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

Autor w artykule przedstawia proces powstawania programów rewitalizacji w ramach MPRO Oś Priorytetowa 6. 
Spójność wewnętrzna regionalna, Działanie 6.1. Rozwój miast w zdegradowanych przestrzeniach publicznych 
metropolii krakowskiej. W drugiej części artykułu autor dokonuje analizy projektów rewitalizacji powstałych  
w tych miastach
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A b s t r a c t

Author in this paper presents the formation process of revitalization programs based on MPRO the Preference 
Axis 6. Internal regional cohesion, Activity 6.1. Urban development in degenerated public spaces of Cracow 
metropolises. In the second part of the article author prepare the analyses of revitalization projects, which were 
created in these cities
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Jesienią 2010 roku rozstrzygnięto pierwszy 

nabór Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR).  
Wybrano pierwsze projekty do wsparcia finan- 
sowego ze środków UE za pomocą funduszu, 
np. EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regio- 
nalnego) w okresie 2007–2013. Trwający od 
trzech lat1 proces przygotowywania LPR-ów zo- 
stał zamknięty na tym etapie. Istotne jest, że pro- 
gramy były przygotowywane według jednego 
wzoru opracowanego przez Departament Poli- 
tyki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Woje- 
wództwa Małopolskiego, co pozwala na ich po- 
równywanie, dając równocześnie obraz przestrze- 
ni miast województwa.

Spośród 9 osi priorytetowych zawartych w MRPO 
istotna dla rewitalizacji miast jest Oś Prioryteto- 
wa 6. Spójność wewnątrz regionalna, w której  
ujęto Działanie 6.1 Rozwój miast. Celem progra- 
mu było wzmocnienie miast jako potencjalnych bie- 
gunów 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. Uzasadnieniem realizacji tego dzia- 
łania było systematyczne rozwiązywanie proble- 
mów, z którymi borykają się małopolskie miasta: 
dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego  
w układzie przestrzennym oraz suburbanizacja 
powodująca rozproszenie osadnictwa. W doku- 
mencie można przeczytać: „Istotnym czynnikiem, 
który pozwoli osiągnąć cel Działania, będzie 
rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich 
pod względem funkcjonalnym, technicznym, spo- 
łecznym i środowiskowym. Projekty z zakresu re- 
witalizacji będą mogły obejmować zdegradowane 
centra miast (w tym zabytkowe), zdegradowane 
osiedla mieszkaniowe stanowiące ciągłą tkankę 
miejską i tereny poprzemysłowe”2.

W Uszczegółowieniu Małopolskiego Regional- 
nego Programu Operacyjnego na lata 2007–20133 
przyjęto definicję rewitalizacji jako: „grupę działań 
prowadzonych na zdegradowanych obszarach zur- 
banizowanych […]”4 oraz zadania rewitalizacji: 
„Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego polega na  
znalezieniu dla tych obszarów nowego zasto- 
sowania lub przywrócenie ich pierwotnego stanu  
i funkcji wraz z doprowadzeniem do funkcjonal- 
nego stanu obiektów znajdujących się na obsza- 
rze rewitalizacji”. Jak wynika z powyższej definicji, 
rewitalizacja powinna charakteryzować się: „Kom- 

pleksowością, czyli całościowym spojrzeniem na 
zdegradowany obszar, na którym podejmowane 
działania w sferze infrastrukturalnej, gospodarczej, 
społecznej i środowiskowej są w pełni ze sobą 
zintegrowane i podporządkowane tym samym ce- 
lom. Jest to również odpowiedzialność realizatora 
(koordynatora) procesu rewitalizacji nie za posz- 
czególne etapy procesu, ale za końcowy efekt. 
Koordynacją działań, czyli takim zarządzaniem 
procesem, aby prowadzony był zgodnie z ustalo- 
nym harmonogramem, przy optymalnym wykorzy- 
staniu zasobów istniejących jak i powstałych dzię- 
ki realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewita- 
lizacyjnych. Wieloletniością. Stopień skomplikowa- 
nia procesu rewitalizacji, konieczność podjęcia 
wielu działań oraz ich kosztochłonność zmusza do 
rozłożenia wysiłków na wiele lat (w zależności od 
obszaru rewitalizacji i jego degradacji)”5.

Istotnym warunkiem stworzenia programu re- 
witalizacji dla miast Małopolski było wydelimitowa- 
nie obszarów objętych kryzysem wartości prze- 
strzeni zdegradowanych lub podlegających innym 
negatywnym zjawiskom.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się  
o dofinansowanie projektu ze środków Unii Euro- 
pejskiej było uzyskanie pozytywnej weryfikacji lo- 
kalnego programu rewitalizacji, która została prze- 
prowadzona na podstawie następujących kryteri- 
ów: interdyscyplinarności, reakcji na kryzys, part- 
nerstwa i kompleksowości. Małopolskie programy 
rewitalizacji zostały sporządzone zatem według 
jednego wzorca6, który Urząd Marszałkowski opra- 
cował pod kątem wymienionych kryteriów oce- 
ny, dzięki czemu są bezcennym materiałem dla  
porównania i oceny jakości przestrzeni w Wo- 
jewództwie Małopolskim.

W ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski 
jesienią 2009 roku rankingu Lokalnych Progra- 
mów Rewitalizacji Województwa Małopolskiego na 
54 miasta, które przedłożyły programy, do oceny 
45 przeszło pozytywną weryfikację, uzyskując co 
najmniej 60% możliwych punktów. Z powyższych 
danych wynika, iż tylko 6 miast nie przystąpiło do 
opracowania lub nie zdążyło uchwalić lokalnego 
programu rewitalizacji, zaprzepaszczając szansę 
na dofinansowanie z UE projektów w pierwszym 
naborze. Jednocześnie widać dużą aktywność 
włodarzy miast przy opracowywaniu programów 
rewitalizacji, co jest rezultatem  problemu degra- 
dacji dużej ilości przestrzeni miejskich.
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Il. 1. Ranking LPR-ów miast Województwa Małopolskiego

Ill. 1. The ranking LPR-that of cities of the Province Małopolska

W tym samym czasie ukazał się niezwykle 
istotny dokument poruszający również problema- 
tykę obszarów zdegradowanych – raport stwo- 
rzony na zlecenie Departamentu Programów Po- 
nadregionalnych Ministerstwa Rozwoju Regional- 
nego: Identyfikacja obszarów problemowych i stra- 
tegicznej  interwencji  jako  przykład  partnerskiej 
realizacji  projektu  badawczego  na  potrzeby  Kra- 
jowej  Strategii  Rozwoju. Małopolska według oma- 
wianego raportu jest najbardziej zróżnicowanym 
województwem w Polsce, gdyż w obszarze wo- 
jewództwa znalazły się cztery grupy i pięć pod- 
regionów. Analizy obejmowały kryteria:
1. Struktura gospodarki.
2. Innowacyjność.
3. Środowisko naturalne.
4. Problemy społeczne.
5. Kapitał ludzki.
6. Dostępność.

Jak widać, kryteria, które przyjęto do delimi- 
tacji obszarów, są w dużej mierze zbieżne z kry- 
teriami, które brano pod uwagę, tworząc delimita- 
cję obszarów kryzysowych w ramach programów 
LPR.

Analizując LPR-y, można jednoznacznie zwró- 
cić uwagę na zgodność pomiędzy położeniem  
w danym podregionie a ilością projektów rewitali- 
zacji z zakresu kategorii, która była wykazana 
jako niedostateczna (poniżej średniej krajowej). 
Wydaje się, że ta zgodność pomiędzy oboma 
rodzajami dokumentów świadczy o prawidłowości 
ich wykonania oraz egzemplifikuje kierunek, do któ- 
rego dążą władze województwa: „Zgodnie z wi- 
zją rozwoju województwa, Małopolska ma być re- 
gionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i no- 
woczesnej gospodarki; silnym aktywnością swo- 
ich mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa prze- 
szłości i zachowującym tożsamość w zintegrowa- 
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nej Europie. Nadrzędną ideą postępowania w per- 
spektywie 2007–2013 jest stworzenie warunków 
dla wielowymiarowego indywidualnego rozwoju 
w zgodzie z dobrem publicznym, a najważniejszą 
kategorią strategii staje się człowiek w regional- 
nej przestrzeni i wspólnocie”7.

Urząd Marszałkowski Województwa Mało- 
polskiego, analizując listę projektów, które powinny 
wyprowadzić obszary zdegradowane z sytuacji kry- 
zysowej, określił zakres rzeczowy projektów, któ- 
re mogą być włączone do listy:
1. Modernizacje, renowacje budynków poprawia- 

jące ich estetykę zewnętrzną: obiekty użytecz- 
ności publicznej, z wyłączeniem budynków ad- 
ministracji publicznej; obiekty należące do be- 
neficjenta, służące prowadzeniu działalności 
gospodarczej.

2. Modernizacje, renowacje części wspólnych 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. od- 
nowienie elementów strukturalnych budynku 

(dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, zew- 
nętrzne/wewnętrzne klatki schodowe i koryta- 
rze, windy).

3. Modernizacje, renowacje i/lub adaptacje bu- 
dynków na cele utworzenia mieszkań socjal- 
nych.

4. Budowa, przebudowa, rozbudowa i moderni- 
zacja obiektów infrastruktury społecznej (z wy- 
łączeniem opieki zdrowotnej oraz opieki spo- 
łecznej), w szczególności: szkół i przedszkoli; 
obiektów sportowych i rekreacyjnych (np. 
boisk sportowych, kortów tenisowych, ścieżek 
zdrowia, placów zabaw); obiektów infrastruk- 
tury kulturalnej o znaczeniu lokalnym; obiektów 
wielofunkcyjnych, w których łączone są różne 
funkcje z zakresu infrastruktury społecznej.

5. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich.
6. Budowa, przebudowa, rozbudowa i moderni- 

zacja podstawowej infrastruktury komunalnej 
(np.  przewodów  lub  urządzeń  wodociągowych,

Il. 2. Rozkład tematyczny programów rewitalizacji miast Małopolski

Ill. 2. The thematic throwing about programs the revitalization of cities of Małopolska
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kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, 
gazowych lub telekomunikacyjnych) na obsza- 
rze objętym projektem, w celu zapewnienia 
dostępu wszystkich obiektów i terenów re- 
witalizowanych do podstawowych usług komu- 
nalnych – wyłącznie w ramach ww. typów pro- 
jektów.

7. Zagospodarowanie pustych przestrzeni miejs- 
kich na cele publiczne i/lub gospodarcze, w tym: 
uzupełnienia pierzei ulic i rynków, zabudowa 
zdegradowanych przestrzeni (o charakterze śro- 
dowiskowym bądź przemysłowym), projekty  
związane z wyburzeniem obiektów zdegrado- 
wanych (których remont jest nieopłacalny) i za- 
gospodarowanie powstałej przestrzeni.

8. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, 
wyłącznie w ramach ww. typów projektów.

W wyniku weryfikacji lokalnych programów 
rewitalizacji i analizy projektów 26 listopada  
2009 roku ogłoszono listę projektów rewitaliza- 
cji, które zostaną dofinansowane środkami Unii 
Europejskiej. Spośród nich:
– 27 dotyczyło obszarów będących najbardziej 

charakterystycznymi miejscami tych miast, 
rynkami lub przestrzeniami przyrynkowymi;

– 4 dotyczyło charakterystycznych terenów zielo- 
nych, które są lub mogą stać się miejscami  
w przestrzeni miast;

– 10 dotyczyło innych tematycznie projektów.
Na liście rezerwowej, na której znalazło się  

9 projektów, 4 dotyczą również rynków.
Ewaluacja przed realizacją programu (ex-ante),  

mająca na celu optymalizację alokacji środków bu- 
dżetowych  programów  operacyjnych  oraz  poprawę

Il. 3. Schemat rozrzutu ewaluacji poszczególnych miast o środki unijne w ramach rewitalizacji (wykres: A. Hrabiec, na podstawie danych 
zebranych z lokalnych programów rewitalizacji)

Ill. 3. The schema of the scattering evaluation of each cities for Union resources within the framework of the revitalization. The graph  
of the author according to given gathered from local programs of the revitalization

jakości programowania, dokonana została przez 
ekspertów wspólnie dla wszystkich 16 regionalnych 
programów operacyjnych.

Ilość projektów rewitalizacji dotyczącą rynków 
miast potwierdza wielokrotnie podnoszoną rów- 
nież przez autora tego referatu potrzebę zrewi- 
dowania poglądów na centralną przestrzeń miast  

i wytworzenie nowej jakości, odpowiedniej dla  
współczesnego społeczeństwa. Potrzebę miejs- 
ca, z którym możliwe jest identyfikowanie się spo- 
łeczeństwa, dowodzą dodatkowo przykłady Chełm- 
ka i Brzeszczy, w których nigdy rynków nie było, 
jednak w LPR-ze poszukuje się dobrego miejsca  
do ich stworzenia.
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Analiza przypadku wybranych projektów rewitalizacji w granicach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Il.  4.  Projekt  przebudowy płyty Rynku Górnego w Wieliczce  (oprac. Studio Projektów Sc. EKSPO, 2007).  Jedyny projekt  z projektów 
rewitalizacji, który powstał w wyniku konkursu architektonicznego

Ill.  4.  The project of the reconstruction of the plate of the Upper Market in Wieliczka (The studio of Projects Sc. EKSPO, 2007) the Only 
project from projects of the revitalization which came into being as result of the architectural contest
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Il.  5.  Koncepcja Parku Rodzinnego „Uzbornia” (oprac. Pracownia Abriss, 2008)

Ill.  5.  The idea of the family-Park „Uzbornia” (The studio Abriss, 2008)

Łączna  wartość  wnioskowanych  programów 
wynosi: 1 100 622 135 zł, a wartość dofinansowa- 
nia  wnioskowanych  programów:  718  805  927  zł. 
Jest  to  kwota  potrzeb  większości  miast  Małopol- 
ski,  a  należy  nadmienić,  że  większość  projektów 
nadal jest wyrównywaniem szans cywilizacyjnych 
tych miast.

Synteza LPR-ów daje wiele ciekawych (z punk- 
tu  widzenia  polityki  przestrzennej  województwa) 
wniosków dotyczących  stanu aktualnej  przestrzeni 
miast  (będących  węzłami  sieci  przepływu  –  prze- 
strzeniami  przepływu),  ich  poziomu  degradacji, 
sposobu  rewitalizacji  i  refleksji,  czy  nie  potrzebna 
jest  interwencja  instytucji  o  większym  poziomie 
świadomości  przestrzennej.  Interesujące  wnioski 
daje  również skonfrontowanie LPR-ów z wynikami 
raportu Identyfikacja obszarów problemowych i stra- 
tegicznej interwencji jako przykład partnerskiej re- 

alizacji projektu badawczego na potrzeby Krajo- 
wej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Analizując  LPR-y  miast  w  obszarze  KrOM, 
można  wywnioskować,  iż  część  tych  programów  
nie  dotyczy  jedynie  poprawy  życia  mieszkańców, 
ale  ma  znaczenie  ponadlokalne,  metropolitalne. 
Przykładem jest projekt Rodzinnego Parku „Uzbor- 
nia” w Bochni,  który w  swych  założeniach progra- 
mowych  przewiduje,  że  będą  z  niego  korzystać 
nie  tylko mieszkańcy. Ma się stać kolejną atrakcją 
turystyczną  miasta.  Co  niezwykle  interesujące, 
(z  punktu  widzenia  urbanistycznego)  miasta  po- 
siadające  tego  typu  programy  pokrywają  się  ze 
zjawiskiem powstawania ulic międzymiejskich, sta- 
nowiąc  węzły  sieci  komunikacyjno-handlowo-usłu- 
gowej (o czym autor pisał w poprzednim referacie, 
analizując  ulicę  Wieliczka  –  Bochnia)  wokół  Kra- 
kowa.  Podobna  ulica  międzymiejska  powstaje  
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w kierunku Myślenic, Skawiny, czy Krzeszowic. Za- 
stanawiający jest brak ulicy międzymiejskiej na 
północ od Krakowa w kierunku Słomnik.

Projekty rewitalizacji miejsc istotnych dla miast 
Małopolski są największą tego typu akcją w historii 
współczesnego rozwoju. Większość projektów ryn- 

ków i miejsc tworzy jednoznaczną płaszczyznę 
o silnym kształcie (okrąg, kwadrat), wymieniając 
ją równocześnie na bardziej szlachetny materiał. 
Wyjątkami są rynki w Alwernii i Miechowie, które 
zachowują swoją dotychczasową funkcję zielo- 
nych  skwerów.  W  większości projektów płyty rynku 

Il. 6. Świątniki Górne, koncepcja zagospodarowania terenu przy północnej stronie ul. Bruchnalskiego

Ill. 6. Świątniki Górne the idea of the farm implements of the ground at the northern side Bruchnalskiego Street

Il. 7. Koncepcja zagospodarowania zbiornika rekreacyjnego w Sułkowicach

Ill. 7. The idea of the farm implements of the recreational reservoir in Sułkowice
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nie analizuje się niestety równocześnie estety- 
zacji obiektów stanowiących pierzeje. Wyjątkiem  
jest projekt rynku w Jordanowie. Interesujący jest 
projekt nowej przestrzeni miejsca centralnego  
w Chełmku, zespół dwóch placów (jeden w kształ- 
cie prostokąta, drugi w kształcie zbliżonym do  
pięciokąt foremnego) połączonych dwoma pasa- 
żami. Wątpliwość budzi jedynie lokalizacja projek- 
tu wzdłuż niezwykle obciążonej drogi Oświęcim– 
–Kraków. W wielu innych projektach rewitalizacje 

rynku uzależniono właśnie od stworzenia obwod- 
nicy odbarczającej przestrzeń centralną przynaj- 
mniej od ciężkiego ruchu kołowego (jak na przy- 
kład w Zatorze i Bochni).

Analiza projektów miejsc istotnych dla miesz- 
kańców miast Małopolski pozwala na stwierdze- 
nie, że rewitalizacja ta stanie się istotnym wkła- 
dem w poprawę warunków życia mieszkańców  
i wizerunku miast.
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