Elżbieta Kaczmarska, Maciej 
Motak, Maria Noworól, Aleksandra Tchórzewska: Zamawiający: 
Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Stra-
tegii i Rozwoju Miasta. Kraków 2006. Stanowił on wstęp do 
Miejskiego Program Rewitalizacji Miasta Krakowa przyjętego 
uchwałą nr LIII/672/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 paździer-
nika 2008 r. Zamawiający: Urząd Miasta Krakowa Wykonaw-
ca: BIG-STÄDTEBAU GmbH Eckernförder Strasse 212 24119 
Kronshagen Zespół roboczy: Grażyna Adamczyk-Arns, Dr Anna 
Wojnarowska, Ewa Feresztyn, Florian Hultsch, Frank Hultsch.

17  Lokalny Program Rewitalizacji Zabłocia, Grudzień 2008, Wyko-
nawca: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice 
ul. Kossutha 6; Zespół roboczy: dr inż. arch. Justyna Gorgoń, dr 
Anna Starzewska-Sikorska, dr Marek Korcz, Tech. Iwona Ow-
czarska, Zleceniodawca: Urząd Miasta Krakowa stanowi Aktu-
alizację Programu Rewitalizacji i Aktywizacji Poprzemysłowego 
Obszaru Zabłocia, przyjętego przez Radę Miasta Krakowa dnia 
25.10.2006 r. Uchwałą Nr CXIX/1284/06.

18  Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta, Czerwiec 2008 
Zleceniodawca: Urząd Miasta Krakowa Wykonawca: BIG-
-STÄDTEBAU GmbH Eckernförder Strasse 212 24119 Kron-
shagen Zespół roboczy: Grażyna Adamczyk-Arns, Dr Anna 
Wojnarowska, Ewa Feresztyn, Florian Hultsch, Frank Hultsch.

19  Lokalny Program Rewitalizacji „starej“ Nowej Huty, Czerwiec 
2008, Zleceniodawca: Urząd Miasta Krakowa Wykonawca: 
BIG-STÄDTEBAU GmbH Eckernförder Strasse 212 24119 
Kronshagen Zespół roboczy: Grażyna Adamczyk-Arns, Dr Anna 
Wojnarowska, Ewa Feresztyn, Florian Hultsch, Frank Hultsch.

20  Obszary kryzysowe określone na podstawie wytycznych Mini-
stra Rozwoju Regionalnego obejmują m.in. silnie przekształco-
ne środowisko. Metodyka przygotowywania i oceny programu 
rewitalizacji w ramach MRPO na lata 2007–2013, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki 
Regionalnej, Kraków 2007.

21  Karol Janas, Wojciech Jarczewski, Wiesław Wańkowicz, Model 
rewitalizacji miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010, 127.
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