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

Przedmiotem artykułu jest problem odnowy krajobrazu przyrodniczego zdegradowanych 
struktur miejskich w aspekcie udziału w tym procesie planowania przestrzennego. Celem zaś 
określenie instrumentów i procedur planowania, istotnych dla poszukiwania optymalnych 
rozwiązań przestrzennych i środowiskowych, zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej. 
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A b s t r a c t  

The subject of the article is the problem of the regeneration of natural landscape of degraded 
urban structures in the aspect of the participation of spatial planning in this process. The aim 
of the article is to define planning instruments and procedures that are of significance in 
search of optimum spatial and environmental solutions, both locally and regionally.  
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1. Wstęp 
 
Nieustanny proces transformacji obszarów przemysłowych należy rozpatrywać w kon-

tekście przemian i tendencji, jakimi cechują się procesy rozwojowe wielu miast europej-
skich. Spadek znaczenia gospodarczego, a także utrata walorów przyrodniczych i krajobra-
zowych doprowadziła do kryzysu struktury przestrzennej tych obszarów. Efektem jest nie-
zrównoważony rozwój strefy zurbanizowanej, brak czytelnych granic pomiędzy środo-
wiskiem zbudowanym a przyrodniczym, degradacja poszczególnych elementów środowi-
ska przyrodniczego oraz utrata tożsamości krajobrazowej. Obecnie, wraz z dążeniem do 
podkreślania tożsamości, poprawy jakości przestrzeni miejskiej i jakości życia jej miesz-
kańców, a także narastającym poszanowaniem środowiska przyrodniczego, poszukuje się 
nowych, bardziej złożonych rozwiązań planistycznych, określających i identyfikujących 
wizerunek obszarów przemysłowych. Jednym z podstawowych czynników przekształceń 
terenów zdegradowanych mogą stać się elementy środowiska i/lub krajobrazu przyrodni-
czego. Konieczne jest zatem poszukiwanie odpowiedzi na pytania o możliwości przekształ-
ceń, nowego zagospodarowania, kształtowania i ochrony wartości krajobrazu przyrodni-
czego tych regionów oraz roli, jaką w tym procesie pełni planowanie przestrzenne.  

 
 

2. Planowanie przestrzenne w obszarach zdegradowanych 
 
Obszary zdegradowane przez działalność przemysłową, w tym tereny: szkód górni-

czych, składowisk odpadów przemysłowych, skażonych wód, antropogenicznych form 
terenu itp., w nawiązaniu do zasad zrównoważonego rozwoju oraz kompleksowego podej-
ścia do problemu przekształceń, wymagają działań restrukturyzacyjnych. Konieczna jest 
zmiana ich struktury przez kształtowanie nowych relacji pomiędzy elementami środowiska 
przyrodniczego, społecznego i technicznego oraz koordynacji zarówno całego procesu, jak 
i poszczególnych działań [7]. Całokształt procesu przekształceń wymaga zastosowania 
wielu instrumentów: badawczo-informacyjnych, prawnych, organizacyjno-finansowych, 
edukacyjnych czy marketingowych. Obok planowania formalnego (ustawowego) istotne są 
poprzedzające go niesformalizowane, niewiążące procedury planowania przestrzennego. 
Ich celem jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań, akceptowalnych dla wszystkich za-
interesowanych, służących przygotowaniu wytycznych dla planowania ustawowego i uspraw-
nieniu realizacji poszczególnych działań1. Niektóre z nich mają charakter operacyjny, służą 
aktywnej realizacji przyjętych rozwiązań przestrzennych, pobudzają proces przekształceń, 
pełnią funkcje koordynacyjne, aktywizujące i informacyjne. Poprzez plany i programy 
operacyjne, służące określeniu działań, zasad i nadzoru realizacji zakładanych celów poli-
tyki przestrzennej oraz narzędzia finansowe i organizacyjno-prawne wspomagające cały 
proces, instrumenty operacyjne zwiększają przestrzenną, społeczną i ekonomiczną efek-
tywność polityki przestrzennej i projektów prowadzonych na terenach poprzemysłowych. 

Charakterystyczne dla zagadnień planowania regionalnego w programach operacyjnych 
jest planowanie prowadzone przez projekty. Model tego planowania charakteryzuje się bra-
kiem planu struktury, ograniczeniem interwencji planistycznej do działań punktowych, 
położeniem nacisku na realizację projektów oraz zdefiniowaniem ram czasowych dla fazy 
planowania i realizacji. Projekty te są często kluczowe dla danej strategii planistycznej. 
Koncentracja na pojedynczych zadaniach i położenie nacisku na ich szybką realizację po-
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woduje, że proces zmian w przestrzeni staje się widoczny w krótkim czasie, inspiruje do 
dalszych działań, wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu. Z drugiej 
strony rozproszenie projektów i środków inwestycyjnych na obszarze o dużej powierzchni 
oraz słabe pomiędzy nimi powiązania przestrzenne mogą przyczyniać się do osłabienia od-
działywania poszczególnych projektów w skali regionalnej. Przy braku ponadlokalnych 
instrumentów planowania przestrzennego skutkować to może prowadzeniem przez po-
szczególne gminy indywidualnej polityki rozwojowej, konkurencyjnej w stosunku do gmin 
sąsiednich [4]. 

 
 

3. Ochrona środowiska przyrodniczego w obszarach zdegradowanych 
 
Założeniem planowania ochrony środowiska przyrodniczego powinno być przekonanie, 

że rozwój gospodarczy regionu poprzemysłowego zależy od jakości środowiska przyrodni-
czego i atrakcyjności przestrzeni urbanistycznej, wpływających na poziom życia mieszkań-
ców. Niezmiernie istotne jest znalezienie właściwych proporcji pomiędzy konieczną 
ochroną zasobów środowiska a możliwością korzystania z nich, równowagi ekologicznej 
pomiędzy elementami naturalnymi i kulturowymi w tym środowisku, a także zasady od-
twarzalności eksploatowanych zasobów naturalnych [1]. 

Na krajobraz przyrodniczy regionów poprzemysłowych składają się elementy środowi-
ska przyrodniczego wiążące się z terenami pozostającymi w obszarach zabudowanych 
(zwały, piaskownie, glinianki, zalewiska, nieużytki zielone itp.) oraz terenami w obszarach 
niezabudowanych (składowiska, wyrobiska, kamieniołomy). W skład tego krajobrazu wcho-
dzą również rzeki, obszary leśne, tereny otwarte czy enklawy zieleni miejskiej. 

Polityka ochrony przyrody i kształtowania środowiska na terenach zdegradowanych 
określona przez odpowiednie do skali opracowania planistyczne, powinna uwzględniać cele 
i kierunki: działań uzasadniających konieczność ochrony i wzmocnienia systemu obszarów 
chronionych oraz kształtowania odpowiednich struktur regionalnych, działań konfrontują-
cych cele rozwoju środowiskowego z celami ekonomicznymi oraz potrzebami społecznymi 
i ekologicznymi, działań określających zasady realizacyjne (tj. ochrona i wzrost różnorod-
ności biologicznej i krajobrazowej czy kształtowanie regionalnej sieci powiązań przyrodni-
czych i systemu obszarów chronionych), wreszcie działań określających kierunki realizacji 
zamierzonych celów (ochrona terenów o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych 
stanowiących o specyfice regionu, ochrona i racjonalne wykorzystanie oraz użytkowanie 
zasobów środowiska, zachowanie walorów krajobrazowych). Ponadto powinna zawierać 
sposoby realizacji wytyczonych celów: zasady i mechanizmy realizacji polityki przestrzen-
nej w kontekście ochrony i harmonijnego kształtowania środowiska przyrodniczego, narzę-
dzia, które można zastosować oraz poziom współpracy z polityką przestrzenną państwa, 
z sąsiednimi regionami czy samorządami lokalnymi. Degradacja środowiska przyrodni-
czego wywołuje konieczność stałego monitorowania oraz bieżącej kontroli realizowanych 
działań, umożliwiających dokonanie przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz naniesienie ewentualnych poprawek. 
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4. Przykłady zachodnioeuropejskie 
 
Przykłady zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji działań restrukturyzacyj-

nych przeprowadzanych w zdegradowanych regionach bądź miastach europejskich po-
zwalają na porównanie zastosowanych w procesie przekształceń metod i instrumentów 
planowania przestrzennego oraz głównych czynników tych przekształceń. 

Wśród przykładów uwagę zwracają doświadczenia niemieckie. Programy restruktury-
zacji regionów poprzemysłowych koncentrują się tu głównie na problematyce kształtowa-
nia przestrzeni miejskiej oraz ochronie środowiska naturalnego, w tym krajobrazu. Ich 
istotą są działania rekultywacyjne, przekształcenia terenów zdegradowanych w kierunku 
terenów zielonych (lub też ich odłogowanie) i włączanie w regionalny system terenów 
chronionych. Obowiązujące przepisy ochrony środowiska zapewniają korzystne ramy 
prawne dla procesów przekształceń. Założenia dla regionów zdegradowanych wypracowuje 
się na drodze nieformalnych uzgodnień, stanowiących wytyczne dla lokalnych i regional-
nych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednym z ciekawszych przykładów zasto-
sowania instrumentów planowania przestrzennego dla restrukturyzacji niemieckich trady-
cyjnych regionów przemysłowych są programy operacyjne dla Zagłębia Ruhry, Łużyc, 
Dessau-Wittenberg-Bitterfeld, Aachen-Maastricht-Liege czy Nadrenii Północnej-Westfalii. 
Międzynarodowe Wystawy Budowlane (IBA Emscher Park 1989-1999, IBA Fuerst-Puc-
kler-Land 2000-2010), Międzynarodowe Wystawy Ogrodnicze, Królestwo Ogrodów Prze-
mysłowych 1989-1999 czy EuRegionale 2008 pokazały, że planowanie operacyjne może 
stanowić alternatywę dla planowania tradycyjnego. Częścią wspólną większości progra-
mów była przyjęta metodyka planowania regionalnego (planowanie przez projekty) oraz 
koncepcja przestrzenna parków krajobrazowych, których podstawą były elementy środowi-
ska przyrodniczego. Działania te wpłynęły na ukształtowanie się nowoczesnego modelu 
polityki regionalnej w Niemczech. Na ich podstawie opracowano strukturę krajowych pro-
gramów wspierających rozwój regionalny. Stały się też inspiracją dla Koncepcji Rozwoju 
Regionalnego – operacyjnego narzędzia realizacji założeń planów regionalnych.  

Inną strategię restrukturyzacji terenów poprzemysłowych przyjęto we Francji. Polega 
ona na tworzeniu w miejsce terenów poprzemysłowych potencjalnych terenów inwestycyj-
nych, stanowiących niejako rezerwę terenową, niepodlegających natychmiastowemu zago-
spodarowaniu. Doraźne zazielenienia obszarów i włącznie ich w system zieleni regionalnej 
i lokalnej spowodowało, że w regionie zagłębia węglowego Nord-Pas de Calais w latach 
90. XX w. udało się zrekultywować 3200 ha terenów poprzemysłowych, z czego 1000 ha 
przekształcono na tereny leśne, tworząc na ich bazie system terenów zielonych stano-
wiących ramy nowej struktury przestrzennej regionu. 

W Wielkiej Brytanii rolę stymulującą przekształcenia terenów poprzemysłowych pełnią 
przepisy ochrony środowiska. Podstawę prawną zarządzania terenami zanieczyszczonymi 
stanowią: Derelict Land Act (1982) oraz znowelizowany w 2000 r. Environment Act 
(1995). Ich istotą jest powołanie rządowej agencji środowiskowej wspomagającej działania 
środowiskowe, a także zdefiniowanie terenów zanieczyszczonych jako skażonych w od-
niesieniu do ich planowanej, przyszłej (a nie dotychczasowej) funkcji [4].  

Zachodnioeuropejskie działania dążące do transformacji zdegradowanego krajobrazu 
obszarów poprzemysłowych ukazują, jak istotną rolę w procesie poszukiwania nowego 
wizerunku odgrywają elementy środowiska i/lub krajobrazu przyrodniczego. W wielu 
przykładach stały się one osią przekształceń, kluczowymi elementami kompozycji prze-
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strzennej całych założeń krajobrazowych oraz podstawą strategii ekologicznej odnowy 
całych regionów.  

 
 

5. Aglomeracja Górnośląska 
 
Przykłady zachodnioeuropejskie mogą stanowić punkt odniesienia dla działań podej-

mowanych w Polsce, a w szczególności w Aglomeracji Górnośląskiej, która jest jednym 
z najbardziej zurbanizowanych i uprzemysłowionych obszarów kraju2.  

Przemiany jakie zachodzą nieustannie w miastach aglomeracji przywołują pytania doty-
czące postindustrialnej tożsamości krajobrazowej całego regionu. Jednak szansa na zmianę 
krajobrazu Aglomeracji przez rekultywację terenów poprzemysłowych i nowy sposób ich 
zagospodarowania jest niewielka. Wiąże się to z ryzykiem finansowania inwestycji, ko-
niecznością odnowy technicznej i krajobrazowej danego terenu, a wreszcie z kosztami 
i możliwościami władz lokalnych, które są niewspółmierne do problemu (brak środków 
finansowych, brak instrumentów planistycznych, brak świadomości strategicznego celu 
itp.) [3]. Restrukturyzacja zdegradowanych obszarów Aglomeracji wymaga stworzenia 
strategii rozwojowych wpisanych w politykę przestrzenną regionu oraz poszczególnych 
jego miast. Konkretne strategie służą określeniu szczegółowego programu działań, ram 
organizacyjnych oraz narzędzi składających się na całokształt procesu restrukturyzacyj-
nego. Szansą dla regionu jest także planowanie operacyjne w tym planowanie przez pro-
jekty, które stopniowo może zmienić wizerunek aglomeracji. Dążąc do uzyskania harmonii 
krajobrazu przyrodniczego i kulturowego aglomeracji, konieczne może stać się wyodręb-
nienie w planach zagospodarowania przestrzennego dwóch stref funkcjonalnych: zurbani-
zowanej (zainwestowanej) oraz naturalnej (niezainwestowanej)3. Kryterium determinują-
cym sposób ich wyznaczania oraz graniczenia byłby krajobraz. Rozdzielenie tych stref 
mogłoby pozwolić na określenie sposobów użytkowania i zagospodarowania poszczegól-
nych terenów oraz precyzyjne sformułowanie ustaleń regionalnych i lokalnych planów za-
gospodarowania przestrzennego, zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego. 

 
 

6. Podsumowanie 
 
Tworząc strategię restrukturyzacji obszarów zdegradowanych konieczne jest, aby jej 

integralnym kryterium stało się kryterium wymogów i ochrony środowiska. Podstawowym 
narzędziem ochrony i kształtowania krajobrazu przyrodniczego jest planowanie prze-
strzenne zarówno formalne (ustawowe), jak i nieformalne (pozaustawowe).  

Planowanie rekultywacji zdegradowanych krajobrazów powinno być procesem otwar-
tym, tzn. odwracalnym i dopuszczającym możliwość zmian, wymagającym dynamicznego 
sterowania procesem przemian. Istotne jest planowanie przewodnie: koncepcja i wizja 
rozwoju dla całego obszaru, uwzględnione w sposób prawnie wiążący w ponadlokalnych 
planach rozwoju przestrzennego. Kompleksowa strategia inicjująca całościowy proces 
odnowy krajobrazu jest szczególnie ważna, gdy mamy do czynienia z regresem, wskutek 
spadku aktywności gospodarczej czy wyludnienia (Łużyce). W przypadku rozwoju terenów 
eksploatowanych (region Veneto) lub sąsiedztwa obszarów rozwojowych z obszarami 
zdegradowanymi (Aglomeracja Górnośląska) możliwe są pojedyncze działania rewitaliza-
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cyjne, eksponujące rolę elementów krajobrazu przyrodniczego (planowanie przez projekty). 
W wielu przypadkach konieczne jest także wprowadzenie średnioterminowego planowania 
inwestycyjnego, tj.: plany ramowe dotyczące obszarów częściowych, plany rozwoju prze-
strzennego czy plany użytkowania terenów. Taki system planowania nie tworzy układu 
hierarchicznego, jednak wzajemnie na siebie oddziaływuje.  

Podstawowym celem działań restrukturyzacyjnych obszarów poprzemysłowych jest ich 
odnowa ekologiczna oraz kształtowanie nowej regionalnej tożsamości krajobrazowej – kul-
turowej i przyrodniczej. Do tego konieczne jest wsparcie finansowe ze strony państwa, 
usunięcie barier natury prawnej oraz rozwijanie mechanizmów promujących zagospodaro-
wanie tych terenów. 

 
 

P r z y p i s y  
 

1  W Polsce do instrumentów planowania nieformalnego należą m.in.: studia, analizy, strategie roz-
woju, które pozwalają przygotować decyzje planowania zgodnego z Ustawą o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz plany i programy działań służące realizacji jego celów. 

2  Aglomerację Górnośląską tworzy 14 dużych miast na prawach powiatów, skupionych na po-
wierzchni około 1200 km2, zamieszkałych przez ponad dwa miliony mieszkańców. Około 25% te-
renu zurbanizowanego to tereny przemysłu i/lub poprzemysłowe, zaś tereny zdegradowane przez 
przemysł stanowią aż 9% powierzchni aglomeracji [3]. 

3  Reguły dotyczące podziału na strefy zurbanizowaną i naturalną, wraz ze sposobem opracowania, 
problematyką rysunku i zapisu planu, stosowane są we francuskiej praktyce planistycznej i okre-
ślone prawem („Code de l’Urbanisme”) [6]. 
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