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A/ Streszczenie 

Tematem pracy jest zjawisko kurczenia się miast 

ze szczególnym uwzględnieniem jego potencjalnego wpływu na system 

planowania przestrzennego. Definicja kurczenia się miast wymaga 

właściwego osadzenia teoretycznego tego zjawiska w procesie 

urbanizacji. Wówczas możliwe jest wskazanie jego charakterystyki 

krajowej i zagranicznej. Dotychczasowe badania zjawiska kurczenia 

się w Polsce skupiały się głównie na jego wymiarze demograficznym, 

dlatego konieczne jest pogłębione badanie skali i charakteru 

kurczenia się miast w Polsce uwzględniające rozwój ekonomiczny 

i przestrzenny.  

Termin „kurczenie się miast” zostało wprowadzone do dyskursu 

naukowego na przełomie lat 1980-1990 przez niemieckich socjologów 

H. Häußermann-a i W. Siebel-a (1987, 1988). Proces ten został 

określony jako wypadkowa dwóch zjawisk: 1/ depopulacji miast, 

związanej z zacieraniem granic między miastem a wsią i postępującej 

suburbanizacji, 2/ deindustrializacji, upadku tradycyjnych 

sektorów gospodarki oraz erozji bazy ekonomicznej miast 

(Häußermann, Siebel 1988). Kryzys miasta kurczącego się został 

określony jako permanentny i nieodwracalny (Häußermann, Siebel 

1987), potwierdzały to późniejsze badania (Hannemann 2003; Glock 

2006). Zjawisko kurczenia się miast zaznacza się w krajach o różnym 

stopniu rozwoju ekonomicznego i społecznego na terenie całego globu 

(Oswalt 2005a, 2006a). Miasto kurczące się można uznać jako nowy 

model rozwoju (Cieśla 2009). 

Autor próbuje odpowiedzieć na pytania: jaką rolę kurczenie 

się miast pełni w procesie urbanizacji? Czy jest formą 

dezurbanizacji? Wymaga to rozróżnienia dwóch terminów. 

Anglojęzyczny “urban decline” (kurczenie się miasta, upadek 

miasta), wprowadzony został do dyskursu w latach 1970. Posiada on 

tożsame uwarunkowania z jego niemieckim odpowiednikiem odnoszącym 
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się do kurczenia się miasta tj. „schrumpfende stadt” (miasto 

kurczące się). Uwarunkowania te to deindustrializacja oraz 

depopulacja. Jednak termin o genezie anglojęzycznej odnosi się do 

jednego z etapów rozwoju miasta, po którym jego dalszy rozwój jest 

możliwy (Cieśla 2009). Niemieckie pojęcie “schrumpfende stadt” 

można powiązać z procesem dezurbanizacji, zgodnie z cyklem 

zaproponowanym przez van den Berg L. (i in. 1982). 

J. Jacobs (2014) zaznacza, że rozwój zorientowany na jedną 

funkcję jest początkiem końca miasta, dzielnicy lub regionu. 

Niejednokrotnie następuje wówczas nagły zwrot z szybkiego rozwoju 

do zapaści ekonomicznej (Bontje 2004). Istotne jest tutaj pojęcie 

„odporności miejskiej” (urban resilience) na kryzys. 

Reprezentatywne przykłady obejmują przemysł samochodowy i przemysł 

ciężki Detroit w tzw. regionie „Rust Belt” (Zukin 1991), zagłębie 

górnicze i tekstylne Północnej Anglii oraz Zagłębie Ruhry (Shaw 

2002). Polskim przykładem jest Łódź (Kryńska 2015). Niekiedy 

badacze nazywają fenomen upadku miasta monofunkcyjnego 

“zamknięciem na ścieżce” (Gwosdz 2004; Jaroszewska 2019). Nowy 

wymiar kryzysu miejskiego podważył dotychczasowe podejście do 

projektowania i planowania miast, które można określić jako 

“paradygmat wzrostu”. Początek nowego tysiąclecia przyniósł 

pierwsze rozwiązania będące próbą zarządzania miastem kurczącym 

się poprzez akty planistyczne. W Niemczech realizowano nową 

politykę ograniczania rozwoju poprzez „Zintegrowane Koncepcje 

Rozwoju Miast” (Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, INSEK). 

Amerykańskie Youngstown w “Rdzawym pasie” (Rust Belt) było 

pierwszym ośrodkiem, który opracował „master plan” (plan ogólny) 

miasta kurczącego się. 

Regres ośrodków miejskich posiada różne uwarunkowania: 

ekonomiczne (m.in. deindustrializację, załamanie dotychczasowej 

ścieżki rozwoju, globalizację), przestrzenne (m.in. 

suburbanizacja), społeczne (m.in. depopulacja, starzenie się 
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społeczeństwa, konflikty zbrojnie), czy środowiskowe (klęski 

żywiołowe). Kurczenie się jednostek osadniczych jest procesem 

świadczącym o osiągnięciu krytycznej wartości zjawisk negatywnych, 

dlatego wymaga interdyscyplinarnego i holistycznego podejścia 

projektowego. Niejednokrotnie regres zmusza do głębszej refleksji 

nad ideą miasta i jego ścieżką rozwoju, poprawy jakości przestrzeni 

miejskich, a także rekompozycji lub korekty układu przestrzenno-

funkcjonalnego. Perforacja tkanki miejskiej umożliwia recykling 

przestrzeni, wtórne jej uzupełnienie o potrzebne funkcje. Istotne 

jest wykorzystanie kapitału społecznego i odbudowanie więzi 

mieszkańców z miastem poprzez ich zaangażowanie w ponowne 

definiowanie miasta. Z drugiej strony, w procesie kurczenia się 

miast zaznacza się pewien dualizm. Często perforacji tkanki 

urbanistycznej miasta towarzyszy rozlewanie się zabudowy poza 

miastem kurczącym się (shrinkage sprawl). Jest to główny wątek 

badawczy pracy, w którym autor próbuje poznać krajową specyfikę 

przestrzennego wymiaru kurczenia się miast, a w szczególności 

zjawiska rozlewania miast kurczących się. 

Autor strukturą niniejszej rozprawy doktorskiej nawiązuje do 

międzynarodowych badań nad kurczeniem się miast prowadzonych przez 

P. Oswalt-a (2005a, 2006) oraz rumuńskich realizowanych przez 

I. Paun Constantinescu (2019a, 2019b). Dwutomowe publikacje 

wspomnianych autorów dzieliły się na tom pierwszy opisujący badania 

nad zjawiskiem kurczenia się miast oraz drugi prezentujący 

interwencje przestrzenne. Chęć wpisania się przez autora pracy 

doktorskiej w kontekst międzynarodowego dorobku naukowego jest 

motywowana próbą  kontynuacji badań nad kurczeniem się miast 

w poszczególnych krajach. W konsekwencji możliwością poznania 

trajektorii i specyfiki tego fenomenu na różnych szerokościach 

geograficznych. W niemniejszej pracy autor w szczególności będzie 

odnosił się do dorobku badawczego P. Oswalt-a, jako prekursora 

współczesnych badań nad kurczeniem się miast na świecie i sposobami 
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zarządzania tym zjawiskiem, często poprzez narzędzia tzw. 

„urbanistyki oddolnej”. 

W pierwszej części pracy (Badania) przeprowadzono analizę 

modeli teoretycznych urbanizacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

procesu kurczenia się miast. Podjęto autorską próbę dokonania 

charakterystyki zjawiska, uwzględniając uwarunkowania, skalę oraz 

jego przebieg. W tym celu opracowano metodę analizy danych 

statystycznych w zakresie demografii, rozwoju ekonomicznego oraz 

przestrzennego. Pozwoliło to na nakreślenie krajowej specyfiki 

kurczenia się miast. 

Rozdział pierwszy jest zarysem teorii o kurczeniu się miast 

w oparciu o przegląd literatury oraz dane statystyczne z zakresu 

rozwoju miast na świecie. Jest to próba określenia kontekstu 

zjawiska w szerszym procesie urbanizacji. Osią prowadzonego 

wywodu, w rozdziale “1.A/ Wskazanie kontekstu procesu kurczenia się 

miast w istniejących koncepcjach i modelach teoretycznych procesu 

urbanizacji” jest często przywoływana w dyskursie naukowym teoria 

„cyklu miejskiego” (Klaassen i in. 1981, van den Berg i in. 1982). 

Opisuje ona stadia rozwoju jednostek osadniczych, wskazując na 

dezurbanizację, jako jeden z etapów ich rozwoju. Zasadne jest 

pytanie czy zjawisko kurczenia się miast w aspekcie: ekonomicznym, 

społecznym i przestrzennym można traktować jako wyraz 

dezurbanizacji? Kurczenie się miast jest wyzwaniem dla planowania 

i projektowania jednostek osadniczych, kształtowania ich nowej 

formy przestrzenno-funkcjonalnej. Podrozdział “1.A/ Dlaczego 

miasta się kurczą? Anatomia procesu kurczenia się miast” dostarcza 

odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule, a konkluzję stanowi schemat 

koncepcyjny oddziaływania fenomenu kurczenia na miasto. Istotnym 

elementem tego fragmentu pracy jest odniesienie się do regionalnej 

trajektorii zjawiska, które zostaje powiązane z procesem 

“transformacji systemowej” krajów postsocjalistycznych. Autor 

zastanawia się nad wpływem przemian ostatniej dekady XX w. na 

obecny rozwój miast regionu, próbując wskazać regionalną specyfikę 
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kurczenia się miast byłego „Bloku Wschodniego”. Problematyka 

omawiana w kolejnej części pierwszego rozdziału, “1.C/ Teoria 

kurczenia się miast w definicjach”, dotyczy terminologii oraz 

tłumaczenia terminu kurczenia się miast na język polski. Autor 

podejmuje analizę genezy używanych w dyskursie naukowym terminów 

związanych z omawianym zjawiskiem jak i właściwego tłumaczenia 

“kurczenia się miast” czy “miasta kurczącego się”. Jest to 

szczególnie istotne, gdyż szereg terminów stosowanych jest 

synonimicznie lub jest wtórnie tłumaczonych jako “kurczenie się 

miast” w różnych kontekstach badawczych.  

Po obszernym wprowadzeniu teoretycznym i nakreśleniu uwarunkowań 

procesu kurczenia się miast kolejnym etapem jest próba wypracowania 

metody badawczej omawianego fenomenu. Istotne jest tutaj 

uchwycenie różnicy między pojęciami rewitalizacja 

a restrukturyzacja. Zrozumienie kontekstu prowadzenia polityki 

miejskiej, która zorientowana jest na ograniczenie wzrostu, 

restrukturyzację miasta a nie jego sektorową odnowę. Rozdział drugi 

to “Przegląd aparatu badawczego procesu kurczenia się miast 

a problematyka prowadzenia badań krajowych” w oparciu 

o dotychczasowe badania, krajowe i zagraniczne. Pozwoliło to 

w kolejnym podrozdziale na przedstawienie autorskiego aparatu 

badawczego zjawiska kurczenia się miast, uwzględniającego wymiary: 

a/ demograficzny i społeczny, b/ gospodarczy oraz c/ przestrzenny 

tego fenomenu. Autor przedstawia typologię miast kurczących się 

w Polsce, uwzględniającą wszystkie ośrodki posiadające prawa 

miejskie w okresie 1995-2018. W rozdziale trzecim omówiony zostaje 

kontekst badań nad rozwojem przestrzennym w kurczeniu się miast. 

Szczególną uwagę autor zwraca na pojęcie “paradygmatu wzrostu” 

w polskim systemie planowania przestrzennego, który można określić 

jako kształtowanie nadpodaży terenów inwestycyjnych w aktach 

planistycznych. Jest to punkt wyjściowy do czwartego rozdziału, 

“Diachroniczność procesu kurczenia się, czyli “shrinkage sprawl” 

(rozlewanie miast kurczących się)”. Jest to rozdział, w którym 
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zaprezentowane są wyniki autorskich badań nad rozlewaniem się miast 

w warunkach ich kurczenia się. Rozdział ten daje odpowiedź na 

pytanie czym jest tytułowa “diachroniczność”, czyli możliwość 

ekspansji przestrzennej miast w kryzysie. Jest to podsumowanie 

rozważań nad wymiarem przestrzennym zjawiska kurczenia się miast 

w Polsce. Diagnoza ta prowadzi do kolejnej części, czyli 

“Interwencji”, będących zarysem możliwego sposobu zarządzania 

zaobserwowanymi zjawiskami. 

W drugiej części dysertacji dokonana została analiza 

rozwiązań z zakresu zarządzania zjawiskiem kurczenia się miast. 

Autor w rozdziale piątym zaprezentował typologię instrumentów 

stosowanych za granicą, głównie w USA i Niemczech. Warto mieć na 

uwadze, że Niemcy, w sposób systemowy odpowiedziały na fenomen 

kurczenia się miast. Było to przesłanką do omówienia w rozdziale 

szóstym zmian w systemie planowania przestrzennego w Niemczech. 

Jego kolejne podrozdziały to wybiórcze zestawienie instrumentów, 

które według autora pozwolą na zarządzanie krajową specyfiką 

kurczenia się miast. Ostatni, siódmy rozdział, zamykający pracę 

jest próbą wskazania możliwego sposobu przeprowadzenia 

rekompozycji tkanki urbanistycznej miasta kurczącego się, która 

jest nieodzownym elementem procesu ich restrukturyzacji. 

B/ Stan badań oraz przyjęte 
metody badawcze 

Problemem naukowym pracy jest zjawisko kurczenia się miast 

w Polsce oraz w wybranych krajach, natomiast cel obejmuje diagnozę 

tego zjawiska w Polsce: określenie jego uwarunkowań, przebiegu, 

skali i skutków. Zestawienie krajowej specyfiki tego zjawiska 

z doświadczeniami zagranicznymi. Aktualne badania (Stryjakiewicz 

2014, NIK 2018) wskazują na wzrost znaczenia zjawiska kurczenia 
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się w miastach polskich i europejskich, akcentując jedynie jego 

wymiar demograficzny (depopulacja). Pełna analiza zjawiska wymaga 

uwzględnienia wymiaru społecznego, ekonomicznego i przestrzennego. 

Kluczowe jest pogłębienie stanu wiedzy na temat kurczenia się miast 

w Polsce oraz scharakteryzowania tego procesu. Praca w swoich 

założeniach wychodzi naprzeciw problematyce kształtowania polityki 

przestrzennej, która powinna być odpowiedzią na nowe zjawiska 

zachodzące w procesie urbanizacji (kurczenie się miast 

i suburbanizacja). Analiza krajowego systemu prawnego, z zakresu 

planowania przestrzennego, w odniesieniu do zjawiska kurczenia się 

miast pozwala na podjęcie rozważań nad aplikacyjnością doświadczeń 

zagranicznych w polskich warunkach. Wpisanie procesu kurczenia się 

miast w modele i koncepcje procesów urbanizacji umożliwia odpowiedź 

na pytanie czy zjawisko to może inicjować nowy model rozwoju miast. 

Pod rozwagę poddano m.in. „teorię cyklu miejskiego” 

(Klaassen i in. 1981, van den Berg i in. 1982). Opisuje ona stadia 

rozwoju jednostek osadniczych, wskazując na dezurbanizację, jako 

jeden z etapów ich rozwoju. Zasadne jest pytanie czy zjawisko 

kurczenia się miast: ekonomiczne, społeczne i przestrzenne można 

traktować jako wyraz dezurbanizacji? Kurczenie się miast jest 

wyzwaniem dla planowania i projektowania jednostek osadniczych, 

kształtowania na nowo ich formy przestrzenno-funkcjonalnej. 

Omawiany problem nie jest zjawiskiem nowym (Ziobrowski 2013), gdyż 

od wieków wzrost i upadek stanowił element rozwoju miast. 

Niemieckie przykłady wskazują na konieczność redefinicji ścieżki 

rozwoju oraz ingerencji w tkankę miejską (Oswalt 2006, Nelle i in. 

2017). Depopulacja i regres ekonomiczny skutkuje obniżeniem 

wpływów do budżetu samorządu terytorialnego. Obserwuje się wówczas 

zmiany fizjonomii miasta – wzrasta wolumen pustostanów i terenów 

poprzemysłowych, postępuje perforacja struktury tkanki miasta. 

Jednocześnie, zaznacza się spadek dochodów miasta i wzrost kosztów 

utrzymania infrastruktury oraz obsługi zamierających terenów. 

Postępująca dekapitalizacja i ustawiczny brak środków zwiększają 
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dynamikę regresu miasta prowadząc do zamknięcia tego „błędnego 

koła” (Oswalt 2006, Milbert 2015). 

Dotychczasowe rozważania doprowadziły do wypracowania metody 

badawczej, umożliwiającej poznanie uwarunkowań, formy i przebiegu 

procesu kurczenia się miast zagranicznych i polskich. Próba 

badawcza obejmuje gminy miejskie, miasta w gminach miejsko-

wiejskich oraz miasta na prawach powiatu według stanu na 

31 XII 2018 roku, łącznie 940 miasta (Ciesielska i in. 2019). 

Ośrodki te można podzielić pod względem ilościowym na następujące 

kategorie wielkości miast przyjętym przez GUS: a/ miasta duże (pow. 

100 tys. mieszkańców); b/ miasta średnie (od 20 do 100 tys. 

mieszkańców); c/ miasta małe (poniżej 20 tys. mieszkańców). Podział 

ten przeprowadzono w oparciu o dane ludnościowe za rok 1995. 

Spośród 940 miast w 2018 r. 854 ośrodki posiadały prawa miejskie 

w okresie 1995-2018 i to one stanowią próbę badawczą. Posłużono 

się danymi statystycznymi (źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego 

Urzędu Statystycznego; dane Corine Land Use), które obrazują 

depopulację, rozwój ekonomiczny i przestrzenny (Tab.1, s. 12). 

 

Demograficzne 1. Skala zmiany liczby ludności oraz liczba lat ze spadkiem liczby 
ludności (lat ze spadkiem i lat w ciągu ze spadkiem). 

2. Saldo migracji wewnętrznych na 1000 ludności. 

3. Wskaźnik starości demograficznej (średnia za okres 1995-2018 
dla osób powyżej 65 roku życia w przeliczeniu na 1 mieszkańca). 

Ekonomiczne 4. Liczba podmiotów gospodarczych sektora prywatnego na 1000 
mieszkańców. 

5. Średnia liczba osób pracujących przypadających na 1 mieszkańca. 

Przestrzenne 6. Liczba wybudowanych mieszkań na 1000 mieszkańców. 

Tab.1/ Propozycja autorskiego zestawu wskaźników kurczenia się miast 
w Polsce w oparciu o dane GUS za okres 1995-2018. Źródło: Opracowanie 
własne. 
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Z uwagi na wielowymiarowość procesu kurczenia się miast 

konieczne było zastosowanie zespołu interdyscyplinarnych 

wskaźników. Realizowane badania miały na celu wskazanie miast 

w stadium kryzysu strukturalnego. W ramach prowadzonych prac 

dokonano przeglądu literatury krajowej i zagranicznej. Ponadto, 

podjęto analizę polityk miejskich, dokumentów kierunkowych 

i rozwiązań planistycznych w celu poznania instrumentów oraz 

sposobów zarządzania procesem kurczenia się miast. Przeprowadzono 

wizytę studyjną w niemieckich miastach landów wschodnich, które 

były beneficjentami programu federalnego „Stadtumbau-Ost”. 

Kolejnym etapem pracy było uzupełnienie badań o doświadczenia 

innych projektów zagranicznych, amerykańskich i rumuńskich. Należy 

powtórzyć za P. Oswalt-em (2006), że brak jest modelowych 

rozwiązań na rzecz miast kurczących się, każdy przypadek miasta 

kurczącego się wymaga podjęcia indywidualnych działań (por. Nelle 

i in. 2012). Dlatego autor wskaże jedynie wybrane problemy oraz 

specyfikę działań restrukturyzacyjnych, które otwierać będą 

szerszą dyskusję nad zarządzaniem procesem kurczenia się miast. 

Zagraniczne przykłady (m.in. program Stadtumbau) pokazują, 

że kurczenie się miast wymaga realizacji spójnej i konsekwentnej 

polityki. Obszary dotknięte kurczeniem się wymagają podjęcia 

działań szerszych niż klasyczne ujęcie rewitalizacyjne. Nie będzie 

ono jedynie próbą utrzymania wzrostu poprzez działania zmierzające 

do odnowy społecznej, ekonomicznej i mieszkaniowej. Będzie to próba 

projektowania „niezrównoważonego rozwoju”, czyli działań 

zmierzających do rozwoju organizmu miejskiego w nowej mniejszej 

formie. Jest to przeciwstawienie się odmiennych doktryn: inkubacji 

wzrostu i adaptacji do nowych warunków. Stygmatyzacji zjawiska 

kurczenia się miast, które skutkuje regresem lub jego pozytywnej 

percepcji, pozwalającej na redefinicję przestrzenną, funkcjonalną 

oraz jakościową miasta. Bezsprzecznie jest to wyzwanie dla systemu 

planowania, wymagające wypracowania nowego podejścia projektowego. 
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Niemiecki program rządowy „Stadtumbau-Ost”, realizowany 

w okresie 2002-2016 stanowił odpowiedź na proces kurczenia się 

miast w pięciu wschodnich landach. W okresie tym zrealizowano 

prawie 1200 projektów w 490 miastach i gminach. Wartość programu 

wyniosła 5,1 mld EUR. Natomiast programem „Stadtumbau-West” 

w okresie 2004-2016 objęto 529 gmin landów zachodnich. Łączna kwota 

pomocy opiewała na 2,84 mld EUR1. Doświadczenia niemieckie 

wypracowane w trakcie realizacji programów stanowią cenna 

inspirację projektową, inicjując refleksję nad możliwością 

wykorzystania doświadczeń niemieckich w Polsce. Reprezentatywnymi 

przykładami miast, które podjęły próbę zarządzania procesem 

kurczenia się miast i programowania ograniczonego rozwoju były 

m.in. Lipsk, Hoyerswerda, Leinefelde i Halle (Saale). 

Analiza teorii „cyklu miejskiego” (Klaassen i in. 1981, 

van den Berg i in. 1982) wskazuje tendencję płynnego przejścia 

pomiędzy suburbanizacją2 i dezurbanizacją3. W świetle 

dotychczasowych badań, pojemność terenów inwestycyjnych w Polsce 

szacowana jest na ok. 167 – 229 mln osób. Koszty uzbrojenia tych 

terenów w infrastrukturę i usługi publiczne znacznie przewyższają 

możliwości samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za ich 

realizację (Kowalewski i in. 2014, Śleszyński i in. 2018c). 

Powyższe dane stanowią przesłankę o powszechności obowiązywania 

paradygmatu rozwoju opartego na wzroście. Uwolnienie znacznych 

rezerw terenów budowlanych skutkować może niekontrolowanym 

                         
1 Dane źródłowe ze strony: staedtebaufoerderung.info (dostęp 15.08.2018). 

2 Suburbanizacja to mechanizm, za pomocą którego łagodzona jest presja na 
zagospodarowanie terenu, wynikająca z szybkiego rozwoju miasta-rdzenia. Branże 
przemysłowe i osiedla mieszkaniowe, które są mniej zdolne do konkurowania 
o najbardziej cenione grunty, są wypierane ze strefy wewnętrznej na obszary 
podmiejskie (por. Hwang, Murdock 1998). Wg. „Słownika gospodarki przestrzennej” 
opracowanego przez Radę Europy suburbanizacja to proces związany z rozwojem 
przedmieść (suburbiów) wokół dużych miast i obszarów metropolitalnych. Proces 
suburbanizacji jest generowany przez rozwój demograficzny (wzrost całkowitego 
zaludnienia) jak również przez wewnętrzne przekształcenia miast (CEMAT 2007:18). 

3 Jest to jeden ze elementów cyklu rozwoju miejskiego zaproponowanego przez van den 
Berg i zespół (van den Berg i in. 1982) i jest definiowany przez autorów jako 
stadium upadku miasta, które następuje w warunkach wzrostu przedmieść i miast 
ościennych. 

http://www.staedtebaufoerderung.info/
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rozlewaniem się miast, szczególnie w tzw. obszarach przejściowych 

(urban fringe). Niemieccy badacze (Brake i in. 2001; Nuissl, Rink 

2005) wskazują, że suburbanizacja ośrodków miejskich istotnie 

wpływa na wzrost dynamiki procesu depopulacji i kurczenia się 

miast. 

Krajowe działania rewitalizacyjne realizowane na przestrzeni 

ostatnich lat nie korespondują z nowymi zjawiskami i procesami 

obserwowanymi w miastach. Jednym z nich jest postępująca 

depopulacja i kurczenie się miast. W obliczu tych zjawisk konieczne 

jest określenie limitu działań rewitalizacyjnych oraz antycypacja 

kierunku rozwoju polityki odnowy miast. Określenie skali 

i charakterystyki zjawisk w zestawieniu z kontekstem 

międzynarodowym. Byłoby celowym poddanie pod rozwagę w jakim 

stopniu instrumentarium urbanistyki operacyjnej w ustawie 

o rewitalizacji z 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1777) pozwala zarządzać 

procesem kurczenia jeśli będzie ono prowadzić do postępującej 

depopulacji i dezurbanizacji? 

C/ Cel pracy 

Celem pracy jest przedstawienie wpływu zjawiska kurczenia 

się miast na system planowania przestrzennego, ze szczególnym 

uwzględnieniem uwarunkowań, przebiegu, skali i skutków kurczenia 

się miast w Polsce oraz sposobów zarządzania kurczeniem się 

w wybranych krajach. Tak postawiony cel wymaga realizacji dwóch 

następujących celów cząstkowych określających poszczególne aspekty 

zjawiska jakim jest kurczenie się miast w Polsce i zagranicą: 

1/ charakterystyka procesu kurczenia się miast w Polsce 

i zagranicą, poprzez poznanie uwarunkowań przebiegu, skali 

(regionalna i miejska) oraz jego skutków, w szczególności 

skutków przestrzennych; 
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2/ rozpoznanie problematyki procesu restrukturyzacji miasta 

kurczącego się i omówienie wybranych instrumentów służących 

do zarządzania procesem kurczenia się miast, w szczególności 

instrumentów związanych z zagranicznymi systemami planowania 

przestrzennego. 

D/ Teza pracy 

Problematyka przedmiotu pracy pozwala na postawienie 

następującej tezy: zarządzenie procesem kurczenia się miast wymaga 

zmiany paradygmatu wzrostu. 

Definiowanie rozwoju jako ustawiczny wzrost uniemożliwia 

zrozumienie i akceptację potrzeby redefinicji idei miasta, 

wyznaczenia nowej ścieżki rozwoju oraz dopasowania rozmiarów 

i funkcji miasta do realnych potrzeb mniejszego organizmu 

miejskiego. Zatem, zjawisko kurczenia się miast wymusza podjęcie 

działań restrukturyzacyjnych, wykraczających poza dotychczas 

prowadzone działania rewitalizacyjne. 

Zjawisko kurczenia się miast jest szansą na wypracowanie 

nowego modelu rozwoju miasta, pozwala na dokonanie korekty układu 

przestrzenno-funkcyjnego. Obserwacje wskazują na to, że możemy 

mówić o nowym podejściu do projektowania miast, w szczególności 

w miastach kurczących się. Natomiast samo zjawisko kurczenia się 

miast w Polsce wpisuje się w kontekst międzynarodowy. 
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E/ Zakres pracy 

Przedmiotem rozważań niniejszej pracy było rozpoznanie 

charakterystyki zjawiska kurczenia się miast w Polsce. Zakres badań 

obejmował identyfikację uwarunkowań, przebiegu, skali i skutków 

kurczenia się miast w Polsce. Poznanie zjawiska pozwoliło 

odpowiedzieć na pytanie czy posiada ono taką samą specyfikę jak 

w innych krajach. Było to możliwe poprzez analizę różnic 

i podobieństw, uwzględniając aspekt społeczny, ekonomiczny 

oraz przestrzenny zjawiska. 

W ramach prowadzonych badań dokonano przeglądu dokumentów 

planistycznych, polityk kierunkowych oraz projektów 

urbanistycznych w miastach, które zostały wskazane w zagranicznej 

i krajowej literaturze przedmiotu jako kurczące się. Analiza źródeł 

zastanych została poszerzona o dane statystyczne. Przegląd 

instrumentów kierunkowych z zakresu urbanistyki pozwolił na 

stworzenie ich typologii oraz wskazanie sposobów zarządzania 

zjawiskiem. Wyodrębnienie wspólnych kierunków działań oraz 

rozwiązań umożliwiło ocenę czy zjawisko to wpłynęło na system 

prawny (omówione na przykładzie Niemiec). 

Zakres terytorialny badań obejmował ośrodki wskazane jako 

kurczące się w oparciu o analizę wyników kwerendy ogólnopolskiej. 

Kontekst zagraniczny zawierał wybrane przykłady miast kurczących 

się w Niemczech, które partycypowały w projekcie „Stadtumbau-Ost” 

oraz wybrane przykłady z innych państw. Pozwoliło to na stworzenie 

typologii narzędzi zarządzania miastami kurczącymi się.  

Przedmiotem pracy było rozpoznanie zjawiska kurczenia się 

miast, a w szczególności jego polskiej charakterystyki oraz 

wskazanie obszarów kurczących się, zarówno miast jak i regionów. 

W tym celu podjęta została analiza występowania tego zjawiska 

w 24 letnim okresie rozwoju miast polskich tj. w latach 1995-2018. 
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Jest to związane z dostępnością danych Głównego Urzędu 

Statystycznego, jako jedynego i rzetelnego źródła informacji oraz 

danych statystycznych. Zgodnie z definicją GUS, miasto to 

„jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach 

nierolniczych, posiadająca prawa miejskie bądź status miasta nadany 

w trybie określonym odrębnymi przepisami4. (…) Zbiorowość miast 

wyodrębnioną w oparciu o identyfikatory rejestru TERYT (system 

TERC), stanowią gminy miejskie (symbol rodzaju jednostki = 1) oraz 

miasta położone w gminach miejsko-wiejskich (symbol rodzaju 

jednostki = 4)” (GUS). Omawiane badania zostały uzupełnione 

o analizę zmian w zagospodarowaniu terenów inwestycyjnych w Polsce 

w okresie 1990-2018 opracowaną na podstawie inwentaryzacji Corine 

Land Use5 (CLC). Dane CLC w postaci plików rastrowych o rozmiarze 

jednostki mapującej 25 ha z opisem sposobu zagospodarowania zostały 

wykorzystane do stworzenia bilansu zmiany powierzchni 

zainwestowania terenów. Badanie to zostało przeprowadzone 

w oparciu o narzędzia analityczne oprogramowania GIS - ESRI ArcMap. 

Analizę zmian wykonano dla kraju oraz miast, które w wyniku analizy 

wskaźnikowej zostały wskazane jako kurczące się, wraz z ich 

obszarami funkcjonalnymi (skala regionalna zjawiska). 

Delimitację miast kurczących się oparto o wskaźniki 

dotyczące kondycji demograficznej miast, rozwoju ekonomicznego 

i przestrzennego. Zróżnicowanie ośrodków ze względu na pełnione 

funkcje, położenie, rolę w strukturze osadniczej oraz wielkość 

wymagało dokonania podziału populacji miast polskich zgodnie 

z kryterium wielkości. Podział ten wykonano zgodnie z klasyfikacją 

GUS na miasta duże (powyżej 100 tys. mieszkańców), średnie (20-

100 tys.) oraz małe (poniżej 20 tys.), tworząc trzy podzbiory dla 

których powtórzono tożsamą metodę badawczą za pomocą tych samych 

                         
4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (Dz.U. 2019 poz. 1443). 
5 Corine land use (CLC) to projekt realizowany przez Europejską Agencję Środowiskową 
(EEA), który dostarcza danych o zagospodarowaniu przestrzennym terenu na podstawie 
zdjęć satelitarnych (zob s. 21-22). 
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wskaźników analitycznych. Zbiór miast dużych liczy 42 ośrodki 

powyżej 100 tys. mieszkańców, kolejny zbiór to 190 miast średnich 

i trzeci obejmujący 621 ośrodków małych poniżej 20 tys. 

mieszkańców. Klasyfikacja miast pod względem ilości mieszkańców 

nastąpiła w oparciu o dane statystyczne na dzień 31 XII 1995. 

Z uwagi na zmiany administracyjne w badaniu uwzględniono jedynie 

miasta, które w analizowanym okresie posiadały status miasta, 

pozostałe zostały pominięte w badaniu. Ponadto miasta, które 

w badanym okresie zmieniły status gminy również zostały wyłączone 

z próby badawczej. Zatem próba badawcza wynosi 853 miasta. 

F/ Uwagi metodologiczne 

Dane statystyczne wykorzystane do przeprowadzania ilościowej 

analizy za pomocą autorskich wskaźników opierają się na 

opracowaniach Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – „Bank Danych 

Lokalnych” (BDL). Nie jest intencją autora kwestionować 

publikowanych przez GUS danych jednak na kanwie doświadczeń 

projektu realizowanego przez zespół T. Stryjakiewicza (2014) 

"CIRES – Cities Regrowing Smaller - Fostering Knowledge on 

Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe" oraz 

projektu „Gospostrateg” (Sykała, Sroka 2019) należy wnieść 

następującą uwagę. Dane liczby ludności w Polsce opracowane są 

metodą bilansową, która weryfikowana jest w oparciu o Narodowe 

Spisy Powszechne. Przypadały one odpowiednio na rok 2002 i 2011 

w horyzoncie badania zjawiska kurczenia się miasta w Polsce. 

Zestawienie wyników opracowanych na podstawie metody bilansowania 

i Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku wykazało 

niedoszacowanie populacji kraju o niespełna 400 tys. osób 

w stosunku do aktualnego stanu. Zdecydowano się wówczas na korektę 

liczby ludności w latach 1999-2002, która spowodowała skokową 

zmianą liczby ludności na przełomie lat 1998-1999. Analogiczna 
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korekta stanu liczby ludności nastąpiła w 2010 roku, była wynikiem 

Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku (Ryc. 1, s. 20). Należy 

zaznaczyć, że każda gmina w Polsce jest zobowiązana do rokrocznego 

raportowania danych ludnościowych Głównemu Urzędowi 

Statystycznemu. Przedstawione uwagi metodologiczne zostały 

w szerszy sposób omówione w literaturze m.in. przez 

P. Śleszyńskiego (2018) i R. Jończy (2012). 

 

*gminy miejskie, miasta w gminach wiejsko-miejskich oraz miasta na prawach powiatu 
(n=930, stan na 31.12.2018). 

Ryc. 1/ Zmiana liczby ludności w miastach* w okresie 1995-2018. Źródło: 
GUS BDL. 

 

Przedstawiony problem jest o tyle istotny, że niewłaściwe 

przyjęcie roku bazowego badania zjawiska może skutkować rzetelnym, 

jednak pozornym przedstawieniem skali i przebiegu omawianego 

procesu. Warto również zaznaczyć, że często brak jest dostępnych 

danych na poziomie gmin miejskich, nie wspominając o dzielnicach 

czy sołectwach. Niemożliwa jest wówczas walidacja badań 

zagranicznych w oparciu o krajowe dane, w sposób pozwalający na 

globalne lub międzynarodowe określenie charakterystyki tego 

zjawiska. Mając na względzie specyfikę prowadzenia badań w Polsce 

autor przedstawił możliwie szeroki kontekst doświadczeń 

zagranicznych, które posłużyły do stworzenia metody badawczej 

możliwej do zastosowania na rodzimym gruncie. Z uwagi na 

ograniczoną dostępność danych za okres 1989-1995 brak jest 

możliwości kompleksowej analizy okresu tzw. „szoku transformacji” 
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(transformation boom, por. Bontje 2004) za pomocą zaproponowanego 

zestawu wskaźników. 

Odnosząc się do danych użytych na potrzeby badania, za okres 1995-

2018, warto zwrócić uwagę, że w przypadku “liczby pracujących” 

brak jest części danych dla większości próby badawczej. Problem 

dotyczy 554 miast dla lat 2004 i 2005. Dla brakujących danych 

przyjęto wartość “0” z uwagi na brak możliwości ich wtórej 

weryfikacji. 

W próbie badanych miast nie uwzględniono ośrodków, w których 

nastąpiła zmiana statutu gminy. Dotyczy to 66 miast poniżej 20 tys. 

mieszkańców, które w latach 1995-2018 zmieniły status gminy, 

z gminy miejskiej na miasto w gminie wiejskiej. Konieczność ta 

wynikała z nagłej zmiany liczby mieszkańców będącej konsekwencją 

zmiany granic administracyjnych jednostki terytorialnej.  

Komentarzem należy opatrzyć dokładność danych 

o zagospodarowaniu terenu pozyskanych w ramach Corine Land Use. 

Autor wykorzystał inwentaryzację terenową na rok 1990 (CLC 1990) 

oraz 2918 (CLC 2018). Należy być świadomym, że dane dla roku 

wyjściowego tj. 1990 mogą stanowić niepełny obraz faktycznego 

zainwestowania terenu. Obszary charakteryzujące się rozproszeniem 

zabudowy lub niskim udziałem powierzchni nieprzepuszczalnej mogły 

nie zostać ujęte w inwentaryzacji Corine. W konsekwencji, mógł 

nastąpić sztuczny wzrost wolumenu zabudowy w poprawy dokładności 

inwentaryzacji dla roku 2018. Wynika to ze specyfikacji technicznej 

aparatu pozyskującego dane w ramach CLC 1990 a nie ze zmian metody 

badawczej na przestrzeni lat 1990-2018. 

Warto pamiętać, że inwentaryzacja CLC opiera się o wtórną analizę 

zdjęć satelitarnych. W okresie 1990-2018 nie zmieniły się metody 

klasyfikacji danych oraz parametryzacja próby (sample), jednostka 

badawcza wynosiła 25 ha o szerokości poligonu min. 100 m (mapping 

unit). Jednak w okresie tym, w istotny sposób zmieniła specyfikacja 

                         
6 Czarna Woda, Jastarnia, Pieszyce, Stoczek Łukowski, Szczawnica, Władysławowo. 
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techniczna skanerów wielospektralnych i mapperów tematycznych 

stanowiących wyposażenie satelitów. Dokładność danych została 

określona na 85%, jednak dla CLC 1990 r., Europejska Agencja 

Środowiska (EEA) odpowiadająca za projekt, zastrzegła, że parametr 

ten nie został prawdopodobnie osiągnięty. Należy wnioskować, 

że dokładność inwentaryzacji z 1990 roku kształtuje się poniżej 

zamierzonego celu. Dokładność danych satelitarnych mieści się 

w przedziale poniżej 50,0 m, parametr ten został poprawiony 

w kolejnych latach i w 2018 r. wyniósł mniej niż 10,0 m. Wynika to 

z charakterystyki pozyskiwanych danych przez różne satelity, 

Landsat-5 dla CLC 1990 i komplementarnym zastosowaniu satelitów 

Sentinel-2 i Landsat-8 dla roku 2018. Pierwsze dane CLC opierały 

się na danych analogowych z satelity Landsat-5, zdjęcia pozyskiwano 

w okresie 1986-1998, a sama klasyfikacja została aktualizowana 

w kolejnych latach. Ostatnie ich opracowanie pochodzi z sierpnia 

2005 r. Dokładność danych wynika z samej specyfiki technicznej 

satelitów, a dokładnie rozdzielczości wykonywanych zdjęć. 

Rozdzielczość obrazowania wielospektralnego dla danych z 1990 r. 

wynosiła 80 m, dla ostatnich danych cyfrowych CLC jest to 30 m, 

również dla pasma podczerwieni, którego rozdzielczość w przypadku 

Landsat-5 wynosiła pierwotnie 120 m7.  

W opinii autora, dokładność danych Corine pozwala na nakreślenie 

problemu rozlewania miast kurczących się. Autor jest świadomy, 

że badania te wymagać będą pogłębienia i drobiazgowych analiz 

opartych na wizji terenowej i inwentaryzacji zasobu. Mimo to CLC 

jest cennym narzędziem z uwagi na możliwość analizy 

długoterminowych zmian w zagospodarowaniu terenu oraz wtórnych 

analiz ilościowych. 

                         
7 zob. Kleeschulte S., Banko G., Smith G., Arnold S., Scholz J., Kosztra B., Maucha 
G., 2017, Technical specifications for implementation of a new land-monitoring 
concept based on EAGLE, online: land.copernicus.eu (dostęp 10.01.2019); Maucha G., 
Büttner G., Pataki R., 2011, Development of methodology to eliminate contradictions 
between CLC-Change(1990-2000) and CLC-Change (2000-2006), EEA, online: 
land.copernicus.eu (dostęp 11.01.2019). 
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"Tutto documentato, tutto arbitrario" 

/ Wszystko udokumentowane, wszystko arbitralne / 

G. Manganelli  
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Rozpoczynając dyskusję na temat kurczenia się miast warto 

zaznaczyć pewną nieoczywistość w jego definiowaniu oraz 

rozumieniu. Okresowe spadki liczby ludności, kryzysy polityczne 

i ekonomiczne oraz katastrofy naturalne były elementem 

poszczególnych etapów rozwoju miast na świecie. Synergia tych 

przemian oraz stopień ich nasilenia skłonił badaczy do wprowadzenia 

nowego terminu do dyskursu naukowego, jakim jest “kurczenie się 

miast”. Termin ten posiada różną genezę i jest stosowany 

w odmiennych kontekstach badawczych. Należy tutaj wymienić 

“shrinking city” od niemieckiego terminu “schrumpfende stadt” 

i amerykańskie “urban decline”, które również tłumaczy się na język 

polski jako „kurczenie się miast”. Pomimo wysiłku wielu badaczy 

w dalszym ciągu, cytując P. Oswalt-a, “miasto kurczące się - [to] 

problematyczne pojęcie” (Oswalt 2005b: 12).  

Niniejsza część rozprawy doktorskiej jest zarysem omówienia 

pojęcia kurczenia się, próbą nakreślenia teorii kurczenia się 

miast. Autor dokonał przeglądu definicji tego “fenomenu”, 

odwołując się do różnych kontekstów badawczych i zjawisk pokrewnych 

związanych z urbanizacją. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu 

literatury, już na wstępie można zauważyć, że zjawisko kurczenia 

jest przejawem szerszych przemian, w szczególności tych 

urbanizacyjnych. Zebrane doświadczenia pozwoliły na wprowadzenie 

propozycji autorskiej definicji kurczenia się, która uwzględnia 

również uwarunkowania regionalne, Polski jako kraju 

postsocjalistycznego. Wraz z autorską definicją przedstawiona 

została procedura badawcza, która umożliwia określenie skali 

i dynamiki tego fenomenu. Dobór wskaźników oraz metody ich 

obiektywizacji pozwala na zastosowanie tej metody w innych krajach, 

wskazując na różne trajektorie kurczenia się miast. 
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1/ Zarys teoretyczny kurczenia się 
miast. Nowa determinanta procesu 

urbanizacji? 
 

Studia nad kurczeniem się miast wymagają zrozumienia 

złożoności organizmu miejskiego, naprzemiennego wzrostu i upadku, 

które następują na płaszczyźnie społecznej, kulturowej, 

ekonomicznej i przestrzennej. Procesy kształtujące miasto 

posiadają zarówno wymiar ciążeń odśrodkowych, wynikających 

z uwarunkowań lokalnych rozwoju, jak i zewnętrznych, będących 

trendami ponadlokalnym. Uwarunkowania ponadlokalne, regionalne czy 

przemiany globalne są tymi, na które miasto nie ma bezpośredniego 

wpływu a jest ich beneficjantem. Kolejne kryzysy ekonomiczne, 

polityczne, klęski żywiołowe, epidemie, wpływały na kształt miast 

jak i całej sieci osadniczej. Miasto, jako struktura długiego 

trwania, cechowało się wysoką odpornością na ustawicznie 

zachodzące przemiany (zob. urban resilience)8. Zasadniczo, 

bezpowrotny upadek siedlisk ludzkich spowodowany był przez silny 

i krótkotrwały impuls zewnętrzny, niszczący tkankę miejską oraz 

społeczną. Nie trudno zauważyć, że wspomniana „odporność miasta” 

będzie tym większa im dłuższa i bogatsza jest jego historia, 

a mieszkańców cechuje lokalna tożsamość, przywiązanie do miejsca, 

w którym mieszkają.  

Upadek (urban decline) i wzrost (urban growth) od wieków były dwiema 

siłami, które naprzemiennie determinowały dalszy rozwój miast. 

Wynika to z ciągłości procesu urbanizacji, koncentracji ludności 

w zdefiniowanej przez siebie przestrzeni. Miasto jest tworem 

                         
8 „Urban resilience”, czyli tzw. „odporność miejska” to zdolność absorbcji przez 
organizm miejskich kryzysów na różnych płaszczyznach jego rozwoju. Koncepcja ta 
wywodzi się z nauk o ziemi i tłumaczy mechanizm powrotu systemu do jego pierwotnego 
stanu równowagi za pomocą kompensacji lub równoważenia szoku zewnętrznego, który 
zmienił dynamikę systemu (Borsekova i in. 2018; Ribeiro, Goncalves Jardim Pena 
2019).  
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nieposiadającym formy ostatecznej, podlega ciągłym przeobrażeniom. 

Przerwanie egzystencji jednej z jego form nie musi przekreślać 

jego rozwoju w danej lokalizacji. Erupcja Wezuwiusza 24 sierpnia 

79 r. zniszczyła rzymskie Herkulanum. Nie powstrzymało to jednak 

ponownego zasiedlenia tego obszaru nad pogrzebanymi pod ziemią 

ruinami miasta. Kolonizacja, niespełna pół wieku po katastrofie 

dała początek współczesnej miejscowości Ercolano. O wspomnianej 

„odporności miasta”, trwałości struktury społeczno-funkcjonalnej 

świadczy również cykliczna odbudowa miast włoskich, które 

ucierpiały w kolejnych trzęsieniach ziemi nawiedzających Półwysep 

Apeniński. W wyniku trzęsienia ziemi z 2009 roku w regionie Abruzja 

dach nad głową straciło niespełna 70 tys. osób, a ponad dwa razy 

tyle zostało poszkodowanych. Ucierpiało prawie 36 tys. budynków. 

Kilka lat później, obszar u zbiegu północnej Abruzji, Lacjum oraz 

Umbrii odczuł trzy trzęsienia ziemi, następujące w odstępie dwóch 

miesięcy. Wówczas swoje domostwa straciło 17 tys. osób, 

zniszczonych lub uszkodzonych zostało 21 tys. budynków (Rizzi 

i in. 2017). Trzęsienie ziemi w Avezzano z 1915 roku było jednym 

z największych kataklizmów nawiedzających region Marsica w Abruzji 

(Ryc. 2, s. 28). Żywioł pochłonął ponad 30 tys. istnień ludzkich, 

z czego 10 tys. w piętnasto tysięcznym Avezzano. Odbudowa nie była 

typową rekonstrukcją, z uwagi na przyjęte wówczas antysejsmiczne 

warunki techniczne dla budynków, miasto zostało przebudowane 

i zmieniło charakter zabudowy poprzez obniżenie wysokości budynków 

oraz poszerzenie przekrojów ulic (Ciranna, Montuori 2016). Część 

mieszkańców nigdy nie powróciła do swoich domostw, jednak w okresie 

tym nie następował istotny ubytek liczby mieszkańców a włoskie 

miasta były konsekwentnie odbudowywane. Spadek populacji regionu 

Abruzja w ostatnich latach wynika z naturalnych procesów 

demograficznych a nie samych katastrof. Istotne staje się pytanie 

o kres „trwałości” miasta. “Sacco di Roma” to bezprecedensowy 

upadek „Wiecznego Miasta” w okresie szczytowego rozkwitu Wysokiego 

Renesansu, wywołany zajęciem go przez wojska niemiecko-

hiszpańskie. Najeźdźcy plądrowali miasto przez kolejne osiem 
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miesięcy począwszy od 6 maja 1527 roku. Rzym stracił ponad 

⅘ mieszkańców, a szereg zabytków zostało bezpowrotnie utraconych. 

Niekiedy działania zbrojne miały na celu konsekwentną 

eksterminację miast i ich społeczności. Począwszy od zburzenia 

Kartaginy w 146 r. p.n.e. po próbę wymazania Warszawy z map stolic 

europejskich przez hitlerowskie wojska niemieckie na przełomie 

1944 i 1945 roku (Ryc. 3, s. 28). O trwałości miasta jako systemu 

będą stanowić jego powiązania w systemie osadniczym, pełnione 

funkcje oraz tożsamość mieszkańców, którzy będą gotowi do odbudowy 

miasta. W przypadku starożytnej Kartaginy jak i przedwojennego 

Kostrzyna nad Odrą (Küstrin) ich destrukcja miała wymiar nie tylko 

przestrzenny, dotyczący unicestwienia substancji miejskiej ale 

również tkanki społecznej. Atrofia relacji z miejscem, relacji 

między mieszkańcami a w końcu zanik zaplecza instytucyjnego 

doprowadziły do zaniechania odbudowy tych miast. Przesiedlona 

ludność niemieckiego miasta Küstrin nie powróciła do zgliszcz 

„Festung Küstrin” (Twierdza Kostrzyn), które znalazły się 

w granicach nowego państwa, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

W przypadku Warszawy czy włoskich miast, ich odbudowa była 

priorytetem dla jednostek i całej wspólnoty lokalnej, jak 

i szerzej, narodowej. Pomimo wysokiego udziału zniszczeń konotacje 

z miejscem były na tyle wysokie, że podejmowano długotrwały trud 

odbudowy. 

 

 

Ryc. 2/ Avezzano (Włochy) po trzęsieniu ziemi 
w 1915 r. (fotografia lotnicza). Źródło: Mastroddi M., 

1998, L'altra Avezzano: mostra documentaria, online: 
commons.wikimedia.org (dostęp: 29.10.2018).  

Ryc. 3/ Warszawa (Muranów i Śródmieście), po 
zakończeniu działań wojennych w 1945 r. (ortofotomapa). 
Źródło: Google Earth, online: earth.google.com (dostęp 

28.10.2018). 

Ryc. 4/ Detroit (USA), postępująca perforacja 
tkanki miejskiej, 1999 r. (ortofotomapa). Źródło: Google 

Earth, online: earth.google.com (dostęp 28.10.2018).  
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Jeśli fenomen kurczenia się miast dotyka ich 

wielowymiarowego rozwoju to czym odróżnia się do innych procesów 

urbanizacyjnych? W jaki sposób wyróżnia się od dotychczasowych 

form upadku miast? Pytania te są kluczowe, aby zrozumieć swoisty 

dualizm tego fenomenu, upadku, który umożliwia dalszy rozwój 

w nowej odsłonie. Jest to o tyle ważne, że jego właściwe 

zrozumienie pozwoli na przyjęcie odpowiedniej strategii 

zarządzania tym zjawiskiem, wykorzystując jego ukryty potencjał. 

Siła i skala fenomenu kurczenia się miasta może być na tyle 

dotkliwa, że będzie dorównywać skutkom działań wojennych czy 

katastrof naturalnych niszczących zabudowę. Przybiera wówczas 

formę “zapaści urbanistycznej” (urban blight), która skutkuje 

perforacją struktury przestrzennej miasta, jak w przypadku Detroit 

(Ryc. 4, s. 28) i szeregu pozostałych miast Rdzawego Pasa (Rust 

Belt) lub miast landów wschodnich Niemiec... 

Czy XXI wiek to era kurczenia się miast? Według  

T. Rieniets-a (2005) istnieje szereg dowodów empirycznych 

potwierdzających tą tezę, w szczególności, gdy omawiany jest dalszy 

rozwój demograficzny krajów Europy Zachodniej i szerzej krajów 

wysoko rozwiniętych. Obecne stulecie nazwane jest “erą przemiany 

demograficznej” (era of demographic change, za Rieniets 2005: 20), 

od dotychczasowego płynnego wzrostu populacji do wejścia w okres 

stagnacji i kryzysu demograficznego miast. Jest to bezprecedensowa 

zmiana w historii urbanizacji (Rieniets 2005). Przemiany te można 

omówić w kontekście zmian samej urbanizacji oraz szerszego 

kontekstu procesów demograficznych, w tym starzenia się 

społeczeństwa i spadku dzietności. B. Berry (1973) wskazuje na 

silną, negatywną korelację rozwoju ekonomicznego i wzrostu 

demograficznego. Im wyższy jest wzrost ekonomiczny 

i technologiczny tym niższy jest rozwój demograficzny (Berry 1962, 

za Castells 1972: 39-40). 

Organizacja Narodów Zjednoczonych prognozuje dalszy wzrost 

stopy urbanizacji świata, który wynosi obecnie 55% a w 2050 roku 
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wzrośnie do 68% przy ciągłym wzroście populacji globalnej do 

poziomu 9,8 mld osób (Fig. 1, s. 31). Wysoka dynamika urbanizacji 

dotyczy głównie państw rozwijających się. W krajach wysoko 

rozwiniętych na przestrzeni lat 1950-2018 liczba osób 

zamieszkujących miasta wzrosła z 0,45 mld do 0,99 mld (Fig. 2, 

s. 31), jednak ten wyraźny trend wzrostowy załamał się pod 

w okresie 1990-2010 (UN 2019). Powojenna urbanizacja w Polsce 

przyczyniła się do szybkiego wzrostu demograficznego miast, dzięki 

któremu w połowie lat 60-tych XX wieku współczynnik urbanizacji 

przekroczył 50%. Było to wynikiem “urbanizacji socjalistycznej” 

(urbanisation under socialism) opartej na industrializacji, 

głównie przemysłem ciężkim. Współczynnik urbanizacji wzrastał 

nieprzerwanie do lat 90 XX wieku, osiągając w okresie 1990-2002 

wartość maksymalną w przedziale 61,8-61,9. W kolejnych latach 

malał a w 2018 roku jego wartość wyniosła 60,1. Prognozowany 

współczynnik urbanizacji w 2050 roku osiągnie wartość 55,5; czyli 

wartość z połowy lat 70-tych XX wieku. Należy zwrócić uwagę, że 

populacja zamieszkująca tereny wiejskie na przestrzeni 1950-2050 

kształtować się będzie na poziomie oscylującym wokół 15 mln osób, 

istotna dynamika zmian w tym okresie dotyczyć będzie jedynie miast 

(Fig. 1, s. 31) (GUS 1991; BDL GUS). Na tej podstawie można wysnuć 

dwie hipotezy, po pierwsze, że populacja wsi osiągnęła optymalny 

poziom, który wynika z jej funkcji aprowizacyjnej. Jednak 

o wadliwości tej tezy może świadczyć znaczny przyrost zabudowy 

mieszkaniowej poza miastem w okresie po 1990 roku, co zostanie 

przedstawione w kolejnej części dysertacji. Druga hipoteza 

zakłada, że stabilność populacji wsi wynika z odpływu mieszkańców 

miast na wieś, która kompensuje dynamikę zmiany liczby mieszkańców 

całego kraju w ogóle. Mając na uwadze trendy rozwoju przestrzennego 

obszarów wiejskich liczba ich mieszkańców powinna wzrastać, pomimo 

negatywnych zjawisk demograficznych, w tym wskaźnika dzietności, 

który od lat 90-tych w Polsce kształtował się na poziomie poniżej 

naturalnej zastępowalności pokoleń. 
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Fig. 1/ Zmiana populacji miast i wsi w okresie 1950-2050 w Polsce. Źródło: 
Opracowanie własne na podstawie UN, 2019, World Urbanization Prospects: 
The 2018 Revision, NY, s. 9; GUS BDL. 

 

Fig. 2/ Zmiana populacji miast i wsi w okresie 1950-2050 w krajach 
rozwiniętych. Źródło: UN, 2019, World Urbanization Prospects: The 2018 
Revision, NY, s. 9. 

 

Fig. 3/ Ludność w Polsce w okresie 1960-2018 wraz z prognozą na lata 2020-
2050. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS; 
GUS, 1991, Rocznik statystyczny 1991, Warszawa, s. XXIV-XXV. 
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Omawiając definicję “miejskiego stylu życia” należy 

uwzględnić przemyślenia L. Wirth-a (1938) o zjawisku koncentracji 

rozwoju miejskiego i klastrowości. Słusznie zauważa on, że to co 

rozumiane jest jako miejskie nie będzie odzwierciedlone w realnej 

liczbie mieszkańców miast. Zgodnie z prognozami UN (2019) odsetek 

mieszkańców wsi spada, zmienia się również układ ciążeń wieś-

miasto. Jest to związane z tworzeniem stref podmiejskich: 

peryurbanizacją9 oraz suburbanizacją. Forma zabudowy, jej 

typologia oraz położenie geograficzne nie determinuje 

niemiejskiego stylu życia jej mieszkańców. Jest to wynik 

obserwowanej przez L. Wirth-a koncentracji rozwoju wokół 

aglomeracji miejskich. Od lat 50. XX wieku postępuje mechanizacja 

rolnictwa oraz wzrost jego wydajności. Konsekwentny wzrost 

wolumenu zbiorów jest odwrotnie proporcjonalny do zapotrzebowania 

na siłę roboczą. Ponadto globalizacja zmienia kształt obszarów 

aprowizacyjnych miast, miast będących obecnie aktorami na rynkach 

międzynarodowych. Nie są one zależne jedynie od swojego zaplecza 

czy rynku krajowego, pozyskiwanie dóbr rolniczych odbywa się 

w ramach powiązań globalnych. Z uwagi na spadek zapotrzebowania na 

kadrę w sektorze rolniczym oraz osiągnięcie pewnego optymalnego 

poziomu wykorzystania ziemi pod uprawy może zostać zahamowany 

klasyczny odpływ ludności wiejskiej do miast. Akcent zostanie 

położony na migracje miasto i jego obszar funkcjonalny. 

Kontynuując myśl T. Rieniets-a (2005) należy odnieść się do 

procesów demograficznych wpływających na kurczenie się miast. 

“Starzejąca się Europa”, raport opracowany przez Eurostat (2019) 

sygnalizuje jeden z głównych problemów z którym musi zmierzyć się 

Wspólnota Europejska do 2050 roku. Kwestia ta jest jednym 

z wymiarów przemian demograficznych jakie dotykają Europę i kraje 

rozwinięte. Liczba osób powyżej 65-tego roku życia wzrośnie do 

                         
9 W Polskiej literaturze pod terminem tym rozumie się strefy miejsko-wiejskie, 
obszary miejskie, peryferia (Harasimowicz 2018; Degórska 2017). Jest to obszar 
przejściowy pomiędzy krajobrazem miejskim i wiejskim, stanowiący często peryferia 
miast, i będące wynikiem ich rozlewania oraz suburbanizacji (CEMAT 2006). 
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2050 roku o niespełna 9 punktów procentowych, czyli do 28,5% ogółu 

populacji, kształtując się na poziomie 149,2 mln osób. Przy 

jednoczesnym wzroście udziału osób starszych wzrasta średnia 

długość życia, w okresie 2001-2050, statystycznie o 8,6 roku do 

46,9 lat (Eurostat 2019). Implikuje to wzrost kosztów świadczeń 

zdrowotnych dla osób starszych oraz wzrost zapotrzebowania na nowe 

rodzaje usług w ramach tzw. “srebrnej gospodarki” (silver 

economy)10,11. Próbę teoretycznego opisu przemian demograficznych na 

przełomie lat 1960/1970 w krajach Europy Zachodniej podjął D. van 

de Kaa (1987) formułując model “drugiego przejścia 

demograficznego”. Przemiany te wywodziły się ze zmian społeczno-

kulturowych, wzorców zachowań konstytuujących model rodziny 

w kształtującym się wówczas “poprzemysłowym” i “post-

materialistycznym” społeczeństwie krajów Europy Zachodniej. 

Dotychczasowe wartości i korzyści tworzenia tzw. “kapitału 

małżeńskiego”12 zostały zrównoważone przez wartości takie jak 

samorozwój, stabilizacja ekonomiczna, autonomia jednostki 

i indywidualizm. Doprowadziły one do spadku 

dzietności i w konsekwencji obniżenia przyrostu naturalnego, 

niekiedy do wartości ujemnych. Kolejnym przejawem zmian był spadek 

liczby małżeństw, późniejsze zakładanie rodziny lub deklarowana 

bezdzietność par. Statystyki wskazywały również na wzrost liczby 

                         
10 Według szacunków Komisji Europejskiej wartość “srebrnej gospodarki” dla osób 50+ 
w 2015 r. wynosiła 3,7 tryliona EUR, a jej wartość w kolejnej dekadzie jest 
szacowana na 5,7 tryliona EUR (zob. Komisja Europejska, 2018, The Silver Economy 
– Final report, Publications Office of the European Union, Luksemburg, 
doi:10.2759/640936). 

11 W ramach programu zarządzania kurczeniem się miast w Niemczech (Stadtumbau-Ost) 
zdecydowano się na przekształcenie pustostanów w dzielnicy blokowej Berlin Marzahn-
Hellersdorf na pensjonat i dom opieki dziennej dla osób starszych 
i niepełnosprawnych wyposażony m.in. z przychodnię zdrowia i siłownię oraz szereg 
udogodnień poprawiających dostępność obiektu przy ul. Ludwig-Renn-Straße 64-72 
(zob. Stahl A., Friedrich R., 2015, Teilrückbau und Umbau zur Seniorenwohnanlage 
Ludwig-Renn-Straße 64-72, online: stadtentwicklung.berlin.de, dostęp 08.12.2019). 

12 Kapitał małżeński rozumie się jako posiadanie oraz wychowaniem wspólnego 
potomstwa, wzajemne świadczenie dóbr i usług realizowanych w gospodarstwie domowym 
i korzystanie ze wspólnego majątku (zob. Radzikowska 1995, za Fihel i in. 2017). 
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rozwodów oraz przesunięcie wieku, w którym kobiety starają się 

o pierwsze dziecko (van de Kaa 1987). 

Jaka jest granica między przejściem demograficznym 

a kryzysem miejskim (Billingsley i Duntava 2017)? Odpowiedź na to 

pytanie jest szczególnie istotne w dobie tzw. “podwójnego 

przejścia”, ekonomicznego i demograficznego krajów 

postsocjalistycznych lat 90-tych XX wieku (Rychtarikova 1999). 

Kraje byłego „Bloku Wschodniego” cechowała pewna spójność pod 

względem wskaźników demograficznych. Była to charakterystyka 

odróżniająca je od Europy Zachodniej doby „drugiego przejścia 

demograficznego”, gdzie w latach 1965-1975 zachwiany został poziom 

naturalnej zastępowalności pokoleń. Na czym polegała zatem 

specyfika tego fenomenu w krajach postsocjalistycznych 

(Rychtarikova 1999; Billingsley, Duntava 2017)? „Drugie przejście 

demograficzne” miało miejsce w okresie względnie dobrze 

rozwijającej się gospodarki i relatywnie wysokiego poziomu życia 

w przeciwieństwie do kryzysu ekonomicznego, niepewności na rynku 

pracy oraz braku stabilizacji we wschodniej części Europy. 

Z drugiej strony okres transformacji był czasem otwarcia granic, 

nowych perspektyw, możliwości migracji, które również sprzyjały 

odraczaniu decyzji o małżeństwie czy posiadaniu potomstwa. 

Specyfika „drugiego przejścia demograficznego” w krajach 

postsocjalistycznych wykazuje znacznie większą dynamikę niż 

w krajach Zachodnich. Można to tłumaczyć przez złożoność procesów 

okresu transformacji systemowej, czyli szeregu procesów 

ekonomicznych i społecznych, w tym zmiany wzorców zachowań 

(Rychtarikova 1999; Sobotka 2011; Fihnel i in. 2017). Polska była 

wskazywana jako kraj w którym spadek dzietności, wynikający 

z odraczania zakładania rodziny, był silnie skorelowany ze 

wzrostem gospodarczym (Billingsley i Duntava 2017).  
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Przemiany demograficzne, które wyrażane są we wskaźniku 

dzietności13 w danej populacji, świadczą o jej rozwoju społecznym 

i ekonomicznym. O kryzysie demograficznym w dobie transformacji 

systemowej świadczy znaczący spadek wartości wskaźnika dzietności 

(total fertility rate, TFR) we wszystkich krajach postsowieckich, 

poniżej wartości zapewniającej zastępowalność pokoleń (Kohler 

i in. 2002). W krajach tych, po okresie względnej stabilizacji na 

poziomie 2,11 TFR przypadającej na okres 1970-1989 nastąpił jego 

symultaniczny spadek w latach 1995-2000 do średniej 1,17 TFR 

(Sobotka 2011). Warto dodać, że w okresie drugiego przejścia 

demograficznego w krajach zachodnich TFR oscylował wokół wartości 

1,50 (van de Kaa 1987). Optymalna wartość omawianego wskaźnika 

powinna wynosić ≥2,1; poniżej tej wartości stabilny rozwój 

populacji jest zagrożony (sub-replacement level fertility). 

W Polsce wartość FTR wyniosła w 2018 r. 1,46, przy średniej UE-28 

kształtującej się na poziomie 1,56. Prognozy dla Polski wg. GUS14 

na rok 2050 zakładają osiągnięcie TFR na poziomie 1,62. Warto 

zaznaczyć, że w 1989 r. wartość wskaźnika wynosiła 2,10 a jego 

najniższa wartość osiągnęła 1,22 w 2003 r. (Sobotka 2011). Wraz ze 

spadkiem dzietności wzrasta obciążenie demograficzne wyrażone 

w udziale osób powyżej 65-tego roku życia. Jest to trend 

obserwowany w krajach Wspólnotowych jak i w Polsce, warto również 

zaznaczyć, że trend ten posiada tożsamą dynamikę (Fig. 4, s. 36). 

W kolejnych latach statystycznie na jedną osobę w wieku 

produkcyjnym będzie przypadać coraz więcej osób w podeszłym wieku. 

Implikuje to wzrost obciążenia systemu ubezpieczeń społecznych 

oraz systemu służby zdrowia oraz omawianym procesem wyludniania 

                         
13 przez wskaźnik dzietności (TFR, total fertility rate) rozumie się liczbę dzieci, 
które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15–49 lat) 
przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością 
obserwowaną w badanym roku, tzn. przy przyjęciu cząstkowych współczynników 
płodności z tego okresu za niezmienne (GUS, Pojęcia stosowane w statystyce 
publicznej, online: stat.gov.pl, dostęp 21.12.2019). 

14 Dane na podstawie prognozy GUS z 2014 r. Źródło: BDL GUS, online: bdl.stat.gov.pl 
(dostęp 04.01.2020). 
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się poszczególnych obszarów z uwagi na brak zastępowalności 

pokoleń. 

 

*Wskaźnik obciążenia demograficznego rozumiany jako udział 
populacji w wieku powyżej 65 lat i więcej do populacji 
w wieku od 15 do 64 lat. 

Fig. 4/ Struktura populacji państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej 
(EU-28) w okresie 2001-2050. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
Eurostat, 2019, Aging Europe: looking at the lives of older people in the 
EU, ISBN 978‑92‑76‑09815‑7, s. 19 oraz danych Eurostat, online: 
ec.europa.eu, dostęp 09.11.2019. 

 

Zrozumienie przemian demograficznych jest kluczowe 

w kontekście kurczenia się miast. Depopulacja jest zjawiskiem, 

które determinuje rozwój poszczególnych państw, szczególnie 

Europejskich. Z uwagi na skalę i zasięg zjawiska utraty mieszkańców 

przez miasta jest to jeden z najbardziej eksponowanych przez 

badaczy wymiar kurczenia się miast. Warto powtórzyć za I. Kantor-

Pietragą (2014), że termin kurczenie się miast jest często 

stosowany jako synonim depopulacji, “poprawne jest natomiast 

określenie <<demograficzny aspekt kurczenia się miast>>” (Kantor-

Pietraga 2014: 25). Aspekt demograficzny był szeroko omawiany przez 

V. Mykhnenko i I. Turok-a (2008) oraz T. Wiechmann-a i E. Wolff-a 

(2014, 2017), którzy dokonali delimitacji europejskich miast 
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kurczących się w oparciu o spadek liczby ludności. Kolejnym wątkiem 

badawczym są przemiany demograficzne krajów byłego „Bloku 

Wschodniego” przy użyciu „big data” (Restrepo-Cadavid i in. 2017; 

Marszałek 2017). Dotychczasowe badania nad depopulacją miast 

polskich dotyczyły pojedynczych studiów przypadków (Tłoczek 1955; 

Król 1967; Siemiński 1989, 1991; Drobek 1991, 1999, za Kantor-

Pietraga 2014), "w przeważającej części miast w Polsce aż do 

początku lat 90. XX w. odnotowywano wzrost liczby ludności, dlatego 

też proces depopulacji był niemal nieobecny w krajowej literaturze 

naukowej" (Kantor-Pietraga 2014: 17). Badania nad kurczeniem się 

miast w Polsce obejmujące jego demograficzny aspekt pojawiły się 

w dyskursie naukowym po okresie transformacji systemowej, 

obrazując powszechność wyludniania się miast (Czarnecki 2011; 

Szajewska 2013; Harańczyk 2015; Jaroszewska, Stryjakiewicz 2014). 

W kontekście badania demograficznego aspektu kurczenia się miast 

ciekawy wkład stanowi typologia demograficzna polskich miast do 

2030 r., która została stworzona w oparciu o metodę J. Webba15 

(Janas, Piech, Trzepacz 2019). Autorzy podkreślają, że ponad 

4/5 miast w Polsce posiada ujemne saldo migracji (wypychający typ 

miast), natomiast ⅓ miast posiada ujemny przyrost naturalny (miasto 

mało żywotne). Należy zwrócić uwagę, że niekorzystną sytuację 

demograficzną posiadają wszystkie rodzaje miast, zarówno pod 

względem wielkościowym (liczba populacji) jak i funkcjonalnym 

(miasta powiatowe, wojewódzkie). Największa koncentracja 

przestrzenna omawianych typów miast występuje na południowym-

zachodzie, w paśmie Sudetów, na Śląsku obejmując miasta północnej 

części Konurbacji Śląskiej. Kolejne skupisko tworzą miasta w Polsce 

Centralnej, głównie w województwie Łódzkim, Świętokrzyskim 

i Kujawsko-Pomorskim a także w na północy, w Warmińsko-Mazurskim 

(Ryc. 5, s. 38) (Janas i in. 2019).  

                         
15 Metoda ta obrazuje potencjał demograficzny na podstawie zależności przyrostu 
naturalnego oraz salda migracji, dzieląc miasta na 8 typów (Runge 2006, za: Janas, 
Piech, Trzepacz 2019). 
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Ryc. 5/ Miasta w Polsce charakteryzujące się niekorzystną 
sytuacją demograficzną, na podstawie typologii J. Webba na 2016 
r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Janas K., Piech K., 
Trzepacz P., 2019, Zmiany liczby mieszkańców miast w latach 
2006-2016, w: R. Krzysztofik (red.), Przemiany demograficzne 
miast polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut 
Rozwoju Miast i Regionów, Seria Monografie, Kraków, s. 36.  



39 

 

Jak aspekt demograficzny kurczenia się miast wpłynie na 

proces urbanizacji? Nie ulega wątpliwości, że w krajach 

rozwiniętych, odpływ mieszkańców wsi z sektora rolniczego może się 

wyczerpać. Tutaj należy wskazać dwa zjawiska. Pierwsze, to migracje 

w ramach obszarów funkcjonalnych i suburbiów do miast w ramach 

tzw. “powrotu do miast”. Będzie to napływ ludności cechującej się 

miejskim stylem życia a raczej “podmiejskim” stylem życia. 

P. Oswalt w przeprowadzonym w listopadzie 2018 roku wywiadzie 

zwracał uwagę na wyczerpanie tego zasobu, czyli osiągnięcie limitu 

napływu wieś-miasto. Wskazywał również na inercję klasycznego 

rozróżnienia miast i wsi, którego wyznacznikiem był “miejski styl 

życia” oraz “praca w pozarolniczych sektorach gospodarki”. 

Zmieniający się rynek pracy umożliwia wykonywanie niektórych 

zawodów na odległość, zatem dla części jednostek bardziej optymalne 

ekonomicznie będzie mieszkanie w miejscach, w których koszty 

utrzymania są niższe a zdalne wykonywanie obowiązków zawodowych 

jest możliwe. Należy wnioskować, że miasta kurczące się będą dawały 

możliwość tej “alternatywnej” formy życia16,17. Jak ocenia K. Janas 

wraz z zespołem (Janas i in. 2019) “miejscy emigranci” stanowią 

                         
16 „Leipziger Freiheit” (Swoboda Lipska) to hasło kampanii wizerunkowej miasta Lipsk 
(Niemcy wschodnie). W okresie 2003-2010 miasto promowało swoje kreatywne podejście, 
otwarte na inicjatywy nowych mieszkańców. Zachętą do przyjazdu były niskie czynsze, 
przestronne mieszkania w centrum, dostępność przestrzeni komercyjnych, terenów 
zielonych. Grupą docelową kampanii były osoby z tzw. sektora kreatywnego, młodzi 
przedsiębiorcy, start-upowcy oraz inwestorzy strategiczni (Orange Cross, 2006, 
Leipzig Freedom, w: Oswalt P., Shrinking Cities, vol. 2: interventions, Hatje 
Cantz, s.742-743). W latach 2008-2011 wzrosła liczba mieszkańców miasta, udało się 
rónież pozyskać inwestorów strategicznych z branży motoryzacyjnej i spedycyjnej.  

17 Detroit (USA) w 2011 roku uruchomiło kampanię wizerunkową “Born of fire” (Zrodzony 
z ognia), której motywem przewodnim było hasło “imported from Detroit” (Ściągnięte 
z Detroit) a twarzą kampanii raper Eminem, pochodzący z Detroit (Memmott M., 2011, 
Eminem's „Imported from Detroit” Super Bowl Ad For Chrysler Scores Big, online: 
npr.org, dostęp 10.12.2019). Iggy Pop wraz ze zespołem The Stooges squot-owali 
jeden z opuszczonych budynków w Detroit na przełomie lat 60 i 70 XX w., zachęceni 
przez alternatywny klimat miasta i możliwość zamieszkania w jednym z wielu 
opuszczonych budynków (Gimme danger, Jarmusch J. (reż., scen.), USA, 2016). Detroit 
było też miejscem akcji jednego z filmów J. Jarmusch-a “Only lovers left alive” 
(Tylko kochankowie przeżyją) (Jarmusch J. (reż., scen.), 
Francja/Grecja/Niemcy/USA/Wielka Brytania/Cypr, 2013) czy “8 mile” (Ósma mila) 
C. Hanson-a (Hanson C. (reż.), Silver S. (scen.), Niemcy/USA, 2002). 
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aż 38%, są to osoby które przeniosły się na tereny wiejskie 

i prowadzą miejski tryb życia. W kontekście współczynnika 

urbanizacji kluczowe jest to, czy relokacja ta nastąpiła na teren 

gminy wiejskiej oraz czy emigracja została odnotowana w formie 

zmiany adresu zameldowania. Drugie zjawisko to wzrost 

konkurencyjności między miastami, która będzie jedną z sił 

napędzających dalszy proces urbanizacji (Häußermann, Siebel 1988; 

Podhalański, Arvay-Podhalańska 2010). Tutaj należy wskazać trzy 

wymiary, jakim są dostępność miejsca pracy (rynek pracy), 

dostępność mieszkań (mieszkalnictwo) i jakość życia w mieście. 

Są to zarówno czynniki przyciągające nowych mieszkańców, jak 

i zatrzymujące lub wypychające ich z miasta, gdy nie zostaną 

spełnione. Mając na uwadze przemyślenia nad przemianami w sieci 

osadniczej warto podjąć próbę osadzenia zjawiska kurczenia się 

miast w istniejących modelach i koncepcjach tłumaczących proces 

urbanizacji. 

1.A/ Wskazanie kontekstu procesu 
kurczenia się miast w istniejących 

koncepcjach i modelach teoretycznych 
procesu urbanizacji 

Destrukcja fizycznej i społecznej tkanki miasta 

w kontrastowy sposób rysuje jego upadek, na który nakłada kryzys 

ekonomiczny. Jednak sam proces odbudowy generuje rozwój, prowadzi 

do nowego sposobu organizacji społecznej i przestrzennej, napędza 

lokalną koniunkturę. Można stwierdzić, że upadek jest częściowo 

kompensowany jest przez wzrost postępującej odbudowy miasta 

przeciwdziałający zapaści ekonomicznej. Twierdzenie to zakłada 

możliwość odbudowy, czyli dostępność kapitału oraz wolę 

społeczności, jednak nie zawsze tak jest. Aż do końca lat 

60. XX wieku kryzysy były osadzone w szerszym kontekście wzrostu, 
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zwłaszcza w Europie (por. Rieniets 2005). Co zatem odróżnia 

dotychczasowe procesy upadku, kryzysu od kurczenia się miast? Czy 

jest to forma pozornej destrukcji miasta? „Upadek nie był 

zjawiskiem nowym, jednak został on nieco zapomniany” (Francisca 

Lima, Eischeid 2017: 693). Od czasu rewolucji przemysłowej szereg 

miast odnotowywał bezprecedensowy rozwój, rozumiany jako wzrost 

demograficzny, przestrzenny i ekonomiczny. Urbanizacja weszła 

wówczas w alians z industrializacją. Dynamika wzrostu była 

podtrzymywana również po wojnach światowych.  

Dotychczasowy rozwój procesu urbanizacji napędzany był przez 

przejście ludności wiejskiej do miast, koncentrację rozwoju 

ekonomicznego, politycznego oraz społecznego w ośrodkach 

miejskich. Drugą siłą rozwoju urbanizacji był wzrost tempa 

przyrostu naturalnego społeczności miejskich. Obecnie bardziej 

aktualna staje się teoria „post-urbanizacji”, M. Conzezn 

i N. Dahmann (2006) twierdzą, że jej główną siłą jest 

decentralizacja i rozmywanie granicy między tym co miejskie 

i wiejskie, ery „kombinowanych krajobrazów” tworzących swoistą 

mozaikę. Pomimo utraty tego klasycznego podziału historyczne 

centra nadal będą stanowiły ważną oś rozwoju. W kontekście zjawiska 

rozlewania zabudowy (urban sprawl), szczególnie w skali Polski, 

trudno nie odnieść wrażenia trafności tej teorii. Postępujący 

„bezład” przestrzenny wynikający z postępującego rozlewania się 

zabudowy jest niekiedy interpretowany jako forma dezurbanizacji 

(Chmielewski 2002; Lorens 2013). Jeśli "najbardziej trwałą siłą 

ekonomiczną napędzającą urbanizację jest pozornie nieugięty 

historyczny proces postępującej specjalizacji i podziału pracy, 

trend, który zachęcały i wykorzystywały różne systemy polityczno-

gospodarcze, od kapitalizmu po socjalizm" (Conzezn, Dahmann 2006: 

531) to okres transformacji systemowej czy deindustrializacja 

sprzyjały postępującej dezurbanizacji. Cykliczność procesów 

urbanizacyjnych jest często podejmowana przez badaczy, L. van den 

Berg-a wraz z zespołem (van den Berg i in. 1982) zaproponował 
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koncepcję “cyklu życia miejskiego” (urban life cycle), która składa 

się z trzech etapów. Od urbanizacji przez suburbanizację do 

dezurbanizacji (urbanization - suburbanization - desurbanization). 

Zrozumienie zależności między tymi zjawiskami pozwoli na 

określenie roli samego kurczenia się miast. 

“Urbanizacja jest procesem koncentracji ludności. Następuje 

na dwa sposoby: zwielokrotnienie punktów koncentracji i wzrost 

wielkości jednostkowych [punktów] koncentracji” (Tisdale 1942: 

311). Według pierwszego stadium “cyklu życia miejskiego” nastąpiło 

gradacyjne przejście od gospodarki rolniczej do przemysłowej. 

Napływ siły roboczej do miast następował z obszarów wiejskich 

(country-to-town movement), przemysł jawił się jako główna siła 

koncentrująca (centralization) ludność w miastach. Gwałtowny 

rozwój miast oraz ich ekspansja następowała w Europie od czasów 

Rewolucji Przemysłowej do okresu po II Wojnie Światowej. Niektóre 

z miast przemysłowych miały w późniejszym okresie szansę na zmianę 

w metropolię rangi krajowej (van den Berg i in. 1982).  

W państwach byłego „Bloku Wschodniego” okres urbanizacji 

stymulowanej przez industrializację trwał jeszcze okresie 

powojennym. W tym samym okresie, czyli w drugiej połowie XX w., 

rozpoczął się powolny proces deindustrializacji krajów Zachodnich. 

Główne ośrodki przemysłowe USA położone w regionie „Rdzawego 

Pasa”18 (Rust Belt) wkroczyły na drogę długotrwałego kryzysu 

będącego wynikiem przemian globalnych. W okresie powojennym 

następują przemiany systemu produkcji dóbr, przejścia od 

„fordyzmu”19 do „post-fordyzmu”, tworzenia globalnych rynków zbytów 

                         
18 Rdzawy pas (Rust Belt) to określenie stosowane wobec regionu położonego 
w północno-zachodniej części USA, skupiającego ośrodki przemysłowe w krainie 
Wielkich Jezior Amerykańskich, głównie przemysłu ciężkiego, produkcji 
i przetwórstwa stali i przemysłu motoryzacyjnego oraz zagłębia węglowego biegnącego 
wzdłuż zachodniej granicy łańcucha górskiego Appalachów. Do lat 60-tych XX wieku 
region ten stanowił zaplecze przemysłowe USA, jednak zmiany strukturalne 
i globalizacja rynków sprawił, że obecnie region ten skupia najwięcej miast 
poprzemysłowych i kurczących się w Ameryce Północnej, stąd też nazwa Rdzawego pasa 
(por. Warf 2006a). 
19 Mianem „fordyzmu” określa się przemiany technologiczne zachodzące pod koniec 
XIX w. zapoczątkowane przez koncern H. Forda, w wyniku których doszło do zmiany 
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oraz wzrostu konkurencyjności wschodzących „tygrysów 

gospodarczych” Azji (Sugrue 1998; Crandall 2004; Morrill 2014). 

Miasta przemysłowe krajów wysoko rozwiniętych wkroczyły na ścieżkę 

kurczenia się, od Imperium Brytyjskiego (Oswalt 2006; Haase i in. 

2016) po Francję (Ciesiółka, Jaroszewska 2010) i Republikę 

Federalną Niemiec (Häußermann, Siebel 1988). W tym miejscu należy 

odnieść się do drugiego etapu “cyklu życia miejskiego”, którym 

jest suburbanizacja. Autorzy omawianej koncepcji (van den Berg 

i in. 1982) tłumaczą ten mechanizm przejściem od silnej 

industrializacji do poprawy jakości życia w mieście. Było to 

możliwe za sprawą wzrostu dochodu mieszkańców (głównie pracowników 

w sektorze przemysłowym) oraz dostępności transportu 

indywidualnego, który zmienił kształt i kierunki rozwoju miasta. 

Istotnym mechanizmem przestrzennym w tej fazie było przenoszenie 

się fabryk na przedmieścia oraz codzienne dojazdy mieszkańców 

przedmieść do miejsc pracy w mieście (van den Berg i in. 1982). 

Tutaj pojawiają się dwa zjawiska, oprócz właściwej suburbanizacji, 

która determinować będzie późniejsze kurczenie się miast, 

zaznaczają się suburbanizacja przemysłowa oraz segregacja 

społeczno-przestrzenna. 

Wspomniane przez van den Berga (i in. 1982) wypychanie przemysłu 

z centrów miast na przedmieścia można tłumaczyć brakiem rezerw 

terenowych dla dalszego ich rozwoju, wzrostem wartości gruntu 

z uwagi na rosnącą rentę gruntową. Należy wymienić również wymiar 

jakości życia w otoczeniu fabryk i stan środowiska 

(zanieczyszczenie). Następuje wówczas rozproszenie produkcji 

przemysłowej, skoncentrowanej dotychczas w śródmieściach, na 

tereny podmiejskie. Sprzyja temu powszechna polityka tworzenia 

stref ekonomicznych, kolejne jednostki samorządu terytorialnego 

konkurują ze sobą o nowego inwestora (Wex 2005; Sroka 2019). 

Zjawisko relokacji przedsiębiorstw ma wymiar „suburbanizacji 

                         
sposobu produkcji dóbr. Fordyzm stał się symbolem standaryzacji produktów 
i produkcji na masową skalę (por. Warf 2006b). 
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przemysłowej”. Mechanizm ten można było zaobserwować już od drugiej 

połowy XIX wieku, m.in. w USA (Taylor 1915), wówczas 

industrializację przedmieść (outer rings of industry) cechowała 

silna koncentracja rozwoju i powiązanie z właściwym procesem 

urbanizacji. W krajach rozwiniętych pod koniec XIX w. korelacja ta 

kształtowała się na poziomie 0.85, jednak z biegiem czasu ulegała 

osłabieniu. Inercja tej zależności była widoczna w następnym 

tysiącleciu w krajach rozwiniętych. Współczynnik korelacji 

w 1950 r. spadł do poziomu 0.39, aczkolwiek w krajach 

rozwijających się pozostał na wyższym poziomie (Castells 1972). 

Zjawisko suburbanizacji przemysłowej było przejściem od 

koncentracji (centralization) przemysłu w miastach do 

dekoncentracji (decentralization) w skali geograficznej. Na 

przełomie wieku XIX i XX nastąpiło rozdzielenie dotychczasowego 

trendu koncentracji ludności w pobliżu miejsc pracy, szczególnie 

tej w przemyśle. Transport indywidualny, wzrost poziomu jakości 

życia i statusu ekonomicznego gospodarstw domowych umożliwił 

rozdzielenie miejsca pracy i miejsca zamieszkania. Aktualne stały 

się wówczas postulaty zawarte w Karcie Ateńskiej (1933), głoszące 

strefowanie funkcjonalne obszarów miejskich.  

Rozwój osadnictwa jest już mniej zależny od miejsc pracy z uwagi 

na powszechność transportu indywidualnego, następuje sukcesywne 

rozlewanie się zabudowy o różnych funkcjach. Wymiarem 

transformacji procesu urbanizacji jest tworzenie kontinuum 

miejsko-wiejskiego, określanego jako peryurbanizacja. Ponadto 

powstawania zabudowy jednorodzinnej pod miastem, znanej jako 

suburbanizacja. Wraz z relokacją przedsiębiorstw oraz mieszkańców 

zmienia się ich rezydencja podatkowa, powodując uszczuplenie 

wpływów budżetu ośrodka centralnego (Bradbury i in. 1982). Jest to 

o tyle istotne, że część z tych osób będzie “użytkownikami” (city-

user) miasta centralnego nie łożąc na jego rozwój, a korzystając 

z infrastruktury. Mechanizm ubożenia miasta centralnego jest 

o tyle niebezpieczny, że koszty utrzymania miasta są stałe, 
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a niekiedy mogą one rosnąć jeśli towarzyszyć mu będą negatywne 

zjawiska społeczne i przestrzenne. 

“Urban flight”, czyli exodus mieszkańców miast na przedmieścia miał 

swój wymiar kulturowy, był afirmacją przejścia od miejskiego do 

podmiejskiego stylu życia. W USA nałożył się na okres powojennego 

wzrostu, suburbia stały się elementem tzw. “amerykańskiego snu” 

(american deram). Rok 1970 r. był przełomowy, wówczas liczba 

mieszkańców peryferiów przewyższyła odsetek ludności obszarów 

centralnych USA (Wallis 1987, za Jałowiecki, Szczepański 2010). 

Nowa klasa średnia wywodząca się z pracowników fabryk, którą 

cechowała wysoka mobilność, za sprawą dostępności ekonomicznej 

samochodu, kolonizuje przedmieścia. Nowi osadnicy określani byli 

terminem “suburbanites”20 (Berger 1966; Beauregard 2006). Model 

domu na przedmieściach szybko rozprzestrzenił się w innych krajach, 

wpasowując się w cykl życia rodziny (life cycle) (Nijkamp i in. 

1988; Frenkel 2013). Niekiedy ten wymiar urbanizacji określany był 

mianem “pasożytniczej” (parasitic urbanization), która spowodowała 

“przełamanie dotychczasowej formy urbanistycznej miast” (Mumford 

1961, za Beauregard 2006: 41). Skalę przemian pokazuje następująca 

zależność, w okresie 1950-1990 odsetek osób mieszkających 

w centrach miast spadł o 17% przy jednoczesnym wzroście o 72% 

obszarów metropolitalnych... (Baum-Snow 2007).  

Okres prosperity suburbiów to czas kryzysu miast, w których 

postępuje mechanizm segregacji społeczno-przestrzennej. Dodatkowo 

stymuluje on odpływ kolejnych mieszczan na przedmieścia 

i narastające konflikty na tle rasowym (Sugrue 2005). Upadające 

miasta amerykańskiego regionu „Rdzawego Pasa” wpisują się 

w koncepcję szkoły ekologicznej (Park, Burgess 1925; Szczepański 

1969). Mechanizm napędzający masowe migracje Białej ludności do 

suburbiów (urban flight) był spowodowany przenoszeniem się biednej 

ludności Czarnoskórej z terenów wiejskich, głównie farm, do miast 

                         
20 Obecnie termin ten jest nacechowany pejoratywnie, posiada formę stereotypu, 
zobacz: urbandictionary.com (online: 12.11.2018). 
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przemysłowych takich jak Detroit czy Celveland. Na przestrzeni lat 

40-tych i 50-tych XX wieku populacja miast północy zwiększyła się 

o ponad 3 mln Afroamerykanów przybyłych z południa (Beauregard 

2003). Stopniowe przenikanie (inwazja) przerodziła się w masową 

migrację do dzielnic zamieszkałych uprzednio przez Białych, 

określoną jako “sukcesja”. W konsekwencji, bardziej zamożne grupy, 

głównie Białej populacji, przenosiły się na przedmieścia. Z biegiem 

czasu następował proces depopulacji, w latach 1960-70 pojawiły się 

pierwsze skutki globalizacji rynków i deindustrializacji krajów 

wysokorozwiniętych. Jedynie w amerykańskich miastach „Rdzawego 

Pasa” w okresie 1950-2010 liczba mieszkańców spadła średnio o 34%. 

W samym Detroit depopulacja przekroczyła 61% (spadek o 1135,8 tys. 

osób) czy St. Louis niespełna 63% (925,4 tys. osób) podczas gdy, 

populacja kraju zwiększyła się o ponad 70% (US Census Bureau 2012; 

Morrill 2014). Wskaźnik ubóstwa był ponad dwukrotnie wyższy niż 

średnia jego wartość dla USA, wynosząca odpowiednio 14,3% w skali 

kraju i sięgając 38% w miastach kurczących się. Wysoki udział osób 

żyjących poniżej progu ubóstwa był wysoce skorelowany z medianą 

rocznych przychodów gospodarstw domowych, w miastach „Rdzawego 

Pasa” kształtował się w przedziale 24-29 tys. USD przy wartości 

krajowej wynoszącej niespełna 54 tys. USD (Restrepo Cadavid i in. 

2017). Wraz ze spadkiem dochodów w miastach i rozrostu suburbiów 

udział brutalnych przestępstw w centrach miast wzrastał, z 23 na 

10 tys. mieszkańców w 1960 roku do 163 na 10 tys. mieszkańców 

w roku 1991 (Curci, Masera 2018). 

Tendencja do sukcesji upadku na kolejne obszary tkanki miejskiej, 

zarówno społecznej jak i przestrzennej może być tłumaczona przez 

teorię “Wybitych okien” (Broken windows theory) (Wilson, Kelling 

1982). Miejsca podlegające degradacji fizycznej (urban decay) 

stawały się miejscem częstszego występowania negatywnych zjawisk 

społecznych i ich dalszej degeneracji, czyli tzw. “urban decline” 

(Beauregard 1993; Keep America Beautiful 2015; Haase i in. 2016). 

W miastach kurczących się, głównie w miastach „Rdzawego Pasa” USA, 
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doszło do rozlewania się negatywnych zjawisk przestrzennych 

i społecznych na cały organizm miejski, dotknięte przemianami 

zostają całe kwartały i dzielnice. Proces ten można zdefiniować 

jako zjawisko “urban blight” (dosł. zaraza miejska), czyli „zapaść 

urbanistyczna”21. Udział pustostanów na rynku nieruchomości 

znacząco wzrasta, dochodzi do obniżenia wartości istniejącego 

zasobu co skutkuje kryzysem w całym sektorze nieruchomości. 

„Zapaści urbanistycznej” towarzyszy często proceder porzucania 

nieruchomości, który skutkuje ich zadłużeniem i ograniczeniem 

wpływów budżetowych miasta z tytułu podatku od nieruchomości 

(Breger 1967; Hortas-Rico 2015; Audirac 2018). 

W przypadku zjawiska “zapaści urbanistycznej” per analogiam ze 

spadkiem liczby ludności charakteryzującym “urban decline”, brak 

jest uniwersalnego, powszechnie dostępnego wskaźnika definiującego 

obecność tego fenomenu w przestrzeni. Za najbardziej obiektywny 

parametr można uznać zmianę udziału pustostanów w analizowanym 

okresie. W miastach „Rdzawego Pasa” USA odsetek pustostanów 

w 2000 r. kształtował się na poziomie 10-17%, zwiększając się 

w kolejnych latach. Ich udział w 2013 r. mieścił się w przedziale 

13-30%. Na przestrzeni trzynastu lat udział pustostanów w Detroit 

wzrósł o 19 pkt % do poziomu 29,9%. Gary, drugie pod względem 

udziału wzrostu pustostanów odnotowano przyrost opuszczonych 

nieruchomości o 13,3 pkt % do wartości 25,6% (Weaver i in. 2017). 

Miastem, które w 2010 r. cechował jeden z najwyższych udziałów 

pustostanów w badanym zbiorze tj. 15,7%, czyli ok. 21 tys. budynków 

było Buffalo. W okresie 13 lat wskaźnik ten odnotował tylko 

nieznaczny wzrost o 1,2 pkt % (Weaver i in. 2017), co jest wynikiem 

polityki wyburzeń w ramach “Blueprint Buffalo Action Plan” 

(Schilling i in. 2006). Celem tego programu było ograniczenie 

liczby pustostanów do wartości 5% ogółu zabudowy nieruchomości 

w mieście. W trakcie jego trwania tj. w okresie 2007-2011 wyburzono 

6,4 tys. budynków (Weaver, Knight 2018). Wartość programu wyniosła 

                         
21 tłumaczenie za K. Kowala-Stamm (2006). 
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5,25 mln USD, przy średnim koszcie wyburzenia budynku kształtującym 

się na poziomie niespełna 23 tys. USD (Masson 2014). Program 

“Blueprint Buffalo Action Plan” zakładał również środki na 

zabezpieczenie nieruchomości i rewaloryzację terenu po 

wyburzeniach (Schilling i in. 2006). Realizacja programu 

przyczyniła się do stabilizacji rynku nieruchomości oraz 

ograniczenia dynamiki „zapaści urbanistycznej”. 

Powracając do omawianej koncepcji zespołu van den Berg-a, 

suburbanizacja prowadzi do trzeciej, ostatniej, fazy „cyklu życia 

miejskiego”. Jest to dezurbanizacja i decentralizacja śródmieścia, 

które charakteryzuje odpływ mieszkańców z miasta do suburbiów. 

Dezurbanizacja rozpoczyna się, gdy liczba ludności miasta 

centralnego zaczyna spadać na tyle, że powoduje bezwzględny spadek 

liczby ludności w jego całym obszarze funkcjonalnym (van den Berg 

i in. 1982). Proces ten może przyjąć dwie trajektorie: 

a/ dezurbanizacja „relatywna”, podczas której spadek liczby 

mieszkańców obszaru centralnego posiada większą dynamikę niż 

wzrost demograficzny peryferiów, lub b/ depopulacja centrów oraz 

peryferiów definiowana jako dezurbanizacja „absolutna” (Klaassen 

i in. 1981, za Jałowiecki, Szczepański 2010). Zbieżna jest tutaj 

definicja kurczenia się miasta, „pozornego” i „rzeczywistego”, 

wg. T. Lang-a (2003). „Rzeczywiste” kurczenie obejmuje miasto 

centralne oraz jego obszar funkcjonalny, natomiast „pozorne” 

jedynie sam ośrodek. Zgodnie z twierdzeniem P. Oswalt-a (2005) 

kurczenie się miast może być osadzone w szerszym kontekście 

wzrostu. Wstępny etap procesu dezurbanizacji nawiązuje do tego, co 

M. Conzen i N. Dahmann (2006) definiują jako kontrurbanizację. 

Silna migracja z obszarów miejskich do wiejskich oraz małych 

miasteczek jest charakterystyczna dla krajów rozwiniętych. 

Niekoniecznie musi ona oznaczać dezurbanizację obszarów 

funkcjonalnych czy metropolii (Conzezn, Dahmann 2006). Tak 

rozumiane zjawisko dekoncentracji ludności prowadzi ponadto do 

ujednolicenia morfologii nowych obszarów zurbanizowanych, pod 
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względem funkcji oraz typologii zabudowy. Ponadto do zwiększenia 

wolumenu terenów zainwestowanych (zurbanizowanych) i zmniejszenia 

gęstości ośrodków miejskich (Jałowiecki, Szczepański 2010). 

Rozlewanie zabudowy kwestionuje pojęcie tego co miejskie, dlatego 

bardziej aktualne wydaje się pojęcie „obszaru miejskiego” (urban 

district) czy „terenu zurbanizowanego” (urban area) (van den Berg 

i in. 1982). 

Mając na względzie obecne trendy urbanizacyjne, 

a w szczególności siły dekoncentrujące skupiska ludzkie, można 

przyjąć, że dezurbanizacja przejawia się w spadku współczynnika 

urbanizacji i rozwoju osiedli para-miejskich (suburbia). Ta forma 

jest zbieżna zatem z definicją kontrurbanizacji, sformułowaną 

przez M. Conzen-a i N. Dahmann-a (2006). Potwierdza to tezę 

B. Berrego, że kontrurbanizacja będzie kolejną fazą procesu 

urbanizacji, zastępując dotychczasową koncentrację ludności jej 

dekoncentracją (Berry 1976, za Berry 1980: 14). Zjawisko kurczenia 

się miast może pełnić tutaj rolę fazy przejściowej lub fazy 

początkowej procesu kontrurbanizacji. Występowanie zjawisk, które 

powodują proces kurczenia, wypychania mieszkańców z miasta (push 

factors) prowadzą do dekoncentracji mieszkańców i rozwoju samego 

miasta. Skutkując dalszą dekoncentracją poza granicami miasta 

kurczącego się (m.in. rozlewania zabudowy, urban sprawl), czego 

przejawem jest suburbanizacja, zarówno o funkcji mieszkaniowej jak 

i produkcyjno-usługowej. 

Jak można interpretować proces kurczenia się miast 

w kontekście postępującego procesu urbanizacji? Jest to przejaw 

kryzysu, element szerszych przemian sieci osadniczej. Studiując 

koncepcję “cyklu życia miejskiego” można odnieść wrażenie, 

że kurczenie się miast jest fazą pośrednią między suburbanizacją 

a dezurbanizacją. Można wnioskować, że będzie ona kształtować 

przyszłą formę miast, prowadząc do ostatniego elementu cyklu jakim 

jest “reurbanizacja”. W kolejnym rozdziale omówiony został szerszy 
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kontekst kurczenia się miast, szeregu pokrewnych procesów w skali 

miejskiej. 

1.B/ Dlaczego miasta się kurczą? 
Anatomia procesu kurczenia się miast 

Kryzys posiada różne uwarunkowania, które w odmienny sposób 

kształtować będą ścieżkę rozwoju miasta. Warto zastanowić się nad 

głównymi determinantami upadku, czy istnieją uniwersalne przyczyny 

kurczenia się miast? Czy można wskazać pewną hierarchię tych 

uwarunkowań? 

Próbę rewizji uwarunkowań omawianego procesu podjęła 

S. Döringer z zespołem (2019) przeprowadzając ich meta-analizę na 

podstawie przeglądu literatury. Największy udział posiada 

zagadnienie deindustrializacji (deindustrialisation), a kolejno 

suburbanizacji (suburbanization), starzenia się społeczeństwa 

(ageing), migracji (out-migration), niskiego przyrostu naturalnego 

(low birth rate) oraz transformacji systemowej (postsocialist 

transformation). Na ostatnim miejscu badacze wymieniają klęski 

żywiołowe i zmianę klimatu (disaster/climate change) (Döringer 

i in. 2019: 8). Proces kurczenia się miast posiada charakter 

uniwersalny o zasięgu globalnym (Oswalt 2005a; Oswalt, Rieniets 

2006). Można wyróżnić trzy zasadnicze uwarunkowania tego procesu, 

co do których badacze są zgodni. Po pierwsze, jest to kryzys 

ekonomiczny, związany z procesem deindustrializacji, zmianami 

strukturalnymi, czy upadkiem wiodącego przedsiębiorstwa lub gałęzi 

przemysłu. Zmiany te prowadzą od masowego odpływu mieszkańców. 

Po drugie suburbanizacja i rozlewanie się miasta, które skutkują 

dekoncentracją ludności w kierunku peryferiów. Ostatnia przyczyna 

to naturalne przemiany demograficzne, tutaj wymienia się starzenie 

się społeczeństwa i ujemny przyrost naturalny (Brent i in. 2012; 

Martinez Fernandez 2012a; Haase i in. 2013; Wiechmann, Wolff 2013; 

Rink i in. 2014; Nelle i in. 2016). 
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Problematyka przemian ekonomicznych podejmowana jest przez 

badaczy w różnych kontekstach, dominuje jednak wątek 

deindustrializacji, która dotknęła w szczególności ośrodki 

monofunkcyjne. Ścieżka rozwoju tych miast była często zorientowana 

na jedną gałąź przemysłu a niekiedy jeden, wiodący zakład 

przemysłowy (Häußermann, Siebel 1988; Schilling 2008; Fol, 

Cunningham-Sabot 2010; Martinez-Fernandez, i in. 2014; Haase i in. 

2016; Nelle, i in. 2017; Thompson, de Beurs 2018; Döringer i in. 

2019). Tutaj należy wskazać dwa ujęcia, pierwsze ukazujące 

przemiany globalne występujące w gospodarce wolnorynkowej od lat 

60-tych ubiegłego stulecia, przemiany społeczeństw industrialnych 

w usługowe oraz tworzenia ponadnarodowych sieci powiązań. 

Następuje wówczas rozpad starych okręgów przemysłowych, których 

korzenie sięgają XIX wieku. W szerszym kontekście jest to “erozja 

bazy ekonomicznej” miast w kryzysie (Häußermann, Siebel 1988), 

opisana pierwotnie na przykładzie niemieckiego Zagłębia Ruhry. 

W nurcie tym opisuje się również zmianę geograficznych biegunów 

gospodarczych, które miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. 

Pogłębiający kryzys zagłębia motoryzacyjnego oraz przemysłu 

ciężkiego w „Rdzawym Pasie” (Rust Belt, niekiedy określany 

Manufacturing Belt) nakłada się na powolny proces akcentowania 

rozwoju „Słonecznego Pasa” (Sun Belt) w południowej części USA. 

Gospodarki opartej na branży zaawansowanych technologii (hi-tech) 

oraz transferowania wiedzy naukowej do gospodarki (research and 

development) (Pike i in. 2006; Warf 2006a). W konsekwencji, liczba 

miejsc pracy w sektorze produkcji przemysłowej spadła o 25% na 

przestrzeni lat 1947-1972. Istotna jest wartość produkcji 

przemysłowej, pokazuje ona szerszy proces deindustrializacji. 

W okresie 1959-1999 udział produkcji przemysłowej zmniejszył się 

o 11,5 pkt procentowego, do wartości 16,1% PKB USA (Crandall 2002). 

Wynikało to restrukturyzacji przemysłu ciężkiego (Schilling 2008) 

oraz decentralizacji przemysłu motoryzacyjnego (Thompson, de Beurs 

2018). Istotny wątek to szersze zjawisko globalizacji w procesie 

produkcyjnym (Martinez Fernandez i in. 2012a, Xie i in. 2016). 
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H. Häußermann i W. Siebel (1987, 1988) tłumaczyli proces 

erozji bazy ekonomicznej miasta monofunkcyjnego jako postępujący 

i nieodwracalny kryzys. Linearność procesu upadku jest niekiedy 

określana jako „powolne wypalanie się miasta” (slow burn shrinkage) 

(Banica i in. 2017). Zasadne jest pytanie o to, czy proces ten 

prowadzić będzie do stopniowego wygaszania i zaniku miasta? Próba 

odpowiedzi na to pytanie była podejmowana w kontekście rozwoju 

miast poprzemysłowych (Czarnecki 2011), Wałbrzycha (Jaroszewska 

2019) oraz Łodzi (Kryńska 2015) i Bytomia (Krzysztofik i in. 2011; 

Kantor-Pietraga i in. 2014). Jako przykład zanikania można wskazać 

tutaj niektóre z mono-funkcjonalnych rosyjskich osiedli typu 

miejskiego (поселок [poselok], przysiółek miejski). W swoich 

reportażach z Syberii J. Hugo-Bader (2002, 2011) wspomina 

o porzuconych na stałe lub wygaszanych na okres zimny przysiółków 

miejskich. Wygaszanie czy też zamrażanie zabudowy stosowane jest 

w USA (shut-off), w miastach kurczących się „Rdzawego Pasa”. 

Wygaszenie polega na odcięciu dostępu do wody oraz zabezpieczeniu 

obiektu. Działania te realizowane były w ramach programów wyburzeń 

m.in. we wspominanym Buffalo (Downs 2010). Wracając do pytania 

o możliwy zanik miasta kurczącego się, brak jest dowodów 

empirycznych w tym zakresie, aby w jednoznaczny sposób dokonać 

walidacji tych rozbieżnych twierdzeń. Można jedynie stwierdzić, 

że występuje zależność między monofunkcyjnością a odpornością 

miasta (city resilience) na kryzys (zob. Jacobs 2014). Przysiółek 

miejski Granity (Гранитный) w obwodzie Murmańskim, będący bazą 

wojskową Floty Północnej Rosji, funkcjonował od lat 40. XX wieku 

do 2006 roku. Jego lokacja została zniesiona przez Dumę Obwodu 

Murmańskiego22 z powodu braku mieszkańców. Szereg przysiółków 

miejskich zlokalizowanych w Syberii spotkał podobny los, byłe 

łagry lub ośrodki tworzone na potrzeby wydobycia surowców 

                         
22 Akt Obwodu Murmańskiego z dn. 29 września 2006 r. Nr 793-01-ЗМО „W sprawie 
likwidacji niektórych punktów osadniczych Obwodu Murmańskiego”. 
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naturalnych zostały opuszczone przez mieszkańców po okresie 

transformacji systemowej. 

Niezmiernie istotnym wątkiem badawczym jest transformacja 

systemowa krajów postsowieckich. W okresie tym nastąpił szereg 

procesów, które napędzały kurczenie się szeregu miast. Wiodący 

nurt badawczy podejmuje wątek transformacji ekonomicznej 

w kontekście kurczenia się miast (Lang 2005; Jaroszewska 2014, 

2019; Haase 2013; Constantinescu Paun 2019a). Badacze omawiają 

skutki transformacji systemowej do których zalicza się opóźnioną 

deindustrializację i restrukturyzację przemysłu, będącą wynikiem 

przemian globalnych rynków zbytu i sieci powiązań gospodarczych. 

Przemiany globalne nastąpiły dopiero w momencie ponownego wejścia 

tych państw w obieg gospodarki wolnorynkowej. Dlatego można 

wnioskować, że kryzys tradycyjnych gałęzi przemysłu występujący 

w krajach wysoko rozwiniętych w latach 70-tych nastąpił dwie dekady 

później w byłych krajach „Bloku Wschodniego”. Jedną z interpretacji 

tego fenomenu jest przejście z fordowskiego modelu produkcji, 

wielkoskalowej i skoncentrowanej w ośrodkach przemysłowej na 

postfordyzm, innowacyjnym sektorze wysokich technologii (Bontje 

2004). Skala oraz krótkotrwałość przemian została określona mianem 

“terapii szokowej” (Bontje 2004: 14) lub “boom-u transformacji” 

(Ganser 1997, za Nelle et al. 2017: 118). Skutki transformacji 

systemowej w byłej Republice Demokratycznych Niemiec były na tyle 

poważne, że doprowadziły do zatrzymania lokalnej ekonomii. Tylko 

w Lipsku, w okresie transformacji systemowej zamknięto ¾ zakładów 

produkcyjnych powodując gwałtowny wzrost bezrobocia i masowe 

migracje ze wschodu na zachód zjednoczonych Niemiec (Gatzweiler 

i in. 2003). Zmiany te doprowadziły do spustoszenia całych 

dzielnic, mówiło się wówczas o “milionie pustych mieszkań”23 

(Pfeiffer i in. 2001: 1).  

                         
23 Warto mieć na uwadze, to że Polskę cechuje jeden z najwyższych wskaźników 
inwestycji mieszkaniowych, który osiągnął rekordową wartość 207,4 tys. mieszkań 
oddanych do użytku w 2019 roku, średnia wartość nowo oddanych mieszkań kształtuje 
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 Zahamowanie rozwoju miasta, które może prowadzić do procesu 

depopulacji, następuję niekiedy w wyniku osiągnięcia „progu 

rozwojowego”. Może mieć wymiar przestrzenny, ekonomiczny lub 

społeczny. Z uwagi na obecne trendy to depopulacja może być uważana 

za jeden z największych progów rozwojowych miast, szczególnie 

w krajach wysoko rozwiniętych. Jednak zjawisko utraty mieszkańców 

nie może być traktowane wprost jako kurczenie się miasta. Jest to 

jeden z jego wymiarów, wspominany „demograficzny aspekt kurczenia 

się miast” (Kantor Pietraga 2014). Pierwszy globalny przegląd 

fenomenu kurczenia się, z uwzględnieniem jego aspektu 

demograficznego zaprezentowali P. Oswalt i T. Rieniets (2006) 

w “Atlasie miast kurczących się” (Atlas of Shrinking Cities). 

Często zmiana liczby mieszkańców jest jedynym możliwym do uzyskania 

wskaźnikiem w przypadku badań międzynarodowych, w szerszym 

zakresie czasowym. Zmiana liczby ludności uważana jest za wskaźnik, 

który najlepiej obrazuje ogólną sytuację ekonomiczną miasta. 

Migracje rozumiane są jako wynik dysproporcji między jakością życia 

i możliwościami rozwoju kariery zawodowej (Turok, Mykhnenko 2007; 

Wiechmann, Wolff 2013). Badania I. Turok-a i V. Mykhnenko (2007) 

dostarczyły dowodu empirycznego w postaci długookresowej 

trajektorii rozwoju demograficznego miast europejskich. W okresie 

1960-2005 udział miast w kryzysie zwiększył się trzykrotnie 

a trzynaście wykazywało długotrwałą lub ciągłą dynamikę spadkową. 

Rozkład przestrzenny tego fenomenu dla lat 2000-2005 nakreślił 

wyraźny podział na kraje rozwijające się, miasta Europy Zachodniej 

i te kurczące się we wschodniej części kontynentu. Spośród próby 

trzystu dziesięciu miast, pięć miast przemysłowych zostało 

wskazanych jako ustawicznie kurczące się, badacze wskazali na 

niemiecki Wuppertal i Lipsk oraz brytyjskie Glasgow, Mereyside, 

Tyne and Wear. Kolejna grupa miast to te, które w okresie 1960-

2005 doświadczyły długookresowego kurczenia. Było to osiem miast 

a w śród nich pięć miast niemieckich, głównie ośrodków 

                         
się na poziomie niespełna 160 tys. rocznie (BDL GUS). Prawdopodobnie wolumen 1 mln 
mieszkań zaspokoiłby obecne potrzeby mieszkaniowe Polaków. 
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przemysłowych, m.in. Essen wraz z obszarem Zagłębia Ruhry. Miasta, 

w których kurczenie się miało charakter średniookresowy stanowiło 

najbardziej liczną grupę. Spośród siedemdziesięciu pięciu miast 

wskazanych przez badaczy znalazło się osiem miast polskich, w tym 

konurbacja śląska z Katowicami (Turok, Mykhnenko 2007). Tezy te 

uległy walidacji w kolejnych badaniach aspektu demograficznego 

kurczenia się miast przeprowadzonych przez T. Wiechmann-a 

i M. Wolff-a (2013, 2014) dla 93 844 gmin miejskich w okresie 1990-

2010. Miasta stale kurczące się (continuous shrinkage) stanowiły 

7% badanego zbioru. Autorzy podkreślali, że “niespełna połowa miast 

europejskich, zamieszkałych przez ⅓ populacji kontynentu może być 

określona jako kurcząca się” (Wiechmann, Wolff 2013: 13). Badania 

te pokazały szerszy kontekst przemian, w szczególności procesu 

dekoncentracji ludności wokół miast. Przemiany te świadczą 

o powszechności fazy suburbanizacji cyklu miejskiego, rozlewania 

się zabudowy poza granice administracyjne miast na gminy ościenne. 

Omawiane badania walidują mechanizm drugiego przejścia 

demograficznego i dekoncentracji ludności w wyniku przemian 

systemu osadniczego, które następują od lat 1960-1970 w Europie 

Zachodniej oraz od lat 90. w krajach postsowieckich. Przedstawione 

dowody empiryczne wskazują, że charakter i dynamika zjawiska 

kurczenia się miast jest zgodna z omawianą koncepcją van den Berga 

i zespołu (1982). Należy tutaj postawić tezę, że depopulacja nie 

jest tożsama ze zjawiskiem kurczenia się miast, a jest jedynie 

jednym z wymiarów tego procesu. Depopulację szeregu miast Europy 

Wschodniej można tłumaczyć mechanizmem spóźnionego „drugiego 

przejścia demograficznego”. Zasadniczo ubytek liczby ludności może 

być zarówno uwarunkowaniem jak i następstwem kurczenia, a także 

definiować jego przebieg. W kontekście państw postsocjalistycznych 

utrzymywanie się spadku liczby ludności po okresie transformacji 

będzie przesłanką do delimitacji części miast jako kurczące się. 

Kluczowe jest uchwycenie efemeryczności procesu utraty ludności, 

długotrwałego spadku czy okresowego kryzysu wywołanego 

transformacją systemową, suburbanizacją i przemianami 
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demograficznymi. Proces kurczenia się miast wychodzi poza 

definicję depopulacji, rozszerzając jego znaczenie na inne sfery 

rozwoju miasta. 

Mając na uwadze zachodzące przemiany systemu osadniczego 

oraz przemiany demograficzne przedstawione w poprzednich 

fragmentach niniejszej pracy należy stwierdzić, że stanowią one 

wyzwanie stojące przed wszystkimi miastami. Uwarunkowania procesu 

kurczenia się miasta mają dwie skale. Przemian globalnych 

i regionalnych (Großmann i in. 2008b), określanych niekiedy jako 

uwarunkowania lub procesy w skali makro (Haase i in. 2016). 

Uwarunkowania lokalne, rozumiane są jako działania podejmowane 

w ramach polityk i programów (Haase i in. 2016; Haase i in. 2017). 

Poziom lokalny, czyli samego miasta, jest o tyle ważny, że zarówno 

działania jak i lokalne uwarunkowania mogą wzmacniać lub osłabiać 

proces kurczenia się miasta. Należy odwołać się do wspomnianej 

wcześniej koncepcji odporności miasta (urban resilience) oraz 

samego zarządzania miastem (governance), która również stanowi 

element odporności miasta na kryzys. Z perspektywy samorządu 

terytorialnego symptomy negatywnych zmian nie powinny być 

bagatelizowane, mogą być szansą i siłą, która wprowadzi miasto na 

nową ścieżkę rozwoju. Właściwa organizacja zaplecza 

instytucjonalnego pozwoli na wykorzystanie kryzysu (Beauregard 

1993; Jaroszewska 2019) zależnie od przyjętej polityki. G. Hospers 

(2014) przedstawił cztery rodzaje polityk miejskich 

odpowiadających na kurczenie się miast. Bagatelizowanie problemu 

(trivializing shrinkage) jest najczęściej praktykowaną formą 

“zarządzania” tym zjawiskiem. Podejście to jest zarówno 

praktykowane w krajach zachodnich jak i postsocjalistycznych, 

badacze wymieniają tutaj Polskę, Rumunię, Francję, Hiszpanię, 

Chorwację i Rosję (Turok, Mykhnenko 2008; Hospers 2014). Drugi 

rodzaj polityki to przeciwdziałanie kurczeniu (countering 

shrinkage) (Hospers 2014). Jest to pierwsze stadium mierzenia się 

z tym zjawiskiem, należy tutaj wymienić USA (Cromwell i in. 2005; 
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Eide 2017) oraz wczesne lata programu „Stadtumbau” w Niemczech 

(Nelle i in. 2017). Często działania te podejmowane były w formie 

rewitalizacji, dzielnicy lub miasta. Jednak takie podejście nie 

jest wystarczające z uwagi na skalę zjawiska oraz jego 

wielowymiarowość. Wynika to z polityki prowadzonych działań, 

rewitalizacji, która zakłada ponowny rozwój i wzrost. Kurczenie 

się miasta to sytuacja, w której utrzymanie dotychczasowego trendu 

wzrostu nie jest możliwe. Słuszne jest programowanie 

restrukturyzacji miast, czyli szeroko zakrojonych działań, które 

wymagają jednak pozyskania środków zewnętrznych (Jarczewski, Sroka 

2019). Trzeci rodzaj polityki to akceptacja (accepting shrinkage) 

kurczenia się miasta oraz ostatni to wykorzystanie tego zjawiska 

(utilizing shrinkage) (Hospers 2014). Akceptacja prowadzi do 

zrozumienia mechanizmu fenomenu kurczenia się miasta, co skutkuje 

jego wykorzystaniem do stworzenia nowej wizji rozwoju, 

niekoniecznie zorientowanego na wzrost. Dobrą praktyką jest 

ścieżka przyjęta przez niemiecki Lipsk, która doprowadziła do 

ponownego rozkwitu kurczącego się miasta (Rink i in. 2011). Negacja 

kurczenia czy polityka prorozwojowa w dobie wielowymiarowego 

kryzysu prowadzi jedynie do pogorszenia się sytuacji miasta, która 

skutkować może jego bankructwem (Neill 2015; Schindler 2016). 

C. Le Duff (2014) twierdził, że zasadniczym czynnikiem, który 

wpłynął na przedłużający się kryzys i upadek Detroit był ten 

instytucjonalny, czyli nieumiejętność zarządzania miastem 

w kryzysie. Integracja różnych aktorów, szczególnie 

instytucjonalnych i biznesowych wzmacnia proces zarządzania 

kryzysem, w szczególności przy osiąganiu wsparcia zewnętrznego, 

subsydiów czy środków pomocowych z budżetu centralnego (Friedrichs 

1993).  

Utrata przez kurczące się miasto płynności finansowej 

(fiscal squeeze) spowodowana jest przez spadek wpływów z tytułu 

danin publicznych: podatku od osób fizycznych i prawnych czy 

podatku od nieruchomości. Jest to wynik nie tylko migracji 
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gospodarstw domowych oraz podmiotów fizycznych poza miasto 

kurczące się, a także efekt porzucania nieruchomości przez ich 

właścicieli. W sytuacji utraty bazy podatkowej prowadzenie 

polityki miejskiej jest znacznie utrudnione, jeśli uwzględni się 

rosnące koszty utrzymania miasta wynikające m.in. z pustostanów, 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. Realizacja 

jakichkolwiek działań może być niemożliwa. Prowadzi to do 

uzależnienia miasta od subwencji rządu centralnego i dotacji 

celowych (Bradbury i in. 1982).  

Badania K. Bradbury i zespołu (Bradbury i in. 1982) nad 

miastami USA pokazały, że lata 1970-1980 były przełomowe dla 

szeregu z nich. Zachodzące wówczas zmiany wprowadziły część miast 

na ścieżkę kurczenia się. W 1979 roku rząd federalny roku przekazał 

18% budżetu centralnego na pomoc miastom przeżywającym kryzys. 

Udział pomocy w budżecie miejskim niektórych z nich cechował bardzo 

wysoki udział, dotacji sięgającej niekiedy 40% ich budżetu rocznego 

(Bradbury i in. 1982). Zgodnie ze „Sprawozdaniem z wykonania 

budżetu państwa za 2018 r.” (Rada Ministrów 2019) struktura 

dochodów gmin w Polsce kształtowała się następująco: 23,4% 

subwencja ogólna, 43,2% dochody własne i 33,4% dotacje ogółem. 

Programy mające na celu odnowę szeregu miast poprzez działania 

rewitalizacyjne były programowane z wykorzystaniem środków 

zewnętrznych, Wspólnotowych lub Funduszy Norweskich. Średnio, 

udział deklarowanej pomocy oscylował wokół 80% wartości projektu 

(Sykała, Ziółkowska 2019). W 2018 r. udział środków UE w budżetach 

gmin stanowił średnio 5,1% a 6,4% w powiatach (w tym miastach na 

prawach powiatu) (Rada Ministrów 2019). Na przestrzeni minionych 

lat wartości środków Wspólnotowych w relacji do dochodu gmin 

miejskich i miast na prawach powiatu wahał się od 2,3% do 3,8% 

w roku 2009 (Zawora 2012). W miastach na prawach powiatu udział 

środków UE był wyższy niż średnia dla ogółu gmin, cechowała go 

również zmienność w czasie. Średnio udział ten w okresie 2007-2016 

kształtował się na poziomie 6,01%, jednak najwyższa wartość 
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przypadła na rok 2012 i udział środków pomocowych stanowił wówczas 

9,0%. Łączna kwota pomocy dla gmin i miast na prawach powiatu 

wyniosła 74,18 mld zł (Dworakowska 2018). W ramach programu 

pomocowego “Rozwój lokalny” dedykowanego dla 255 miast małych 

i średnich przygotowano 117,6 mln EUR, przy założeniu, że docelowo 

15 projektów zostanie zrealizowanych. „Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego” (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2010) wprowadziła 

“obszary strategicznej interwencji” (OSI), w których ze względu na 

skalę problemów region nie jest w stanie ich samodzielnie rozwiązać 

i wymagana jest interwencja rządu. Jest to również obszar, który 

w przyszłości może wywierać wpływ na rozwój kraju. Jednym 

z pierwszych takich obszarów był liczący niespełna 170 tys. Bytom, 

który uzyskał środki pomocowe w wysokości 100 mln EUR24. Dla 

porównania stutysięczny Chociebuż otrzymał 81,4 mln EUR pomocy, 

w tym 44,6 mln EUR w ramach programu Stadtumbau-Ost, zorientowanego 

na dostosowanie struktury przestrzennej miasta do mniejszej liczby 

mieszkańców (Röding i in. 2012). Realizacja programu Stadtumbau-

Ost przypada na okres 2002-2016, zrealizowano wówczas ponad 1200 

projektów w 490 miastach. Działania restrukturyzacyjne polegały 

głównie na korekcie układu przestrzennego, wyburzeniach 

pustostanów oraz usuwaniu zbędnej infrastruktury miejskiej 

i rewaloryzacji terenów po wyburzeniach. Wartość działań wyniosła 

5,1 mld EUR25. 

Prowadzenie polityki restrukturyzacyjnej miasta jest związane 

z koniecznością pozyskania zewnętrznego finansowania przez miasto 

kurczące się. Skala wyzwania, zarówno pod względem wymiarów 

interwencji jak i kosztów ich realizacji wykracza poza 

dotychczasowe doświadczenia rewitalizacji miast, jednostkowych 

i wybiórczych działań. W podejściu niemieckim widoczna jest zmiana 

podejścia, od “rewitalizacji obszarowej” (flächensanierung), 

                         
24 Bytom jako obszar strategicznej interwencji, online: bytomodnowa.pl, (dostęp 
20.12.2019). 
25 Stadtumbau-Ost, online: staedtebaufoerderung.info, (dostęp 12.10.2019). 
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sięgającej lat 1960-1970, poprzez “ostrożną rewitalizację” 

(behutsame stadterneuerung), angażującą różne podmioty i włączając 

stopniowo projekty miękkie aż po program restrukturyzacji miast 

landów wschodnich “Stadtumbau-Ost” na początku XXI wieku (Nelle 

i in. 2017; Jarczewski, Sroka 2019). Ścieżka ta pokazuje, 

że przemiany zachodzące w miastach kurczących się były na tyle 

wielowymiarowe, że rewitalizacja jednego wymiaru rozwoju miasta 

może już nie być wystarczająca. W dotychczasowym podejściu do 

rewitalizacji zaznacza się polaryzacja między obszarami, w których 

następowały interwencje. Tymi, które były potencjalnie atrakcyjne 

oraz tymi, które faktycznie wymagały działań rewitalizacyjnych. 

H. Liebmann (2007) zaznacza, że w przyszłości nastąpi zmiana 

w sposobie realizacji zadań z zakresu rewitalizacji, od podejścia 

ilościowego do jakościowego. Podobne refleksje płyną z „Raportu 

o Rewitalizacji” (Jarczewski, Kułaczkowska 2019). Obecnie w Polsce 

projekty rewitalizacyjne realizowane są w centrach miast 

z pominięciem obszarów kryzysowych, do których pomoc powinna 

dotrzeć w pierwszej kolejności. Podejmowanie działań 

rewitalizacyjnych wymaga świadomości decydentów oraz lokalnej 

społeczności. Zmiana percepcji programów odnowy miast faktycznie 

nastąpiła, z uwagi na skalę wyzwań, wykraczających poza 

rewaloryzację przestrzeni oraz niezależnie realizowane lokalne 

projekty. Restrukturyzacja odpowiada na kurczenie się miast, 

jednak właściwsza jest tutaj forma zarządzania a nie 

przeciwdziałania temu zjawisku. Widoczna jest zmiana paradygmatu, 

który w przypadku restrukturyzacji zakładał ograniczenie wzrostu, 

dopasowanie rozmiaru miasta do nowych potrzeb mniejszej populacji 

miasta. Warto podkreślić, że struktura finansowania niemieckiego 

programu Stadtumbau-Ost była zogniskowana na wyburzania 

i dopasowanie rozmiaru infrastruktury, która stanowiła 

przeważającą część środków. Umożliwiło to w przyszłości obniżenie 

nakładów na utrzymanie miasta, zahamowanie postępującej 

depopulacji i perforacji struktury przestrzennej miasta (zob. 6/ 

System planowania przestrzennego a proces kurczenia się miast w 
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Niemczech, s. 133). Również doświadczenia amerykańskie 

jednoznaczne wskazują, że jedynie wyburzenia mogą prowadzić do 

stabilizacji na rynku nieruchomości i dalszemu rozlewaniu się 

“zapaści urbanistycznej” (urban blight). 

Omawiane zjawiska prowadzą do konkluzji zbieżnej 

z doświadczeniami projektu „Shrink-Smart” (Bernt i in. 2012). 

Wyróżnić można trzy uwarunkowania procesu, do których zalicza się: 

“1/ Kryzys ekonomiczny, który prowadzi do migracji z miasta w celu 

poszukiwania pracy; 2/suburbanizację lub rozlewanie się miasta 

(urban sprawl), gdzie następuje rozproszenie ludności z miasta 

w kierunku peryferiów; 3/ naturalne przemiany demograficzne, 

w wyniku których zwykle w starzejącej się populacji śmiertelność 

przekracza liczbę urodzeń a liczebność populacji naturalnie maleje.” 

(Bernt i in. 2012: 3). W szerszym ujęciu warto zaproponować 

autorską typologię, pięć grup uwarunkowań, które można wskazać 

jako ponadlokalne. Występują one w skali globalnej, regionalnej 

lub krajowej. Posiadają charakter przemian zachodzących 

niezależnie od miasta, dotykają w różnym stopniu wszystkich miast, 

nie tylko tych kurczących się. Deindustrializacja i przemiany 

strukturalne w gospodarce są pierwszym z nich, analogicznie do 

kryzysu ekonomicznego wskazanego przez M. Bernt-a i zespół (Bernt 

i in. 2012). Dotyczą zmian na rynku pracy, przemian 

technologicznych i systemów wytwarzania dóbr i usług, obejmują 

aktualne trendy gospodarcze. Suburbanizacja czy też rozlewanie się 

miast są wyrazem procesów urbanizacyjnych, które stanowią 

oddzielną grupę uwarunkowań. Przemiany systemu osadniczego, 

zarówno pod względem funkcjonalnym jak i przestrzennym, morfologii 

układów i ciążeń. Naturalne przemiany demograficzne idą w ślad ze 

zmianami kulturowymi wyrażonymi w zmianach wzorców zachowań. Mają 

one wyraz zarówno we wskaźniku przyrostu naturalnego jak 

i migracjach. Globalizacja, jako z jednej strony sieciowanie 

powiązań ponadnarodowej struktury osadniczej opartej na 

metropoliach, a z drugiej strony peryferyzacji miast poza nią. 
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Powiązania te mają charakter ekonomiczny, wpływając na 

rozmieszczenie wytwarzania dóbr i usług, przepływu ludzi 

i kapitału. Wyrażają się także poprzez homogenizację zachowań 

i wzorców, w tym wzorców przestrzennych w różnych skalach, 

struktury przestrzennej czy samej architektury (zob. Podhalański 

2019). Ostatnia, piąta grupa obejmuje grupę procesów zachodzących 

w trakcie transformacji systemowej krajów „Bloku Wschodniego”. 

Pomimo, że skupiała ona szereg procesów, już wcześniej 

wymienionych, to kluczowa jest ich synergiczność i krótkotrwałość 

oraz koncentracja geograficzna. Transformacja systemowa wpłynęła 

na zmianę trajektorii rozwoju w niespełna dekadę szeregu miast 

Europy Centralnej i Wschodniej, dlatego ma charakter regionalnego 

uwarunkowania. 

Na koniec warto zaznaczyć, że poszczególne grupy uwarunkowań 

oddziałują na siebie, w sposób synergiczny i nierównomierny, 

wpływając na poszczególne wymiary miasta. Lokalne trajektorie 

omawianych przemian “globalnych” są wzmacnianie lub osłabiane przez 

lokalne uwarunkowania. Monofunkcyjne miasta przemysłowe bardziej 

ucierpiały w wyniku transformacji ekonomicznej, niż te, posiadające 

zdywersyfikowaną bazę ekonomiczną. Również starzenie się lokalnej 

społeczności może posiadać odmienną dynamikę za sprawą korzystnej 

struktury wieku i płci, a sam przyrost naturalny może być 

kształtowany przez programy starające się odwrócić ogólny negatywny 

trend. Zbiór tych lokalnych uwarunkowań kształtować będzie 

indywidualną odporność miasta na przemiany globalne, ponadlokalne. 
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Ryc. 6/ Schemat koncepcyjny procesu kurczenia się miast 
(oddziaływanie zjawiska na miasto). Źródło: Opracowanie 
własne na podstawie Großmann i in. 2008a: 7; Milbert 2015: 7- 
9; Haase i in. 2016: 90; Haase i in. 2017: 99; Jaroszewska 
2019: 30; Sroka i in. 2020. 

 

Zachodzącym przemianom towarzyszy spadek liczby ludności, 

który jest elementem “spirali kurczenia się” (abwärtsspirale für 

schrumpfung) (Milbert 2015) lub “błędnego koła kurczenia się miast” 

(Jaroszewska 2019). Według E. Jaroszewskiej (2019) dochodzi do 

zapętlenia cyklu związku przyczynowo skutkowego, skutki 

następujących wydarzeń i zjawisk będą inicjować kolejne (Ryc. 6, 

s. 63). Jednym z ujęć procesu kurczenia się miast oraz zjawisk od 

niego zależnych jest podejście procesowe, w formie cyklu lub 

sekwencji procesów (por. Großman i in. 2009; Milbert 2015; Haase 

i in. 2016; Jaroszewska 2019). Autorka (Jaroszewska 2019) tłumaczy 

dalej mechanizm “błędnego koła kurczenia się” teorią kumulatywnej 

przyczynowości (circular cumulative causation) G. Myrdal-a (1956), 

gdzie kolejne skutki zjawisk stają się przyczyną następnych, 

napędzając w ten sposób sekwencję procesów. Warto zaznaczyć, 

że procesy występują na różnych płaszczyznach rozwoju miasta: 

ekonomicznego, przestrzennego, społecznego; oddziałując w sposób 

synergiczny na miasto kurczące się. 
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1.B1/ Kraje postsowieckie. Implozja 

systemu i inicjacja kurczenia się miast  

Polska, jako kraj postsocjalistyczny w latach 90 XX wieku 

poddawany był szeregu przemianom na tle politycznym, ekonomicznym 

i społecznym. W szerszym kontekście geograficznym przemiany „Bloku 

Wschodniego” posiadały unikalny w skali globalnej charakter. 

Zarówno uwarunkowania jak i przebieg oraz skutki miały zbliżony 

charakter. Kurczenie się miast było niejako produktem 

transformacji, chociaż należy wyróżnić tutaj szereg procesów, 

które kształtowały transformację systemową i nową ścieżkę rozwoju 

miast. Rozkład miasta socjalistycznego, doświadczającego zjawiska 

kurczenia się jest następstwem synergicznego oddziaływania zmian, 

określanych przez S. Tsenkov-ą jako model transformacji. Autorka 

wymienia tutaj: “1/ zmianę gospodarczą (reindustrializacja, rozwój 

kontra upadek, efekty globalizacji); 2/ zmianę społeczną (przemiany 

demograficzne, polaryzacja dochodów, ubóstwo); 3/ zmiany 

w gospodarowaniu przestrzenią (nowa rola państwa, zależności między 

rządem centralnym i samorządem lokalnym, zabezpieczenie usług, 

planowanie); 4/ zmiany przestrzenne (pojawiające się trendy 

w produkcji i konsumpcji przestrzeni)” (Tsenkova 2006: 24). 

Omawiane wcześniej, spóźnione „drugie przejście 

demograficzne”, “westernizacja” zachowań, niepewność okresu 

przemian oraz brak stabilnej sytuacji ekonomicznej rodziny 

przełożyły się na kryzys demograficzny. Dodatkowo otwarcie granic, 

możliwość emigracji zarobkowej wzmocniły niekorzystną sytuację. 

Konwersja gospodarki centralnie sterowanej na gospodarkę 

wolnorynkową, globalizacja rynków zbytu, restrukturyzacja 

przemysłu spowodowały nagły wzrost bezrobocia i niestabilną 

sytuację ekonomiczną. Zmienia się wówczas forma produkcji dóbr 

i usług. Następuje przejście z masowej produkcji standaryzowanych 

produktów, określane “fordyzmem”, na produkcję wysoko 

wyspecjalizowaną, korzystającą z najnowszych osiągnięć techniki, 
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“postfordowską”. Konkurencyjność na rynkach globalnych stymuluje 

przenoszenie się przemysłu do krajów rozwijających się, skutkując 

procesem deindustrializacji w krajach „Zachodnich”. Zmiany 

te zachodzą w krajach wysoko rozwiniętych od lat 60 i 70 XX wieku, 

w krajach postsocjalistycznych nakładają się na okres 

transformacji systemowej. Kolejnym wymiarem jest demokratyzacja 

aparatu państwowego, tworzenia nowych powiązań politycznych 

i społecznych. Społeczeństwo krajów „Bloku Wschodniego”, w wyniku 

nagłych zmian, stało się równocześnie „postsocjalistycznym” 

i „poprzemysłowym”, wprawiając je w stagnację (Durrschmidt 2005). 

Analogie w zachodzących przemianach doby transformacji 

systemowej krajów “Bloku Wschodniego” świadczą o pewnym duchu 

epoki, czyli “post-socialist zeitgeist” (Stanilov 2007a: 185). 

W szerszym znaczeniu jest to obowiązująca ideologia przyświecająca 

podejmowanym decyzjom w konkretnym czasie (Kusiak 2019). Duch epoki 

przemian społeczno-gospodarczych rozpoczętych w 1989 r. był 

niekiedy określany mianem “terapii szokowej” (Bontje 2004: 14) lub 

“boom-u transformacji” (Ganser 1997, za Nelle i in. 2017: 119). 

Prowadziły one do gwałtownych zmian, często uchylających 

dotychczasowy porządek. J. Kusiak (2016) tłumaczy kryzys 

urbanistyki w Polsce tworzeniem systemu w oparciu o deregulację, 

liberalizację zasad i dotychczasowych normatywów. Nowy system 

planowania przestrzennego miał zerwać konotacje z gospodarką 

nakazową, centralnie sterowaną. Planowanie przestrzenne zostało 

niejako zastąpione hasłem „kształtowania ładu przestrzennego”. 

Wszelkie formy odgórnego planowania, nakazów, regulacji kojarzone 

z minionym ustrojem zostały odrzucone. Autorka podkreśla, 

że planowanie było ideologicznie utożsamiane z PRL-em. Było to 

przeciwstawienie planowania i wolnego rynku, utożsamianego 

odpowiednio z socjalizmem i demokracją (Nedović i in. 2006). Warto 

przytoczyć dalszą argumentację za J. Kusiak (2019), wymieniającą 

m.in. koncepcję T. Tuvikene-a (2016), który definiuje politykę 

“anty-ciągłości” poprzez dążenie do zaprzeczenia wszystkich 
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praktyk, idei uznanych za „sowieckie” lub „socjalistyczne”. Na tej 

antynomii stworzono nowy program polityczny. W ramach nowego 

programu politycznego odrzucono zwierzchność kontroli aparatu 

państwowego nad własnością prywatną, który był dotychczas domeną 

państwa socjalistycznego. Nowemu programowi towarzyszyło 

pojawienie się szeregu aktorów w grze o przestrzeń, właścicieli 

stymulujących obrót ziemią na wolnym rynku (Sykora 1999; Reiner, 

Strong 1995). K. Stanilov (2007b) zaznacza pewną radykalizację 

zachowania aktorów, zarówno właścicieli prywatnych jak 

i magistratury oraz władz ustawodawczych, które zmieniły akcent 

między nadrzędnością wartości jaką jest własność. Z własności 

publicznej stanowiącej dobro wspólne na korzyść tej prywatnej, 

indywidualnej. W krajach postsowieckich samorządom zostało oddane 

władztwo planistyczne, które często w ramach nowej doktryny 

gospodarczej zapewniały szerokie wsparcie prywatnym inicjatywom 

z pominięciem interesu publicznego. Wówczas ukuło się twierdzenie, 

że regulacje z zakresu planowania przestrzennego godziły we 

własność prywatną i rozwój ekonomiczny (Stanilov 2007b). Wpłynęło 

to na ograniczenie sprawczości władztwa planistycznego oraz 

uprawnień zawodu urbanisty (Kafka 2018), czego przejawem była 

deregulacja zawodów zaufania publicznego. 

Kontynuując ten wątek nie trudno odnieść wrażenie, że okres 

transformacji systemowej to kształtowanie nowego ładu, 

społecznego, ekonomicznego a także „ładu przestrzennego”, o którym 

wspomina J. Kusiak (2016). Antytezą regulowanej odgórnie 

gospodarki przestrzennej, powiązanej z planowaniem ekonomicznym, 

jest liberalizacja systemu oraz deregulacja. W okresie PRL to 

industrializacja napędzała rozwój miast, głównie w ich granicach 

administracyjnych. Paradygmat wzrostu wynikał z tej relacji, która 

osłabiła się po roku 1989. Wzrost rozlał się poza miasta, 

w szczególności w formie jednorodzinnej zabudowy podmiejskiej.  

Fenomen transformacji systemowej można rozumieć jako 

implozję, obejmującą szereg dziedzin ludzkiej egzystencji w skali 
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mikro i makro. Siła i skala przemian, która zainicjowała proces 

kurczenia się części miast regionu. Prowadzi to do wniosku, że im 

silniej dane miasto było dotknięte restrukturyzacją bazy 

ekonomicznej i recesją, uzupełnioną o przemiany demograficzne 

związane ze spóźnionym „drugim przejściem demograficznym”, tym 

większe było prawdopodobieństwo zapaści lub upadku. Można 

wnioskować, że był to impuls do wejścia na tzw. „ścieżkę powolnego 

kurczenia się” (slow burn shrinakge) (Banica i in. 2017), trwającą 

niekiedy aż do dnia dzisiejszego.  

1.C/ Teoria kurczenia się miast 
w definicjach 

W oparciu o przedstawiony przegląd definicji kurczenia się 

miast oraz procesów pokrewnych, stanowiących kontekst omawianego 

fenomenu, autor konstruuje własną definicję26. Odwrócenie 

klasycznego omawiania zjawiska od definicji po procesy, zdaniem 

autora, było konieczne ze względu na zaobserwowany brak spójności 

terminologii stosowanej w dotychczasowych badaniach. Zabieg ten 

miał na celu nakreślenie uwarunkowań różnych podejść badawczych 

i kierunków eksploracji kurczenia się miast. 

„Kurczenie się miast” jako termin naukowy funkcjonuje 

w literaturze zagranicznej funkcjonuje od lat 80-tych ubiegłego 

wieku. Amerykańskie badania nad upadkiem miast (urban decline) były 

prowadzone po kierownictwem K. Bradbury (Bradbury i in. 1982) oraz 

R. Beauregard-a (1993). Opisywali oni kryzys miast poprzemysłowych 

w regionie „Rdzawego Pasa” oraz następstwa procesu suburbanizacji. 

Używany przez polskich badaczy termin “kurczenia się miast” jest 

związany z “niemiecką szkołą”, czyli badaniami prowadzonymi przez 

niemieckich socjologów miast, H. Häußermann-a i W. Siebel-a 

                         
26 Zob. rozdz. 1.C.1/ Próba syntezy i zarys definicji fenomenu kurczenia się 
miast, s. 76.  
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(1988). Użyli oni terminu “schrumpfende stadt” (miasto kurczące 

się), badając pogrążone w kryzysie przemysłowe ośrodki Zagłębia 

Ruhry. Okres transformacji systemowej krajów “Bloku Wschodniego”, 

a w szczególności konsekwencje upadku Niemieckiej Republiki 

Demokratycznej skłoniły niemieckich badaczy do szerszych badań nad 

fenomenem kurczenia się miast. “Milion pustych mieszkań”, masowe 

migracje Niemców na zachód, załamanie się gospodarki i postępująca 

deindustrializacja były podstawowymi problemami zaobserwowanymi 

przez badaczy (Pfeiffer i in. 2000). Kryzys strukturalny miast 

landów wschodnich w pierwszych latach nowego tysiąclecia był 

rozpatrywany przez rząd federalny jako poważne wyzwanie, skutkując 

opracowaniem nowego programu, wykraczającego poza dotychczasowe 

ramy rewitalizacji miast (Cieśla 2009; Nelle i in. 2017).  

Popularyzacja terminu kurczenia się miast nastąpiła w wyniku 

publikacji opracowań naukowych z serii “Shrinking cities”27, 

projektu badawczego nad kurczeniem się miast na świecie pod 

redakcją P. Oswalt-a (2005a, 2006a) oraz P. Oswalt-a  

i T. Rieniets-a (2006). Na kanwie projektu “Shrinking cities” 

podejmowane są kolejne projekty badawcze. W 2004 roku powstajła 

międzynarodowa sieć badawcza nad miastami kurczącymi się „The 

Shrinking Cities International Research Network” (SCiRN)28, 

zainicjowana przez Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley. Sieć 

łączyła badaczy z 14 krajów, w tym z Polski (Rugare, Schwarz 2008; 

Wiechmann 2008; Pallagst i in. 2009). W 2009 roku zainicjowano 

projekt badawczy w ramach krajów Wspólnotowych, “Shrink smart”29, 

                         
27 Projekt “Shrinking cities” realizowany w okresie 2002-2008 przez cztery 
niezależne zespoły badające problematykę kurczenia się w miast na świecie: Detroit 
(USA), Manchester i Liverpool (Wielka Brytania), Ivanovo (Rosja) oraz Halle i Lipsk 
(Niemcy wschodnie). Badania zostały zakończone wystawą wyników, która była 
prezentowana w różnych częściach świata oraz szeregiem publikacji. Zobacz więcej: 
shrinkingcities.com, dostęp: 23.11.2018. 
28 W projekcie tym badacze podejmują pierwsze próby ilościowej definicji zjawiska 
kurczenia się miast. Zobacz więcej: sites.google.com/site/shrinkingcitiesnetwork, 
dostęp 28.11.2018). 
29 Projekt realizowany w okresie 2009-2012 pn. “SHRINK SMART - The Governance of 
Shrinkage within a European Context” z funduszy Komisji Europejskiej. Dostarczył 
szeregu studiów przypadku z Polski, Niemiec, Rumunii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii 
i Włoch. Zobacz więcej: shrinksmart.eu, dostęp 23.11.2018.  
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koordynowany przez niemiecki instytut badawczy „Helmholtz-Centre 

for Environmental Research” (UFZ). Projekt był ukierunkowany na 

zarządzanie miastami kurczącymi się i tworzenie polityk miejskich 

(Rink i in. 2010; Rink i in. 2012b). W projekcie podjęto badania 

m.in. nad miastami Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 

(Krzysztofik, Runge 2010; Krzysztofik i in. 2011). W tym samym 

roku działanie rozpoczął kolejny projekt, “Cities Regrowing 

Smaller - Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in 

Shrinking Cities across Europe” (CIRES)30, dostarczył on 

przekrojowych danych na temat kurczenia się miast w 24 krajach 

(Stryjakiewicz 2014), w tym, w krajach postsocjalistycznych 

(Stryjakiewicz i in. 2012). Problem kurczenia się miast został 

dostrzeżony również przez członków Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zaalarmowanych przez postępujący 

proces ubytku mieszkańców, deindustrializację i suburbanizację. 

Raport ten w syntetyczny sposób ukazał przemiany globalne 

w kontekście omawianego zjawiska (Fernandez Martinez i in. 2012b). 

Również w ramach programu URBACT31, mającego za zadanie wspieranie 

zrównoważonego rozwoju miast, powstał raport na temat 

wykorzystania okresu kurczenia się przez ośrodki miejskie 

(Schalppa, Neil 2013). W kolejnych latach rozpoczęto dwa projekty 

badawcze, w 2018 r. międzynarodowy “Re-city: Reviving shrinking 

cities – innovative paths and perspectives towards livability for 

shrinking cities in Europe”32 oraz w 2019 r., projekt o zasięgu 

krajowym, „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie 

zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego 

(Newurbpact)"33. Zjawisko kurczenia się miast nadal pozostaje 

                         
30 Zobacz więcej: shrinkage.amu.edu.pl oraz shrinkingcities.eu, dostęp: 22.11.2018. 
31 Europejski program wymiany doświadczeń promujący zrównoważony rozwój miejski, 
zob. URBACT, online: urbact.eu/urbact-polska (dostęp: 18.11.2018). 
32 Projekt realizowany w okresie 2018-2022 angażujący jednostki naukowe z 8 krajów: 
Niemiec, Anglii, Francji, Holandii, Luksemburgu, Polski, Portugalii i Meksyku. 
Zobacz więcej: www.uni-kl.de/re-city, dostęp: 19.12.2019. 
33 Projekt realizowany w okresie 2019-2021, którego celem jest wypracowanie 
rozwiązań stanowiących odpowiedź na nowe zjawiska urbanizacji w Polsce, takie jak 
suburbanizacja i kurczenie się miast. Zobacz więcej: irmir.pl/banerowa-glowna/o-
projekcie (dostęp 18.12.2019). 
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kluczowym wyzwaniem dla miast, nie tylko w krajach Europejskich. 

Problem ten pozostawia osoby odpowiedzialne za rozwój miast 

z pytaniem bez jednoznacznej odpowiedzi - czy możliwy jest rozwój 

bez wzrostu ekonomicznego, demograficznego i przestrzennego?  

Podejmując próbę zdefiniowania tego, co można nazwać 

kryzysem miasta czy jego upadkiem (urban decline) można użyć 

zaprzeczenia stanu równowagi, społecznej i ekonomicznej. Miasto 

w kryzysie to “miasto w tarapatach” (cities in trouble) (Bradbury 

i in. 1982: 18). Podążając za definicją K. Bradbury (i in. 1982), 

utrata liczby ludności, miasta lub jego obszaru metropolitalnego, 

będzie wyznacznikiem kryzysu, ale także symptomem szerszych 

problemów. Tak sformułowana teza odnosiła się do jednej fazy 

rozwoju miasta, strukturalnego kryzysu na który nakładał się wymiar 

demograficzny i ekonomiczny (Bradbury i in. 1982; Beauregard 1993). 

Niemieckie obserwacje kryzysu miast przemysłowych również 

wskazywały na kryzys strukturalny, jednak kryzys ten był 

nieodwracalny (Häußermann, Siebel 1987). Co ciekawe, zarówno 

K. Bradbury z zespołem (i in. 1982) jak i H. Häußermann i W. Siebel 

(1988) definiują miasto w kryzysie, miasto kurczące się, przez 

antytezę rozwoju rozumianego jako wzrost. Niemieccy badacze 

podkreślają, że dotychczasowe modele rozwoju urbanistycznego miast 

tracą rację bytu, ponieważ “procesy wzrostu były uznawane kulturowo 

za jedyną akceptowalną formę rozwoju miast” (Häußermann, Siebel 

1988: 86). Miasto kurczące się (schrumpfende stadt), charakteryzuje 

się tzw. „erozją miejskości”, czyli utratą poszczególnych funkcji 

miejskich, społecznych, gospodarczych i kulturowych. Dochodzi to 

erozji bazy ekonomicznej, a w szczególności tej przemysłowej. 

Następstwa deindustrializacji miasta przemysłowego posiadają 

zupełnie inne konsekwencje dla ośrodków centralnych, posiadających 

zdywersyfikowane i rozwinięte funkcje (Häußermann, Siebel 1988). 

“Miasto kurczące się jest szczególnym przypadkiem w rozwoju nowych 

struktur miejskich” (Häußermann, Siebel 1988: 88), co jest wynikiem 

tego, że “skutki kurczenia się miast są [na tyle] silne, że należy 
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mówić o nowym typie rozwoju miejskiego” (Häußermann, Siebel 1988: 

84). Na przestrzeni lat terminy “urban decline” i “schrumpfende 

stadt” były stosowane zamiennie, ponadto dla wielu badaczy aspekt 

demograficzny kurczenia lub samo zjawisko kurczenia się były 

synonimem depopulacji (Cieśla 2009; Radzimski 2015). 

 

“Miasto kurczące się - problematyczne pojęcie. Na 

pierwszy rzut oka wskazuje ono na spadek liczby 

mieszkańców i aktywności gospodarczej w niektórych 

miastach. Jednak za tymi pojęciami kryją się różne 

przyczyny, procesy i skutki, których te słowa nie 

ujawniają. W procesie kurczenia się następuje również 

wzrost: powoduje on nadmiar [dostępnej] przestrzeni, 

budynków i pustostanów. Pomimo ograniczonego 

wykorzystania [zasobów] miasta kurczące się rozlewają 

się poza swoimi granicami, a tym samym ulegają 

dwukrotnemu przerzedzeniu: mniej aktywności na większej 

przestrzeni. Często to, co się kurczy, jest osadzone 

w większym procesie wzrostu (...)” (Oswalt 2005: 12). 

 

P. Oswalt (2005) przedstawił pierwszą spójną i bardzo 

syntetyczną definicję fenomenu kurczenia się, która została 

potwierdzona w kolejnych projektach badawczych. W dalszej części 

swojego wywodu konkluduje, ”proces kurczenia się jest coraz 

częściej dostrzegany nie tylko jako proste odwrócenie wzrostu. 

Raczej, wzrost jest zastąpiony przez dryfujące społeczeństwa, przy 

czym przeciwne trendy wzrostu i kurczenia się mogą przebiegać 

równolegle” (Oswalt 2005: 12).  

Definiowanie zjawiska kurczenia wychodziło niejako poza 

jednowymiarowe ujęcie kryzysu, społecznego, ekonomicznego czy 

politycznego. Podkreślana jest jego wielowątkowość, świadcząca 

o kryzysie strukturalnym miasta (Wiechmann 2008; Fernandez 
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Martinez i in. 2012a; Großmann i in. 2013; Jaroszewska 2014; Kantor 

Pietraga 2014), kryzysie który dotyka niekiedy cały obszar 

funkcjonalny miasta. Zespół badawczy pod kierownictwem D. Rink-a, 

stwierdza, że “kurczenie się miast jest zjawiskiem wielowymiarowym 

i zachodzi, gdy wzajemne oddziaływanie makro procesów, takich jak 

zmiany gospodarcze, socjodemograficzne, polityczne lub środowiskowe 

wpływa na procesy i wzorce urbanizacji w taki sposób, aby 

doprowadzić do ubytku lokalnej populacji” (Rink i in. 2014: 259-

260). W dyskursie badawczym pojawiają się również próby 

kwantyfikacji procesu kurczenia, wskazania kryteriów miasta 

kurczącego się. Warto podkreślić ich zakorzenienie w nurcie 

badawczym aspektu demograficznego kurczenia się miast, badań 

T. Turok-a i V. Mykhnenko (2007) oraz M. Wolff-a i T. Wiechmann-a 

(2014). Należy również przypomnieć za K. Bradbury (i in. 1982), 

że wymiar demograficzny, a w szczególności ubytek liczby ludności 

jest pewną uniwersalną oraz powszechnie dostępną miarą rozwoju 

ośrodków miejskich. Doświadczenia sieci badawczej miast kurczących 

się SCIRN34 dowodzą, że przez miasto kurczące można rozumieć “gęsto 

zaludniony obszar miejski o minimalnej populacji 10 tys. 

mieszkańców, który zmaga się ze znaczną utratą ludności przez ponad 

dwa lata i przechodzi przemiany gospodarcze z pewnymi objawami 

kryzysu strukturalnego” (Hollander i in. 2009: 224). Definicję tą 

przyjęto również w projekcie badawczym „Cities Regrowing Smaller”, 

jednak badacze uznali, że dwuletni okres depopulacji jest 

niewystarczający, aby miał charakter kryzysu strukturalnego. 

Znaczny ubytek ludności interpretowany jest przez nich jako okres 

co najmniej 5 lat, gdzie roczna strata jest większa niż 0,15% 

populacji (Stryjakiewicz i in. 2014).  

Nakładanie się, czy też interakcja różnych zjawisk kształtujących 

trajektorie rozwoju miast prowadzi do dwóch wniosków. Po pierwsze 

fenomen kurczenia się miast posiada charakter globalny (por. Oswalt 

2005b; Martinez Fernandez i in. 2012a; Schalppa, Neil 2013; Xie 

                         
34 Shrinking Cities International Research Network (SCIRN). 
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i in. 2016), miastami szczególnie eksponowanymi na to zjawisko są 

ośrodki przemysłowe. Po drugie, studia przypadku pokazują, 

że pomimo uniwersalności występowania kurczenia się miast na 

świecie, przebiega ono w inny sposób w poszczególnych ośrodkach 

(por. Krzysztofik, Runge 2010; Couch, Cocks 2011; Nadolu i in. 

2011; Bini, Cortese 2011; Mykhnenko i in. 2012; Spreafico, 

Stefanescu 2016). Podsumowaniem tego wątku może być cytat za 

A. Haase, która wraz z zespołem zaznacza, że “nie ma jednego modelu 

ani archetypu miasta kurczącego się. Cechy kurczenia się miast 

przeplatają się z uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi, 

politycznymi i gospodarczymi oraz historią danego kraju lub regionu. 

Co więcej, kurczenie się reprezentuje tylko jeden kierunek dynamiki 

urbanizacji, zwykle zastępuje ono poprzednie fazy wzrostu i może 

być zastąpione przez nowy wzrost” (Haase i in. 2017: 95-96). Poddaje 

to pod wątpliwość tezę stawianą przez H. Häußermann-a  

i W. Siebel-a (1987, 1988) o nieodwracalności upadku miasta.  

“Urban decline” charakteryzuje miasto w kryzysie 

i wskazywany jest jako okres przejściowy w rozwoju miasta. 

W odniesieniu do miast „Rdzawego Pasa” trwa on nieprzerwanie od 

połowy XX wieku, kryzys ten ma charakter permanentny 

i nieodwracalny. Detroit i St. Louis straciły blisko 

⅔ mieszkańców, Cleveland i Buffalo ponad ½ a Rochester i Cincinnati 

⅓ na przestrzeni ostatnich 70 lat (US Census Bureau 2012), 

a przemiany tych miast mają charakter kryzysu strukturalnego 

(Florida 1995; Rappaport 2003; Hartley 2013; Weaver i in. 2017; 

Hartt 2018). Równie niejednoznaczną odpowiedź na temat charakteru 

i dynamiki przemian dostarczają doświadczenia Niemieckie, zarówno 

w Zagłębiu Ruhry jak i landach wschodnich. Niektórym z miast udało 

się odwrócić proces kurczenia, sztandarowym przykładem jest Lipsk 

(Rink i in. 2011; Rink i in. 2012a). Zaznacza się tutaj pewien 

dysonans poznawczy miedzy miastami amerykańskimi „Rdzawego Pasa” 

i miastami nowych landów wschodnich Niemiec. Ośrodki przemysłowe 

północnych Stanów Zjednoczonych pozostają pogrążone w kryzysie od 
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połowy XX wieku, natomiast wspomniane miasta Niemieckie wkroczyły 

w fazę “remisji” lub ponownego “rozwoju” po okresie kurczenia się 

przełomu wieku XX i XXI. Zatem istnieją przesłanki do tego, aby 

wskazać niektóre z miast USA jako te, kurczące się zgodnie 

z terminologią niemiecką. Odnośnie niektórych miast niemieckich 

landów wschodnich właściwsze będzie określenie “urban decline”, 

jednak tłumaczone jako “regres” a nie “upadek”. Upadek sugerowałby 

nieodwracalność i destrukcję, a w konsekwencji zanik miasta jako 

struktury społecznej, przestrzennej i ekonomicznej. Jeśli 

rozpatrujemy proces urbanizacji jako swoiste kontinuum, to zarówno 

“kurczenie się miast” jak i “regres” (urban decline) będą okresami 

“przejściowymi” o różnym okresie trwania, dotykającymi różnych 

sfer rozwoju miasta, które prowadzą do utraty mieszkańców 

(depopulacji).  

Paralelą procesu urbanizacji, który posiada charakter kontinuum 

jest linearny proces kurczenia się miast, określany za 

H. Häußermann-em i H. Siebelem (1988), jako „erozja miasta”. 

Kurczenie się miast wychodzi poza linearność dotychczas badanych 

procesów przemian, takich jak deindustrializacja (Martinez 

Fernandez i in. 2012a) czy też nagła zmiana paradygmatu 

produkcyjnego z fordyzmu do post-fordyzmu w krajach 

postsocjalistycznych (Bontje 2004). Cechą charakterystyczna 

kurczenia się miast w ujęciu procesowym jest jego „rozlewanie się”, 

zarówno przestrzenne35 jak i funkcjonalne, dotykające każdej ze 

sfer rozwoju miasta. Wymusza w ten sposób zmianę myślenia na temat 

rozwoju, który nie będzie koniecznie oznaczać dla niego rozwoju 

rozumianego jako wzrostu. Kurczenie jako proces to nie tylko moment 

“implozji”, a długotrwałe następstwa napędzające dalsze kurczenie 

się i procesy wtórne36. 

                         
35 Zob. rozlewanie miast kurczących się (shrinkage sprawl), s. 107.  
36 Zob. Ryc. 6/ Schemat koncepcyjny procesu kurczenia się miast 
(oddziaływanie zjawiska na miasto), s. 63. 
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1.C.1/ Próba syntezy i zarys definicji 

fenomenu kurczenia się miast 

 

Na tym etapie wywodu należy zadać pytanie, dlaczego świat 

nauki poszukuje nowego terminu dla zjawiska upadku, które jest 

elementem historii urbanizacji? Odpowiedzi należy szukać 

w dualizmie procesu kurczenia, który zawiera w sobie zarówno wzrost 

jak i upadek, koncentrację i dekoncentrację rozwoju. Nielinearność 

rozwoju i nieoczywistość sekwencji procesów będących jego 

elementami, które prowadzą do nowego sposobu rozwoju miasta bez 

jego wzrostu. 

Zjawisko kurczenia nie można jednoznacznie zdefiniować przez 

jeden, kwantyfikowalny parametr, uniwersalny dla ogółu miast. 

Synergia składowych tworzy obraz erozji miasta, nagłego kurczenia 

się (boom of decline) lub powolnego i długotrwałego ich wygasania 

(slow burn development, por. Banica 2017). Następuje przeplatanie 

się zjawisk, mieszanie się przyczyn z ich następstwami oraz 

nakładanie na siebie zjawisk nacechowanych negatywnie (por. Oswalt 

2005; Lang 2005; Rink i in. 2014). Skłania to do poznania anatomii 

upadku indywidualnych miast oraz wskazania właściwego źródła 

procesu erozji.  

“Jest to zatem forma negatywnej cyrkulacji rozwoju miast 

wielowymiarowa spirala kurczenia napędzana jest przez spadek liczby 

ludności spowodowany stratami migracyjnymi, wysokim bezrobociem 

i utratą bazy ekonomicznej. Skutkuje to ograniczeniem siły nabywczej 

i rzeczywistych strat podatkowych samorządu terytorialnego. 

Zmniejszenie środków prywatnych i publicznych powoduje spadek 

dynamiki inwestycyjnej, co z kolei ma coraz większy wpływ na procesy 

demograficzne i rynek pracy” (Gatzweiler i in. 2003: 564). Jak 

zaznacza C. Fernandez Martinez (2012a: 214) “proces ten wychodzi 
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poza klasyczne ramy linearnego procesu deindustrializacji”, 

rozlewając się na każdy z obszarów rozwoju miasta. Kluczowy jest 

kontekst w którym występuje kurczenie się miasta, a więc wymaga 

poznania historycznych etapów urbanizacji z uwzględnieniem okresu 

sztucznego rozrostu, która rozumiana jest jako kontra, czy też 

inwersja koncepcji J. Gugler-a (1982) (overurbanization37). 

Następuje zmiana kierunku przepływu ludności, zachowana jest 

jednak dynamika tego procesu, która z czasem osłabia się lub ulega 

zatrzymaniu. Przez analogię do teorii J. Gugler-a exodus 

mieszkańców posiada większą dynamikę niż upadek w poszczególnych 

sferach miasta, m.in. za sprawą powiązań funkcjonalnych jakie pełni 

ośrodek centralny i jest ona zależna od umiejscowienia w sieci 

osadniczej, również globalnym układzie powiązań. Szczególnie 

wrażliwe są ośrodki przemysłowe, które doświadczyły 

nieproporcjonalnie szybszego wzrostu funkcji produkcyjnej 

w stosunku do zaplecza społecznego, mieszkaniowego 

i infrastrukturalnego. Często rozwój ten, oparty o dominację 

jednej, wiodącej funkcji, która doprowadziła w kolejnych latach 

(lub dekadach) do atomizacji struktury społecznej i przestrzenno-

funkcjonalnej miasta (por. Jacobs 2014; Gwosdz 2004; Jaroszewska 

2019), inicjując erozję miejskości (por. Häußermann, Siebel 1987, 

1988) i efekcie proces właściwego kurczenia się miasta. 

Zjawisko kurczenia się miast posiada zbieżne cechy z procesem 

kontrurbanizacji a niekiedy dezurbanizacji, w zaawansowanym 

stadium tego zjawiska. Uwarunkowania kurczenia się miast prowadzić 

będą do odpływu mieszkańców, a zatem sprzyjać postępującej 

dekoncentracji. Odnosi się to zarówno do obszaru funkcjonalnego 

miasta poprzez rozlewanie rozwoju poza miasto centralne, jak 

i wewnątrz jego granic administracyjnych, w wyniku dezintegracji 

układów, struktur i klastrów, zarówno tych funkcjonalnych jak 

                         
37 przez zjawisko “overurbanization” rozumie się wzrost liczby ludności miejskiej, 
który znacznie przewyższa rozwój rynku pracy i zasobów budownictwa mieszkaniowego 
(Knox P., 2009, Urbanization, w: N. Thrift, R. Kitchin (red.), International 
Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, s. 12:112). 
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i przestrzennych, społecznych oraz ekonomicznych. Depopulacja jest 

zjawiskiem towarzyszącym kurczeniu się miast, można przyjąć, 

że ubytek liczby ludności jest warunkiem obligatoryjnym 

w kontekście delimitacji miasta kurczącego się. “Aspekt 

demograficzny kurczenia się miast” (por. Kantor Pietraga 2014) 

jest jednym z wymiarów kurczenia. Kolejnym jest erozja bazy 

ekonomicznej, która prowadzi do upadku ekonomicznego miasta, 

a w efekcie przemiany struktury przestrzennej miasta i szeregu 

negatywnych zjawisk społecznych. Wymiar upadku ekonomicznego, 

społecznego i przestrzennego odróżnia to zjawisko od procesu 

dezurbanizacji, czyli posiada charakter kryzysu strukturalnego. 

Dlaczego zjawisko kurczenia się miast jest “nowe”? Należy 

powtórzyć za D. Dascalu (2019), że proces kurczenia się często 

opiera się na serii błędnych kół (por. Ryc. 6, s. 63), 

nakładających się na siebie. Miasto kurczące się traci więcej niż 

tylko mieszkańców, wszystkie jego komponenty w czytelny sposób 

zostają naruszone: rynek pracy, inwestycje sektora publicznego 

i prywatnego, jakość życia, przestrzeń publiczna, mieszkalnictwo 

i usługi. Kurczenie następuję w warunkach powszechnego i globalnego 

rozwoju rozumianego jako wzrost, dotykając miast krajów 

rozwiniętych i rozwijających się. Pojawiło się w okresie, kiedy po 

raz pierwszy od czasów rewolucji przemysłowej zaznaczył się wyraźny 

spadek liczby mieszkańców miast, uwidaczniając w szczególności 

niedoskonałości organizacji miast przemysłowych i poprzemysłowych 

(por. Karta Ateńska 1933, Karta Lipska 2007). Charakter globalny 

przemian demograficznych i gospodarczych oraz przemian sieci 

osadniczej eksponował wiele miast na zmiany, na nieznaną dotychczas 

skalę. Prowadząc do dysproporcji rozwoju i upowszechniania trendów 

globalnych w skalach regionalnych i krajowych, zmieniając 

trajektorię rozwoju poszczególnych miast. 
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2/ Przegląd aparatu badawczego 
procesu kurczenia się miast 
a problematyka prowadzenia 

badań krajowych 

Badania nad upadkiem miast oraz całych regionów 

przeżywających kryzys, które doprowadziły do wprowadzania pojęcia 

„kurczenie się miast” i „miasto kurczące się”, sięgają lat 80-tych 

XX wieku. Jedno z pierwszych kompleksowych opracowań tłumaczących 

proces upadku (urban decline) miast amerykańskich zostało 

opublikowane w 1982 r. przez K. Bradbury, A. Downsa oraz K. Small 

pt. „Urban Decline and the Future of American Cities” (1982). 

Autorzy poddali analizie 121 ośrodków wraz z ich obszarami 

metropolitalnymi, badając zmiany ludnościowe i gospodarcze, 

a także płynność finansową samorządów terytorialnych. Należy 

podkreślić innowacyjność tych badań, ponieważ analiza obejmowała 

obszar powiązany przestrzenno-funkcjonalnie z miastem centralnym. 

Jest to szczególnie ważne przy rozpoznaniu kurczenia się miast, 

które może występować również w regionach notujących wzrost (Oswalt 

2005b). Pierwsza niemiecka definicja kurczenia się miast 

(schrumpfungsprozess) wprowadzona przez H. Häußermann-a 

i W. Siebel-a w 1988 r. nie podejmowała próby ilościowego 

zmierzenia zjawiska. Autorzy odnosili się do wymiaru jakościowego 

zjawiska, rozumianego jako erozja miejskości, czyli upadku 

poszczególnych jego funkcji i aspektów rozwoju (Häußermann, Siebel 

1988). Próby obiektywnego wymiarowania zjawiska kurczenia się, 

jego przebiegu i skali przypadają na pierwsze lata nowego milenium. 

Wówczas podjęto szereg międzynarodowych projektów badawczych 

zorientowanych na poznanie fenomenu kurczenia się miast, jak 

i całych regionów.  

Badania prowadzone w ramach „Międzynarodowej sieci miast 

kurczących się” (SCiRN™ – The Shrinking Cities International 
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Research Network) były próbą bezwzględnego wymiarowania zjawiska. 

Przyjęto wówczas dwa ilościowe wyznaczniki miasta kurczącego się. 

Pierwszy z nich zakładał minimalną populację ośrodka kurczącego 

się która powinna wynosić nie mniej niż 10 tys. mieszkańców. Drugi, 

odnoszący się do okresu “kurczenia się miasta”, w którym następował 

znaczący spadek liczby mieszkańców przez co najmniej 2 lata 

(Wiechmann 2008; Pallagst 2008; Hollander, Pallagst, Schwarz, 

Popper 2009; Hollander, Nemeth 2011). W ramach badań programu CIRES 

„Propagowanie wiedzy na temat strategii regeneracji w kurczących 

się miastach Europy” w latach 2009-2014 T. Stryjakiewicz (2014) 

precyzuje granice utraty ludności w mieście kurczącym się. Znaczny 

ubytek liczby ludności został określony jako minimum 0,15% rocznie 

przez okres co najmniej 5 lat (Stryjakiewicz 2014; Jaroszewska 

2014). Analiza obejmowała 7 035 ośrodków miejskich w 37 krajach 

Europejskich w okresie 1990-2010 (Wiechmann, Wolff 2014). Należy 

zaznaczyć, że badania te akcentowały jeden z wymiarów kurczenia 

się miast, jakim jest depopulacja rozumiana przez autorów jako 

zmiana liczby mieszkańców w poszczególnych miastach. Autorzy 

przeprowadzili te badania powtórnie na próbie 7 742 miast, również 

za okres lat 1990-2010 (Wolff, Wiechmann 2017). Pierwsze badania 

ilościowe nad aspektem demograficznym kurczenia się miast 

europejskich zostały przeprowadzone przez I. Turok-a 

i V. Mykhnenko (2007). Badacze podzielili badany okres 1960-2005 

na 5-cio i 10-cio letnie interwały. W kontekście obecnie 

prowadzonych badań przyjęta przez I. Turok-a i V. Mykhnenko metoda 

jest o tyle ważna, że autorzy analizowali zmianę liczby ludności 

w dwóch ujęciach. Zmiany bezwzględnej liczby mieszkańców oraz 

względnej, w relacji do średniej zmiany w danym kraju. Zabieg ten 

pozwala na obiektywizację badań w kontekście krajowym 

i regionalnym. Analiza depopulacji obejmowała 310 miast powyżej 

200 tys. mieszkańców w 36 krajach europejskich. Podobne badania 

były wykonane dla miast australijskich, powyżej 10 tys. 

mieszkańców i za okres 1960-2008 (Weyman, Martinez Fernandez 

2012), a także w skali poszczególnych krajów, m.in. Chin (Deng 
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i in. 2019), Rosji (Cottineau 2015; Batunova, Gunko 2018b), USA 

(Wiechmann, Pallagst 2012) i Francji (Wolff i in. 2013) oraz 

ogólnoświatowych przemian demograficznych (UN-Habitat 2008). 

Badania aspektu demograficznego objęły również Polskę (Szajewska 

2013; Jaroszewska, Stryjakiewicz 2014; Krzysztofik, Szmytkie 2018; 

Jaroszewska 2019b). 

W badaniach nad kurczeniem się miast silnie zaznacza się obecność 

szkoły ilościowej. Skupiającej się głównie na wymiarze 

demograficznym, istnieje jednak szereg badań, w których autorzy 

próbują w sposób kompleksowy zwymiarować to zjawisko. Problematyka 

tych badań dotyczy dostępności i kompletności danych, szczególnie 

badań w skali międzynarodowej. Na podstawie dotychczasowych 

badaniach można wyróżnić trzy grupy wskaźników: 

a/ demograficzne i społeczne: 

Wskaźnikiem bazowym jest zmiana liczby ludności (Kantor 

Pietraga i in. 2012; Pallagst 2012; Krzysztofik i in. 2012; 

Wolff i in. 2013; Jaroszewska, Stryjakiewicz 2014; Kryńska 

2015; Milbert 2015; Pike i in. 2016; Musiał-Malagó 2018a; 

Musiał-Malagó 2018b; Musiał-Malagó 2018c; Jaroszewska 2019). 

M. Hartt (2019) posługuje się wskaźnikiem udziału utraconej 

liczby ludności w stosunku do populacji szczytowej, podobną 

analizę podjął m.in. R. Krzysztofik wraz z zespołem 

(Krzysztofik i in. 2011) odnośnie szczytowej liczby mieszkańców 

w poszczególnych ośrodkach Konurbacji Śląskiej. Równie często 

autorzy podejmują analizę przyrostu naturalnego (Wolff i in. 

2013; Kryńska 2015; Milbert 2015; Radzimski 2015; Pike i in. 

2016; Banica i in 2017; Musiał-Malagó 2018b; Musiał-Malagó 

2018c; Jaroszewska 2019b). Kolejnym wskaźnikiem jest saldo 

migracji, pokazujące ciążenia i kierunki przepływu ludności 

(Wolff i in. 2013; Kryńska 2015; Milbert 2015; Radzimski 2015; 

Pike i in. 2016; Banica i in 2017; Musiał-Malagó 2018b; Musiał-

Malagó 2018c; Jaroszewska 2019b). Interesującym wątkiem 



81 

badawczym są miary struktury demograficznej miasta, które 

pozwalają na określenie potencjału rozwoju i obciążenia 

demograficznego. Wskaźnik starości demograficznej był użyty 

w badaniu rumuńskich miast kurczących się przez A. Banica 

i zespół (Banica i in. 2017) lub badania odsetka osób w wieku 

powyżej 65-tego roku życia w miastach francuskich (Wolff i in. 

2013). W odniesieniu do miast Polskich warto zwrócić uwagę na 

wskaźnik liczby osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym zastosowanym w badaniach E. Jaroszewskiej 

(2019b). Należy tutaj ponownie przywołać typologię 

demograficzną miast opracowaną przez K. Janas-a i zespół (Janas 

i in. 2019). Typologa ta prezentuje potencjał demograficzny 

miast, świadczącym o możliwym kurczeniu się miast pod względem 

demograficznym; 

b/ gospodarcze: 

Sytuacja gospodarcza miast kurczących najczęściej jest 

przedstawiana za pomocą stopy bezrobocia lub w ujęciu 

dynamicznym, poprzez zmianę liczby osób zatrudnionych 

(Bradbury i in. 1982; Wolff i in. 2013; Milbert 2015; Musiał-

Malagó 2018b; Musiał-Malagó 2018c; Jaroszewska 2019; Hartt 

2019). Jest to wskaźnik pokrewny do liczby osób w wieku 

produkcyjnym prezentującej jeden z wymiarów struktury 

demograficznej miasta (por. Milbert 2015; Musiał-Malagó 

2018b). Pokrewną formę posiada wskaźnik pracujących na 

1000 osób (Radzimski 2015; Banica i in 2017; Musiał-Malagó 

2018b; Jaroszewska 2019b). W badaniach amerykańskich pojawia 

się wątek nierówności dochodów (Bradbury i in. 1982; Hartt 

2019) czy dysproporcji wysokości wpływu podatków w mieście 

i jego obszarze metropolitalnym (Bradbury i in. 1982; Oswalt 

2005c); 
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c/ przestrzenne: 

Wymiar przestrzenny kurczenia się miast posiada konotacje 

z sytuacją na rynku nieruchomości. Najbardziej obrazowym 

wskaźnikiem jest udział pustostanów (Mallach 2010; Milbert 

2015; Silverman i in. 2015; Musiał-Malagó 2018c). Sytuację na 

rynku nieruchomości oddaje wskaźnik nowych inwestycji 

w stosunku do istniejącej już zabudowy (Bradbury i in. 1982) 

a także liczba wybudowanych mieszkań lub budynków na które 

wydano pozwolenia na budowę (Radzimski 2015; Musiał-Malagó 

2018c). 

Warto zadać sobie pytanie, które miasta według autorów tworzących 

typologię określone zostały jako te kurczące się? W kontekście 

miast Polskich M. Musiał-Malagó (2018c) wskazuje cztery klasy miast 

kurczących się powyżej 100 tys. mieszkańców, pierwsza to: 

a/ „miasta w najmniejszym stopniu dotknięte procesem kurczenia się” 

(Poznań, Opole, Lublin, Bielsko-Biała, Szczecin), b/ „miasta, 

w których proces kurczenia się jest identyfikowany na średnim 

poziomie” (Tychy, Gdynia, Koszalin, Katowice, Toruń, Kielce, 

Bydgoszcz, Rybnik, Legnica, Kalisz), c/ „ośrodki, w których 

zachodzą silne procesy kurczenia się” (Chorzów, Gliwice, 

Częstochowa, Radom, Płock, Elbląg, Zabrze, Tarnów, Łódź, Ruda 

Śląska, Dąbrowa Górnicza) oraz d/ „miasta, w których proces 

kurczenia się ma największy wymiar” (Sosnowiec, Włocławek, 

Wałbrzych, Bytom) (Musiał-Malagó 2018c: 183). Miasta te zostały 

wyznaczone w oparciu o wskaźnik syntetyczny obliczony dla 

2017 roku, warto zaznaczyć, że w stosunku do wartości wskaźnika 

z 2000 roku ujawniło się nasilenie negatywnych zjawisk w szeregu 

miast. Płock w 2000 r. zaliczany do pierwszej grupy w roku 

2017 znalazł się w grupie trzeciej, czyli miast silnie kurczących 

się. Odpowiednio Włocławek, który w 2000 r. był ośrodkiem w którym 

kurczenie występowało na średnim poziomie, w 2017 r. był miastem 

w grupie o największym wymiarze kurczenia. Również w Kaliszu, 
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Częstochowie i Łodzi ten proces nasilił się. Sosnowiec w 2017 r. 

znalazł się w grupie najbardziej kurczących się, razem 

z Wałbrzychem i Bytomiem, miast które poddawane były kurczeniu się 

równie silnie w roku bazowym. Jedynie w Zabrzu proces ten osłabił 

się na przestrzeni lat. 

W sposób syntetyczny delimitacji miast kurczących się w Polsce 

dokonuje E. Jaroszewska (2019b). Podejmuje ona analizę porównawczą 

miast w roku 2003 i 2013, dokonując klasyfikacji w oparciu o aspekt 

demograficzny i ekonomiczny. Klasyfikacja dla 2013 roku dzieli 

miasta na 9 typów, gdzie dwa ostatnie to te o: a/ „niskim poziomie 

rozwoju demograficznego i przeciętnym poziomie rozwoju 

ekonomicznego” (Będzin, Bolesławiec, Brzeg, Częstochowa, 

Dzierżoniów, Kędzierzyn Koźle, Kłodzko, Kutno, Legnica, Lubań, 

Pabianice, Piotrków, Poręba, Radomsko, Siemianowice, Sosnowiec, 

Starachowice, Świdnica, Świeradów Zdrój, Ustka, Wałbrzych, 

Włocławek, Wojkowice, Zabrze, Zgierz, Zgorzelec, Żyrardów) oraz 

b/ „niskim poziomie rozwoju demograficznego i niskim poziomie 

rozwoju ekonomicznego” (Bielawa, Boguszów-Gorce, Bytom, Chełmno, 

Chełmża, Chorzów, Czeladź, Duszniki-Zdrój, Górowo, Gozdnica, 

Grudziądz, Hajnówka, Inowrocław, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra, 

Kowary, Kudowa-Zdrój, Łęczyca, Lidzbark Warmiński, Nieszawa, Nowa 

Ruda, Nowa Sól, Ozorków, Pieszyce, Przemyśl, Skarżysko-Kamienna, 

Świętochłowice, Tomaszów, Wąbrzeźno, Wojcieszów, Zawiercie) 

(Jaroszewska 2019b: 132-133). W odniesieniu do miast powyżej 

100 tys. mieszkańców, Legnica, która w 2003 r. była klasyfikowana 

jako miasto o przeciętnym poziomie rozwoju demograficznego 

i przeciętnym poziomie rozwoju ekonomicznego w 2013 r. znalazła 

się w grupie o niskim poziomie rozwoju demograficznego i przeciętym 

ekonomicznego, podobnie jak Włocławek. Miasta takie jak Bytom, 

Chorzów i wówczas 100-tysięczny Grudziądz zostały zaklasyfikowane 

do grupy miast o niskim poziomie rozwoju ekonomicznym 

i demograficznym w dwóch badanych okresach (Jaroszewska 2019b).  
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Znając metody badania fenomenu kurczenia się miast warto zastanowić 

się nad jego skalą na świecie. Pod względem aspektu demograficznego 

w okresie 1960-2005 kurczyło się 5 miast powyżej 200 tys. 

mieszkańców, były to ośrodki w których trwale występował ubytek 

liczby mieszkańców. Długookresowy spadek liczby mieszkańców 

nastąpił w 8 miastach europejskich, natomiast spadek 

średniookresowy nastąpił w 75 miastach w tym 8 Polskich, obejmując 

Katowice wraz z Konurbacją oraz Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, 

Bydgoszcz, Częstochowę i Kielce (Turok, Mykhnenko 2007). Według 

późniejszych badań, obejmujących wszystkie miasta powyżej 5 tys. 

mieszkańców, w okresie 1990-2010, trwałemu kurczeniu się podlegało 

498 miast, w tym 20 ośrodków polskich. Dla porównania w Niemczech 

było ich 169 a kolejno we Francji 61 i 44 w Rumuni (Wiechmann, 

Wolff 2014). W „Atlasie Miast Kurczących” się wskazano 388 miast, 

w tym 7 miast Polskich, które były dotknięte tym fenomenem 

w okresie 1950-2000. Autorzy wymieniają tutaj Gdańsk, Katowice, 

Kraków, Łódź, Rudę Śląską, Warszawę i Wrocław (Oswalt, Rieniets 

2005). Jedna z ostatnich delimitacji miast kurczących się Stanów 

Zjednoczonych M. Hartt-a (2019), przeprowadzona za okres 1980-

2010, wskazuje na 886 ośrodków miejskich, spośród 2 558 miast USA 

powyżej 10 tys. mieszkańców (35% miast USA). Zdecydowana większość 

miast kurczących się Stanów Zjednoczonych położona jest w regionie 

„Rdzawego pasa”. Poprzednie badania realizowane przez zespół 

K. Bradbury (Bradbury i in. 1982) zorientowane były na 

przedstawienie typologii rozwoju miast amerykańskich. Autorzy 

przedstawili pięć grup: pierwsza to miasta rozwijające się 

w rozwijającym się obszarach metropolitalnych; druga to miasta 

w stagnacji w rozwijającym się obszarach metropolitalnych; trzecia 

to ośrodki w stanie upadku w rozwijających się obszarach 

metropolitalnych; czwarta to miasta w stagnacji w upadających 

obszarach metropolitalnych i ostatnia piąta, upadające miasta 

w upadających obszarach metropolitalnych. Komentarzem należy 

opatrzyć trzecią i piątą grupę. Zgodnie z nomenklaturą I. Kantor 

Pietragi (2014) odpowiednio miasta trzeciej grupy można określić 
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jako „pozornie” kurczące się, a ośrodki zaklasyfikowane do 

ostatniej grupy jako miasta, gdzie ma miejsce kurczenie 

„rzeczywiste”. Zarówno w kontekście depopulacji (Kantor Pietraga 

2014) czy całego procesu kurczenia się miasta (Oswalt 2005). 

W okresie 1960-1975 badacze wyróżnili 19 miast upadających 

w rozwijających się obszarach metropolitalnych i 15 upadających 

miast w upadających obszarach metropolitalnych. Były to głównie 

miasta „Rdzawego Pasa”, takie jak Arkon (OH), Buffalo (NY), 

Cincinnati (OH), Cleveland (OH), Dayton (OH), Detroit (MI) 

(Bradbury i in. 1982). 

2.A/ Propozycja metod badania 
zjawiska kurczenia się miast 

Polskich 

Przyjęta metoda tworzenia typologii miast kurczących się 

w Polsce opiera się na doświadczeniach pomiaru procesu kurczenia 

Ł. Sykały i B. Sroki (2019) oraz A. Milbert (2015; por. Gatzweiler 

i in. 2003). Kluczowe w kontekście badania krajowej specyfiki 

kurczenia się miast oraz możliwości zestawiania lokalnych jego 

trajektorii jest obiektywizacja wartości progowych badanych 

zjawisk poprzez zastosowanie średniej arytmetycznej oraz 

odchylenia standardowego. Dotychczasowe badania (por. 

Stryjakiewicz i in. 2014) w sposób arbitralny wyznaczają granice 

zjawiska kurczenia się. Zarówno w projekcie „Shrinking Cities” 

oraz "CIRES – Cities Regrowing Smaller" przyjęto wartości progowe 

dla procesu wyludniania się miast, jako wyznacznika kurczenia się 

miast. W projekcie „Shrinking cities” jest to utrata liczby 

ludności 1% w skali roku lub 10% w badanym okresie, natomiast 

w projekcie „CIRES” przyjęto ubytek ludności wynoszący min. 0,15% 

rocznie przez okres co najmniej 5 lat. 
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Jedną z prób obiektywizacji tworzenia typologii miast kurczących 

się było opracowanie stworzone na potrzeby monitorowania procesu 

restrukturyzacji niemieckich miast kurczących się38 A. Milbert 

(2015). Metoda ta opierała się na klasyfikacji miast niemieckich 

na podstawie 6 wskaźników i zastosowania miary położenia rozkładu 

analizowanych zmiennych przy pomocy kwintyli. Za pomocą tej metody 

dokonuje się podziału badanej populacji na 5 równych zbiorów pod 

względem ich liczebności. Sposób klasyfikacji miast za pomocą 

kwintyli nie wskazuje wprost na wartości o najbardziej skrajnych 

wartościach wskaźnika, jak w przypadku zastosowania odchylenia 

standardowego od średniej arytmetycznej. Klasyfikacja miast 

w oparciu o średnią arytmetyczną oraz odchylenie standardowe 

również prowadzi do wydzielenia 5 klas, pozwala na większe 

zróżnicowanie jakościowe przedziałów, gdzie liczebność zbiorów 

poszczególnych klas nie jest równa. Założenia typologii miast 

kurczących się w Niemczech opracowanej w ramach monitoringu BBSR 

(Milbert 2015) są o tyle ważne dla autorskiej metody badania tego 

zjawiska, że typologia ta różnicuje miasta kurczące się ze względu 

na cechy kurczenia. A. Milbert klasyfikuje niemieckie ośrodki na 

5 grup według częstotliwości występowania wskaźników rozwoju dla 

kwintyli o najniższych wartościach zbioru. Wyróżnione zostały 

wówczas „miasta silnie kurczące się”, które charakteryzuje od 3 do 

6 wskaźników w najniższym kwintylu oraz „kurczące się”, odpowiednio 

1 lub 2 wskaźniki w najniższym kwintylu. Ten sposób klasyfikacji 

przyjmuje się również na potrzeby stworzenia autorskiej typologii, 

ośrodki „silnie kurczące się” to te, które charakteryzuje od 3 do 

6 wskaźników oraz „kurczące się” charakteryzowane na podstawie 1 

                         
38 Niemieckie, zarówno landowe jak i federalne, jednostki naukowo-badawcze prowadzą 
badania nad procesami urbanizacji, wspierając przygotowanie rozwiązań prawnych oraz 
rządowych polityk sektorowych. Jednym z przejawów tej działalności jest seria 
wydawnicza "BBSR KOMPAKT" Federalnego Instytutu Badań Budownictwa, Urbanistyki 
i Rozwoju Przestrzennego (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumrschung – BBSR) 
w Federalnym Biurze Budownictwa i Planowania Regionalnego (Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung - BBR) w ramach której przedstawiono wyniki monitoringu wyników 
programu Stadtumbau-Ost (Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs 
and Spatial Development, online: bbsr.bund.de, dostęp 20.01.2020).  
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lub 2 wskaźników w klasie wskaźnika o wartościach bardzo skrajnych 

i skrajnych (odpowiednio niskich i bardzo niskich lub wysokich 

i bardzo wysokich). Badania A. Milbert (2015) przedstawiają spójną 

metodę badawczą, badań wielowskaźnikowych, za pomocą której 

dokonano analizy zjawiska na próbie obejmującej zbiór wszystkich 

miast w skali kraju. 

Typologia A. Milbert (Milbert 2015) została opracowana na 

podstawie 6 wskaźników, które w analizowanym okresie 2008-2013 

ukazują dynamikę zjawiska. Świadczą odpowiednio o kurczeniu się, 

stabilizacji rozwoju lub wzroście miast niemieckich. Autorka 

wyróżnia wskaźniki rozwoju miast takie jak: a/ zmiana liczby 

ludności (Bevölkerungsentwicklung); b/ średnie saldo migracji 

(Durchschnittlicher Wanderungssaldo der Jahre); c/ zmiana stopy 

bezrobocia (Arbeitslosenquote); d/ zmiana liczby osób 

zatrudnionych na rynku pracy w sektorze usług 

(Beschäftigtenentwicklung); e/ zmiana liczby osób w wieku 

produkcyjnym (Erwerbsfähigen); f/ zmiana wpływów z tytułu podatku 

od działalności przemysłowej i handlowej (Gewerbesteuer, GewSt). 

Wstępna metodyka badań miast kurczących się wg. H. Gatzweiler-a, 

K. Meyer i A. Milbert (2003) zamiast trzech ostatnich wskaźników 

uwzględniała: a/ zmianę liczby miejsc pracy 

(arbeitsplatzentwicklung) zamiast liczby osób zatrudnionych 

w sektorze usług; b/ siłę nabywczą per capita (realsteuerkraft) 

zamiast zmiany liczby osób w wieku produkcyjnym oraz c/ wskaźnik 

rzeczywistej siły podatkowej gmin. Wskazują one na dwa główne 

obszary rozwoju miasta, demograficzny i ekonomiczny. Niemniej 

ważnym jest rozwój przestrzenny miasta, aspekt ten został 

rozwinięty w badaniach autorskich. Niejednokrotnie kurczenie się 

miast jest wiązane przez badaczy ze wzrostem liczby pustostanów 

i degradacją przestrzeni (por. Rybczynski, Linnemann 1999; Glock, 

Häußermann 2004; Downs 2010; Audirac 2018; Döringer i in. 2019). 

Dostępność danych w tym zakresie jest znacznie ograniczona, 

przeważnie dotyczy ona zasobu komunalnego. Należy tutaj zwrócić 
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uwagę na następujące kwestie, jakimi są struktura własności na 

rynku nieruchomości (głównie mieszkaniowym) oraz sama 

interpretacja danych. Odsetek pustostanów często nie odpowiada 

realnemu zasobowi, wynika to z fluktuacji zasobów na rynku 

nieruchomości, wykorzystywanego jako środek tezauryzacji lub 

spekulacji. W szeregu państw, w tym w Polsce, dane statystyczne 

pozwalają na określenie pustostanów jedynie w zasobie komunalnym. 

Warto zaznaczyć, że wysoki udział pustostanów w zasobie gminnym 

nie musi świadczyć o kurczeniu się miasta w aspekcie przestrzennym. 

W 2016 r. liczba pustostanów w Warszawie kształtowała się na 

poziomie 8,9 tys. (10,5% zasobu), 7,0 tys. w Łodzi (14,0% zasobu) 

i 1,8 tys. we Wrocławiu (5,6% zasobu), natomiast średni procentowy 

udział pustostanów w dużych miastach wynosił wówczas 7,7% (Muzioł-

Węcławowicz, Nowak 2018). Oszacowanie zasobu opuszczonych 

nieruchomości w Niemczech było możliwe z uwagi na odmienną 

specyfikę rynku nieruchomości, w której istotną rolę odgrywa 

wynajem u komunalnych operatorów nieruchomości. Przedstawione 

w raporcie U. Pfeiffer-a i zespołu (Pfeiffer i in. 2001) dane 

pokazywały skalę problemu, „miliona pustostanów” na terenie byłej 

Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Działania skierowane na 

redukcję zasobu pustostanów były głównie zorientowane na zasób 

komunalny, z uwagi na trudności ingerowania we własność prywatną. 

Jednak zauważalna skala pustostanów w miastach amerykańskich, 

rozszerzania się zjawiska "zapaści urbanistycznej", wymusiła 

podjęcie działań zorientowanych na zasób nieruchomości będący 

w posiadaniu właścicieli prywatnych (por. National Vacant 

Properties Campaign 2005). Władze lokalne przyjęły kryterium 

zadłużenia nieruchomości z tytułu podatku od nieruchomości (tax 

foreclosure) oraz zaopatrzenia w media (przyłącze wodne). Utrata 

bazy dochodowej miasta wynikała z ograniczenia wpływu z podatków 

(w tym od nieruchomości) oraz kosztów utrzymania infrastruktury, 

jej dekapitalizacji oraz wzrostu kosztu jej utrzymania per capita. 

Wyposażanie w szereg instrumentów amerykańskie banki ziemi, 

tworzone od lat 60-tych XX w., wypracowały procedurę 
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przekształcenia zadłużonych nieruchomości w zasób komunalny, 

którym dysponuje samorząd terytorialny. 

Autorskie badania prowadzone były na próbie 853 miast39, 

próba ta została dobrana w oparciu o kryterium posiadania praw 

miejskich w całym okresie prowadzonej analizy, tj. w latach 1995-

2018 przez gminy miejskie oraz miasta w gminach wiejsko-miejskich. 

Autor dokonał klasyfikacji próby pod względem wielkości miast, 

w oparciu o metodę Głównego Urzędu Statystycznego. Wyróżnione 

zostały 3 grupy miast: małe (do 20 tys. mieszkańców) oraz grupa 

miast średnich (20–100 tys. mieszkańców) i miast dużych (powyżej 

100 tys. mieszkańców). Typologia ta jest stosowana w statystyce 

publicznej (por. GUS 2018). Analiza wskaźnikowa zjawiska kurczenia 

się miast została przeprowadzona dla wspomnianych trzech grup miast 

za pomocą tożsamej metody badawczej, natomiast za rok bazowy 

analizy przejęto 1995. Typologia miast kurczących się opierała się 

o analizę szeregu aspektów rozwoju miasta, demograficznego, 

gospodarczego i przestrzennego. Autor dokonał klasyfikacji 

wskaźników ze względu na ich wartości (5): bardzo wysokie, wysokie, 

przeciętne, niskie oraz bardzo niskie (Tab.2, s. 90). 

Obiektywizacja polegała na zastosowaniu metody obliczania 

wskaźników za pomocą średniej arytmetycznej oraz odchylenia 

standardowego od wartości średniej w celu ustalenia wartości 

progowych wskaźników dla każdej z grup miast. Zastosowanie 

omawianej obiektywizacji pozwoliło na wykluczenie ze zbioru 

badanych miast te ośrodki, w których występują jedynie zjawiska 

mające charakter przemian ponadlokalnych, skutków przemian 

demograficznych, które zostały omówione w zarysie teoretycznym 

procesu kurczenia się miast. System osadniczy poddawany jest 

ciągłym przeobrażeniom wynikającym z różnych uwarunkowań, które 

nie muszą świadczyć o długotrwałym kryzysie ośrodka. Średnia 

arytmetyczna umożliwia określenie aktualnego trendu rozwoju miast 

                         
39 stan miast na 30 XII 1994 to 853 (GUS, 1995, Rocznik statystyczny 1995, 
s. LXXXVI). 
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i stanowi poziom referencyjny dla badanych aspektów rozwoju. 

Dodatkowym wyznacznikiem procedury badawczej było przyjęcie, 

że przesłanką do delimitacji ośrodka kurczącego jest trwały ubytek 

liczby ludności w analizowanym okresie.  

 

Klasa Granice przedziałów klas wg. wartości 

bardzo wysoka średnia + odchylenie standardowe < X 

wysoka średnia + ½ odchylenia standardowego 
< X ≤ średnia + odchylenie standardowe 

przeciętna średnia – ½ odchylenia standardowego 
≤ X ≤ średnia + ½ odchylenia 
standardowego 

niska średnia – odchylenie standardowe ≤ X < średnia 
– ½ odchylenia standardowego 

bardzo niska X < średnia - odchylenie standardowe 

Tab.2/ Metoda klasyfikacji wartości wskaźników kurczenia się miast. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Na tym etapie tworzenia typologii należy wejść w polemikę 

z przytoczoną metodą A. Milbert (2015). Podział na kwintyle dzieli 

próbę badawczą na równe przedziały, co jednak nie pokrywa się 

z podziałem pod względem nasilenia danego zjawiska przy 

zastosowaniu metody obliczania średniej i tworzenia przedziałów 

używając odchylenia standardowego. Typologia zawiera wówczas zbiór 

elementów posiadających te same cechy zgodnie ze wskaźnikiem, 

różnicując w ten sposób całą próbę, czyli wszystkie ośrodki 

miejskie posiadające status miasta w okresie 1995-2018. Klasy 

o wartościach bardzo niskich i bardzo wysokich zawierają zbiór 

elementów o cechach najbardziej skrajnych, cechach diametralnych 

wobec całego zbioru. W kontekście analizowanego kryzysu i procesu 

kurczenia należy wskazać na dwie wykładnie. W odniesieniu do 

wartości najbardziej skrajnych, czyli odpowiednio bardzo wysokich 

lub bardzo niskich, świadczą one o kryzysie strukturalnym w danej 
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dziedzinie. Wartości skrajne, tj. odpowiednio wysokie lub niskie 

są natomiast przesłanką kryzysu. Są to wartości interpretowane 

jako negatywnie, odbiegających od średniej w danym zbiorze. Należy 

zaznaczyć, że zbiór wartości przeciętnych jest najbardziej liczny 

pod względem ilościowym, kreśląc w tym przypadku trend badanego 

wymiaru rozwoju miast.  

Autor przyjął następujący zestaw wskaźników cząstkowych. 

Z zakresu demografii:  

a/ skala zmiany liczby ludności uzupełniona o wskaźnik 

opisujący liczbę lat ze spadkiem liczby ludności, zmiana 

liczby ludności jest podstawowym wskaźnikiem świadczącym 

o rozwoju miasta, natomiast utrzymująca się długotrwała 

depopulacja jest przesłanką do diagnozy demograficznego 

aspektu kurczenia się miasta; 

b/ średnioroczne saldo migracji wewnętrznych40 w przeliczeniu 

na 1000 ludności obrazuje ciążenia ludności od miasta, które 

świadczy o pełnionej funkcji w sieci osadniczej oraz samych 

funkcjach miasta. Zostało ono obliczone na podstawie salda 

migracji ogółem i zawiera informację na temat migracji 

ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeń 

związanych ze zmianami administracyjnymi oraz 

zameldowaniach. Dane te przeliczono na każdy 1 tys. 

mieszkańców w danym roku;  

oraz c/ wskaźnik starości demograficznej będącej stosunkiem 

ludność w wieku 65 lat i więcej na ogół populacji miasta. 

Pozwala to na określenie potencjału demograficznego miasta 

                         
40 Badaniem objęte są wszystkie zarejestrowane w danym roku fakty migracji 
wewnętrznych na pobyt stały rozumiane jako zmiana stałego miejsca zameldowania na 
terenie kraju – pod warunkiem, że poprzednie i nowe miejsce zameldowania znajdują 
się w różnych jednostkach administracyjnych. Gromadzone są również dane o osobach 
zameldowanych na pobyt czasowy na okres powyżej 3 miesięcy, mających stałe miejsce 
zameldowanie na terenie kraju lub nieposiadające stałego zameldowania, o ile 
ostatnie stałe miejsce zameldowania znajdowało się na terytorium Polski. Dane są 
gromadzone według stanu w dniu 31 grudnia każdego roku (GUS, 2018, Zeszyt 
metodologiczny. Migracje ludności. Aspekty badania migracji wykorzystywane przy 
opracowaniu bilansów ludności, Warszawa). 
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i dynamiki procesu starzenia się społeczności lokalnej. 

Proces depopulacji przyjmuje się jako warunek konieczny, 

aby klasyfikować miasto jako ośrodek kurczący się, jednak 

sama depopulacja nie świadczy o kurczeniu.  

Kolejne wskaźniki, z zakresu rozwoju ekonomicznego to:  

d/ udział ludności w wieku produkcyjnym, wskazuje na 

atrakcyjność rynku pracy i dostępność siły roboczej w badanym 

okresie;  

e/ liczba podmiotów gospodarczych sektora prywatnego na 1000 

mieszkańców świadczy o atrakcyjności inwestycyjnej miasta 

oraz jego poziomu rozwoju ekonomicznego.  

Rozwój przestrzenny miast analizowany jest poprzez pryzmat:  

f/ liczby oddawanych oddanych do użytkowania mieszkań na 

1000 mieszkańców, wskaźnik ten jest barometrem atrakcyjności 

inwestycyjnej przez pryzmat sytuacji na rynku mieszkaniowym 

oraz jego rozwoju przestrzennego.  

Komentarzem wymaga opatrzenie faktu niezastosowania przez 

autora wskaźnika pustostanów w badaniu rozwoju przestrzennego 

miast. Wynika to z trudności monitoringu zasobu pustostanów. 

Dostępne dane obejmują jedynie zasób gminny w wybranych latach, co 

2 lata od 2003 roku, bez danych za rok 2011. Najczęściej obecność 

pustostanów w zasobach gminnych to efekt braku prowadzenia prac 

remontowych oraz modernizacyjnych (Muzioł-Więcławowicz, Nowak 

2018) a nie procesu kurczenia się czy lokalizacji tego zasobu 

w obszarze kryzysowym. Dane użyte do konstrukcji wskaźników 

cząstkowych pozyskano z zasobów Banku Danych Lokalnych GUS. 
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2.B/ Typologia miast w Polsce pod względem 
występowania procesu kurczenia się miast 

i rozlewania zabudowy miast kurczących się 

 Korzystając z dotychczasowej typologii A. Milbert (2015), 

miastem kurczącym jest ośrodek klasyfikowany w najniższym lub 

odpowiednio najwyższym kwintylu badanego zbioru. „Miasto silnie 

kurczące się” definiowane jest jako to, które znajduje się 

w skrajnych kwintylach dla 3 wskaźników i więcej, natomiast 

„miasto kurczące się” charakteryzuje się przez 1 lub 2 wskaźniki 

w skrajnych kwintylach. Odnosząc się do drugiego typu “miast 

kurczących się” autor sugeruje użycie pojęcia „miasta o symptomach 

kryzysu strukturalnego”, czyli istnienia przesłanek kurczenia się 

miasta. Należy to odnieść do przywołanych wcześniej definicji 

kurczenia, które wskazują na wielowymiarowość tego fenomenu. 

Determinantami kurczenia się miast jest proces depopulacji 

uzupełniony o kryzys w pozostałych sferach rozwoju miasta. 

W autorskiej metodzie zbiór również dzieli się na 5 przedziałów 

i pozwala on na zastosowanie typologii A. Milbert dla miast 

polskich. W efekcie można wskazać 159 „miast silnie kurczących 

się”, w tym 107 miast poniżej 20 tys. mieszkańców, 41 miast 

średnich i 11 miast dużych. „Miasta kurczące się” (miasta 

o symptomach kryzysu strukturalnego) to 52 ośrodki, 39 małych, 

12 średnich i 1 powyżej 100 tys. mieszkańców (Ryc. 7, s. 94). 
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Ryc. 7/ Miasta kurczące się w Polsce 1990-2018 na podstawie 
typologii A. Milbert. Źródło: Opracowanie własne. 
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Przytoczona w poprzednim rozdziale polemika z typologią A. Milbert 

(2015) prowadzi do konieczności wprowadzenia pewnych zmian 

w autorskiej metodzie. Odejście od równego podziału klas w formie 

kwintali na rzecz średniej arytmetycznej i miary zmienności jaką 

jest tutaj odchylenie standardowe. W wyniku procedury badawczej 

zbiór miast również zostaje podzielony na 5 klas, w każdym 

z 6 analizowanych wskaźników. Z uwagi na specyfikę tworzenia klas 

autor uzupełnia zbiór klas poddawanych analizie o te 

przedstawiające zjawiska o wartościach wysokich i niskich, 

świadczących również o kryzysie w badanym wymiarze rozwoju miasta. 

Mając powyższe na uwadze w grupie miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców można wyróżnić 12 miast kurczących się, w tym 

11 silnie. W grupie miast średnich, 70 na 190 miast jest ośrodkami 

kurczącymi się, aż 41 można określić jako silnie kurczące się. 

Ośrodki silnie kurczące się poniżej 20 tys. mieszkańców obejmują 

grupę 146 spośród 621 miast, ponad połowa - 107 ośrodków spełnia 

kryterium miasta silnie kurczącego się (Tab.3, s. 95). Lista miast 

kurczących znajduje się w aneksie (zob. Aneks 1/ Lista miast 

kurczących się w Polsce, s. 192). 

 

Typ miasta Miasto kurczące się(od 
3 do 6 kryteriów) 

Miasto o symptomach 
kryzysu strukturalnego 
(do 1 do 2 kryteriów) 

miasta małe (n=621) 107 17,23% 39 6,28% 

miasta średnie 
(n=190) 

41 21,58% 29 15,26% 

miasta duże (n=42) 11 26,19% 1 2,38% 

ogółem (n=853) 159 18,64% 69 8,09% 

Tab.3/ Zestawienie miast kurczących się w Polsce. Źródło: opracowanie 
własne. 
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Rozkład przestrzenny zjawiska kurczenia się miast pokazuje na 

koncentrację regionalną, skupioną wokół historycznych okręgów 

przemysłowych41. Aż 8 miast spośród 11 ośrodków kurczących 

położonych jest w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Pod względem 

ilości spełniania wskaźników badania należy wymienić Bytom 

oraz Chorzów, spełniające 5 na 6 kryteriów oraz Zabrze, Sosnowiec 

i Katowice spełniające 4 kryteria. Dwa kolejne miasta kurczące się 

również znajdują się na terenie województwa śląskiego, są to 

Częstochowa i Jastrzębie-Zdrój. Wałbrzych jest miastem 

spełniającym wszystkie kryteria miasta kurczącego przyjęte 

w badaniu, jest zatem miastem o najsilniej kreślącym się zjawisku 

kurczenia się w Polsce. Podlega on silnym przemianom strukturalnym, 

począwszy od restrukturyzacji zagłębia węglowego i Sudeckiego 

Okręgu Przemysłowego (por. Jaroszewska 2019). Kolejnym miastem 

kurczącym się jest Łódź, będąca stolicą Łódzkiego Okręgu 

Przemysłowego, zagłębia włókienniczego. Podobnie jak Łódź, Słupsk 

klasyfikowany jest na podstawie 3 kryteriów. Symptomy kryzysu 

przejawiają Gliwice spełniając 2 kryteria. W przypadku Łodzi warto 

jednak zaznaczyć, że w ostatnich latach istotnie poprawia się 

wskaźnik udziału osób pracujących na 1 tys. mieszkańców oraz 

wskaźnik obciążenia demograficznego i podmiotów gospodarczych na 

1 tys. mieszkańców. Świadczy to powolnym procesie stabilizacji 

i wyhamowywania procesu kurczenia się Łodzi obecnego od lat 90. 

XX wieku. 

Wysoka korelacja między zjawiskiem kurczenia się miast a położeniem 

w historycznych okręgach przemysłowych występuje również w grupie 

miast średnich. Największa ich liczba położona jest w graniach 

GOP-u i Sudeckiego Okręgu Przemysłowego, po 7 miast. Nowa Ruda na 

terenie SOP-u jest miastem, które spełnienia wszystkie kryteriów. 

                         
41 Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto okręgi przemysłowe przyjęte na wg. 
GUS w 1980 roku uzupełniony o zasięg Centralnego Okręgu Przemysłowego, którego 
zasięg posiada charakter poglądowy i uwzględnia jedynie położenie ważniejszych 
ośrodków miejskich (zob. Dwilewicz Ł., Morawiski W. (red.), 2015, Historia polskich 
okręgów i regionów przemysłowych, Tom 1, PTHG Polskie Towarzystwo Historii 
Gospodarczej, Warszawa). 
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Bielawa, Kamienna Góra oraz Lubań zakwalifikowane zostały na 

podstawie 5 kryteriów oceny. Kolejne miasta kurczące się regionu 

to Zgorzelec, Bolesławiec i Dzierżoniów. Na terenie GOP-u wśród 

ośrodków kurczących najsilniej zjawisko to rysuje się w Piekarach 

Śląskich. Kolejne miasta, zaklasyfikowane na podstawie 4 kryteriów 

to Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Knurów, Pyskowice, 

Czeladź. Ostatnie z miast kurczących się tego okręgu przemysłowego 

to Bieruń, który spełnia 3 kryteria. Warto zaznaczyć, że GOP jest 

silnie spolaryzowany pod względem nasilenia zjawiska, ponieważ 

miasta regionu cechuje długotrwały proces erozji miejskości. 

Szereg ośrodków powiązanych funkcjonalnie i historyczne z GOP-em 

również naznaczonych jest zjawiskiem kurczenia, są to 

m.in. Zawiercie, Olkusz, Chrzanów, Oświęcim. W graniach 

Staropolskiego Okręgu Przemysłowego położone są trzy miasta, 

najsilniej kurczą się Starachowice, następnym miastem jest 

Skarżysko-Kamienna i Końskie, spełniające odpowiednio 5, 4 i 3 

kryteria. Pionki, Stalowa Wola i Ostrowiec Świętokrzyski to trzy 

ośrodki Centralnego Okręgu Przemysłowego, których sytuacja 

wskazuje na proces kurczenia się. Miastem najsilniej kurczącym się 

są Pionki, spełniającym 5 kryteriów o najniższych badanych 

wartościach, kolejne dwa wymienione ośrodki spełniają 4 kryteria. 

W Łódzkim Okręgu Przemysłowym kurczące się miasta to Ozorków, 

w którym 5 badanych zjawisk posiada negatywną trajektorię. Ponadto 

Łask i Pabianice spełniające po 3 kryteria. 

Przechodząc do analizy rozkładu przestrzennego miast poniżej 

20 tys. mieszkańców można zauważyć brak silnej korelacji 

z historycznym uwarunkowaniem rozwoju przemysłu. Wyjątek stanowi 

obszar Sudeckiego Okręgu Przemysłowego, gdzie występuje 

koncentracja 33 małych miast kurczących się. Największe nasilenie 

zjawisk negatywnych występuje w Lubawce i Gozdnicy. Kolejny obszar 

koncentracji zjawiska kurczenia się obejmuje peryferia COP-u 

i SOP-u, obejmując województwo świętokrzyskie, południową część 

woj. mazowieckiego i południowo-zachodnią część lubelskiego. Można 
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tutaj wskazać 26 ośrodków, gdzie Zawichost, Kazimierza Wilska, 

Wąchock i Szczebrzeszyn charakteryzuje największy udział zjawisk 

świadczących o erozji rozwoju. Koncentracja małych miast 

kurczących się występuje również na pograniczu województwa 

śląskiego i opolskiego, jest to zbiór 13 miast. Szereg ośrodków 

Warmii i Mazur, szczególnie w północnej jego części doświadcza 

silnego kurcząca się. Przeważnie są to ośrodki do 6 tys. 

mieszkańców, takie jak Sępopol, Korsze, Bisztynek, Ryn czy Reszel, 

łącznie jest to 9 miast. Kolejnym pod względem koncentracji 

występowania małych miast kurczących się jest region Pojezierza 

Pomorskiego. Wyróżnić można tutaj 9 ośrodków, z Lipianami 

i Trzcińsko-Zdrój jako dwoma o największym nasileniu zjawisk 

negatywnych. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że spośród wytypowanych 

53 miast kurczących się liczących powyżej 20 tys. mieszkańców 

aż 32 to miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze wg. badania 

Polskiej Akademii Nauk (Śleszyński 2016). Sposób miast powyżej 

100 tys. mieszkańców, miastami tracącymi funkcje są Wałbrzych, 

Bytom i Słupsk, w tym te o silnej utracie funkcji, Jastrzębie 

Zdrój, Sosnowiec oraz Zabrze. Odnosząc się do dochodowych badań 

w skali krajowej można wymienić ośrodki wymieniane w wyniku 

odmiennych delimitacji a pokrywających się z wynikami 

zaprezentowanymi przez autora. W grupie miast dużych, zarówno 

A. Musiał-Malagó (2018c) jak i E. Jaroszewska (2019a) wskazuje 

Wałbrzych, Częstochowę, Zawiercie, Bytom oraz Zabrze. Spośród 

miast poniżej 100 tys. tożsame z delimitacją E. Jaroszewskiej 

(2019a) są Bolesławiec, Kędzierzyn-Koźle, Lubań, Pabianice, 

Starachowice, Wałbrzych, Wojkowice, Zgorzelec, Bielawa, Czeladź, 

Gozdnica, Łęczyca, Nieszawa, Nowa Ruda, Skarżysko-Kamienna, 

Świętochłowice oraz Zawiercie. 

Przedstawiona przez autora delimitacja stanowi punkt 

wyjściowy do dalszych badań. Zbiór miast kurczących się pozwala na 

wyprowadzenie badania nad ich rozwojem przestrzennym, 
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a w szczególności walidacji zjawiska określonego przez 

S. Sidedentop-a i S. Finę (2008, 2010) jako “shrinkage sprawl” 

(rozlewania miast kurczących się). 

3/ Kurczenie się miast 
a badania nad rozwojem 

przestrzennym miast 

“W procesie kurczenia się następuje również wzrost: 

powoduje on nadmiar przestrzeni, budynków i pustostanów. 

Pomimo ich ograniczonego wykorzystania, miasta kurczące 

się nadal rozrastają się poza swoimi granicami, a tym 

samym ulegają dwukrotnemu przerzedzeniu: mniej 

aktywności na większej przestrzeni. Często to, co się 

kurczy, jest osadzone w większym kontekście wzrostu” 

(Oswalt 2005b: 12). 

Wskazywany przez P. Oswalt-a (2005b) wzrost poza granicami 

miasta dotyczy dekoncentracji rozwoju. W szczególności 

suburbanizacji, mieszkaniowej i przemysłowej, procesu 

kontrurbanizacji, a szerzej, omawianej wcześniej dezurbanizacji. 

Globalne przemiany systemów osadniczych były możliwe również 

dzięki podejściu projektowemu w planowaniu przestrzennym, 

tworzenia znaczących rezerw terenów inwestycyjnych w strefie 

podmiejskiej. Specyfika interakcji wspominanych zjawisk skutkowała 

występowaniem procesu kurczenia się miast w krajach rozwiniętych 

i postsocjalistycznych w odmiennym czasie. 
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3.A/ System planowania przestrzennego 
a paradygmat wzrostu w kontekście miast 

kurczących się 

Czy „paradygmat wzrostu” jest obecny w systemie 

planistycznym (por. Tsenkova 2006; Stanilov 2007a; Kusiak 2019)? 

Czy system planowania przestrzennego w krajach 

postsocjalistycznych ulega erozji od czasu transformacji 

systemowej? Czy istnieje zależność między procesami rozwoju poza 

ośrodkami centralnymi w krajach byłego “Bloku Wschodniego” 

a krajami rozwiniętymi Europy Zachodniej i Ameryki Północnej?  

Ważnym wskaźnikiem obrazującym „paradygmat wzrostu” jest 

liczba pozwoleń na budowę w miastach i ich obszarze funkcjonalnym. 

W okresie 1969-2002 w Detroit wydano tylko 3,5 tys. pozwoleń na 

budowę. Dla porównania od roku 1950 do 2000 wydano aż 147 tys. 

pozwoleń na wyburzenie w mieście, gdy w tym samym okresie powstało 

ponad 1 mln nowych domów w strefie suburbialnej (Oswalt 2005c). Na 

terenie landów wschodnich Niemiec w okresie 1990-2004 liczba 

pustostanów wzrosła z 300 tys. do 1,3 mln a powstało wówczas 

niespełna 400 tys. nowych domów jednorodzinnych i kolejne 600 tys. 

budynków wielorodzinnych. W 2002 roku odsetek pustostanów wynosił 

w Halle 20%, a rok później w Lipsku osiągnął 27%. Na terenie landów 

wschodnich do 2010 roku w ramach programu „Stadtumbau-Ost” 

zrealizowano wyburzenia 350 tys. mieszkań (Oswalt 2005d).  

Kraje byłego “Bloku Wschodniego” w okresie transformacji 

systemowej zmagały się również z jej wymiarem instytucjonalnym. 

Przemiany systemu prawnego objęły sferę planowania przestrzennego 

i szerzej polityki miejskiej. Dotyczyły one zmiany akcentowania 

prawa własności oraz rozdzielenia planowania rozwoju 

przestrzennego i ekonomicznego miast. Niektórzy badacze wskazywali 

na tworzenie polityki miejskiej ad hoc (Axenov i in. 1997) lub 

leseferystycznego podejścia do planowania miast, którego 
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wyznacznikami była deregulacja i prywatyzacja (Stanilov 2007c). 

Kształtujący się nowy ład był ukierunkowany na rozwój rozumiany 

jako wzrost napędzany przez nowe inwestycje. Wyznacznikiem 

postępu, wprowadzania miast socjalistycznych na nowe tory rozwoju 

był proces decentralizacji, który przejawiał się również w zjawisku 

suburbanizacji (Stanilov 2007c). Warto zwrócić uwagę, że podobny 

mechanizm funkcjonował kilka dekad wcześniej w krajach 

rozwiniętych. Miasta stały się ofiarami “drenażu mózgów” będącego 

efektem „paradygmatu wzrostu”. Nastąpiła koncentracja rozwoju poza 

ośrodkami centralnymi w których pozostały opuszczone tereny 

poprzemysłowe oraz pustoszejące dzielnice śródmiejskie (Martinez 

Fernandez i in. 2012). 

Nawiązując do poprzedniego rozdziału można zadać pytanie, 

czy rozlewanie się miast jest problemem? Jeśli pojęcie to 

funkcjonuje poza dyskursem naukowym to w jakim kontekście? 

Rozlewanie się zabudowy jest przeważnie osadzone w zjawisku 

suburbanizacji (Batty i in. 2003; Gyula, Tamas 2016; Harasimowicz 

2018). Suburbanizacja jest przeważnie rozumiana jako kontynuacja 

procesu urbanizacji, poza granicami miasta i stanowiąc zarazem 

granicę jego oddziaływania (Burgess 1967; McKenzie 1967; Hawley 

1978; Hwang, Murdock 1998). Istotny w tym kontekście jest rozwój 

na granicy miasta (urban edge) i jego obszaru oddziaływania (urban 

fringe). Rozlewanie się miast (urban sprawl) będzie szczególnym 

wymiarem procesu kształtowania terenów podmiejskich, które 

charakteryzuje się poprzez brak kontroli oraz brak planowania 

przekształceń funkcjonalnych tych terenów (CEMAT 2007). 

Przesłanką świadczącą o obecności „paradygmatu wzrostu” w aspekcie 

przestrzennym rozwoju miast jest nadpodaż terenów inwestycyjnych 

w stosunku do aktualnych trendów rozwoju społeczno-

demograficznego. Empirycznym dowodem są bilanse zmiany 

zagospodarowania terenów, które zostały przedstawione w kolejnym 

rozdziale pracy (zob. Tab.4/ Bilans terenów za okres 1990-2018 na 

podstawie CLC 2018 dla Polski. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
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danych CORINE Land Cover za rok 1990 i 2018, dane dostępne online: 

land.copernicus.eu (dostęp 28.12.2019)., s. 113). Celem dalszej 

analizy zjawiska kurczenia się miast była odpowiedź na pytanie czy 

kurczenie się miasta jest osadzone w szerszym wymiarze wzrostu 

przestrzennego. Istotna jest tutaj walidacja występowania zjawiska 

rozlewania się miast kurczących w Polsce. Pierwotnie zjawisko to 

zostało zaobserwowane przez S. Siedentop-a i S. Finę w Niemczech 

(Siedentop, Fina 2008, 2010). Wyniki badań autora zostały omówione 

w kolejnym rozdziale pracy. W pierwszej kolejności należy odnieść 

się od obecnego stanu zagospodarowania przestrzennego w Polsce. 

Od szeregu lat w Polsce prowadzona jest dyskusja nad pojęciem 

“ładu przestrzennego”, jako nadrzędnej wartości rozwoju 

przestrzennego (por. Krajowa Polityka Zagospodarowania Kraju 

2030), zgodnie z ustawą z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293). Monitoring 

i badania nad stanem “ładu przestrzennego” w Polsce prowadzi 

m.in. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 

oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (por. Kowalewski 2013; 

Kowalewski, Nowak 2018; Kowalewski 2019). Autorzy skupiają się na 

wysokich kosztach społecznych, przestrzennych, ekonomicznych oraz 

publicznych suburbanizacji. Zasadniczo odnoszą się one do zjawiska 

powiązanego z suburbanizacją, jakim jest rozlewanie się zabudowy, 

zaznaczając w szczególności negatywne skutki jej dekoncentracji 

przestrzennej. 

Na tym etapie rozważań warto zadać pytanie czy suburbanizacja to 

zjawisko negatywne? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to 

pytanie, mając na uwadze, że występuje na całym świecie i posiada 

różne formy organizacji przestrzennej. Z pewnością można 

stwierdzić, że negatywnym zjawiskiem przestrzennym jest 

niekontrolowana suburbanizacja połączona z nadmierną podażą 

gruntów odrolnionych, czyli rozlewanie się zabudowy (urban sprawl). 

Warto tutaj nawiązać do myśl I. Mironowicz (2015) na temat 

"doktryny", wobec której punktem odniesienia do „degradacji 
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miasta” jest jego obecne użytkowanie i percepcja społeczna zmiany 

jego struktury przestrzennej. Jest to o tyle istotne, że nie same 

predyspozycje miejsca decydować będą o formie i sposobie 

zagospodarowania terenu, wskazywać na potencjalną degradację, 

jeśli zagospodarowanie to nie komponuje się w danej przestrzeni. 

Czy zatem "paradygmat wzrostu" skutkujący masową suburbanizacją 

i rozlewaniem się zabudowy można uznać za "degradację miast", 

w szerszym ujęciu obszarów zurbanizowanych? „Degradacji 

przestrzeni” pomimo społecznej akceptacji tego zjawiska oraz 

kształtowania lokalnych polityk przestrzennych zorientowanych na 

wzrost przez decydentów? 

Szacowana chłonność demograficzna terenów mieszkaniowych w Polsce 

wynosi ok. 150 mln osób, została obliczona na podstawie rezerw 

terenów inwestycyjnych w Studiach Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego (Studium) (Śleszyński i in. 2015). 

Niekiedy szacunki wahają się w przedziale 167 a 229 mln osób 

(Kowalewski 2013). Pokrycie planami miejscowymi w 2014 r. wynosiło 

29,2% powierzchni kraju  ich chłonność demograficzna obliczona 

została na 59,6 mln osób (Śleszyński i in. 2015, 2018b). Nadwyżka 

chłonności demograficznej, w związku z nadpodażą terenów 

inwestycyjnych pod zabudowę w planach miejscowych, wynosi 

niespełna 27,2 mln osób (Śleszyński i in. 2018a). Komentarzem 

należy opatrzyć wspomnianą nadpodaż terenów inwestycyjnych 

w Studium sporządzanych na podstawie ustawy z dn. 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 

293). Opracowanie tego dokumentu, niestanowiącego prawa 

miejscowego, nie wymagało sporządzenia bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, który to wymóg wprowadzono wraz 

z nowelizacją art. 10 ust. 5 cytowanej ustawy w roku 2016 (Dz.U. 

2016 poz. 778).  

Należy w tym miejscu powołać się na mechanizm zasugerowany 

przez A. Kowalewskiego, jakim jest “prywatyzacja zysków i 
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upublicznienie kosztów”42 w odniesieniu do kosztów zmiany 

przeznaczenia gruntów na cele nierolne i uzbrojenia nowych terenów 

w infrastrukturę przez sektor publiczny. Kolejnym negatywnym 

wymiarem rozlewania się zabudowy jest “chaos” i “bezład” w wymiarze 

przestrzennym (Śleszyński i in. 2018c), które skutkuje również 

„deformowaniem” samego miasta (Blazy 2017). Często w badaniach 

odnoszono się do jego wymiaru urbanistycznego i architektonicznego 

tych przemian (Bogdanowski i in. 1979; Gorzelak 2003; Lorens 2005). 

W tym kontekście istotne były uwarunkowania prawno-planistyczne, 

związane z tworzeniem nowego systemu gospodarowania przestrzenią 

po roku 1989. Wskazać tutaj można wprowadzenie decyzji 

administracyjnej „o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”, 

jako elementu współtworzącego ustrój gospodarki przestrzennej. Był 

to efekt reformy systemu planowania przestrzennego z 2003 roku43. 

Oprócz wymiaru ilościowego rozwoju przestrzennego terenów 

zurbanizowanych wyrażonych w wolumenie terenów inwestycyjnych 

należy podjąć kwestię wymiaru jakościowego. Dotyczy on rozwiązań 

prawnych i realizacji polityki przestrzennej. Wówczas należy 

odnieść się do dualizmu systemu planowania przestrzennego, 

opartego z jednej strony na akcie kierunkowym - Studium i akcie 

prawa miejscowego jakim jest plan miejscowy, które to dokumenty 

kształtują spójną i zintegrowaną politykę przestrzenną gminy. 

Z drugiej strony, funkcjonują decyzje administracyjne takie jak 

„decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”, która to 

decyzja umożliwia realizację zamierzenia inwestycyjnego, które nie 

jest zgodne z przesądzeniami planistycznymi Studium. W ramach 

kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), 

tylko w Łodzi w okresie 2011-2012 zostały ustalone warunki zabudowy 

                         
42 Wypowiedź z dn. 15 listopada 2019 w trakcie Kongresu Polityki Miejskiej 
w Lublinie. 
43 Decyzja „o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” została wprowadzona do 
obiegu prawnego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717). Aktem wykonawczym 
jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589). 
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dla terenu o pow. 440 ha, w tym 111 decyzji, które były niezgodne 

ze Studium (NIK 2017). Wspomniany już wcześniej “bezład”, “chaos” 

czy „deformacja” jakościowa przestrzeni może wpływać na kolizję 

prawną decyzji administracyjnych z założeniami polityki 

przestrzennej. Dotyczy to zarówno jakościowego rozwoju pożądanej 

funkcji zagospodarowania terenu (fizjonomia i typologia zabudowy) 

i kształtowania określonego układu przestrzenno-funkcjonalnego 

(morfologia). 

H. Izdebski wraz z zespołem (Izdebski i in. 2007) zaznacza, 

że w krajowym ustawodawstwie z zakresu planowania przestrzennego 

istnieje odmienna od krajów europejskich zasada wyznaczająca 

granicę prawa własności i prawa do zabudowy nieruchomości. Polska 

praktyka pokazuje, że przypadku braku planu miejscowego istnieje 

domniemanie prawa do decyzji administracyjnej „o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu”, która będzie konstytuować 

prawo do zabudowy stanowiące w domyśle jeden z wymiarów prawa 

własności. Dalej autorzy wskazują zasadę wyważania interesów 

publicznych i prywatnych, która jest obecna w toku postępowań 

administracyjnych. Zarówno w linii orzeczniczej sądów powszechnych 

jak i w wynikach postępowań kontrolnych organów administracyjnych 

akcentowana jest ochrona prawna obywateli a zatem prawo zabudowy 

w postaci roszczenia do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 

Należy stwierdzić, że jest to jeden wymiarów wyważania znaczenia 

prawa własności i interesu publicznego w grze o przestrzeń. 

Dochodzi tutaj do dychotomii interpretacji zapisu art. 6 ustawy 

z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717). Zdaniem 

Z. Niewiadomskiego prawo do zabudowy jest elementem 

konstytucyjnego prawa własności a regulacje z zakresu planowania 

przestrzennego są elementami ograniczania tego prawa, w myśl za 

innymi aktami prawnymi w randze ustawy (por. Izdebski, Zachariasz 

2013: 33-95). W konsekwencji brak planu miejscowego jest 

interpretowany jako przesłanka do uzyskania decyzji 
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administracyjnej o warunkach zabudowy (Izdebski i in. 2007). Jest 

to o tyle ważna interpretacja, że z uwagi na nowelizację przepisów 

z zakresu planowania przestrzennego art. 67 ust. 1 ustawy 

z dn. 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 89, poz. 415) “miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, tracą moc po upływie 

5 lat od dnia jej wejścia w życie” z wyjątkami określonymi w ust. 2 

i 3 cyt. ustawy. W gminach, w których nie dokonano aktualizacji 

planów miejscowych utraciły one ważność. Ustawa ta wprowadzała 

jednak obowiązek uchwalenia Studium, które nie stanowi prawa 

miejscowego. Do tej pory w przypadku wielu gmin Studium jest 

jedynym dokumentem z zakresu planowania przestrzennego. Wówczas 

następuje pewien dualizm systemu planowania przestrzennego. 

Z jednej strony realizowana jest polityka przestrzenna gminy 

w oparciu o Studium, z drugiej strony odbywa się realizacja 

zabudowy w oparciu o decyzje administracyjne, które nie muszą być 

zgodne z przesądzeniami planistycznymi Studium. 

W kontekście decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu oraz fenomenu rozlewania się zabudowy (urban sprawl) warto 

zwrócić uwagę na jeszcze jeden mechanizm prawny, który z pewnością 

miał wpływ na dekoncentrację zabudowy. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w okresie 2004-2013 tj. na podstawie art. 7 ust. 2 

pkt 1) Ustawy z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266)44 obszar nie 

przekraczający 0,5 ha nie wymagał zgody Ministra właściwego 

ds. gruntów rolnych na ich przekształcenie na cele nierolne. 

W konsekwencji, w okresie tym tereny rolne mogłoby być wyłączane 

z produkcji rolnej na cele inwestycyjne z pominięciem procedury 

uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia terenu na cele nierolnicze 

będącej elementem procedury sporządzania planu miejscowego. 

Rozlewanie zabudowy spowodowane tworzeniem pojedynczej, 

                         
44 Zapis ten wykreślono wraz z ogłoszeniem Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o zmianie 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. poz. 503). 



107 

rozproszonej zabudowy przekłada się z kolei na wolumen terenów 

inwestycyjnych we wspomnianych bilansach do Studium. W myśl art. 4 

pkt 30) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78) przez obszar zwartej zabudowy 

rozumie się “obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych 

krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po 

zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, 

jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m”. 

W orzecznictwie sądowym często podnosi, że nie wymaga uzyskania 

zgody ministra właściwego ds. rozwoju wsi przeznaczenie na cele 

nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne 

klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki: 

a/ co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu 

zawiera się w obszarze zwartej zabudowy; b/ położone są 

w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki 

budowlanej w rozumieniu przepisów odrębnych; c/ położone są 

w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej 

w rozumieniu przepisów odrębnych; d/ ich powierzchnia nie 

przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, 

czy stanowią kilka odrębnych części (por. wyrok WSA w Krakowie 

z dn. 14 marca 2018 r. sygn. akt II SA/Kr 8/18; wyrok WSA w Poznaniu 

z dn. 16 maja 2018 r. sygn. akt IV SA/Po 217/18; wyrok WSA w Gdańsku 

z dn. 20 lutego 2019 r. sygn. akt II SA/Gd 651/18). 

Kurczenie się miast jest zjawiskiem, które pozornie 

zaprzecza możliwości dalszego rozwoju przestrzennego miast 

będących w kryzysie. Przytoczona literatura wskazuje jednak na 

obecność procesu suburbanizacji miast kurczących się, zarówno 

krajów bloku postsowieckiego jak i krajów rozwiniętych. Czy jednak 

zjawisko suburbanizacji lub rozlewania się dotyczy polskich miast 

kurczących się? Jeśli tak, to w jakiej skali? 
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4/ Diachroniczność procesu 
kurczenia się, czyli “shrinkage 

sprawl” (rozlewanie miast 
kurczących się) 

Można odnieść wrażenie, że ambiwalencja definiuje fenomen 

kurczenia się miast w odróżnieniu do klasycznego upadku miast. 

Z jednej strony kryzys gospodarczy, wysoki poziom emigracji, 

wzrost odsetka pustostanów i utrzymujący się trend ujemnego 

przyrostu naturalnego a z drugiej strony rozwój terenów zabudowy 

podmiejskiej są dowodami na wspominaną ambiwalencję tego fenomenu. 

Spadek gęstości zaludnienia jako trend obserwowany 

w Niemczech jest szczególnie widoczny w okresie 1996-2000. 

H. Gatzweiler (i in. 2003) podaje dwie przyczyny tego procesu. 

Po pierwsze wyznaczanie nowych terenów inwestycyjnych, a tym samym 

ekspansja przestrzenna miast. Jest to związane z koniecznością 

zapewnienia wymaganych współczynników zabudowy oraz wysokiej 

jakości przestrzeni. Należy zaznaczyć rosnące wymagania parametrów 

zabudowy, zarówno użytkowej budynków jak i terenów publicznych 

w przeliczeniu na mieszkańca. Ponadto widoczny jest spadek liczby 

ludności i kurczenie się rynku pracy, które w skrajnych przypadkach 

może prowadzić do zanikania miasta. H. Nuissl i D. Rink (2005) 

wprost nazywają ten proces “produkcją rozlewania się miast”, które 

nastąpiło w dobie transformacji systemowej i której towarzyszyło 

kurczenie się miast. We wschodnich Niemczech proces rozlewania się 

zabudowy był zapoczątkowany przez zabudowę o funkcji przemysłowej 

i usługowej, dopiero drugim etapem była klasyczna suburbanizacja 

mieszkaniowa. Była ona związana z normalizacją kryzysu doby 

transformacji systemowej i wzrostowi zamożności społeczeństwa 

(Nuissl, Rink 2005). Podobne wnioski można wyciągnąć w kontekście 

pozostałych krajów postsocjalistycznych. Warto zauważyć, 

że zabudowę podmiejską, zarówno komercyjną jak i mieszkaniową, nie 
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cechowało już skupienie o którym pisał M. Castells (por. Castells 

1978: 48-49). Widoczna jest silna dekoncentracja i rozdzielenie 

przestrzenne tych dwóch funkcji, pogłębiające efekt rozlewnia 

zabudowy. 

Na czym polega fenomen rozlewania miast kurczących się? 

S. Siedentop i S. Fina (2008: 1) przedstawili w swoich badaniach 

bardzo istotną kwestię, “czy problem rozlewania się miast ustaje 

z końcem rozwoju miast?” Uniwersalne staje się twierdzenie, że wraz 

ze spadkiem gęstości zaludnienia wzrastają koszty, utrzymania 

i rozwoju obszarów zurbanizowanych. Kontynuując ten wątek za 

autorami, powinna być to przesłanka kwestionująca fenomen 

rozlewania miasta kurczącego się, szczególnie, że w mieście tym 

następuje: a/ utrzymanie negatywnych trendów demograficznych 

prowadzących do spadku liczby mieszkańców a w efekcie spadku popytu 

na zasób mieszkaniowy, b/ konkurencja między gminami ościennymi 

w celu przyciągnięcia nowych mieszkańców wsparta przez 

przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych, c/ faworyzacja 

inwestycji typu “greenfiled”45 nad poprzemysłowymi (brownfield) 

oraz d/ silna preferencja zabudowy o niskiej intensywności 

zabudowy w terenach podmiejskich przy niskich cenach gruntu 

(Siedentop, Fina 2008; 2010). 

Badacze wyróżniają trzy etapy tego fenomenu. “W pierwszym etapie, 

zwanym <<rozlewaniem się wzrostu>> (growth sprawl), roczne wskaźniki 

wzrostu, liczby ludności i [wolumenu] obszarów zurbanizowanych są 

dodatnie, a wzrost miasta przewyższa wzrost liczby ludności. Etap 

drugi, zwany <<nadmiernym rozrostem>> (excessive sprawl), 

charakteryzuje się rosnącą nierównowagą wzrostu miasta i liczby 

ludności. Następuje załamanie wzrostu liczby ludności, natomiast 

wzrost obszarów zurbanizowanych pozostaje na wysokim poziomie. Etap 

trzeci, zwany <<rozlewaniem miasta kurczącego się>> (shrinkage 

                         
45 obszary niezainwestowane, które wymagają uzbrojenia w infrastrukturę. 
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sprawl) wskazuje na spadek populacji miasta, któremu towarzyszy 

spadek poziomu wskaźników rozwoju” (Siedentop, Fina 2008: 3).  

Rozlewanie miast kurczących się (Ryc. 8, s. 110) jest zjawiskiem, 

na który składają się dwa procesy. Po pierwsze dochodzi do 

perforacji struktury przestrzennej miasta kurczącego się w wyniku 

negatywnych przemian (zob. urban blight). Z drugiej strony zachodzi 

koncentracja rozwoju przestrzennego poprzez m.in. suburbanizację 

mieszkaniową i przemysłową, następuje zmiana w gęstości 

zaludnienia w regionie. Analizę powyższego fenomenu autor 

przeprowadził poprzez: a/ delimitację ośrodków kurczących się 

w Polsce w oparciu o analizę wskaźnikową (zob. 2.B/ Typologia miast 

w Polsce pod względem występowania procesu kurczenia się miast 

i rozlewania zabudowy miast kurczących się, s. 93) oraz b/ analizę 

zmiany zagospodarowania w Polsce w okresie 1990-2018 na podstawie 

CORINE land cover (CLC) (zob. 4.A/ Rozlewanie miast kurczących się 

w Polsce, s. 111).  

 

 

Ryc. 8/ Mechanizm rozlewania się miast kurczących wg. 
S. Siedentop i S. Fina. Źródło: Siedentop S., Fina S., 2010, 
Urban sprawl beyond growth: the effect of demographic change on 
infrastructure costs, Metropolis “Flux” 79/80 (2010), s. 92. 
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Komentarzem należy opatrzyć metodę wykorzystaną w badaniach przez 

S. Siedentop-a i S. Fin-ę (2008; 2010). Autorzy posłużyli się 

siatką o powierzchni pola 10 km kw., w których zaprezentowano 

zmianę zjawisk świadczących o procesie rozlewania miast kurczących 

się. W tym celu przeprowadzili analizę bazującą na 6 wskaźnikach: 

a/ spadek liczby ludności, b/ nowe tereny inwestycyjne na 

100 km kw. powierzchni, c/ gęstość zabudowy nowe budynki 

nieszklane na hektar nowej zabudowy, d/ udział zabudowy 

jednorodzinnej, e/ indeks obciążenia demograficznego, f/ udział 

osób w wieku 25-50 lat na 1000 mieszkańców (Siedentop, Fina 2008; 

2010). Warto zaznaczyć, że omówione wskaźniki są zbieżne z tymi, 

które przyjmuje się w dyskursie naukowym podczas badania zjawiska 

kurczenia się miast.  

4.A/ Rozlewanie miast 
kurczących się w Polsce 

Wstępna analiza zagadnienia rozlewania się zabudowy świadczy 

o tym, że zjawisko to w analizowanym okresie 1990-2018 dotyczy 

zasadniczo ogółu miast w Polsce. Obszary zurbanizowane zwiększyły 

swój wolumen niespełna dwukrotnie, z 7,55 tys. km kw. w 1990 roku 

do 15,07 tys. km w roku 2018. Zasób terenów rolnych w wyniku zmiany 

ich funkcji na cele nierolnicze zmniejszył się w tym okresie 

o 17 tys. km kw. (Tab.4, s. 113). Niekiedy fenomen urbanizacji 

terenów rolny określa się mianem urbanistyki “narolnej” czy 

“łanowej” z uwagi na brak wtórego podziału gruntów rolnych pod 

inwestycje (zob. Kusiak 2017, Śleszyński i in. 2018d). Warto 

zaznaczyć, że w okresie tym widoczna była negatywna dynamika 

przyrostu naturalnego w skali kraju.  

Jak wynika z badań PAN w okresie 2004-2016 poziom pokrycia planami 

miejscowymi wzrósł z 17,2% do 30,2%. Badacze podkreślają, że przy 

pokryciu planistycznym kraju nieprzekraczającym ⅓ powierzchni 



112 

kraju wolumen terenów inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniową 

w uchwalonych planach wynosił 11 tys. km kw. (Śleszyński i in. 

2018b). Jest to ponad 3,5% powierzchni kraju, przy czym obecnie 

grunty zainwestowane w skali kraju zajmują ponad 4,8%, czyli 

wolumen 15 tys. km kw. Ta dysproporcja między danymi CORINE za rok 

2018 a obliczeniami zespołu P. Śleszyńskiego wskazują na istotną 

nadpodaż terenów inwestycyjnych, pomimo już dostrzegalnego procesu 

rozlewania się zabudowy. Zgodnie z ich obliczeniami w dokumentach 

Studium w 2015 r. pod zabudowę mieszkaniową przewidziano wolumen 

23,09 tys. km kw., czyli 12,4% powierzchni kraju (Śleszyński i in. 

2018a). Jest to o tyle ważne wskazanie, że Studia są obowiązkowymi 

dokumentami planistycznymi sporządzonymi przez gminy i pokazują 

one skalę terenów potencjalnie inwestycyjnych. Zaznaczyć należy, 

że w związku z procedurą wnioskowania o zmianę przeznaczenia gruntu 

na cele nieleśne i nierolnicze ich wolumen może ulec zmniejszeniu. 

Nie wyklucza to jednak możliwości realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego w oparciu o decyzję administracyjną o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, która nie będzie zgodna z aktem 

kierownictwa wewnętrznego gminy jakim jest Studium. Mając na uwadze 

dane o istniejącym zagospodarowaniu na podstawie inwentaryzacji 

CLC z 2018 r. w Studiach przewidziano ponad 2,5 krotne powiększenie 

już istniejących terenów inwestycyjnych na cele mieszkaniowe. 

W przypadku stanu terenów zainwestowanych w 1990 r. byłby to 

pięciokrotny wzrost... 
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oznaczenie terenu 

1990 2018 
zmiana w stosunku do 

roku 1990 

pow.  
/km kw./ 

% pow. 
kraju 

pow.  
/km kw./ 

% pow. 
kraju 

pow.  
/km kw./ 

zmiana 

tereny zurbanizowane 7 555,72 2,42% 15 071,25 4,82% +7 515,52 +99,47% 

tereny przemysłowe i 
usługowe 952,58 0,30% 1 331,44 0,43% +378,86 +39,77% 

pozostałe tereny 
zainwestowane 1 436,38 0,46% 2 289,84 0,73% +853,45 +59,42% 

tereny rolne 194 889,40 62,33% 177 883,13 56,89% -17 006,27 -8,73% 

tereny leśne 91 650,85 29,31% 100 036,60 31,99% +8 385,75 +9,15% 

tereny podmokłe, wody 
płynące i wody 

stojące 16 210,07 5,18% 16 082,75 5,14% -127,31 -0,79% 

suma tereny 
zainwestowane 9 944,68 3,18% 18 692,52 5,98% +8 747,83 +87,96% 

suma tereny 
niezainwestowane 302 750,32 96,82% 29 4002,48 94,02% -8 747,83 -2,89% 

Powierzchnia kraju przyjęta zgodnie z danymi GUS na 2018 tj. 312 695 km kw. 

 
Tab.4/ Bilans terenów za okres 1990-2018 na podstawie CLC 2018 dla Polski. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CORINE Land Cover za rok 
1990 i 2018, dane dostępne online: land.copernicus.eu (dostęp 28.12.2019). 

 

Dyskusji należy poddać dokładność bilansów sporządzonych na 

podstawie CLC. Zaprezentowane dane pokazują przeszacowanie danych 

CLC w stosunku do oficjalnych danych zapewnionych przez GUS (Tab.5, 

s. 114). Wynika to ze metody badania zmian zagospodarowania terenu 

i interpolacji funkcji danego poligonu przestrzennego, który 

w przypadku CLC wynosi 25 ha. Pomimo przeszacowania terenów 

zurbanizowanych o niespełna 9 pkt % wyniki CLC pokrywają się 

z dotychczasowymi opracowaniami w tym zakresie (por. Kowalewski 

2013; Śleszyński i in. 2019).  
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przeznaczenie terenu 

GUS BDL, 2018 CLC 2018 
współczynnik błędu 
CLC 2018 w stosunku 

do danych GUS 

pow.  
/km kw./ 

% pow. 
kraju 

pow.  
/km kw./ 

% pow. 
kraju 

pow.  
/km kw./ 

zmiana 
pkt % 

 tereny zainwestowane 17 152,46 5,49% 18 692,52 5,98% +1 540,06 +8,98% 

 tereny niezainwestowane 289 626,80 92,62% 294 002,48 94,02% +4 375,68 +1,51% 

 

Tab.5/ Zestawienie bilansu terenów na podstawie GUS i CLC na rok 2018. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CORINE Land Cover za rok 
2018, dane dostępne online: land.copernicus.eu (dostęp 28.12.2019) oraz 
GUS za rok 2018, dane dostępne online: bdl.stat.gov.pl (dostęp 
04.01.2020). 

 

Przedstawione dane mogą posłużyć jako argument 

potwierdzający istnienie tzw. “paradygmatu wzrostu”, rozumianego 

przez autora w kontekście praktyki planistycznej, jako nadpodaż 

terenów inwestycyjnych w stosunku do realnego zapotrzebowania. 

Kolejnym sposobem walidacji tej hipotezy jest przedstawienie czy 

wokół miast kurczących dochodzi do zjawiska rozlewania się zabudowy 

(shrinkage sprawl) (Ryc. 9, s. 115) 46. W tym celu analizie poddano 

zbiór miast kurczących się47. Szczegółowe dane w postaci bilansu 

terenu są zawarte jest w Aneks 2/ Bilans zagospodarowania terenów 

w obszarach funkcjonalnych miast kurczących się w Polsce (zob. 

s. 197).  

                         
46 analiza skali zjawiska w oparciu o podział terytorium kraju na poligony o rozm. 
10 km x 10 km, zmiana przyrostu terenów obliczona w pkt. procentowych w stosunku 
do roku bazowego 1990. Klasyfikacja opracowana zgodnie z metodą delimitacji 
wskaźnikowej (zob. Tab.5, s. 114). 
47 n=159 miast (w tym miasta małe, średnie i duże). 
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Ryc. 9/ Zmiana udziału pow. Zurbanizowanej w okresie 1990-2018. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CORINE Land use. 

 

Poprzez zjawisko rozlewania miast kurczących się (shrinkage 

sprawl) autor rozumiane większą dynamikę rozwoju terenów 

mieszkaniowych w obszarze funkcjonalnym miasta niż w samym mieście 

kurczącym się w badanym okresie. Obszar funkcjonalny miast został 

określony przez autora jako gminy ościenne, bezpośrednio 

graniczące z danym miastem. Do obszaru funkcjonalnego miasta 

kurczącego się nie zalicza się ośrodków wyższego rzędu 

(tj. odpowiednio w przypadku miast średnich wyklucza się miasta 

duże a w przypadku miast małych, miasta średnie i duże). Wyjątek 

stanowi Górnośląski Okręg Przemysłowy, który z uwagi na charakter 

powiązań funkcjonalno-przestrzennych stanowi homogeniczną 

jednostkę. Na potrzeby autorskich obszar funkcjonalny przyjęto 
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zgodnie z delimitacją R. Krzysztofika i J. Rungego (2011) badań 

miasta kurczące się wskazane jako rdzeń GOP-u i ich48. Autor 

zaznacza, że celem pracy nie jest delimitacja obszarów 

funkcjonalnych miast kurczących się, a jedynie badanie kontekstu 

regionalnego rozwoju przestrzennego tych miast. 

W grupie miast małych niespełna 12% spośród miast kurczących się 

doświadcza zjawiska rozlewania się zabudowy. Widoczny jest 

silniejszy trend wzrostowy samych miast i niższa dynamika rozwoju 

w gminach ościennych tj. w 21% miastach małych. W przypadku miast 

średnich rozkład próby jest zrównoważony, rozlewające miasta 

kurczące się stanowią 30% podobnie jak miasta kurczące się 

odnotowujące silniejszy rozwój przestrzenny w ich granicach. 

Miasta charakteryzujące się największą dynamiką rozlewania się 

zabudowy położone są w Sudeckim Okręgu Przemysłowym. W badanym 

okresie wolumen terenów mieszkaniowych w Lubaniu zwiększył się 

o niespełna 20 pkt %, gdy w gminach ościennych powierzchnia terenów 

mieszkaniowych wzrosła o niespełna 330 pkt %. Jest to miasto 

cechujące się najsilniejszym natężeniem badanego fenomenu (Ryc. 

10, s. 117). Kolejne ośrodki o wysokiej dynamice rozlewania 

w warunkach kurczenia się miast to Bolesławiec, odpowiednio 

6,5 pkt % wzrostu terenów mieszkaniowych w mieście i 240 pkt % 

w strefie funkcjonalnej (Ryc. 11, s. 118) oraz Nowa Ruda, 

odpowiednio 25,9 pkt % w mieście i 130,4 pkt % w gminach 

ościennych. Równie wysokie natężenie rozlewania się zabudowy jest 

widoczne w Szczytnie (Ryc. 12, s. 118), na terenie którego wzrost 

terenów inwestycyjnych w okresie 1990-2018 zwiększył się o niecałe 

15 pkt % a w jego obszarze funkcjonalnym o prawie 140 pkt %. Wśród 

kurczących się miast średnich, 9 ośrodków wykazuje wyższą dynamikę 

wzrostu niż ich obszar funkcjonalny. Należy tutaj wymienić 

Jastrzębie Zdrój i Andrychów, które cechuje najwyższa dynamika 

rozwoju przestrzennego miasta. Odpowiednio w Jastrzębiu-Zdrój 

                         
48 Por. z badanami na temat przemian strukturalnych GOP-u w kontekście jego 
organizacji przestrzennej (Gasidło 2004, 2007; Kafka 2019).  
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tereny inwestycyjne zwiększyły się o 67,6 pkt % i 147,8 pkt % 

w Andrychowie. Ich obszary funkcjonalne cechował przeciętny poziom 

rozwoju. 

 

Ryc. 10/ Rozlewanie miasta kurczącego się, Lubań. 
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Ryc. 11/ Rozlewanie miasta kurczącego się, Bolesławiec. 

Ryc. 12/ Rozlewanie miasta kurczącego się, Szczytno. 
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W porównaniu z pozostałymi grupami miast, te największe, powyżej 

100 tys., cechuje znaczne spowolnienie rozwoju przestrzennego 

w stosunku do ich obszarów funkcjonalnych. Zarówno Wałbrzych, 

Łódź, Częstochowa i Słupsk cechuje znacznie niższy przyrost 

terenów mieszkaniowych niż w ich obszar oddziaływania. W mieście 

Wałbrzych w okresie 1990-2018 odnotowano wzrost terenów 

mieszkaniowych o niespełna 4 pkt %, gdy w gminach ościennych ich 

udział zwiększył się o 63 pkt % (Ryc. 14, s. 120). Najwyższy 

przyrost w badanej grupie dotyczy gmin w obszarze funkcjonalnym 

Częstochowy (Ryc. 13, s. 120), o niespełna 70 pkt %. Na terenie 

miasta przyrost terenów inwestycyjnych wyniósł prawie 30 pkt % 

w analizowanym okresie. W przypadku Częstochowy, w ostatnich 

latach zaznacza się większa dynamika negatywnych trendów z zakresu 

migracji i wskaźnika starości demograficznej. Warto zaznaczyć, 

że przyrosty obszarów funkcjonalnych dużych miast kurczących się 

nie osiągają tak wysokich wartości jak w przypadku kurczących się 

miast średniej wielkości i małych. 
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Ryc. 13/ Rozlewanie się miasta kurczącego, Częstochowa. 

Ryc. 14/ Rozlewanie miasta kurczącego się, Wałbrzych. 
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Ryc. 15/ Rozwój przestrzenny miast kurczących się w Górnośląskim Okręgu 
Przemysłowym. 
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Rozlewanie się zabudowy jest zjawiskiem powszechnym 

w Polsce. Jednak w przypadku miast kurczących się nie można 

jednoznacznie stwierdzić, że kurczeniu się miast towarzyszy 

również rozlewanie się zabudowy, w szczególności miast małych 

i średnich. Jednak teza ta jest bardziej aktualna w przypadku 

rozwoju przestrzennego kurczących się miast dużych. Jednoznacznie 

można tutaj stwierdzić, że gminy ościenne miast dużych odnotowały 

znacznie większą dynamikę wzrostu czy wręcz rozlewania się zabudowy 

niż kurczące się miasto centralne - z wyłączeniem GOP-u (Ryc. 15, 

s. 121). Pod względem rozwoju zabudowy mieszkaniowej obszar GOP-u 

cechuje niska dynamika49. Mamy tutaj do czynienia z kurczeniem się 

przestrzennym w skali regionu, jednak w odniesieniu do 

poszczególnych miast kurczących się dynamika aspektu 

przestrzennego tego fenomenu nie jest jednoznaczna. Dominują 

miasta o bardzo niskiej dynamice, takie jak Ruda Śląska, Chorzów 

i Piekary Śląskie. Niską dynamikę wykazują Świętochłowice 

i Siemianowice Śląskie. Można stwierdzić, że wspomniane pięć miast 

kurczących się charakteryzujących się niską lub bardzo niską 

dynamiką rozwoju zabudowy mieszkaniowej doświadczyło w badanym 

okresie rzeczywistego kurczenia się, które obejmuje region GOP-u. 

Z drugiej strony na terenie GOP-u obecne są miasta kurczące się 

o wysokiej dynamice rozwoju przestrzennego którymi są Zabrze 

i Sosnowiec. Prowadzenie analizy dla GOP-u jest o tyle trudne, 

że rozwój przestrzenny tego konglomeratu miast jest determinowany 

przez funkcję górniczą i przemysłową a struktura morfologiczna 

miasta nie zawsze pozwala na jego dalszy rozwój. Zasadne jest 

wówczas pytanie o granicę progu rozwoju przestrzennego 

poszczególnych miast regionu… 

Dynamika rozwoju przestrzennego miast dużych nie jest tak istotna 

jak w przypadku miast małych i średnich wykazujących zjawisko 

“shrinkage sprawl-u”. Rozlewanie się miast jest co prawda 

                         
49 W ujęciu regionalnym zjawiska, tj. obszaru funkcjonalnego w grupie miast średnich 
jest to dynamika „niska” a w grupie miast dużych ta dynamika jest klasyfikowana 
przez autora jako „bardzo niska”. 
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zjawiskiem powszechnym w Polsce, jednak nie wszystkie miasta 

kurczące się dotknięte są tym fenomenem. Świadczy to wówczas 

o rzeczywistym kurczeniu się miasta. Przedstawione ryciny wskazują 

na jeszcze jeden interesujący fakt. Nowe skupiska zabudowy powstałe 

w okresie 1990-2018 posiadają charakter zabudowy ulicowej, będące 

układami złożonymi z wielu kształtów liniowych wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych.  

Odnosząc się do fenomenu „pozornego” i „rzeczywistego” 

kurczenia się miast (por. Kantor Pietraga 2014) można wskazać 

następującą typologię. Odsetek miast podlegających rzeczywistemu 

kurczeniu się w wymiarze przestrzennym wynosi 13,2% (21 miast) 

ze 159 wyróżnionych przez autora. Są to miasta poniżej 100 tys. 

mieszkańców, w których dynamika rozwoju przestrzennego miasta oraz 

jego obszaru funkcjonalnego była niska lub bardzo niska. Należy 

tutaj wymienić dwa miasta, które najlepiej obrazują opisywane 

zjawisko, jest to Kędzierzyn-Koźle i Knurów. Niespełna ¾ z 21 miast 

(15 miast) charakteryzujących się rzeczywistym kurczeniem 

w aspekcie przestrzennym to miasta małe, poniżej 20 tys. 

mieszkańców. Zasadniczo, położone są w Polsce południowo-

zachodniej, głównie są to miasta woj. Opolskiego (6 miast)  

i SOP-u (4 miasta). 

Podejmując dalszą analizę aspektu przestrzennego kurczenia się 

warto zaznaczyć zależność tego fenomenu w Polsce i zagranicą. 

Suburbanizacja jest jednym z czynników kurczenia się miast, 

podobnie jak w omawianych uprzednio przypadkach zagranicznych, 

głównie amerykańskich i części miast byłego NRD. Rodzi to 

implikacje dotyczące podejścia projektowego w Polsce. Przemiany 

przestrzenne doby transformacji systemowej oraz systemu planowania 

przestrzennego wpłynęły na dopuszczenie do występowania zjawiska 

rozlewania się zabudowy (por. „paradygmat wzrostu”). 

W konsekwencji szereg miast doświadczył drenażu podstawy 

finansowej, tracąc mieszkańców, zarówno w wyniku naturalnych 
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przemian demograficznych jak i migracji mieszkańców poza ośrodek 

centralny. 

 

Znając skalę i kontekst zjawiska kurczenia się miast w Polsce 

warto zastanowić się jak zarządzać zjawiskiem kurczenia się miast, 

któremu towarzyszy rozlewanie zabudowy i zjawisko suburbanizacji. 

Kolejną część dysertacji można traktować jako formę rekomendacji 

i przeglądu doświadczeń zarządzania kurczeniem się miast, 

omówionych na przykładzie miast niemieckich. 
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INTERWENCJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“There are civilizations, but only one urbanization” 

/ Jest wiele cywilizacji, ale tylko jedna urbanizacja / 

H. Tisdale  
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Celem drugiej części rozprawy doktorskiej była refleksja nad 

zarządzaniem procesem kurczenia się miast, jako jednego z przejawów 

urbanizacji. Poznanie mechanizmów działania samego zjawiska, 

zaprezentowane w pierwszej części pracy, pozwala na zrozumienie 

przyjętych programów i polityk oraz poszczególnych instrumentów 

i działań. Jest to o tyle ważne, że w odmienny sposób na świecie 

poszczególni włodarze miast, politycy, organy odpowiedzialne za 

politykę miejską (społeczną, ekonomiczną oraz przestrzenną) 

starają się odpowiedzieć na fenomen kurczenia. Warto podkreślić, 

że brak odpowiedzi lub też negowanie i bagatelizowanie tego 

fenomenu jest jedną z form “zarządzania” nim (por. Hospers 2014). 

W tej części pracy omówiona została zmiana podejścia do planowania 

miast niemieckich, przemian systemu w obliczu zjawiska kurczenia. 

Jest to próba sformułowania rekomendacji w oparciu o zaprezentowane 

przykłady działań i instrumentów urbanistyki. 

“Czy możemy bawić się z kurczeniem, aby rozegrać kurczenie 

się [miast]?” kieruje otwarte pytanie F. von Borries w jednym ze 

swoich esejów (von Borries 2006). W pustoszejących miastach 

i nadmiarze budynków pojawia się miejsce na symulację, 

prototypowanie, testowanie nowych, alternatywnych rozwiązań. 

Z jednej strony, wysiłki badaczy skupione są wokół definicji 

procesu kurczenia, poznania mechanizmów jego funkcjonowania 

i trajektorii rozwoju. Samo kurczenie się miast, niezależnie od 

jego charakterystyki pozwala na ponowne zdefiniowanie miasta. 

Redefinicja miasta może dotykać każdego z jego wymiarów, a przede 

wszystkim stworzenia spójnej wizji miasta, która będzie 

realizowana przy zrozumieniu potrzeby zmiany przez magistraturę 

i mieszkańców. Jest to konsekwencja zrozumienia uwarunkowań 

kurczenia, odpowiedzi na dotychczas niezrealizowane potrzeby, 

niedoskonałości miasta. Z potrzeby stworzenia nowej wizji miasta 

wyrasta również sposobność wzmacniania wspólnoty lokalnej, 

społeczności związanej z miejscem, która jest odpowiedzialna za 

właściwy jego kształt i rozwój.  
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Kurczenie się miast powinno być istotnym wyzwaniem dla 

urbanistów i architektów. Poddaje w wątpliwości sens dalszego 

rozwoju miasta kurczącego zorientowanego na wzrost. Znane 

instrumenty planistyczne wymagają weryfikacji, miasto poddawane 

jest restrukturyzacji a nie jak dotychczas odnowie. Dlatego, 

w pewnym sensie, wymusza to odwrócenie logiki projektowej, od 

kompozycji do dekompozycji układu przestrzenno-funkcjonalnego 

miasta, od konstrukcji do racjonalnej destrukcji tkanki. Mając na 

uwadze doświadczenia niemieckie i amerykańskie, rolą planistów 

w miastach kurczących się jest ich zmniejszenie (downsizing) 

i dopasowanie do nowych potrzeb zmniejszenia populacji. 

5/ Formy i zakres działań, czyli 
typologia interwencji 

Przegląd instrumentów zarządzania procesem kurczenia się 

miast jest próbą syntetycznego przedstawiania wybranych sposobów 

zarządzania tym fenomenem na świecie. Z uwagi na skalę tego 

zjawiska w USA, które dotknęło 35% miast amerykańskich (zob. Hartt 

2019) czy w Niemczech, gdzie wymiar demograficzny kurczenia się 

dotyczy 61% miast (zob. Wiechmann, Wolff 2014) te dwa kraje 

wypracowały szereg instrumentów i polityk. Szczególnie 

interesujące, w kontekście tej pracy badawczej są doświadczenia 

niemieckie, które pokazują ewolucję podejścia do zarządzania 

procesem kurczenia się miast. W szczególności, że ewolucja ta 

dotyczyła również zmiany podejścia do systemu planowania 

przestrzennego. 
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Dotychczasowy, międzynarodowy przegląd instrumentów 

zarządzania kurczeniem się miast przeprowadzony został przez 

P. Oswalt-a (2006) oraz D. Rink-a (i in. 2012), T. Stryjakiewicza 

(2014), a także I. Paun Constantinescu (2019b). Badania te wskazały 

kilka grup instrumentów zarządzania procesem kurczenia się miast. 

Można tutaj wymienić: instrumenty miękkie zorientowane na 

integrację społeczności lokalnej; instrumenty finansowe 

wspierające rozwój ekonomiczny; te z zakresu odnowy miasta 

i rehabilitacji zasobu mieszkaniowego; wsparcia finansowego 

samorządów; planistyczne i gospodarki przestrzennej (Rink i in. 

2012b; Döringer i in. 2019) (Tab.6, s. 129). Na podstawie 

dokonanego przeglądu literatury oraz istniejących już typologii 

można zaprezentować następujący podział instrumentów kurczenia się 

składający się z ośmiu grup instrumentów: urbanistyka, gospodarka 

gruntami i narzędzia finansowe, mieszkalnictwo i odnowa miasta, 

wyburzenia i wygaszanie infrastruktury, wsparcie rozwoju 

gospodarczego, zielona i niebieska infrastruktura oraz inwestycje 

turystyczne oraz kulturalne – projekty flagowe a także działania 

oddolne i użytkowanie tymczasowe. 
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Grupa instrumentów Rink i in., 2012 Döringer S. i in., 2019 

Urbanistyka Normatywy, dokumenty 
planistyczne 

brak 

Gospodarka gruntami i 
narzędzia finansowe 

Regulacje finansowe i 
wsparcie finansowe, 
użytkowanie kontraktowe 

Gospodarka gruntami 

Mieszkalnictwo i odnowa 
miasta 

Mieszkalnictwo Odnowa miejska 
i mieszkalnictwo 

Wyburzenia i wygaszanie 
infrastruktury 

Infrastruktura techniczna Zarządzanie systemem 
transportowym, 
wyburzenia zasobu 
mieszkaniowego 

Wsparcie rozwoju 
gospodarczego 

Zachęty finansowe, 
przedsiębiorczość i wsparcie 
rynku pracy 

Przedsiębiorczość 
i innowacyjność, 
dywersyfikacja bazy 
ekonomicznej oraz 
inwestycje zagraniczne 
(FDI), reorganizacja 
systemu edukacyjnego 

Zielona i niebieska 
infrastruktura 

brak Poprawa jakości 
środowiska 

Inwestycje turystyczne 
oraz kulturalne – projekty 
flagowe 

Infrastruktura społeczna 
oraz spójność społeczna 

Spójność społeczna, 
srebrna ekonomia, 
odnowa w zakresie 
kultury i turystyki 

Działania oddolne 
i użytkowanie tymczasowe 

Komunikacja (wydarzenia) Inicjatywy oddolne 

Tab.6/ Zestawienie typologii instrumentów zarządzania procesem kurczenia 

się miast na świecie. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rink i in. 

2012b oraz Döringer i in. 2019. 

 

Instrumenty zarządzania procesem kurczenia się miast 

stosowane są często w połączeniu z innymi, w ramach określonej 

polityki, działania lub projektu. Kluczowy jest efekt synergii, 

nastawienie na interdyscyplinarne rozwiązanie problemu. W toku 

prowadzenia przeglądu literatury pojawiła się potrzeba 
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systematyzacji aparatu pojęciowego stosowanego w dyskursie 

naukowym oraz stworzenia typologii instrumentów służących 

zarządzaniu zjawiskiem kurczenia się miast, która przyjęła formę 

„przybornika” (Tab.7, s. 133). Pierwszym etapem tworzenia 

typologii było określenie, na podstawie literatury przedmiotu, 

kluczowych praktyk i instrumentów poddawanych dyskusji w dyskursie 

naukowym. Kolejno, analiza opisanych w literaturze studiów 

przypadku pozwoliła na identyfikację głównych obszarów interwencji 

(grup instrumentów). Wstępna analiza wskazała szeroko pojętą grupę 

opracowań planistycznych, koncepcji rozwoju i sektorowych polityk 

miejskich oraz instrumentów prawnych (Urbanistyka), kolejna 

obejmowała zarządzenie nieruchomościami oraz stymulowanie 

gospodarki gruntowej poprzez mechanizmy finansowe oraz prawno-

instytucjonalne (Gospodarka gruntami i narzędzia finansowe). 

Odnośnie zasobu nieruchomości stosowano dwa podejścia, po pierwsze 

z zakresu rehabilitacji budynków, rewitalizacji w wymiarze 

przestrzennym i społecznym (Mieszkalnictwo i odnowa miasta), po 

drugie ograniczania zasobu pustostanów, budynków cechujących się 

złym stanem technicznym a także usuwania nieczynnej, zbyt 

rozbudowanej infrastruktury (Wyburzenia i wygaszanie 

infrastruktury). Z aspektem przestrzennym zarządzania kurczeniem 

się miast były związane instrumenty stosowane w celu wykorzystania 

nieużytków oraz terenów po wyburzeniach substancji miejskiej. Ich 

celem było zmniejszenie gęstości zabudowy oraz tworzenie nowych 

przestrzeni zielonych, często w formie spójnych systemów 

poprawiających jakość środowiska (Zielona i niebieska 

infrastruktura). Stymulacja w zakresie wykorzystania i wzmocnienia 

potencjału lub tworzenia nowych inicjatyw będących osią rozwoju na 

danym obszarze często miała wymiar projektów flagowych, projekty 

te miały inicjować odnowę, integrując tkankę przestrzenną 

i społeczną miasta, pobudzając rozwój ekonomiczny (Inwestycje 

turystyczne i kulturalne – projekty flagowe). Jedną z ośmiu grup 

były instrumenty zorientowane na poprawę sytuacji gospodarczej 

oraz stymulowanie lokalnej ekonomii (Wsparcie rozwoju 
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ekonomicznego). Ostania grupa instrumentów zawiera szeroki katalog 

oddolnych, często jednostkowych, efemerycznych wydarzeń, projektów 

czy inicjatyw, będących efektem działań grup nieformalnych, 

mieszkańców lub instytucji (Działania oddolne i użytkowanie 

tymczasowe). Na podstawie zarysowanych grup instrumentów dokonano 

ich walidacji w oparciu typologie funkcjonujące w literaturze. 

Pierwsza wypracowana w ramach projektu „Shrink-Smart” pod 

kierownictwem D. Rink-a (i in. 2012) oraz druga, S. Döringer (i in. 

2019) zestawiająca doświadczenia Europejskie i Japońskie. 

Zaproponowana przez autora klasyfikacja instrumentów posiada 

charakter funkcjonalny według dziedzin i obszarów oddziaływania. 

Należy jednak zaznaczyć, że właściwe jest tworzenie typologii 

uwzględniającej ich formalną genezę, jako instrumentu będącego 

wynikiem działań oddolnych, nieformalnych (bottom-up) oraz 

odgórnych (top down), ugruntowanych prawie i realizowanych przez 

organy administracji państwowej. Dychotomia ta pozwala na 

zróżnicowanie instrumentów w zaproponowanych grupach, wśród 

programów mieszkaniowych można dokonać następującego zróżnicowania 

na zasadzie dychotomii: instrumenty organizacji „Haushalten e.V.” 

posiadają charakter oddolny, natomiast „domy za 1 euro” są 

programem realizowanym przez samorządy terytorialne miast 

włoskich. Kolejny podział, ze względu na genezę instrumentu dotyczy 

tego, czy jest on dedykowany dla miast kurczących się. Należy 

jednak zaznaczyć, że nie wszystkie państwa mierzące się z procesem 

kurczenia się miast wdrożyły polityki lub dedykowane narzędzia 

i instrumenty zarządzania tym procesem. Jako dobrą praktykę można 

wskazać Niemcy oraz USA, jednak zasadniczo w pozostałych państwach 

funkcjonują instrumenty zorientowane na rewitalizację obszarów 

miast, które mogą zostać użyte w celu restrukturyzacji miasta 

kurczącego się. 
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Grupa instrumentów Zagadnienia, instrumenty 

Urbanistyka Zintegrowana koncepcja rozwoju (INSEK)*, Zintegrowana 
Koncepcja Rozwoju Obszaru (SEKo)*, plany ogólne, obszary 
restrukturyzacji (Sanierungssatzung), Sektorowe plany 
rozwoju miasta (STEP), środki kompensacyjne 
(Ausgleichsmaßnahmen), umowa urbanistyczna 
(Städtebauliche Verträge), relokacja użytkowników 
(Baulandumlegung), konkursy na koncepcję urbanistyczno-
architektoniczne, Państwowy Plan Rozwoju (LEP) oraz 
Program zagospodarowania przestrzennego (LEPPro), 
Procedura porządku przestrzennego (ROV), Raporty 
podobszarów (Teilraumgutachten)*,  
zob. Ritter, Scholich 1999; Roding, Veith 2003; Höfer 
i in. 2004; Wiechmann, Beier 2004; Beier 2009; Kunz 
i in. 2009; Liebmann, Kühn 2010. 

Gospodarka gruntami 
i narzędzia finansowe 

Banki ziemi (land banks)*, instrumenty finansowe (KfW), 
inkubatory miejskie i urban laby, zakup lub przejęcie 
nieruchomości (Property acquisition / tax foreclosure 
auction)*, Macierz ewaluacyjna nieruchomości (Decision-
making matrix)*, Ulgi podatkowe i kredytowanie 
inwestycji modernizacyjnych (CITE / Inventitionszulage), 
zob. Dorożyńska 2007; Rugare, Schwarz 2008; Dewar 2009; 
Kildee i in. 2009; UT Urban Affairs Center 2009; 
Gostomski 2010; Alexander 2011; Fritsche 2011; Martinez-
Fernandez i in. 2012; Whittaker, Fitzpatrick 2016. 

Mieszkalnictwo i odnowa 
miasta 

Programy wspierające termomodernizację i rehabilitację 
zasobu mieszkaniowego, programy mieszkaniowe (mieszkanie 
za remont – Haushalten e.V.*, dom za 1 euro*), Program 
"przyjazne życie dla osób starszych" w Lipsku (WASta)*, 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego w Lipsku 
(LWF); 
zob. Kubis 2011; Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft 
GmbH; Haushalten; Ciuksza 2018; Locke 2019. 

Wyburzenia i wygaszanie 
infrastruktury 

Wyburzanie budynków i likwidacja nieczynnej 
infrastruktury (Rück*/Umbau, demolition), dopasowanie 
rozmiaru miasta do jego realnych potrzeb (rightsizing)*, 
Program promocji infrastruktury komunalnej (GA-Infra), 
Fundusz dekontaminacyjny*; 
zob. Oswalt 2006; Schilling, Logan 2008; Rink i in. 
2010; Hollander, Nemeth 2011; Gutachten im Auftrag des 
Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit des 
Freistaates Sachsen 2012; Haug 2012; Buddenbohm i in. 
2006; Altlastenfreistellung. 

Wsparcie rozwoju 
gospodarczego 

Parki technologiczne, strefy ekonomiczne, Regionalne 
plany rozwoju ekonomicznego (REK); 
zob. Fezer i in. 2006; Wex 2006; Rink i in. 2014; 
Mertins, Paal 2009; Wiechmann, Beier 2004.  
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Zielona i niebieska 
infrastruktura 

Działki obywatelskie, umowy koncesyjne na użytkowanie 
terenów zielonych i nieużytków miejskich, zalesianie, 
renaturalizacja krajobrazu, kształtowanie krajobrazu; 
zob. Akbar i in. 2007; Steglich 2010; Scurrell, Brückner 
2014; Schilling i in. 2006; Lee, Newman 2007; Kusińska 
2018. 

Inwestycje turystyczne 
i kulturalne – projekty 
flagowe 

Projekty flagowe na terenach poprzemysłowych, kampanie 
wizerunkowe, marketing terytorialny, Wystawa 
architektury współczesnej (IBA), Wystawy ogrodnicze 
(BUGA / IGA), menedżerowie kultury i zespoły zarządzania 
dzielnicą*; 
zob. BBR 2004; Theokas 2004; Kistner 2018;Wójcik, 
Młynarski 2016; Wójcik-Popek 2019; Oswalt 2013; Weidner 
i in. 2011, Garcia-Zamor 2013; Lipsk 2015. 

Działania oddolne 
i użytkowanie 
tymczasowe 

Wydarzenia, użytkowanie tymczasowe (Zwischennutzung)*, 
umowy licencyjne (Gestatungsvereinbarungen); 
zob. Overmayster 2006; Colomb 2012; Oswalt i in. 2013; 
Negru i in. 2016; Stan 2019; Rink, Gorbing 2019. 

*instrumenty dedykowane miastom kurczącym się lub stworzone na ich potrzeby. 

Tab.7/ Przybornik instrumentów oraz działań służących zarządzaniu 
kurczeniem się miast. Źródło: Opracowanie własne. 

6/ System planowania 
przestrzennego a proces 

kurczenia się miast w Niemczech 

Trudno o bardziej trafny przykład kraju innego niż Niemcy, 

który w sposób systemowy podjął próbę zarządzania zjawiskiem 

kurczenia się miast. Należy również dodać, że Polski system 

planowania przestrzennego wzorowany jest na tym niemieckim, co 

stanowi przesłankę do implementacji rozwiązań naszych zachodnich 

sąsiadów. Obecne rozwiązania są wynikiem doświadczeń radzenia 

sobie z kryzysem miejskim, które sięgają lat 60 XX wieku. W obliczu 

restrukturyzacji Zagłębia Ruhry Niemcy wdrażali pierwsze 

rozwiązania mające na celu rewitalizację miast. Wypracowano 

wówczas mechanizm interwencji ukierunkowanych na dany obszar 
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w mieście tzw. rewitalizację obszarową (Flächensanierung). Po raz 

pierwszy wprowadzona została możliwość wyburzeń zdegradowanej 

zabudowy (Totalabriss). W kolejnych latach polityka 

rewitalizacyjna została uzupełniona o instrument wykonania 

zastępczego za gminę, znany również z polskiej ustawy 

z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 

1777). Z biegiem lat niemiecka polityka była uzupełniana 

o komponent społeczny procesu odnowy, przy szerszym udziale 

mieszkańców i interesariuszy, co również pozwoliło na poprawę 

percepcji działań rewitalizacyjnych przez społeczność lokalną 

(Krawczyk 2009; Jarczewski, Sroka 2019). Ostatnim etapem rozwoju 

polityki rewitalizacyjnej w Niemczech jest program „Stadtumbau-

West” i „Stadtumbau-Ost”. Założenia tych programów są jednak 

odmienne od działań jakie można rozumieć pod terminem 

rewitalizacja. Ewolucja niemieckiej polityki prowadziła od 

rewitalizacji do restrukturyzacji, rozumianej jako kompleksowa 

przebudowa całego organizmu miejskiego. Ten ostatni etap, który 

przypada na okres 1990-2010, zostanie szerzej omówiony w tym 

rozdziale. 

 

Ryc. 16/ Alokacja środków w ramach programu Stadtumbau-Ost. 
Źródło: Nelle A., Haller C., Knappe C., Hagemeister U., 2012, 
10 Jahre Stadtumbau Ost Berichte aus der Praxis, BMVBS, Berlin, 
s. 12. 
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Program „Stadtumbau-Ost” realizowany w okresie 2002-2016 

objął 490 miast, wydatkowano 5,1 mld EUR (Ryc. 16, s. 134). Główny 

nacisk w projekcie został położony na kosztochłonne projekty 

miejskie, nie wykluczyło to jednak działań towarzyszących, 

włączających mieszkańców w projekty przebudowy. Demontaż 300 tys. 

mieszkań oraz towarzyszącej infrastruktury był możliwy z uwagi na 

specyfikę rynku mieszkaniowego w Niemczech. Zasób mieszkaniowy 

jest we władaniu uspołecznionych lub komunalnych operatorów 

mieszkaniowych. Pomimo nadrzędności celu publicznego nad prawem 

własności wskazanej w niemieckiej konstytucji szereg projektów 

ukierunkowanych na prywatny zasób mieszkaniowy, szczególnie 

w ramach odnowy śródmieść, nie został w pełni zrealizowany. 

Priorytetem były projekty na terenie wielkomiejskich dzielnic 

mieszkaniowych (Beckmann i in. 2008; Nelle i in. 2012). Jednym 

z wiodących kierunków były interwencje urbanistyczne, ewaluacja 

programu „Stadtumbau-Ost” wskazała, że niespełna 90%50 miast 

prowadziło główne działania na terenie osiedli wielkopłytowych 

wzniesionych po 1960 roku (Beckmann i in. 2008). Program 

„Stadtumbau-Ost” na terenie landu Saksonia-Anhalt był wzmocniony 

o dwie inicjatywy, komplementarne wobec działań 

restrukturyzacyjnych. W 2010 roku na terenie tego landu odbyła się 

Międzynarodowa Wystawa Budownictwa (Internationale Bauausstellung, 

IBA), która realizowana była pod hasłem restrukturyzacji miast 

kurczących się, “Less is future” (mniej to przyszłość). Ta ciekawa 

inicjatywa była pretekstem do realizacji modelowych projektów 

urbanistyczno-architektonicznych mających na celu dopasowanie 

struktury miasta do skurczonej populacji. Działania te miały 

charakter projektów flagowych, które uzupełniane były przez 

wydarzenia i projekty towarzyszące. Jednak nadrzędnym celem było 

                         
50 badanie dotyczyło 207 spośród 490 jednostek samorządowych, które brały udział 
w programie Stadtumbau-Ost. Warto tutaj przypomnieć tezę H. Nuissl-a i D. Rink-a 
(2005) o uwarunkowaniach masowej suburbanizacji, która wynikała poszukiwania 
alternatywnej formy mieszkalnictwa i niechęci do wielkich osiedli mieszkaniowych. 
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poszukiwanie właściwej formy miasta oraz rozwiązań projektowych, 

które będą odpowiedzią na wielowymiarowe kurczenie się w aspekcie 

przestrzennego rozwoju miasta (zob. Oswalt, Mittmann 2010). 

Kolejna inicjatywa to „Centrum kompetencji programu Stadtumbau” 

(Kompetenzzentrum Stadtumabu) w ramach, którego organizowane były 

warsztaty projektowe dla studentów w miastach kurczących się 

regionu Saksonii-Anhalt. Ich celem było wsparcie procesu 

restrukturyzacji, wychodzącego poza dogmat wyburzeń 

i termomodernizacji. Warsztaty takie były organizowane m.in. 

w wielkomiejskiej dzielnicy Neustadt Haale (Saale), dostarczyły 

one gotowych wizji rozwoju, oprawionych przez multidyscyplinarne 

zespoły studentów z różnych krajów Europy (Fischer i in. 2014; 

Racoń-Leja 2016).  

Szeroko zakrojony program wymagał odpowiedniego 

przygotowania merytorycznego i wypracowania właściwego aparatu 

prawnego. Nowelizacja przepisów z zakresu funkcjonowania 

operatorów mieszkaniowych na rynku nieruchomości (tzw. ustawa 

o zwolnieniu z zadłużenia z dn. 15 grudnia 2000 r. 

Altschuldenhilfegesetzes, AHG) wprowadziła możliwość umorzenia 

długów, jeśli docelowy udział pustostanów w ich zasobie będzie 

niższy niż 15%. Pozwoliło to na przywrócenie płynności finansowej 

wielu z tych podmiotów, które w późniejszym okresie zyskały 

zdolność do implementacji działań restrukturyzacyjnych. Dla 

operatorów, którzy przedstawili koncepcję restrukturyzacji wraz 

z planem redukcji pustostanów rząd centralny przekazywał subwencję 

celową w wysokości 77 EUR za m kw. wyburzonej powierzchni. 

W okresie funkcjonowania tych przepisów tj. od 2001 do 2005 r. 

rząd federalny przekazał 1,15 mld EUR, czyli równowartość niespełna 

275 tys. wyburzonych mieszkań. Na potrzeby realizacji programu 

wyburzeń w śródmieściu dokonano nowelizacji Kodeksu budowlanego 

(BauGB), dopuszczając ingerencję w tkankę urbanistyczną na 

terenach objętych nadzorem konserwatorskim. Zwiększono również 

wartość subwencji, w dwóch stawkach procentowych 22% i 15% wartości 
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wyburzenia na m kw. Były to kwoty odpowiednio do 1200 EUR i do 

614 EUR za m kw. Nowelizacja prawa budowlanego z 2004 roku 

uzupełniła BauGB o przepisy z zakresu przebudowy miast tj. §171a-

171d. Niezmiernie istotny jest tutaj zapis §171b wprowadzający 

obowiązek realizacji zadań restrukturyzacyjnych na podstawie 

koncepcji rozwoju51 (Beckmann i in. 2008; Nelle i in. 2012). 

Pomimo zaistnienia w przestrzeni miast nowego wymiaru 

kryzysu, za jaki można uznać proces kurczenia się miast, 

w niemieckim systemie prawnym z zakresu budownictwa i urbanistyki 

nie wprowadzono daleko idących zmian. Wspomniana nowelizacja 

kodeksu budowalnego BauGB z 2004 roku wprowadziła dwa nowe 

komponenty z zakresu przebudowy miast (Stadtumbau), zapisów §171a-

d oraz miasta społecznego (Soziale stadt) w §171e (Beckmann i in. 

2008). Można wskazać, że zmiana miała charakter adaptacji już 

istniejących instrumentów z zakresu rewitalizacji i polityki 

miejskiej. Istotnym i dedykowanym narzędziem tej polityki jest 

Zintegrowana Koncepcja Rozwoju Miasta (INSEK), integrująca 

zarządzanie rozwojem miasta (zob. 6.C/ Zintegrowana Koncepcja 

Rozwoju Miasta (Integrierte Stadtentwicklungskonzept, INSEK), 

s. 147). Dokumentem posiadającym znaczny potencjał do zarządzania 

procesem rozlewania się miast, a w szczególności regionów i miast 

kurczących się jest Regionalna Koncepcja Rozwoju (REK). 

Fakultatywny dokument, nie stanowiący prawa lokalnego, jednak 

w kluczowy sposób może on modelować proces urbanizacji (zob. 6.B/ 

Regionalna Koncepcja Rozwoju (Regionales Entwicklungskonzept, REK) 

s. 144). Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden, efemeryczny aspekt 

kształtowania miasta, jakim jest urbanistyka oddolna, 

prototypowanie i testowanie rozwiązań w przestrzeni. Jest to 

o tyle ważne, że kreatywne podejście do nowych fenomenów 

w przestrzeni może przerodzić się w instrumenty powszechnie 

                         
51 mowa tutaj o koncepcji rozwoju obszarów miejskich (städtebauliches 
Entwicklungskonzept), która funkcjonuje pod nazwą Zintegrowanej Koncepcji Rozwoju 
Miasta (Integrierte Stadtentwicklungskonzept, INSEK) będącej wymogiem formalnym do 
przystąpienia przez miasto do programu Stadtumbau (zob. 6.C/ Zintegrowana Koncepcja 
Rozwoju Miasta (Integrierte Stadtentwicklungskonzept, INSEK) s.147). 
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stosowane i dobre praktyki (zob. 6.A/ Zarys zmian w systemie 

planowania przestrzennego w Niemczech, czyli urbanistyka oddolna, 

s. 138). 

6.A/ Zarys zmian w systemie planowania 
przestrzennego w Niemczech, czyli 

urbanistyka oddolna  

Idea “samodzielnego tworzenia miasta” narodziła się 

w Niemczech wraz z upadkiem Muru Berlińskiego, gdy w samym Berlinie 

pojawiło się 8 tys. pustostanów. Głównie w zabudowie 

prefabrykowanej we Wschodniej części miasta, czyli ⅓ zasobu 

mieszkań w “wielkiej płycie”. Szereg oddolnych projektów, 

tymczasowych, później legalizowanych, było odpowiedzią na 

porzucanie przestrzeni w mieście. Od squatów przez nielegalne bary 

i sklepy, miasto organizowało się na nowo (Ring 2013). M. Griffin, 

architekt i współtwórca inicjatywy “Stadt Neu Denken”, twierdzi, 

że “samodzielne tworzenie miasta” jest szansą dla stworzenia nowego 

wymiaru miasta, dopasowanego do potrzeb mieszkańców, stworzenia 

kolektywnej odpowiedzialności za nie. Koncepcja “self-made city” 

(samodzielnie wykonane miasto) wychodzi poza rozwiązania głównego 

nurtu projektowego, dostarczania gotowych rozwiązań (ready-made) 

(Ring 2013). Rozwiązania tymczasowe inspirują dyskusję nad 

“miastem oddolnym”, efemerydem lub idealistycznym założeniem, 

budowania czy też w przypadku miast kurczących się restrukturyzacji 

miasta przez mieszkańców. Doświadczenia niemieckie pokazują, 

że takie działania oddolne, tymczasowe mogą przerodzić się 

w podwaliny nowych instrumentów urbanistyki operacyjnej czy 

założenia polityki miejskiej.  

Niemieckie podejście do tymczasowego użytkowania przestrzeni 

określane jest niekiedy jako "szkoła niemiecka", w szczególności 
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dotyczy inicjatyw tymczasowych w miastach kurczących się (Colomb 

2012; Dubeaux, Cunningham-Sabot 2018; Rink, Gorbing 2019). 

Szczególną rolę na mapie Niemiec odgrywał Berlin-Wschodni i Lipsk, 

to właśnie kurczący się Lipsk tytułowany jest jako „mekka otwartych 

przestrzeni” lub „stolica tymczasowego użytkowania” (Rink, Gorbing 

2019, za BMVBS, BBSR 2012: 3, 11). Szczególną rolę rozwiązań 

tymczasowych w skali architektonicznej i urbanistycznej opisuje 

się mianem „katalizatorów rozwoju” (Oswalt i in. 2013) czy wręcz 

„urbanistyki ad hoc” (pop-up) (Schwarz, Rugare 2009). Autorzy 

raportu „Użytkowanie tymczasowe i nowe przestrzenie otwarte” pod 

kierownictwem M. Fuhricha (BBR 2004) wskazują, że ta forma 

swoistego eksperymentu jest najlepszym podejściem w przypadku 

deficytu finansowego oraz skomplikowanych uwarunkowań formalnych 

nieruchomości. Do czasu wypracowania wizji zagospodarowania terenu 

będzie ono przeciwdziałać niewłaściwemu administrowaniu miastem 

oraz dywersyfikować możliwości dalszego rozwoju. Jako głównie 

zalety użytkowania tymczasowego upatruje się ogólną akceptację 

tego typu działań przez mieszkańców, elastyczność w dostawaniu do 

potrzeb użytkowników, stabilizowanie rozwoju terenów sąsiednich, 

niski koszt realizacji. Przejście od użytkowania tymczasowego do 

stałego często następuje w sposób płynny, jednak scenariusz 

ewolucji zagospodarowania terenu lub samych inicjatyw nie jest 

możliwy do określenia. Tymczasowość tych form pozwala jednak na 

ich modyfikację i zmianę. 

Sukcesy tymczasowego użytkowania w miastach kurczących się 

skutkowały nowelizacją niemieckiej Ustawy kodeks budowlany 

(Baugesetzbuch, BauGB) w 2004 roku. Zgodnie z § 9 ust. 2 BauGB 

z dn. 30 czerwca 2004 r. (BGBl. I 2004 S. 1359) dopuszczono 

tymczasowe użytkowanie terenu w planach miejscowych, legalizując 

istniejące już w przestrzeni rozwiązania. Ustawodawca umożliwił 

również planowanie tymczasowych rozwiązań. Wyznacznikiem 

tymczasowości jest również charakter użytkownika przestrzeni, tzw. 

„ubogi operator” który nie dysponuje wystarczającymi środkami 
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finansowymi aby realizować działanie na warunkach rynkowych. Sama 

inicjatywa może być w łatwy sposób zastąpiona inną lub zostać 

przeniesiona w inne miejsce. Rozwiązania tymczasowe pełnią funkcję 

katalizatora przestrzeni. Nowelizacja kodeksu budowlanego 

w Niemczech odnosiła się do użytkowania tymczasowego na gruntach 

publicznych. Wypracowanie pewnej filozofii użytkowania 

tymczasowego przestrzeni w miastach niemieckich jest określane 

jako „Niemiecka szkoła” lub „Niemieckie podejście”, tymczasowego 

użytkowania na zasadzie eksperymentu (Rink, Gorbing 2019). 

Przejściowe rozwiązania są odpowiedzią na zasób pustostanów 

i nieużytków miejskich, zagospodarowanie bez zmiany właściciela 

i regulacji planistycznych. Tymczasowe użytkowanie jest formą 

społecznej przebudowy miast, uzupełniającą inżynierskie podejście 

do rekompozycji miasta i prowadzonych wyburzeń. Szereg interwencji 

tymczasowych obejmuje tworzenie ogrodów społecznych (ogrody 

zamiast odłogów „Wandel auf der Parzell”) renaturalizacji 

krajobrazu, instalacji artystycznych („stadthalten”), 

kontraktowego użytkowania nieruchomości („Dunkler Wald”) (zob. 

Britze 2008). 

Omawiany w poprzednim rozdziale problem niepowodzenia 

działań restrukturyzacyjnych dla dzielnicy śródmiejskiej Galucha 

w Halle został rozwiązany w nieco odmienny sposób w Lipsku. Idea 

przyświecająca odnowie śródmiejskiej w Halle zakładała 

w dokumencie INSEK program wyburzeń zabudowy należącej do 

prywatnych właścicieli. Niestety celu tego nie udało się 

zrealizować, aczkolwiek w pobliskim Lipsku problem pustostanów 

i niszczącej zabudowy został częściowo rozwiązany poprzez 

uzyskanie konsensusu między różnymi aktorami i dopuszczeniem 

tymczasowego użytkowania. Wskaźnik pustostanów w Lipsku osiągnął 

swój szczyt w 2000 r., z około 62,5 tys. zasobu mieszkań ponad 20% 

stanowiły pustostany (Lipsk 2009). Co ciekawe z uwagi na rządowe 

wsparcie dla budownictwa mieszkaniowego w latach 90 XX w. budowano 

nowe osiedla, które w 2000 r. stanowiły 14% zasobu mieszkaniowego 
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w mieście (Rink i in. 2011). W 2004 roku zawiązane zostało 

porozumienie osób szukających możliwości taniego najmu mieszkania. 

Porozumienie to przybrało formę organizacji „HausHalten e.V.”, 

która negocjowała elastyczne kontrakty na tymczasowe (kontraktowe) 

użytkowanie mieszkań w zamian za drobny remont. Najemca był 

zwolniony z czynszu w zamian za prace naprawcze i „stróżowanie” 

nieruchomości (dosł. wartownie, Wächterhäuser). Był to sposób 

zapobiegania aktom wandalizmu na szeroką skalę, które miały miejsce 

m.in. w Detroit („Angel’s Nights”)52. W pierwszym okresie 

16 budynków mieszkalnych zostało włączone do programu, z biegiem 

czasu doświadczenia te zaczęły kształtować politykę mieszkaniową 

Lipska. W kolejnych latach włączono do programu również lokale 

użytkowe (Wächterläden) oraz program renowacji kamienic w zamian 

za długoterminowy najem (AusBauHäuser). Obecnie na terenie Lipska 

funkcjonuje pięć „strzeżonych domów”, piętnaście już poza 

programem „Wächterhäuser”. O sukcesie projektu świadczy to, 

że strzeżone domy funkcjonują obecnie w kolejnych miastach: Halle 

(Saale), Chemnitz, Görlitz, Erfurt, Dreźnie i Zittau. 

Stowarzyszenie „HausHalten e.V.” działa na zasadzie sieci 

(networking), zapewniając wsparcie w organizacji lokalnych 

projektów i remontów, prowadząc negocjacje między społecznością 

użytkowników a właścicielem. Model zakłada podpisanie kontraktu na 

użytkowanie nieruchomości na kolejne 5 lub 10 lat, przed 

wygaśnięciem kolejnej umowy prowadzone są negocjacje w celu jej 

przedłużenia53. 

  

                         
52 Zamieszki w Detroit, które miały miejsce między 23 a 27 lipca 1967 roku oraz 
tzw. „Devils’ Nights” (Diabelskie Noce), aktów wandalizmu oraz podpaleń 
przypadających na lata 1970-1990 w noce poprzedzające święto Halloween (29-31 
października). W odpowiedzi na podpalenia ponad 35000 wolontariuszy patrolować 
miasto w tym okresie w ramach akcji Angels’ Nights (Noce Aniołów) (zob. Moceri T., 
2006, Devil’s Night: between myth and reality, w: P. Oswalt (red.), Shrinking 
cities vol. 1: International research, Hatje Cantz, s. 302-309). 
53 zob. materiały dostępne na oficjalnej stronie stowarzyszenia Haushalten e.V., 
online: haushalten.org (dostęp 27.12.2018). 
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Ryc. 17/ Zastosowanie instrumentu plomby zabudowy (Baulücke) 
i kontraktowego użytkowania nieruchomości (Wächterhäuser) na 
terenie poprzemysłowym w dzielnicy Lipsk-Plagwitz. Źródło: fot. 
Autor; stadtplan, online leipzig.de (dostęp 02.09.2019). 

 

Oprócz istotnego udziału pustostanów Lipsk w okresie 

transformacji systemowej musiał zmierzyć się z perforacją tkanki 

urbanistycznej. W wyniku restrukturyzacji w przestrzeni miasta 

pojawił się znaczny wolumen terenów poprzemysłowych. Równocześnie 

postępował proces suburbanizacji poza granicami miasta. Lipsk 

można uznać za klasyczny przykład “rozlewania miasta kurczącego 

się” (por. Siedentop, Fina 2010). Oprócz przeciwdziałaniu 

dekapitalizacji istniejącej zabudowy śródmiejskiej za pomocą 

kontraktowego użytkowania nieruchomości (Wächterhäuser) 

wykorzystano instrument “planu określającego zamierzenia 

realizacyjne” (Vorhaben- und Erschließungsplan)54 umożliwiającego 

                         
54 zob. Niewiadomski Z., Turowski G. (red.), 2001, Deutsch-Polnisches Handbuch der 
Planungsbegriffe (Polsko-Niemiecki Leksykon Pojęć Planistycznych), ARL / IGPIK, 
Warszawa-Hannover, ISBN 3-88838-530-X, s. 299-300. Kwestie obszaru zurbanizowanego 
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realizację plomb w zabudowie (Baulücke). W przypadku 

nieruchomości, m.in. przy ul. Industriestraße w Lipsku (Ryc. 17, 

s. 142), były to negocjacje trójstronne. Zgodnie założeniem planu 

określającego zamierzenia realizacyjne inwestor, w postaci grupy 

interesariuszy, wychodził z inicjatywą zamierzenia budowlanego, 

którą kierował do urzędu miasta. W tym przypadku miasto Lipsk 

podjęło się mediacji między właścicielami gruntów poprzemysłowych, 

często przedsiębiorstw w trakcie procesu restrukturyzacji lub 

likwidacji a potencjalnymi inwestorami. Niekiedy celowo w terenach 

o wysokim udziale pustostanów, na terenach restrukturyzowanych 

zakładów przemysłowych nie uchwalano planów miejscowych 

(Bebauungsplan), aby umożliwić bardziej elastyczny proces 

recyklingu tych terenów (Heck i in. 2001)55. W warunkach Polskich 

właściwym instrumentem byłoby użycie decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, a następnie pozwolenia na budowę, które 

są narzędziami posiadającymi większe kompetencje z zakresu 

kształtowania wymiaru jakościowego przestrzeni i obiektów 

budowalnych niż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Wynika to z charakteru aktów planistycznych, są wyrazem władztwa 

planistycznego gminy, którą ograniczają jednak przepisy odrębne, 

marginalizując ich rolę w zakresie prowadzenia polityki 

rewitalizacyjnej czy restrukturyzacyjnej (Podhalański 2012). 

Kompetencje takie zyskał nowy instrument planowania miejscowego, 

jakim jest „miejscowy plan rewitalizacji”. Został on wprowadzony 

na mocy art. 37f. ust. 2 w ramach nowelizacji ustawy z dn. 27 marca  

2003 r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) wynikającej z zapisów art. 41 

ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 

poz. 1777). Organ sporządzający omawiany instrument zyskał 

                         
w mieście reguluje natomiast § 34 BauGB, które wskazywane są na mocy władztwa 
planistycznego gminy (por. Rokicka K., 2014, Decyzja o warunkach zabudowy – analiza 
prawno porównawcza, Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka 2 (35), s. 94-111).  
55Uzupełniono na podstawie wywiadu pogłębionego z przedstawicielem wydziału 
architektury odpowiedzialnym za politykę rewitalizacyjną w Lipsku i wizji lokalnej, 
listopad 2018 r. 
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możliwość regulacji wymiaru jakościowego zabudowy 

i zagospodarowania terenu56. Warto mieć na uwadze, że jest on 

fakultatywnym elementem odrębnej procedury „gminnego programu 

rewitalizacji”. 

6.B/ Regionalna Koncepcja Rozwoju (Regionales 
Entwicklungskonzept, REK) 

 Od lat 90. XX wieku władze lokalne w Niemczech sygnalizowały 

potrzebę wsparcia planowania regionalnego o instrument zarządzania 

rozwojem ekonomicznym w tej skali. W 1998 roku do federalnego 

prawodawstwa tj. §13 ustawy z dn. 18 sierpnia 1997 r. 

o zagospodarowaniu przestrzennym (Raumordnungsgesetz, ROG, BGBl. 

I S. 2081, 2102) wprowadzono instrument w postaci Regionalnej 

koncepcji rozwoju (Regionales Entwicklungskonzept, REK). Jest to 

fakultatywny instrument prowadzenia współpracy międzygminnej, 

zorientowany na realizację konkretnych celów. Elastyczność REK 

polega na możliwości dopasowania jego struktury i zawartości do 

potrzeb podmiotów realizujących wspólnie dane zadania. Określa się 

w nim cele priorytetowe i strategię działań z określeniem sposobów 

finansowania. Jako główną wadę REK można wskazać brak 

obligatoryjności tego aktu, jego przyjęcie jest zależne od dobrej 

woli współpracy gmin w ramach regionu. Opracowaniu dokumentu 

towarzyszy szereg analiz, w tym bilansów zagospodarowania 

przestrzennego (Wiechmann, Beier 2004; Mertins, Paal 2009). Nie 

jest to narzędzie kierunkowe, stworzone w celu zarządzania 

kurczeniem się miast, ale posiada istotny potencjał w tym zakresie. 

W szczególności może służyć wypracowaniu polityki równoważącej 

                         
56 Zob. art. 37g. ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293). Zakres i formę „miejscowego planu 
rewitalizacji” reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
z dn.  1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji 
w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu 
rewitalizacji (Dz.U. 2016 poz. 1032). 
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drenaż przestrzenny, ekonomiczny i społeczny miasta centralnego 

poprzez zarządzanie zjawiskami w skali regionalnej. Ponadto 

przeciwdziałaniu rozlewaniu się zabudowy i równoważeniu wpływów do 

budżetu jednostek samorządowych w wyniku dysproporcji związanej 

z masową migracją osób fizycznych i prawnych. Zarządzanie 

przestrzenią w skali regionalnej pozwala na poprawę alokacji 

inwestycji oraz właściwszą ich integrację. Warto tutaj przytoczyć 

brytyjską politykę tworzenia nowych miast i osiedli57, które można 

ocenić jako sposób zarządzania rozlewaniem się miast 

i suburbanizacją. 

Jako dobrą praktykę warto wskazać REK dla Południowej 

Hesji58. W kontekście badań nad rozlewaniem miast kurczących się 

istotne jest wyznaczenie celów rozwoju przestrzennego w skali 

regionu. Dokument ten zakłada integrację priorytetów z zakresu 

kształtowania osadnictwa, usług i transportu na obszarze 

745 tys. ha i 184 miast, zamieszkiwanych przez niespełna 4 mln 

osób. W ramach planu zdefiniowano obszary centralne – rdzenie oraz 

przestrzeń peryferyjną. W opracowaniach niemieckich zaznacza się 

przywiązanie do „teorii ośrodków centralnych” W. Christaller-a 

(1933)59, zachowania ciążeń istniejącego układu. Szczególną rolę 

odgrywa tutaj transport kolejowy oraz system dróg szybkiego ruchu 

poprawiający dostępność miejscowości w terenach peryferyjnych. 

Plan przyjęty w 2018 roku zakłada horyzont czasowy 2030 roku 

związany jest z kwantyfikowalnymi celami. Zgodnie z założeniami 

odnośnie rozwoju zabudowy wyznaczono na podstawie bilansu terenu 

pulę 7,4 tys. ha terenów zurbanizowanych i 4,9 tys. ha terenów 

inwestycyjnych - usługowych, w ramach których 1,25 tys. ha to 

usługi transportowe i logistyka. Ponadto ustalono obszary 

priorytetowego zagospodarowania: 5,4 tys. ha zabudowy 

                         
57 zob. New Towns Act, 1981 r., online: legislation.gov.uk (dostęp 05.01.2020). 
58 Regierungspräsidium Darmstadt / AS+P Albert Speer + Partner GmbH 
/ Regionalverband Frankfurt Rhein Main, 2018, Gutachten REK Regionales 
Entwicklungskonzept Südhessen. 
59 Zob. Runge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – element 
metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. UŚ, s. 445-456. 
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mieszkaniowej i 3,6 tys. ha terenów inwestycyjnych. Kolejnym celem 

był wymóg realizacji 1/3 potrzeb z zakresu mieszkalnictwa 

w granicach administracyjnych miast, poprzez tzw. rozwój miast do 

wewnątrz, realizując w ten sposób postulat Karty Lipskiej. Łączne 

potrzeby mieszkaniowe regionu to 349 tys. jednostek mieszkalnych, 

z czego 113 tys. powinno powstać w miastach. Właściwe bilansowanie 

chłonności terenów inwestycyjnych oraz wyznaczanie obszarów 

priorytetowej urbanizacji w ramach opracowań w skali regionalnej 

jest skutecznym instrumentem zarządzania procesem suburbanizacji. 

Ogranicza to również negatywne oddziaływanie suburbanizacji na 

wyludniające się miasta kurczące. 

W polskiej procedurze planistycznej, zarówno Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak 

i planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, żaden 

z organów administracyjnych nie uzgadnia projektu w zakresie 

wolumenu terenów inwestycyjnych oraz bilansu terenów. Wchodzi to 

bowiem w kompetencje władztwa planistycznego gminy, pozwalającego 

na swobodną delimitację terenów inwestycyjnych a co za tym idzie 

kształtowania gęstości zabudowy. W przypadku gruntów rolnych 

o wysokiej klasie bonitacyjnej tj. I-III i gruntów leśnych zmiana 

ich przeznaczenia na cele nierolne i nieleśne skutkuje 

koniecznością opracowania tzw. wniosku o wyłącznie tych gruntów 

z produkcji rolniczej lub leśnej („wniosek na przeznaczenie 

gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III na cele 

nierolnicze lub nieleśne”). Akty wyższego rzędu, takie jak 

wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego nie wprowadzają 

limitu wolumenu terenów inwestycyjnych, jak w przypadku dokumentów 

niemieckich. 
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6.C/ Zintegrowana Koncepcja Rozwoju Miasta 
(Integrierte Stadtentwicklungskonzept, INSEK) 

Kryzys miast niemieckich skłonił tamtejsze Ministerstwo 

Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego do opracowania 

wytycznych dla nowego programu oraz instrumentów integrujących 

poszczególne wymiary rozwoju miasta i polityki sektorowe. 

Przystąpienie do programu „Stadtumbau-Ost” było poprzedzone 

szerokimi konsultacjami z samorządami terytorialnymi, natomiast 

pilotażowe wytyczne opracowane przez ministerstwo zostały poddane 

walidacji w ramach konkursu na modelową koncepcję rozwoju obszarów 

miejskich, INSEK. Konkurs został rozstrzygnięty w 2002 r. 

a doświadczenia posłużyły do modyfikacji wytycznych i opracowania 

modelu naboru do właściwego programu restrukturyzacji miast 

(Roding, Veith 2003). Doświadczenia zebrane podczas konkursu 

i prowadzonych z miastami konsultacji zaowocowały publikacją 

w 2006 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Planowania 

Przestrzennego przewodnika po programie „Stadtumbau-Ost” oraz 

wytycznych jak przygotować INSEK. Warto zaznaczyć, że równocześnie 

nowelizacji poddano politykę miejską, Ministerstwo Gospodarki wraz 

z Ministerstwem Infrastruktury i Planowania Przestrzennego na 

potrzeby nowego programu wyznaczyło „regionalne rdzenie wzrostu” 

(Regionale Wachstumskerne) oraz „miasta restrukturyzowane” 

(Stadtumbau Städte) (Liebmann, Kühn 2010). Dokument INSEK stał się 

kryterium naboru do programu Stadtumbau-Ost, a posiadanie 

opracowanej koncepcji rozwoju stało się podstawą prawną 

prowadzenia działań restrukturyzacyjnych na podstawie kodeksu 

budowlanego. Zamysł pilotażowego opracowania założeń programu 

można odnieść do późniejszych doświadczeń krajowych z zakresu 

rewitalizacji, tzw. programu pilotażowej rewitalizacji prowadzonej 

przez polskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

Należy zadać pytanie o konieczność wprowadzenia nowego 

dokumentu z zakresu rozwoju miasta przez niemieckiego ustawodawcę. 
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Przesłanką było zrozumienie konieczności implementacji nowego 

narzędzia które, po pierwsze integruje polityki sektorowe i po 

drugie jest zorientowane na cele. Jest to podejście o tyle 

innowacyjne, że miasta w perspektywie obowiązywania INSEK 

wyznaczały kwantyfikowalne cele z zakresu rozwoju ekonomicznego, 

przestrzennego i społecznego. Odgórną intencją ustawodawcy była 

realizacja idei miasta zwartego w miastach kurczących się poprzez 

rekompozycję układu przestrzenno-funkcjonalnego.  

Misją INSEK jest wdrożenie wieloletniej, syntetycznej strategii 

rozwoju miasta, która łączy istniejące dokumenty planistyczne 

z programami sektorowymi. Idea przyświecająca INSEK to rewizja 

dotychczasowych planów rozwoju miasta, w szczególności odejścia od 

polityk tworzonych w duchu paradygmatu wzrostu. Rząd federalny 

miał świadomość wyzwania wynikającego z “szoku transformacji” 

(zob. Bontje 2004), posiadając aktualne opracowana w ramach raportu 

o stanie miast i dalszych prognoz rozwoju (zob. Pfeiffer i in. 

2001). Koncepcja INSEK implikowała poszukiwania formy rozwoju 

miasta kurczącego się bez wzrostu. Wsparcie Ministerstwa 

Infrastruktury i Planowania Przestrzennego dla samorządów 

obejmowało również opracowanie modelowego dokumentu INSEK 

zawierającego komponenty zorientowane na: a/ zrównoważony rozwój 

obszarów miejskich poprzez planowanie urbanistyczne; 

b/ stabilizację na rynku mieszkaniowym poprzez ograniczenie 

nadwyżki zasobu mieszkaniowego (pustostanów) oraz c/ włączenie 

możliwie szerokiej grupy interesariuszy w proces tworzenia 

i realizacji projektów w ramach INSEK (Redlich 2008). Struktura 

dokumentu implikuje jego wysoką szczegółowość oraz wysoki poziom 

merytoryczny opracowania. Pierwsza część zawiera uwarunkowania, 

metody i procedury realizacji założeń, wskazywane są podmioty 

odpowiedzialne za ich realizację. W dokumencie przedstawia się 

pozycję miasta w sieci osadniczej z uwzględnieniem powiązań 

funkcjonalnych w kraju i regionie. Kolejno, szczególnie istotnym 

elementem jest komponent demograficzny obejmujący aktualne trendy 
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rozwoju demograficznego i prognozę na kolejne lata. Uwarunkowania 

stanowią punkt wyjściowy do wyznaczenia celów i kierunków zmian, 

które przedstawione jest w formie syntetycznego podsumowania jakim 

jest analiza SWOT. Następnym elementem jest misja, która uwzględnia 

nowe cele rozwojowe, w tym cele rozwoju przestrzennego w duchu 

miasta zwartego (por. Karta Lipska 2007). Komponent ten zawiera 

koncepcje rozwoju przestrzennego miast. Cele ogólne zostają 

uzupełnione o te szczegółowe wraz z omówieniem sposobów ich 

realizacji, pozwala na to sformułowanie spójnej strategii wraz 

z priorytetami ich realizacji. Ostatnim elementem jest wskazanie 

monitoringu i sposobu określenia mierzalnych wskaźników postępu 

realizacji zamierzonych celów oraz ich aktualizacji (Beckmann 

i in. 2008). Opracowanie uwarunkowań przez szereg miast wiązało 

się z wykazaniem kryzysu strukturalnego miasta, czyli akceptacji 

faktu kurczenia się miasta, często bagatelizowanego przez władze 

lokalne (zob. Hospers 2014). 

Dwadzieścia siedem postulatów na rzecz projektowania miast 

zawartych w Karcie Nowej Urbanistyki (CNU 1996) bezpośrednio dotyka 

problemu kurczenia się, zarówno w skali miejskiej jak 

i regionalnej. Jako naczelną zasadę modelu rozwoju wskazuje się 

uzupełnianie zastanych struktur przestrzennych, w taki sposób, aby 

unikać rozlewania się zabudowy i jej ekspansji na peryferyjne 

tereny inwestycyjne. Natomiast rozwój nowych założeń 

urbanistycznych powinien kształtować mniejsze jednostki 

funkcjonalne, od osiedli do dzielnic zintegrowanych z istniejącą 

tkanką oraz wyposażonych w odpowiednie zaplecze funkcjonalne. 

Zarządzanie obszarami metropolitalnymi powinno opierać się 

o proporcjonalny podział wpływów z podatków w celu zapewniania 

równomiernego dostępu do infrastruktury oraz usług. W odniesieniu 

do skali miejskiej, szkoła Nowej Urbanistyki lansuje ideę miasta 

zwartego, o zdywersyfikowanych funkcjach. Podsumowując należy 

stwierdzić zbieżność postulatów szkoły Nowej Urbanistyki oraz 
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założeń programowych „Stadtumbau-Ost”, wdrażanych poprzez 

Zintegrowane Koncepcje Rozwoju Miast (ISEK).  

6.D/ Suburbanizacja w mieście, czyli 
strefy krajobrazowe i recykling terenów 

zurbanizowanych 

L. Migge w “Zielonym manifeście” (1919, za Lauinger 2006) 

popularyzował idee produktywnych, zielonych użytków miejskich. 

Podkreślając, że tereny otwarte w mieście nie powinny być 

nadmiernym obciążeniem, a raczej jego wentylem bezpieczeństwa. 

Zapoczątkowało to okres tworzenia tzw. produktywnych krajobrazów 

na nieużytkach miejskich, który trwa do lat 50 XX wieku. Na uwagę 

zwraca fakt, że wspomniana produktywność posiada walor użytkowy, 

środowiskowy, ekonomiczny oraz społeczny. Tereny produktywne stają 

się trwałym elementem integrującym lokalną społeczność, w myśl 

założenia ogrodów społecznych (urban farming) (Lauinger 2006; Haney 

2007). Nadpodaż terenów po wyburzeniach, wzrost udziału nieużytków 

(ugorów) miejskich prowokuje pytanie jak zagospodarować te tereny. 

Doświadczenia ta wykorzystano m.in. w Dessau-Roßlau w formie 

“działek obywatelskich” (Bürger-Claims). Odłogi były nieodpłatnie 

przekazywane mieszkańcom w zamian za stałą opiekę nad nimi, 

przeważnie w formie upraw miejskich lub aranżacji funkcji 

rekreacyjnej (Akbar i in. 2007; Steglich 2010; Scurrell, Brückner 

2014). Jednym z narzędzi, które posłużyły również do odnowy miast 

kurczących się poprzez projekt flagowy są wystawy ogrodnicze 

(Internationale Gartenbauausstellung, IGA; Bundesgartenschau, 

BUGA). Ich historia sięga końca lat 50 XX wieku. Odgrywały 

szczególną rolę odegrały podczas procesu odbudowy powojennych 

Niemiec, inicjując rewaloryzację terenów publicznych zniszczonych 

w trakcie II wojny światowej. Wystawy te realizowane są w formie 

nowej przestrzeni publicznej w mieście goszczącym na zasadzie 
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projektu flagowego. W istotny sposób wpływają na zmianę struktury 

przestrzenno-funkcjonalnej miasta i wzrost atrakcyjności miasta, 

jak i obszarów otaczających nowe założenia. Obszary te uwzględniane 

w planowaniu regionalnym pełnią funkcję nie tylko rekreacyjną, 

ale również kompensacji przyrodniczej (Theokas 2004; Kistner 

2018). Wystawy ogrodnicze mogą być rozpatrywane jako projekt 

flagowy, instrument rewitalizacji przestrzeni miejskiej (Wójcik, 

Młynarski 2016; Wójcik-Popek 2019), w szczególności tych 

prowadzących do zmniejszenia gęstości tkanki miejskiej i wzrostu 

wykorzystania nieużytków miejskich.  

Omawiany kierunek transformacji nieużytków miejskich 

implikuje skojarzenia z modelem przetwarzania terenów 

poprzemysłowych autorstwa M. Franz-a i zespołu (2008) opracowanego 

na podstawie doświadczeń restrukturyzacji terenów poprzemysłowych 

Zagłębia Ruhry. Autorzy tej koncepcji zaznaczali, że często 

zalesianie jest jedyną możliwą formą transformacji terenów, z uwagi 

na specyfikę takich przekształceń. Po pierwsze jest to wysoki koszt 

projektów rewitalizacyjnych oraz po drugie, jest to jeden 

z najbardziej optymalnych sposób dekontaminacji i rewaloryzacji. 

Działania takie podejmowano zarówno w Niemczech (Böhme i in. 2006; 

Overmeyer 2006; Veihelmann 2006; Brückner 2010), jak i USA 

(Schilling i in. 2006; Schilling, Logan 2008; Lee, Newman 2017).  

W okresie transformacji systemowej szereg wielkich osiedli 

mieszkaniowych w Niemieckich landach wschodnich przeżywało kryzys. 

Osiedle Halle-Silberhöhe budowane w latach 1979-1989 liczyło 

40 tys. mieszkańców w momencie ukończenia budowy, jednak w okresie 

transformacji systemowej rozpoczął się proces depopulacji. 

Przeprowadzone wówczas diagnozy wskazywały że w kolejnych dekadach 

liczba mieszkańców zmniejszy się o ¾. W ramach programu 

„Stadtumbau-Ost” wyburzono 7 tys. mieszkań. Wyburzeniom 

towarzyszyły projekty społeczne, które stanowiły elementem 

realizacji koncepcji “miasta społecznego” (Soziale stadt, zob. 

§171e BauGB), angażującego mieszkańców w działania 
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restrukturyzacyjne. Idea rekompozycji osiedla Silberhöhe polegała 

na realizacji założenia “leśnego miasta” (Waldstadt). Projekt 

zakładał nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic osiedla 

i jego obszarach peryferyjnych oraz realizację nasadzeń zagajników 

w miejscu wyburzonych budynków (Böhme i in. 2006; Vogel 2009; 

Strohbach i in. 2012). 

Ryc. 18/ Mechanizm zmiany formy zagospodarowania terenu 
(zalesienie i wprowadzenia zabudowy jednorodzinnej na terenach 
po wyburzeniach zabudowy wielorodzinnej - WK10) w Hoyerswerdzie. 
Stan projektowany i stan obecny. Źródło: Od lewej 
a/ Flächennutzungsplan, Hoyerswerda, 2006; b/ Oswalt P., 2005, 
Shrinking cities, vol 2: Interventions, Hatje Cantz; 
c/ Hoyerswerda, Landschaftsparkartige Freiflächengestaltung 
nach Gebäuderückbau, 2018; d/ fot. autor, Hoyerswerda, WK10, 
2018. 

 

Wdrożenie koncepcji “leśnego miasta” nie zostało ujęte 

jednak w niemieckim dokumencie Studium Halle-Saale 

(Flächennutzungsplan, FNB) z 1998 r. (Flächennutzungsplan Haale 
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(Saale) 1998), chociażby w formie jego punktowej aktualizacji dla 

dzielnicy Silberhöhe. W odmienny sposób rozwiązał tą kwestię Urząd 

Miasta Hoyerswerda. FNB z 2006 r. posiada specjalną kategorię 

terenów oznaczonych jako “park krajobrazowy po rozbiórce budynków” 

(Landschaftsparkartige Freiflächengestaltung nach Gebäuderückbau). 

Jest to rodzaj terenów zieleni urządzonej, znany z polskich aktów 

planowania przestrzennego. W Hoyerswerdzie tereny te obejmują 

ponad 46% terenów zielonych przeznaczonych w FNP (130,0 ha) 

(Flächennutzungsplan Hoyerswerda 2006). Konieczność 

przeprowadzenia wyburzeń wynikała z odsetka pustostanów 

sięgającego 20% zasobu mieszkań w zabudowie wielorodzinnej 

dzielnicy Neustadt. W dzielnicy tej wybudowano w okresie 1950-1990 

16,5 tys. mieszkań w systemie prefabrykowanym, a w momencie 

przeprowadzania wyburzeń wiek niektórych z bloków nie przekraczał 

10 lat. Łącznie, w okresie 2000-2015 dokonano rozbiórki 8,5 tys. 

mieszkań. Liczba mieszkańców spadła o 1/3 do 40,3 tys. osób 

w 2007 roku (Biernath 2005; Vogel 2009). Należy zaznaczyć, 

że “tereny parku krajobrazowego po rozbiórce budynków” nie są 

wszystkimi terenami po rozbiórce zabudowy. Z uwagi na dostępność 

infrastruktury technicznej oraz układu komunikacyjnego część 

z terenów po wyburzeniach została wskazana jako tereny pod zabudowę 

o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Proces konwersji, od 

Studium (FNB) przez wyburzenie i renaturalizację lub ponowne 

zainwestowanie w formie zabudowy jednorodzinnej przedstawia 

infografika (Ryc. 18, s. 152). Zastosowanie tego instrumentu 

pozwoliło na “recykling” terenów już zurbanizowanych zapobiegając 

rozlewaniu się miasta poza jego granicami. Grunty te stanowiły 

mienie gminne lub były własnością gminnego operatora 

mieszkaniowego, który kolejno odsprzedawał parcele prywatnym 

inwestorom. Dostępność gruntów w granicach miasta obniżyła presję 

inwestycyjną poza jego granicami60. 

                         
60 Uzupełniono na podstawie wywiadu pogłębionego z przedstawicielem wydziału 
urbanistyki w niemieckiej Hoyerswerdzie i wizji lokalnej, listopad 2018 r. 
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7/ Zastosowanie szkoły 
morfologii miejskiej 

w kontekście miast kurczących 
się, czyli o rekompozycji 

tkanki urbanistycznej 

A. V. Moudon (1997 za Kantarek 2019) definiuje miasto, jako 

efekt wielu działań różnych grup oraz pojedynczych aktorów. Należy 

zauważyć, że to oni kształtują jego wymiar ekonomiczny i społeczny 

a działania te będą determinować „odporność miasta” na zmiany. 

Poziom tej „odporności” będzie różnych w poszczególnych etapach 

rozwoju miasta. Można Wnioskować, że badania nad morfologią miejską 

dostarczać będą informacji na temat ustawicznej transformacji 

miast w skali lokalnej, której elementami jest wzrost, upadek 

a zarazem kurczenie się miasta. Jest to istotne spostrzeżenie 

w kontekście badań nad miastami kurczącymi się. A. Haase (i in. 

2017), twierdzi, że z uwagi na brak jednego „modelu” czy 

„archetypu” miasta kurczącego się konieczna staje się wnikliwa 

analiza poszczególnych studiów przypadku. Doświadczenia „szkoły 

morfologicznej” pozwalają na tłumaczenie mechanizmów, które 

składają się na właściwe kurczenie się miasta. 

Degradacja fizycznej tkanki miasta, zjawisko “zapaści 

urbanistycznej” oraz wzrost pustostanów i odsetek niewykorzystanej 

infrastruktury często prowadzi do jednego z najbardziej 

radykalnych kroków w zarządzaniu miastem. Za miastem kurczącym się 

ukryta jest nowa forma miasta - “miasta perforowanego” (Lütke 

Daldrup, Doehler-Behzadi 2004; Jessen 2010; Amey 2014). Krokiem 

tym jest zaplanowana korekta układu przestrzennego miasta za pomocą 

wyburzeń, prowadząca do redukcji niewykorzystanego zasobu. Temat 

ten wykracza poza zakres pracy i aparat badaczy, które zostały 

przyjęte przez autora, jednak jest istotny w kontekście prowadzenia 

prac restrukturyzacyjnych i nakreślenia problematyki interwencji 
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przestrzennych w miastach kurczących się. Wymaga on jednostkowych 

studiów przypadku w miastach, wskazanych przez autora w poprzednim 

rozdziale niniejszej pracy. W dwóch krajach, w których obserwowane 

jest kurczenie się miast na szeroką skalę, w Niemczech i USA (por. 

Bernt 2009; Mallach 2010; Nelle i in. 2012; Silverman i in. 2015; 

Nelle i in. 2017; Curci, Masera 2018), były prowadzone na szeroką 

skalę programy wyburzeń. A. Downs wymienia 5 przesłanek dla których 

miasta kurczące się wdrażają program wyburzeń, po pierwsze, gdy: 

„a/ poprawia to bezpieczeństwo; b/ jakość sanitarną środowiska 

miejskiego; c/ spowalnia spadek wartości innych nieruchomości; może 

również d/ zapobiegać dalszemu porzucaniu nieruchomości oraz 

e/ pomaga zachować a nawet zasilić wpływ z podatku od nieruchomości” 

(Downs 2010: 28). Mając na uwadze nadpodaż terenów inwestycyjnych 

oraz gruntów zainwestowanych wraz z niszczejącą zabudową oraz 

pustostanami warto przeprowadzić teoretyczną dyskusję jak 

zmniejszyć miasto? Czyli jak dopasować tkankę miasta do realnych 

potrzeb zmniejszonej wspólnoty mieszkańców. 

A. Kantarek (2019) podkreśla za P. Gauthier i J. Gilliand 

(2006), że zrozumienie formy urbanistycznej wymaga zrozumienia 

mechanizmów systemu wewnętrznego jakie tworzy miasto, czyli 

koherentnego systemu stanowiącego całość oraz określonych relacji 

między elementami tego systemu. Można odnieść wrażenie, że jednym 

z tych mechanizmów będzie system planowania przestrzennego, który 

normalizuje stosunki oraz porządkuje formę urbanistyczną. Odnosząc 

się do aspektu przestrzennego omawianego zjawiska wymaga wnikliwej 

analizy poszczególnych studiów przypadku, wychodzących poza 

zaprezentowane przez autora ilościowe metody analizy zjawiska 

kurczenia się miast. 

Studia rekompozycji miasta kurczącego się, rozumianego jako 

dążenie do miasta zwartego (compact city) poprzez wyburzenia 

i redukcję istniejącej infrastruktury, wpisuje się w kontekst 

analiz preskryptywnych tkanki miejskiej w duchu włoskiej szkoły 

morfologii miejskiej. Nadrzędnym celem tych badań było wsparcie 
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procesu projektowego oraz rozwój teorii projektowania 

urbanistycznego, w celu poszukiwania optymalnych rozwiązań w skali 

architektonicznej, urbanistycznej oraz planistycznej (Moudon 1997; 

Kantarek 2019). Główną determinantą zaplanowanych przemian 

przestrzennych miasta kurczącego się powinna być infrastruktura. 

Badacze jednoznacznie wskazują wzrost kosztów utrzymania 

niedopasowanych rozmiarów miasta do aktualnej, zmniejszonej liczby 

mieszkańców, w tym kosztów społecznych (National Vacant Properties 

Campaign 2005; Nuissil, Rink 2005; Koziol i in. 2006; Siedentop, 

Fina 2010; Reckien, Martinez Fernandez 2011, Haase i in. 2017; 

Lima, Eischeid 2017).  

Niemieckie doświadczenia programu „Stadtumbau-Ost”, którego 

celem była restrukturyzacja miast kurczących się, sugerują 

konieczność korekty układu zgodnie z etapami rozwoju 

infrastruktury. W szeregu miast kurczących się w związku 

z pustostanami doszło do spadku zapotrzebowania na bieżącą wodę 

o 30%. Obciążenie infrastruktury wodno-ściekowej spadło niekiedy 

do 2/3 projektowanej wydajności. Jednocześnie doszło do znacznego, 

niekiedy kilkukrotnego wzrostu kosztów utrzymania tej 

infrastruktury. M. Koziol zaznacza, że wyburzenia opierające się 

na redukcji powierzchni użytkowej obiektów, które nie wpływają na 

długość sieci przesyłowych prowadzą jedynie do zwiększenia 

nakładów na utrzymanie istniejącej infrastruktury. W przypadku 

infrastruktury wodno-ściekowej poziom, który wyznacza konieczność 

wyburzenia jest 50% próg obciążenia wartości projektowanej. 

Szacunkowy koszt redukcji infrastruktury został obliczony przez 

badacza na poziomie od 800 do 1500 EUR na jednostkę mieszkaniową 

oraz od 15 do 25 EUR/m kw. powierzchni rozebranej. Wycena nie 

uwzględnia kosztów adaptacji przepompowni, stacji dystrybucyjnych 

czy głównych kolektorów oraz infrastruktury towarzyszącej. 

Racjonalność wyburzeń powinna opierać się o zasadę redukcji 

infrastruktury zgodnie z kierunkiem jej dotychczasowego rozwoju 

(Koziol 2004). Warto zaznaczyć, że koszt subsydium rządu 
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federalnego do wyburzania budynków został określony na potrzeby 

programu „Stadtumbau-Ost” na poziomie 50-60 EUR/m kw. powierzchni 

użytkowej (Levy 2016). Realne koszty wyburzenia w programie wahały 

się od 38 do 85 EUR za m kw., wynosząc średnio 60 EUR za m kw. 

wraz z istniejącą w budynku infrastrukturą a więc były pokrywane 

przez wsparcie rządu centralnego (Koziol i in. 2006). Zasadniczo 

adaptacja prefabrykowanych budynków wielorodzinnych poprzez ich 

częściowy demontaż, z uwagi na lokalizację przyłączy 

infrastrukturalnych w budynku, była nieopłacalna. O ile prac 

adaptacyjnych 11- kondygnacyjnych budynków typu berlińskiego WBS-

70 unikano to niektóre z typów zabudowy prefabrykowanej o wysokości 

5-6 kondygnacji były poddawane częściowej rozbiórce. Wówczas koszt 

jednostkowej adaptacji infrastruktury technicznej wynosił 

40 tys. EUR (Koziol i in. 2006). Projekty takie były realizowane 

m.in. w Berlinie61. 

Nie tylko infrastruktura determinuje to jak przebiegać będzie 

restrukturyzacja w wymiarze przestrzennym miasta kurczącego się. 

Rekompozycja i wyburzenia powinny uwzględniać elementy tkanki 

miejskiej. Można posłużyć się typologią K. Lyncha (1960), który 

wymienia ścieżki (paths), krawędzie (edges), dzielnice 

(districts), węzły (nodes) i dominanty (landmarks). Podobny 

kontekst badawczy sugeruje B. Hiller (2007) i V. Oliveira (2016), 

w duchu szkoły morfologii miejskiej. Narzędzie to, “space syntax”, 

posiada praktyczne implikacje również w odniesieniu do miasta 

kurczącego się. Pozwala ponownie “zaprojektować” istniejącą 

strukturę morfologiczną miasta i zoptymalizować strukturę do 

zmniejszonych potrzeb. 

Analiza komputerowa przeprowadzona przy pomocy narzędzia “space 

syntax” wskazuje gradację ciążeń w układzie komunikacyjnym 

i pozwala na jego optymalizację. Zarówno poprzez wprowadzenie 

                         
61 zob. projekty w dzielnicy Berlina Marzahn-Hellersdorf, online: 
stadtentwicklung.berlin.de (dostęp 16.12.2018). 
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nowych ciągów jak i redukcję tych najmniej uczęszczanych (theory 

of natural movements). W połączeniu z komponentem 

infrastrukturalnym, zakładającym redukcję sieci 

infrastrukturalnej, pozwala to na wskazanie optymalnych obszarów 

pod kątem rekompozycji miasta. Warto zaznaczyć, że o ile 

w przypadku programu wyburzeń w ramach niemieckiego „Stadtumbau-

Ost”, który objął głównie komunalny zasób mieszkaniowy to 

realizacja takiego programu obejmującego zasób prywaty może być 

znacznie utrudniona lub niemożliwa. Tutaj należy odwołać się od 

doświadczeń amerykańskich, gdzie w pierwszej kolejności banki 

ziemi przejmowały nieruchomości z uwagi na ich zadłużenie 

podatkowe. Kolejnym etapem było zabezpieczanie przejętych przez 

sektor publiczny nieruchomości i realizacja rozbiórki. 

Doświadczenia niemieckie jednoznacznie pokazują, że wielkoskalowe 

projekty wyburzeń nie są możliwe do realizacji z uwagi na 

poszanowanie prawa własności. Szereg miast było zmuszonych do 

zarzucenia takich projektów zorientowanych na zabudowę śródmiejską 

będącą w posiadaniu prywatnym, często o niejasnym stanie prawnym62. 

Według autora jakościowym uzupełnieniem do analizy ilościowej 

powiązań “space syntax” powinno być opracowane wzorowane na 

badaniach podjętych w rumuńskiej Braile. Autorzy (Spreafico, 

Stefanescu 2016; Stan, Pata 2016) przeprowadzili kompleksową 

analizę przestrzenną miasta, wskazując dominanty architektoniczne, 

tworząc typologię istniejącej zabudowy i dokonując ponownego 

podziału miasta na jednostki urbanistyczne. Analiza ta stanowiąc 

punkt wyjściowy do interwencji przestrzennych, mogła również 

posłużyć do opracowania studium rekompozycji tkanki urbanistycznej 

i dalej wyburzeń. W wyniku badań terenowych wskazane zostały 

                         
62 Opracowane na podstawie wypowiedzi zebranych podczas wizyty studyjnej na terenie 
niemieckich landów wschodnich w listopadzie 2018 r. Wywiady przeprowadzone 
z pracownikami wydziałów architektury i urbanistyki miast kurczących się 
(Hoyerswerda, Halle-Saale, Lipsk) oraz architektami i naukowcami badającymi 
zjawisko kurczenia się z Centrum Badawczego Helmholtz w Lipsku. Pierwotne cele 
z zakresu rozwoju przestrzennego w dokumencie INSEK dla Halle zawierały rozbiórkę 
zasobu mieszkaniowego w śródmieściu, pierwsza ewaluacja programu i weryfikacja 
celów skutkowała ich wykreśleniem (por. Beckmann i in. 2008). 
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kierunki interwencji wynikające z negatywnych zjawisk społecznych 

i przestrzennych (Spreafico, Stefanescu 2016; Stan, Pata 2016). 

Umiejętne kreowanie dominant może stanowić klucz do ponownego 

odczytywania miasta (punkty orientacyjne) oraz nadawać im nowy 

walor znaczeniowy (rola w przestrzeni miasta) (Clerici, Mironowicz 

2009). Taka analiza może być traktowana jako element wyjściowy lub 

komplementarny do opracowania modelu wyburzeń na podstawie analizy 

“space syntax”. 

T. Stonor63 twierdzi że ulice XXI wieku nie powinny różnić 

się od tych z wieku XIX, ale powinny różnić się w sposób diametralny 

od tych XX-wiecznych. W nieco humorystyczny sposób można odnieść 

się do tego aspektu restrukturyzacji miasta kurczącego się, 

posługując się obrazem użytym przez R. Beauregard-a (2003: 180) 

(Ryc. 19, s. 160). Dotychczasowe badania nad kurczeniem się miast 

w USA powinny skłonić autora rysunku, T. Auth-a, do aktualizacji 

jego dzieła. Niestety w szeregu miast od roku 1968 do 2008 niewiele 

się zmieniło a obraz ten pozostaje nadal aktualny. W dalszym ciągu 

istnieją enklawy dotknięte zjawiskiem “zapaści urbanistycznej”, 

jednak obszary te zmniejszają się. Warto zastanowić się czy tryptyk 

powinien zostać uzupełniony o biały prostokąt z datą 20XX…? 

                         
63 Stonor T., 2018, Space syntax: past, present and future (wykład), online: 
timstonor.wordpress.com (dostęp 29.01.2020). 
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Ryc. 19/ 1968-1988-2008. Źródło: Auth T., w: Beauregard R., 2003, 
Voices of decline, Routledge, s. 180. 

 

Omawiając rycinę T. Auth-a warto zwrócić na jeden z elementów 

teorii zjawiska kurczenia się miast. Jest to dyskutowany 

w pierwszej części wymiar czasowy tego fenomenu, okres jego 

trwania. Rodzi to pytanie jak zdefiniować zjawisko kurczenia się 

znane jako “urban decline” i “schrumpfende stadt”? Z jednej strony 

nieodwracalny model upadku miasta o którym pisali H. Häußermann 

i S. Siebel (por. 1987, 1988) a z drugiej strony kreślący się 

“powrót do miast” (por. Nuissl, Rink 2005; Adam, Sturm 2011; Milber 

2015). 
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Podsumowanie 
 

"Będąc skupieniem ludzi, złączonych ze sobą 

względami na korzyści wynikające ze współżycia, 

miasto rozwijało się tak, jak tego wymagało życie. 

Z natury jego, jako skupienia, wynikało zredukowanie 

działania woli jednostki. Z celu, dla którego 

dokonało się skupienie, wynikało podniesienie 

użyteczności do poziomu naczelnej normy rozwoju. 

Działanie obu tych właściwości kształtowało rozwój 

miasta zgodnie z najżywotniejszymi interesami 

zbiorowości. Kaprys czy upór jednostek, albo też 

pewne przeżytkowe systemy myślowe mogły wykrzywiać 

na krótszy czy dłuższy okres linię rozwoju miasta, 

ale nie były one w stanie nadać jej innego kierunku 

aniżeli ten, jaki wyznaczały potrzeby życiowe."  

T. Peiper 
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Nie trudno wejść w polemikę z T. Peiper-em (1922), który 

słusznie zauważył główną ideę miasta, którą można sprowadzić do 

zjawiska koncentracji, czyli wspomnianego skupienia. Drugim zaś 

czynnikiem jest redukcjonizm, ograniczenie woli jednostki z uwagi 

na kompromis interesów różnych aktorów w grze o przestrzeń. Tutaj 

można upatrywać źródła kryzysu miejskiego. Zauważone zjawiska 

charakteryzujące proces urbanizacji, w szczególności miast 

kurczących się, można określić mianem dyspersji, dekoncentracji, 

indywidualizmu. Wiele miast stało się nieatrakcyjne, zarówno dla 

pełnionej funkcji przemysłowej jak i mieszkaniowej. Erozja 

miejskości była poprzedzona szeregiem zjawisk przestrzennych, 

ekonomicznych i społecznych. W ujęciu globalnym proces 

deindustrializacji rozpoczął dekoncentrację historycznych okręgów 

przemysłowych, którego głównymi beneficjantami były ośrodki 

przemysłu ciężkiego. W wielu przypadkach restrukturyzacja nie 

oznaczała konwersji na nową ścieżkę rozwoju. Uzależnienie od 

dotychczasowej ścieżki (path dependence) w dalszym ciągu 

determinowało pogłębiający się kryzys i prowadziło do zamknięcia 

się miasta na przemysłowej ścieżce rozwoju. Istotną rolę pełnił 

tutaj „paradygmat wzrostu”, czyli chęć utrzymania dotychczasowej 

wzrostowej dynamiki rozwoju pomimo symptomów kryzysu 

strukturalnego miasta. Podejście takie wynika z obserwowanego 

linearnego procesu rozwoju miast, rozumianego jako wzrost, który 

miał miejsce od czasów rewolucji przemysłowej. Trend ten, 

w szczególności, był podtrzymywany w krajach “Bloku Wschodniego” 

do momentu upadku żelaznej kurtyny. Urbanizacja socjalistyczna 

utrzymywała wysoką dynamikę wzrostu, gdy w krajach rozwiniętych 

następował proces deindustrializacji i globalizacji rynków. Okres 

transformacji systemowej jak w soczewce skupił szereg zjawisk, 

które w krajach zachodnich były zauważalne już od lat 50. XX wieku. 

W krajach postsocjalistycznych nastąpiły one w formie gwałtownych 

zmian (shock therapy, boom of transformation) trwających niespełna 

dekadę. Przemiany te można rozpatrywać miarą dekoncentracji, 

będącej w opozycji do koncentracji urbanizacji socjalistycznej czy 
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do tzw. nadmiernej urbanizacji w sensie demograficznym 

(overurbanization).  

Transformacja systemowa jest kluczem do zrozumienia zmiany 

biegunów, od narzuconego kolektywizmu doby gospodarki centralnie 

sterowanej do indywidualizmu i prawa własności. Nastąpiła wówczas 

erozja systemu planowania, której efektem była deregulacja. 

Odnosząc się do wspominanego przez T. Peipera kolektywu jest to 

przejaw częściowego odrzucenia tej wartości poprzez tworzenie 

sytemu opartego o nadrzędność indywidualnego prawa własności nad 

interesem publicznym. W zakresie mieszkalnictwa skrajnym przejawem 

tego mechanizmu jest tzw. “urban flight”, czyli masowa migracja do 

suburbiów i idea podmiejskiego stylu życia. Racjonalność 

wynikająca ze skupienia, zarówno ekonomiczna jak i funkcjonalna 

zostały zastąpione przez mechanizm „upublicznienia kosztów 

i prywatyzacji zysków”.  

Jaką rolę pełni zatem fenomen kurczenia się miast? Omawiane 

przemiany dotyczą wszystkich miast, jednak nie każe z nich zostało 

dotknięte tym enigmatycznym fenomenem. Z pewnością można 

stwierdzić, że zjawisko kurczenia się dotyka przeważanie miast 

przemysłowych. Według autora kurczenie się miast jest przejawem 

dekoncentracji lub zaniku wiodącej funkcji rozwojowej miasta. 

Ośrodki miejskie, które posiadają zdywersyfikowaną bazę 

ekonomiczną oraz pełnią istotną rolę w sieci osadniczej z uwagi na 

szereg funkcji posiadają większą odporność (urban resilience) na 

przemiany. Kurczenie się miasta, o ile następuje, posiada wówczas 

krótkotrwały charakter świadczący o zmianach niebędących kryzysem 

strukturalnym. Przebieg i skutki przemian transformacji systemowej 

dotykającej miast przemysłowych posiadały przeważnie przesłanki 

kryzysu strukturalnego. Najbardziej jaskrawym przykładem jest 

unifikacja RFN i NRD. Z pewnością można stwierdzić, że to co 

odróżnia dotychczasowy kryzys miast od zjawiska kurczenia się miast 

to jego wielowątkowość. Dotyczy on aspektu demograficznego, 
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ekonomicznego i społecznego. Kurczenie się miast następuje 

w warunkach, powszechnego jeszcze, wzrostu globalnego, który ma 

znaczenie mniejszą dynamikę w krajach rozwiniętych. W tych 

ostatnich, jeszcze jednym uwarunkowaniem kurczenia się miast jest 

powszechność trendu depopulacyjnego lub stagnacji demograficznej. 

Osadzenie kurczenia się miast w szerszym procesie wzrostu czy 

rozwoju nasuwa postulat integracji systemu planowania 

przestrzennego na różnych szczeblach a w szczególności w obszarach 

funkcjonalnych. Zjawisko suburbanizacji, zarówno mieszkaniowej 

jaki przemysłowej prowadzi do drenażu podatkowego miasta 

centralnego oraz nagłego wzrostu nakładów na jego utrzymanie per 

capita. Depopulacja i utrata bazy ekonomicznej skutkuje tzw. 

spiralą kurczenia się miasta, sekwencji samoczynnie napędzających 

się zjawisk, społecznych, przestrzennych i ekonomicznych. 

Wprowadza to szereg miast na ścieżkę długotrwałego i powolnego 

wygasania rozwoju (slow burn development, por. Banica i in. 2017).  

W świetle cyklu miejskiego (por. Klaassen i in. 1981; van den Berg 

i in. 1982) dezurbanizacja jawi się jako stadium upadku miasta, 

która następuje w warunkach wzrostu przedmieść. Jest to proces 

zbieżny, z tym, co S. Siedentop i S. Fina określają mianem 

„rozlewania miast kurczących się” (por. Fina, Siedentop 2008; 

2010). Kurczenie się miasta centralnego następuje w warunkach 

rozwoju aspektu przestrzennego jego obszaru funkcjonalnego. Jest 

to jedna z trajektorii kurczenia się, również obecna w polskich 

miastach kurczących się. Odnosząc to do międzynarodowego czy 

regionalnego kontekstu badawczego, kurczenie się miast w Polsce 

wpisuje się w tą specyfikę a w szczególności regionalną specyfikę 

przemian krajów postsocjalistycznych. Rozwój przestrzenny 

przemieść miast kurczących się przybrał formę suburbanizacji, 

czyli procesu związanego z rozwojem przedmieść (suburbiów) wokół 
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dużych miast i obszarów metropolitalnych. Według definicji CEMAT64 

proces suburbanizacji jest generowany przez rozwój demograficzny 

(wzrost całkowitego zaludnienia) jak również przez wewnętrzne 

przekształcenia miast. Niekiedy suburbanizacja określana jest jako 

mechanizm, za pomocą którego łagodzona jest presja na 

zagospodarowanie terenu, wynikający z szybkiego rozwoju miasta-

rdzenia (por. Hwang, Murdock 1998). W kontekście zjawiska 

rozlewania miast kurczących się przytoczone ujęcie suburbanizacji 

nie jest zgodne z przeprowadzonymi przez autorami obserwacjami 

badawczymi. O ile kurczenie się miast można uznać za przejaw 

dezurbanizacji to ich suburbanizacja definiowana jako rozlewanie 

miast kurczących się posiada szerszy kontekst przemian procesu 

urbanizacji i dekoncentracji systemu osadniczego. Ten wymiar 

suburbanizacji nie może być wiązany jedynie z podejściem 

demograficznym, ponieważ rozlewanie miast kurczących się następuje 

w warunkach depopulacji miasta centralnego i niskiej presji 

inwestycyjnej w samym mieście centralnym. 

Spośród 853 miast w Polsce poddanych przez autora badaniu, 

159 można określić jako kurczące się w okresie 1995-2018 (18,6% 

badanego zbioru miast). Są to głównie ośrodki poprzemysłowe, 

zlokalizowane w historycznych okręgach przemysłowych. Co ciekawe, 

pomimo wielowymiarowego kurczenia się tych miast, zaznacza się 

w nich silny trend rozwoju przestrzennego. Ma on miejsce w ich 

granicach administracyjnych lub w ich obszarze funkcjonalnym, 

przybierając wówczas formę rozlewania się zabudowy (shrinkage 

sprawl). Zróżnicowana trajektoria rozwoju przestrzennego jest 

osadzona w kontekście trendów obserwowanych zagranicą. Miasta 

kurczące się o największej dynamice rozlewania się to ośrodki 

poniżej 100 tys. mieszkańców. Rozwój ich obszarów funkcjonalnych 

kilkakrotnie przewyższa wzrost samych miast małych i średnich. 

                         
64 Europejska Konferencja Ministrów odpowiedzialnych za politykę przestrzenną 
i regionalną (European Conference of Minister Responsible for spatial/regional 
planning, CEMAT) (CEMAT 2007). 
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Fenomen ten można określić jako pozorne kurczenie się miast, gdy 

dotyczy ono jedynie miasta centralnego, czyli tam gdzie występuje 

wysoka dynamika rozlewania miast kurczących się (shrinkage sprawl). 

Rzeczywiste kurczenie się miast, następuje wówczas, gdy kurczenie 

dotyka ośrodka centralnego i jego obszaru funkcjonalnego (por. 

Kantor Pietraga 2014). Tutaj wyróżnić można 21 miasta (13,2% miast 

kurczących się a niespełna 2,5% próby badawczej), są to ośrodki 

poniżej 100 tys. mieszkańców. Warto również zwrócić uwagę na fakt, 

że wolumen terenów mieszkaniowych w Polsce w okresie 1990-2018 

powiększył się dwukrotnie, przy ciągłym procesie ubytku liczby 

mieszkańców kraju. Pomimo tego w aktach planistycznych wyznacza 

się znaczne tereny rezerwy terenów inwestycyjnych, który wolumen 

może zostać jeszcze zwielokrotniony w stosunku do obecnego 

zagospodarowania terenu. Świadczy to o obecności w badanym okresie 

tzw. „paradygmatu wzrostu”, lansowania wzrostu, pomimo wyraźnych 

trendów regresu. Idea „paradygmatu wzrostu” przyświecała dobie 

transformacji systemowej nie tylko w Polsce ale i w pozostałych 

krajach byłego “Bloku Wschodniego”, tworząc uniwersalny klucz 

przemian, określanych jako duch epoki (por. post-socialist 

zeitgeist). Idea ta odnosiła się również do inercji systemu 

planowania przestrzennego, tworzonego na nowo w oparciu 

o antynomię interesu publicznego i własności prywatnej. Było to 

zestawienie dwóch dogmatów systemowych, kolektywu stanowiącego 

element nakazowej gospodarki socjalistycznej i nowego liberalnego 

ładu opartego o własność prywatną. Z drugiej strony „paradygmat 

wzrostu” to pewne rozwiązania prawne umożliwiające prowadzenie 

ekspansywnej polityki przestrzennej pomimo negatywnych trendów 

demograficznych. Istotne jest dostrzeżenie tego problemu w skali 

regionalnej i zarządzania tym procesem w ramach obszarów 

funkcjonalnych. Najwyższa korelacja zjawiska kurczenia się 

i przyrostu terenów inwestycyjnych występuje w zachodniej części 

Sudeckiego Okręgu Przemysłowego oraz w obszarze funkcjonalnym 

Łodzi i Częstochowy. Ponadto, szeregu miast małych i średnich 

znajdujących się na peryferiach woj. Świętokrzyskiego. 
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W kontekście miast polskich, można stwierdzić, że kurczenie się 

miast jest wynikiem procesu „transformacji systemowej”. Rozumianej 

jako efekt nagłego i symultanicznego przekształcenia społeczeństwa 

w „postsocjalistyczne” i „poprzemysłowe”, które dokonało się 

w przeciągu ostatniej dekady XX w. Proces kurczenia się miast 

z definicji dotyka wielu wymiarów rozwoju miasta, która posiada 

dynamikę krótkotrwałego kryzysu lub długotrwałej „erozji 

miejskości”. Zarówno wymiar przestrzenny, demograficzny, jak 

i społeczny czy ekonomiczny rozwoju miasta wymaga podjęcia 

synergicznych działań, które nie będą miały charakteru odnowy lecz 

znamiona restrukturyzacji. Przemiany te wyznaczają w ten sposób 

kierunek rozwoju miast bez wzrostu. Istotne jest tutaj moderowanie 

procesem urbanizacji, w szczególności w warunkach ogólnokrajowego 

rozlewania się zabudowy. Często rozlewanie się zabudowy narusza 

podstawię ekonomiczną miast kurczących się poprzez utratę 

mieszkańców oraz wpływów z ich podatków a także rosnących kosztów 

utrzymania infrastruktury miejskiej.  

Omawiany problem, szerzej rozumiany jako kryzys, nie jest 

zjawiskiem nowym, gdyż od wieków wzrost i upadek stanowił element 

rozwoju miast (Ziobrowski 2013). Niemieckie przykłady wskazują na 

konieczność redefinicji ścieżki rozwoju oraz ingerencji w tkankę 

miejską (Oswalt 2006, Nelle i in. 2017). Depopulacja i regres 

ekonomiczny skutkuje obniżeniem wpływów do budżetu samorządu 

terytorialnego. Obserwuje się wówczas zmiany fizjonomii miasta 

– wzrasta wolumen pustostanów i terenów poprzemysłowych, postępuje 

perforacja struktury tkanki miasta. Jednocześnie, zaznacza się 

spadek dochodów miasta i wzrost kosztów utrzymania infrastruktury 

oraz obsługi zamierających terenów. Postępująca dekapitalizacja 

i ustawiczny brak środków zwiększają dynamikę regresu miasta 

prowadząc do zamknięcia tego błędnego koła (Oswalt 2006, Milbert 

2015). 
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W tym miejscu konieczna jest uwaga, która odnosi się do omawianych 

w poprzednich rozdziałach przemian systemu osadniczego. Rozlewanie 

się zabudowy i suburbanizacja powoduje odpływ mieszkańców z miast, 

co nie musi być równoznaczne ze spadkiem zapotrzebowania na usługi 

w mieście centralnym. Wynika to z powiązań funkcjonalnych i rangi 

miasta w sieci osadniczej. W Niemczech nadal wykorzystywana jest 

“teoria ośrodków centralnych” opracowana przez W. Christaller-a 

(1933), która przedkłada się na przesądzenia planistyczne 

w dokumentach na szczeblu krajowym i regionalnym. Mając powyższe 

na uwadze studia rekompozycji miast kurczących się, których celem 

jest dopasowanie rozmiaru miasta do potrzeb mieszkańców 

(downsizing, rightsizing) powinny uwzględniać również 

“użytkowników miasta”. Osoby, które w wyniku migracji przeniosły 

się poza ośrodek centralny a mogą w dalszym ciągu korzystać z usług 

oferowanych przez to miasto. Usług, które nie konieczne zostały 

zlokalizowane w jego obszarze funkcjonalnym. Szerzej, 

dekoncentracja przestrzenna mieszkalnictwa nie musiała oznaczać 

dekoncentracji w zakresie usług czy produkcji dóbr. Jak pokazuje 

studium przypadku niemieckiego miasta Lipsk, szkoły wyburzone na 

przełomie XX/XXI w. musiały zostać odbudowane dekadę później 

z uwagi na proces “powrotu mieszkańców do miasta”.  

Na podstawie przedstawionych obserwacji można wskazać zarys 

mechanizmu kurczenia się miast i jego głównych uwarunkowań. 

Kurczenie się miast to proces, który wpisuje się w szerszy kontekst 

fenomenu urbanizacji. Jest ono wynikiem procesu dekoncentracji 

rozwoju, czyli przemian sieci osadniczej i przemian ekonomiczno-

społecznych. Przejawem dekoncentracji ekonomicznej są przemiany 

strukturalne w sposobie wytwarzania dóbr, w szczególności 

klasycznych sektorów przemysłu. Należy tutaj wskazać proces 

deindustrializacji i globalizacji. Przemiany przestrzenne 

przejawiają się jako suburbanizacja, “mieszkaniowa” jak 

i “przemysłowa”, prowadzące do drenażu podstawy ekonomicznej 
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miasta, a w konsekwencji utraty części funkcji i utraty pozycji 

miast w sieci osadniczej. 

Fenomen kurczenia się miast jest bez wątpienia wyzwaniem, z którego 

wyłania się szansa na rozwój bez wzrostu, ponowne odnalezienie 

idei miasta. Rzuca on nowe światło na system planowania 

przestrzennego i szerzej gospodarkę przestrzenną. Doświadczenia 

niemieckie pokazują ewolucję podejścia do „odnowy miast”, od 

rewitalizacji do restrukturyzacji przy wykorzystaniu rozwiązań 

tymczasowych. Często przeniesienia akcentu na działania oddolne, 

które będą kształtować w przyszłości politykę miejską, określaną 

jako zarządzanie miastem i poszczególnymi procesami składającymi 

się na urbanizację. Świadomość zachodzących przemian stanowi punkt 

wyjściowy do akceptacji zjawisk i podejmowania prób zarządzania 

nimi... 

 

Na zakończenie pracy doktorskiej warto odpowiedzieć na pytanie 

z poniższego cytatu (za Gatzweiler i in. 2003: 557): 

“Czas pożegnać się ze wzrostową euforią ostatnich 

dziesięcioleci. Niemiecka rada rozwoju obszarów miejskich 

umieściła swoje zalecenia z 27 kwietnia 1976 r. pod tytułem 

„Rozwój miast bez wzrostu?”. (...). „Czy nasze miasta 

[rzeczywiście] się kurczą?” zapytał wówczas burmistrz Bremy 

Hans Koschnick na lokalnej konferencji politycznej (...)”. 

Tak, zjawisko kurczenia się miast jest powszechne, występuje 

zarówno w krajach rozwiniętych i rozwijających się, dotykając 

szeregu miast, nie tylko europejskich. Zarówno w Polsce jak  

i w Niemczech, miasta doświadczają procesu kurczenia się, które 

prowokuje do rewizji dotychczasowej wizji rozwoju, ale już bez 

wzrostu, w oparciu o ideę miasta zwartego. 
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Aneks 
 

Aneks 1/ Lista miast kurczących się w Polsce 

Gdzie:  
1 - Skala zmiany liczby ludności (wartości b. niskie i niskie). 
2 - Średnioroczne saldo migracji wewnętrznych na 1000 mieszkańców za okres 1995-2018 
(wartości b. niskie i niskie). 
3 - Wskaźnik starości demograficznej (średnia za okres 1995-2018 dla osób powyżej 65 roku 
życia (wartości b. wysokie i wysokie). 
4 - Średnia liczba wybudowanych mieszkań na 1 tys. mieszkańców w okresie 1995-2018 
(wartości b. niskie i niskie). 
5 - Średnia liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców w okresie 1995-2018 
wartości b. niskie i niskie). 

 

TERYT 
(2018) 

Miejscowość 
Liczba 

ludności 
(1995) 

Liczba 
ludności 
(2018) 

1 2 3 4 5 6 
Stopień 

kurczenia 
się miasta 

Liczba lat 
ze spadkiem 

(lat 
powyżej 

średniej w 
grupie 
miast) 

Liczba lat ze 
spadkiem (w 

ciągu, 
powyżej 

średniej w 
grupie 
miast) 

0810011 Gozdnica 3 644 3 061 tak tak tak tak tak tak 6 tak tak 

2005074 Kleszczele 1 662 1 271 tak tak tak tak tak tak 6 tak nie 

2808044 Korsze 5 045 4 259 tak tak tak tak tak tak 6 tak tak 

0207034 Lubawka 6 963 6 063 tak tak tak tak tak tak 6 tak tak 

2801064 Sępopol 2 201 1 964 tak tak tak tak tak tak 6 tak tak 

2609094 Zawichost 2 056 1 776 tak tak tak tak tak tak 6 tak nie 

0419014 Barcin 8 608 7 468 tak tak tak nie tak tak 5 tak tak 

2801044 Bisztynek 2 740 2 365 tak tak tak nie tak tak 5 tak tak 

0221011 Boguszów-Gorce 18 572 15 444 tak nie tak tak tak tak 5 tak tak 

0205024 Bolków 5 820 5 001 tak nie tak tak tak tak 5 tak tak 

0221054 Głuszyca 7 520 6 381 tak tak tak tak tak nie 5 tak tak 

2603034 
Kazimierza 
Wielka 6 317 5 579 tak tak nie tak tak tak 5 tak tak 

1602044 Kietrz 6 705 6 034 tak tak tak tak tak nie 5 tak tak 

1611034 Kolonowskie 4 110 3 328 tak nie tak tak tak tak 5 tak tak 

3212034 Lipiany 4 444 3 946 tak tak tak tak tak nie 5 tak tak 

2001044 Lipsk 2 696 2 350 tak tak tak nie tak tak 5 tak tak 

0810054 Małomice 3 967 3 489 tak tak tak nie tak tak 5 tak tak 

0221064 Mieroszów 5 028 4 106 tak nie tak tak tak tak 5 tak tak 
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0212044 Mirsk 4 353 3 902 tak nie tak tak tak tak 5 tak tak 

0414064 Nowe 6 799 5 864 tak tak nie tak tak tak 5 tak tak 

2808054 Reszel 5 693 4 571 tak tak nie tak tak tak 5 tak nie 

2806084 Ryn 3 195 2 851 tak tak tak nie tak tak 5 tak nie 

2006054 Stawiski 2 604 2 195 tak tak tak nie tak tak 5 tak tak 

0620134 Szczebrzeszyn 5 578 5 040 tak nie tak tak tak tak 5 tak tak 

3206084 
Trzcińsko-
Zdrój 2 569 2 273 tak nie tak tak tak tak 5 tak tak 

2611054 Wąchock 3 069 2 764 tak nie tak tak tak tak 5 tak tak 

0226011 Wojcieszów 4 193 3 676 tak nie tak tak tak tak 5 tak tak 

1002114 Żychlin 10 177 8 220 tak tak nie tak tak tak 5 tak tak 

1437014 Bieżuń 2 124 1 856 tak nie tak tak tak nie 4 tak nie 

1014024 Błaszki 2 500 2 122 tak tak nie tak tak nie 4 tak tak 

3209034 Bobolice 4 686 4 018 tak tak tak nie tak nie 4 tak tak 

2011014 
Dąbrowa 
Białostocka 6 630 5 553 tak tak tak nie nie tak 4 tak tak 

0616011 Dęblin 18 885 16 149 tak tak nie nie tak tak 4 tak tak 

2608014 Działoszyce 1 204 908 tak tak nie tak tak nie 4 tak tak 

1608024 Gorzów Śląski 2 735 2 452 tak nie nie tak tak tak 4 tak nie 

2801021 
Górowo 
Iławeckie 4 845 3 974 tak tak nie nie tak tak 4 tak tak 

0212014 Gryfów Śląski 7 820 6 641 tak nie tak tak tak nie 4 tak tak 

0221021 Jedlina-Zdrój 5 558 4 851 tak nie tak tak tak nie 4 tak tak 

2602024 Jędrzejów 17 555 15 149 tak tak nie tak tak nie 4 tak tak 

2212054 Kępice 4 273 3 606 tak tak tak nie nie tak 4 tak tak 

2807044 Kisielice 2 340 2 103 tak nie tak nie tak tak 4 nie nie 

2404064 Koniecpol 6 687 5 950 tak tak nie tak nie tak 4 tak tak 

0407064 Kruszwica 9 803 8 818 tak tak nie nie tak tak 4 tak tak 

1611044 Leśnica 3 159 2 585 tak nie tak nie tak tak 4 tak tak 

2002064 Łapy 17 452 15 643 tak tak tak nie nie tak 4 tak tak 

1004011 Łęczyca 16 738 14 094 tak tak nie tak tak nie 4 tak tak 

0202074 Niemcza 3 515 2 974 tak nie tak tak tak nie 4 tak tak 

0401031 Nieszawa 2 125 1 886 tak nie tak tak nie tak 4 tak nie 

1808054 Nowa Sarzyna 7 044 5 880 tak tak nie nie tak tak 4 tak tak 

1809064 Oleszyce 3 551 2 993 tak tak tak nie nie tak 4 tak tak 

2809054 Orneta 9 773 8 817 tak nie tak tak tak nie 4 tak tak 

0608104 
Ostrów 
Lubelski 2 333 2 092 tak nie tak tak nie tak 4 tak nie 

1609084 Ozimek 10 999 8 725 tak tak nie nie tak tak 4 tak tak 

2802054 Pieniężno 3 200 2 746 tak tak tak nie tak nie 4 tak tak 

0202041 Piława Górna 7 177 6 457 tak nie tak tak tak nie 4 tak tak 

3216034 Połczyn-Zdrój 9 477 8 109 tak tak nie tak tak nie 4 tak tak 

0612064 Poniatowa 10 893 9 195 tak tak nie nie tak tak 4 tak tak 

3218044 Resko 4 732 4 231 tak tak nie tak tak nie 4 tak nie 

2816044 Ruciane-Nida 5 340 4 474 tak tak tak nie tak nie 4 tak tak 

0208134 
Stronie 
Śląskie 7 303 5 741 tak tak nie tak tak nie 4 tak nie 

1019024 Szadek 2 354 1 917 tak tak nie tak tak nie 4 tak nie 
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0226044 Świerzawa 2 629 2 291 tak tak tak nie tak nie 4 tak tak 

0225064 Węgliniec 3 446 2 860 tak tak nie nie tak tak 4 tak tak 

0212054 Wleń 2 109 1 778 tak nie tak nie tak tak 4 tak nie 

2401031 Wojkowice 10 245 8 936 tak nie tak tak tak nie 4 tak tak 

0225011 Zawidów 4 880 4 217 tak nie tak nie tak tak 4 tak tak 

1605054 Zdzieszowice 13 747 11 471 tak tak nie nie tak tak 4 tak tak 

0224064 Ziębice 10 043 8 759 tak nie tak tak tak nie 4 tak tak 

1602014 Baborów 3 552 2 920 tak nie tak nie tak nie 3 tak tak 

0224014 Bardo 3 098 2 563 tak tak nie tak nie nie 3 tak nie 

1610014 Biała 2 909 2 443 tak nie nie tak tak nie 3 tak tak 

1213024 Brzeszcze 12 484 11 226 tak nie nie tak tak nie 3 tak tak 

2601014 Busko-Zdrój 18 234 15 952 tak tak nie tak nie nie 3 tak tak 

0208064 
Bystrzyca 
Kłodzka 11 855 10 189 tak nie nie tak tak nie 3 tak tak 

2604044 Chmielnik 4 290 3 703 tak tak nie tak nie nie 3 tak tak 

0209011 Chojnów 14 999 13 426 tak tak nie nie tak nie 3 tak tak 

3213011 Darłowo 15 665 13 759 tak tak tak nie nie nie 3 tak tak 

3027034 Dobra 2 163 1 387 tak tak nie nie tak nie 3 tak nie 

1608014 Dobrodzień 4 574 3 722 tak nie nie tak tak nie 3 tak tak 

3214034 Dobrzany 2 520 2 264 tak tak nie nie tak nie 3 tak tak 

0208011 Duszniki-Zdrój 5 645 4 629 tak tak nie tak nie nie 3 tak tak 

1009014 Działoszyn 6 956 5 922 tak tak nie nie tak nie 3 tak tak 

1607014 Głuchołazy 15 800 13 585 tak nie nie tak tak nie 3 tak tak 

0802011 Gubin 18 672 16 687 tak tak tak nie nie nie 3 tak tak 

2211011 Hel 4 758 3 285 tak tak tak nie nie nie 3 tak tak 

1425034 Iłża 5 493 4 775 tak tak nie tak nie nie 3 tak tak 

1807034 Iwonicz-Zdrój 2 325 1 793 tak tak nie tak nie nie 3 tak nie 

1210074 Krynica-Zdrój 13 030 10 686 tak tak nie tak nie nie 3 tak tak 

2411054 
Kuźnia 
Raciborska 6 017 5 386 tak nie nie nie tak tak 3 tak tak 

0208084 Lądek-Zdrój 6 883 5 622 tak nie nie tak tak nie 3 tak tak 

2201064 Miastko 11 890 10 473 tak tak nie nie tak nie 3 tak tak 

0208104 Międzylesie 2 880 2 591 tak tak tak nie nie nie 3 tak nie 

1406074 Mogielnica 2 643 2 260 tak nie nie tak tak nie 3 tak tak 

1406084 
Nowe Miasto 
nad Pilicą 4 563 3 789 tak tak nie tak nie nie 3 tak tak 

1607074 Paczków 8 581 7 530 tak nie nie tak tak nie 3 tak tak 

2608044 Pińczów 12 143 10 844 tak tak nie nie tak nie 3 tak tak 

2612054 Połaniec 8 994 8 120 tak tak nie nie nie tak 3 tak nie 

2009011 Sejny 6 001 5 344 tak tak nie nie nie tak 3 tak nie 

2610054 Suchedniów 9 381 8 379 tak nie tak tak nie nie 3 tak tak 

2416084 Szczekociny 4 335 3 622 tak tak nie tak nie nie 3 tak tak 

0208144 Szczytna 5 854 5 163 tak nie tak nie nie tak 3 tak nie 

0206041 
Szklarska 
Poręba 8 203 6 611 tak tak nie tak nie nie 3 tak tak 

0810074 Szprotawa 13 401 11 912 tak tak nie nie tak nie 3 tak tak 

2405074 Toszek 5 171 3 595 tak nie nie nie tak tak 3 tak tak 

1801084 Ustrzyki Dolne 10 122 9 132 tak tak nie nie tak nie 3 tak tak 



195 

1014094 Warta 3 637 3 263 tak nie nie tak tak nie 3 tak tak 

1611074 Zawadzkie 9 216 7 168 tak nie nie nie tak tak 3 tak tak 

0208041 Nowa Ruda 27 186 22 246 tak tak tak tak tak tak 6 nie nie 

0202011 Bielawa 34 382 30 055 tak nie tak tak tak tak 5 nie nie 

2005011 Hajnówka 24 220 20 690 tak tak tak tak nie tak 5 nie nie 

0207011 Kamienna Góra 23 562 19 136 tak tak nie tak tak tak 5 nie nie 

0210011 Lubań 24 441 21 168 tak tak tak tak tak nie 5 nie nie 

1020021 Ozorków 21 928 19 456 tak nie tak tak tak tak 5 nie nie 

2471011 
Piekary 
Śląskie 66 984 55 299 tak nie tak tak tak tak 5 nie nie 

1425011 Pionki 22 072 18 427 tak tak tak nie tak tak 5 nie nie 

1610044 Prudnik 24 350 21 138 tak nie tak tak tak tak 5 nie nie 

2611011 Starachowice 57 330 48 965 tak tak nie tak tak tak 5 nie nie 

1203034 Chrzanów 42 079 36 945 tak tak nie tak tak nie 4 nie nie 

2401021 Czeladź 36 466 31 677 tak nie tak tak tak nie 4 nie nie 

2405011 Knurów 44 124 38 402 tak tak nie nie tak tak 4 nie nie 

0610034 Łęczna 21 796 19 006 tak tak tak nie nie tak 4 nie nie 

1212054 Olkusz 40 359 35 608 tak tak tak nie tak nie 4 nie nie 

2607011 
Ostrowiec 
Świętokrzyski 79 238 69 051 tak tak nie tak tak nie 4 nie nie 

1213011 Oświęcim 44 376 38 300 tak tak nie tak tak nie 4 nie nie 

2405021 Pyskowice 21 897 18 456 tak nie tak nie tak tak 4 nie nie 

2474011 
Siemianowice 
Śląskie 78 101 67 154 tak nie tak nie tak tak 4 nie nie 

2610011 
Skarżysko-
Kamienna 51 471 45 358 tak tak nie tak tak nie 4 nie nie 

1818011 Stalowa Wola 71 775 61 182 tak tak nie nie tak tak 4 nie nie 

2476011 Świętochłowice 59 600 50 012 tak nie tak nie tak tak 4 nie nie 

3027011 Turek 30 751 27 109 tak tak nie nie tak tak 4 nie nie 

2415041 
Wodzisław 
Śląski 68 411 48 143 tak nie tak nie tak tak 4 nie nie 

1218014 Andrychów 23 017 20 260 tak tak nie nie tak nie 3 nie nie 

2414011 Bieruń 22 067 19 605 tak nie nie nie tak tak 3 nie nie 

0201011 Bolesławiec 44 436 38 935 tak tak nie tak nie nie 3 nie nie 

0202021 Dzierżoniów 38 066 33 344 tak nie nie tak tak nie 3 nie nie 

0604011 Hrubieszów 20 052 17 735 tak tak tak nie nie nie 3 nie nie 

1603011 
Kędzierzyn-
Koźle 70 648 61 062 tak nie nie tak tak nie 3 nie nie 

2605034 Końskie 22 340 19 330 tak tak nie nie tak nie 3 nie nie 

1407054 Kozienice 21 554 17 331 tak tak nie nie nie tak 3 nie nie 

1605024 Krapkowice 20 104 16 381 tak nie nie nie tak tak 3 nie nie 

1003024 Łask 20 120 17 344 tak tak nie nie tak nie 3 nie nie 

1008021 Pabianice 75 668 65 283 tak nie nie tak tak nie 3 nie nie 

2411011 Racibórz 65 041 54 882 tak nie nie nie tak tak 3 nie nie 

1611054 
Strzelce 
Opolskie 21 885 17 982 tak nie nie nie tak tak 3 nie nie 

2817011 Szczytno 27 436 23 343 tak tak nie nie nie tak 3 nie nie 

1017094 Wieluń 25 510 22 521 tak tak nie nie tak nie 3 nie nie 

2416021 Zawiercie 56 021 49 567 tak nie nie nie tak tak 3 nie nie 
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0225021 Zgorzelec 36 760 30 521 tak nie tak nie tak nie 3 nie nie 

0265011 Wałbrzych 139 219 112 594 tak tak tak tak tak tak 6 tak tak 

2462011 Bytom 226 810 166 795 tak tak tak nie tak tak 5 tak tak 

2463011 Chorzów 125 226 108 434 tak nie tak tak tak tak 5 tak tak 

2464011 Częstochowa 259 135 222 292 tak tak nie tak tak nie 4 tak tak 

2467011 
Jastrzębie-
Zdrój 103 309 89 128 tak tak nie nie tak tak 4 tak tak 

2469011 Katowice 351 521 294 510 tak tak nie tak tak nie 4 tak nie 

2472011 Ruda Śląska 165 873 138 000 tak nie tak nie tak tak 4 tak nie 

2475011 Sosnowiec 247 499 202 036 tak tak tak nie tak nie 4 tak tak 

2478011 Zabrze 201 302 173 374 tak nie tak nie tak tak 4 tak tak 

1061011 Łódź 823 215 685 285 tak nie nie tak tak nie 3 tak tak 

2263011 Słupsk 102 596 91 007 tak tak tak nie nie nie 3 tak tak 
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Aneks 2/ Bilans zagospodarowania terenów w obszarach 

funkcjonalnych miast kurczących się w Polsce 

Miasto kurczące 
się 

obszar funkcjonalny w tym miasto kurczące się 

zurbanizowany, mieszkaniowy usługowe i 
przemysłowe 

zurbanizowany, mieszkaniowy usługowe i 
przemysłowe 

ha pkt % dynamika 
zmiany (w 

grupie 
miast) 

ha pkt % ha pkt % dynamika 
zmiany (w 

grupie 
miast) 

ha pkt % 

Bardo 1 056 65,5% przeciętna 37 28,2% 147 104,3% przeciętna 8 29,6% 
Gryfów Śląski 4 072 793,8% b.wysoka 7 13,7% 596 293,6% wysoka 0 - 
Mirsk 1 957 382,2% b.wysoka 63 165,8% 864 1661,5% b.wysoka 0 - 
Wleń 2 190 1377,4% b.wysoka 5 12,5% 528 812,3% b.wysoka 0 - 
Duszniki-Zdrój 179 20,7% niska 18 34,0% 13 9,3% niska 0 - 
Bystrzyca 
Kłodzka 

355 44,4% niska 57 33,9% 355 44,4% przeciętna 2 1,7% 

Lądek-Zdrój 201 139,6% przeciętna 0 - 201 139,6% przeciętna 0 - 
Stronie Śląskie 58 26,1% niska 0 - 58 26,1% przeciętna 0 - 
Międzylesie 54 9,1% niska 0 - 54 9,1% niska 0 - 
Szklarska 
Poręba 

0 - - 32 177,8% 209 120,8% przeciętna 0 - 

Zawidów 876 1042,9% b.wysoka 39 - 35 46,1% przeciętna 0 - 
Węgliniec 2 040 128,1% przeciętna 168 63,6% 137 37,3% przeciętna 0 - 
Ziębice 1 096 31,4% niska 188 58,0% 160 12,4% niska -21 -43,8% 
Mieroszów 905 231,5% przeciętna 57 67,1% 206 214,6% przeciętna 0 - 
Jedlina-Zdrój 99 162,3% przeciętna 0 - 99 162,3% przeciętna 0 - 
Boguszów-Gorce 175 132,6% przeciętna -46 -52,9% 175 132,6% przeciętna -46 -52,9% 
Głuszyca 284 319,1% wysoka 0 - 284 319,1% wysoka 0 - 
Szczytna 93 56,0% niska 0 - 93 56,0% przeciętna 0 - 
Chojnów 1 309 277,3% wysoka 53 - -17 -6,0% niska 38 - 
Bolków 3 229 733,9% b.wysoka 913 638,5% 738 600,0% b.wysoka 0 - 
Wojcieszów 1 002 369,7% wysoka 87 73,7% 92 59,0% przeciętna 0 - 
Świerzawa 1 435 815,3% b.wysoka 387 90,0% 1014 - - 12 40,0% 
Kamienna Góra 83 21,8% niska 75 30,1% 52 17,5% niska -20 -24,1% 
Lubawka 853 163,7% przeciętna 555 444,0% 637 337,0% b.wysoka 0 - 
Piława Górna 438 65,2% przeciętna 64 - 64 28,4% przeciętna 0 - 
Niemcza 307 36,2% niska 954 3407,1% 111 64,9% przeciętna 0 - 
Barcin 1 129 94,0% przeciętna -32 -12,7% 332 166,0% przeciętna 1 1,5% 
Nieszawa 435 147,5% przeciętna 0 - 62 163,2% przeciętna 0 - 
Nowe 1 605 222,0% przeciętna 44 - 80 47,3% przeciętna 0 - 
Kruszwica 1 580 186,8% przeciętna 77 87,5% 369 176,6% przeciętna 30 50,0% 
Błaszki 2 067 264,0% przeciętna 35 - 463 169,0% przeciętna 35 - 
Żychlin 1 001 127,2% przeciętna 1 1,4% 107 41,8% przeciętna 1 1,4% 
Łask 2 286 110,4% przeciętna 25 277,8% 562 70,7% przeciętna 0 - 
Łęczyca 427 73,4% przeciętna 89 211,9% -28 -8,5% niska 87 207,1% 
Szadek 231 103,1% przeciętna 192 211,0% 235 106,8% przeciętna 0 - 
Warta 917 146,5% przeciętna 343 306,3% 481 103,7% przeciętna 0 - 
Działoszyn 1 980 133,2% przeciętna 8 5,7% 221 53,5% przeciętna 8 7,0% 
Ozorków 522 119,7% przeciętna 82 83,7% 192 66,2% przeciętna 23 23,7% 
Poniatowa 1 544 63,9% przeciętna 113 156,9% 284 67,6% przeciętna 1 2,4% 
Hrubieszów 449 57,8% niska 0 - 217 46,1% przeciętna 0 - 
Szczebrzeszyn 949 87,1% przeciętna 0 0,0% 121 22,5% przeciętna 0 0,0% 
Łęczna 1 904 186,3% przeciętna 8 6,3% 203 81,9% przeciętna 0 - 
Ostrów Lubelski 965 77,0% przeciętna 105 198,1% 122 49,8% przeciętna 0 - 
Dęblin 2 967 256,4% przeciętna 256 382,1% 243 45,1% przeciętna 141 - 
Szprotawa 2 806 129,6% przeciętna -78 -32,1% 944 157,3% przeciętna 0 - 
Gozdnica 12 7,7% niska 0 - 12 7,7% niska 0 - 
Małomice 270 108,0% przeciętna 299 40,0% 223 168,9% przeciętna 0 - 
Gubin 281 29,5% niska 1 2,6% 108 20,7% przeciętna 37 - 
Brzeszcze 1 647 76,2% przeciętna -22 -7,6% 380 77,7% przeciętna -43 -28,3% 
Krynica-Zdrój 826 44,2% niska 0 - 273 47,9% przeciętna 0 - 
Kozienice 3 102 212,8% przeciętna -336 -46,7% 1123 224,2% przeciętna -249 -42,3% 
Bieżuń 1 489 169,0% przeciętna 24 - 230 191,7% przeciętna 24 - 
Pionki 693 67,5% przeciętna 60 3000,0% 69 13,5% niska 58 - 
Iłża 3 068 104,6% przeciętna -49 -21,9% 687 103,2% przeciętna -37 -68,5% 
Mogielnica 188 8,2% niska 111 33,3% 183 38,4% przeciętna -3 -9,4% 
Nowe Miasto nad 
Pilicą 

1 354 428,5% b.wysoka 0 - 493 1332,4% b.wysoka 0 - 

Kolonowskie 95 9,2% niska 70 18,2% 96 39,8% przeciętna 0 - 
Leśnica -1 -0,1% niska 627 231,4% -41 -7,4% niska -11 -29,7% 
Zawadzkie 176 15,4% niska -56 -50,0% 49 11,5% niska -16 -22,2% 
Ozimek 1 132 66,2% przeciętna 8 1,0% 205 43,2% przeciętna 11 12,0% 
Biała 866 22,5% niska 1 3,6% 150 17,8% niska 0 - 
Gorzów Śląski 1 461 86,5% przeciętna 22 14,4% 379 222,9% przeciętna 0 - 
Dobrodzień 960 80,1% przeciętna -461 -45,2% 124 53,0% przeciętna -22 -19,6% 
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Strzelce 
Opolskie 

194 9,0% niska 992 83,6% 206 22,8% przeciętna -8 -4,9% 

Zdzieszowice 66 2,8% niska -201 -14,1% -34 -6,1% niska -4 -1,7% 
Baborów 314 15,5% niska 3 1,7% 109 24,4% przeciętna -1 -3,7% 
Krapkowice 404 17,5% niska -526 -68,6% 129 16,0% niska 51 42,9% 
Kietrz 362 11,4% niska 122 94,6% 48 6,3% niska -1 -1,9% 
Głuchołazy 430 32,3% niska 76 73,8% 434 33,6% przeciętna 2 3,4% 
Paczków 177 20,8% niska 1332 425,6% 46 6,5% niska 0 - 
Nowa Sarzyna 3 336 85,5% przeciętna 99 30,3% 464 64,3% przeciętna 13 5,4% 
Oleszyce 1 809 56,3% niska 0 - 222 75,8% przeciętna 0 - 
Iwonicz-Zdrój 1 767 98,9% przeciętna 72 - 198 37,8% przeciętna 0 - 
Ustrzyki Dolne 837 60,8% niska 32 71,1% 158 34,3% przeciętna 1 2,2% 
Sejny 128 82,6% przeciętna 0 - 84 54,9% przeciętna 0 - 
Dąbrowa 
Białostocka 

1 815 191,1% przeciętna 0 0,0% 503 166,0% przeciętna 0 0,0% 

Stawiski 2 650 252,6% przeciętna -71 -100,0% 421 294,4% wysoka -68 -100,0% 
Łapy 2 482 194,4% przeciętna 58 48,3% 511 83,6% przeciętna -52 -43,3% 
Lipsk 465 190,6% przeciętna 31 - 140 65,1% przeciętna 0 - 
Kleszczele 1 289 77,0% przeciętna 99 159,7% 138 42,6% przeciętna 2 8,3% 
Miastko 1 592 144,1% przeciętna -2 -3,2% 414 99,8% przeciętna 0 - 
Kępice 725 80,3% przeciętna 78 - -6 -1,8% niska 0 - 
Hel -33 -8,0% niska 0 - -8 -5,2% niska 0 - 
Szczekociny 1 970 103,5% przeciętna 0 - 260 67,2% przeciętna 0 - 
Koniecpol 1 094 60,3% niska -15 -9,1% 139 28,5% przeciętna -1 -1,2% 
Wojkowice 800 30,8% niska -77 -12,8% -46 -12,8% niska -35 -34,7% 
Pyskowice 399 19,4% niska 70 68,6% 62 16,7% niska 39 52,7% 
Toszek 167 163,7% przeciętna 382 30,8% -51 -10,4% niska -3 -3,1% 
Kuźnia 
Raciborska 

426 14,3% niska 113 91,9% 90 21,4% przeciętna 32 106,7% 

Bieruń 589 34,3% niska 34 7,5% 101 21,1% przeciętna 77 26,6% 
Jędrzejów 4 429 252,8% przeciętna 111 88,8% 1198 212,4% przeciętna 75 227,3% 
Busko-Zdrój 4 460 418,4% b.wysoka 71 29,6% 1866 442,2% b.wysoka 27 - 
Kazimierza 
Wielka 

2 643 182,7% przeciętna -15 -21,1% 326 64,7% przeciętna -15 -21,1% 

Chmielnik 2 735 408,2% b.wysoka 1430 151,0% 728 463,7% b.wysoka 0 - 
Końskie 3 957 277,1% wysoka 47 16,7% 1078 169,8% przeciętna 47 38,5% 
Pińczów 3 674 303,6% wysoka 1054 84,4% 1494 1245,0% b.wysoka 34 57,6% 
Wąchock 2 743 299,8% wysoka 77 148,1% 448 174,3% przeciętna 4 400,0% 
Połaniec 1 970 584,6% b.wysoka 49 26,3% 369 323,7% wysoka 3 1,6% 
Suchedniów 918 158,3% przeciętna -12 -10,4% 170 41,5% przeciętna 0 - 
Zawichost 2 549 344,9% wysoka 4 3,5% 132 133,3% przeciętna 0 - 
Działoszyce 612 97,3% przeciętna 267 67,9% 229 279,3% wysoka 0 - 
Kisielice 2 587 491,8% b.wysoka 48 - 358 -   0 - 
Ryn 1 191 294,1% wysoka -2 -20,0% 274 204,5% przeciętna 0 - 
Orneta 1 059 114,5% przeciętna -7 -11,1% 152 60,8% przeciętna 22 64,7% 
Bisztynek 983 94,5% przeciętna -7 -5,5% 214 102,9% przeciętna 0 - 
Ruciane-Nida 2 005 176,0% przeciętna 87 - 397 180,5% przeciętna 0 - 
Pieniężno 1 076 519,8% b.wysoka 30 11,5% 209 282,4% wysoka 0 - 
Górowo 
Iławeckie 

6 3,4% niska 0 - 39 26,9% przeciętna 0 - 

Sępopol 397 62,7% niska 133 29,0% 202 62,9% przeciętna 0 - 
Korsze 322 83,4% przeciętna 124 13,2% 243 75,5% przeciętna -2 -7,4% 
Reszel 135 12,1% niska -792 -57,0% 119 93,7% przeciętna 32 110,3% 
Dobra 1 522 142,2% przeciętna 1229 377,0% 289 166,1% przeciętna 0 - 
Resko 2 735 143,6% przeciętna 8 17,4% 236 64,1% przeciętna 0 - 
Połczyn-Zdrój 3 251 195,0% przeciętna 70 29,3% 469 140,8% przeciętna -17 -22,1% 
Lipiany 1 019 45,4% niska 36 73,5% 86 53,1% przeciętna 0 - 
Darłowo 572 85,5% przeciętna 0 - 165 71,4% przeciętna 0 - 
Dobrzany 1 496 121,6% przeciętna 65 216,7% 343 376,9% b.wysoka 0 - 
Bobolice 1 991 220,5% przeciętna 120 18,9% 332 163,5% przeciętna 25 - 
Trzcińsko-Zdrój 1 481 83,1% przeciętna 107 59,8% 189 120,4% przeciętna 0 - 
Nowa Ruda 858 130,4% wysoka -84 -46,7% 103 25,9% przeciętna 6 6,8% 
Zgorzelec 1 314 240,7% b.wysoka 8 16,7% 307 69,1% wysoka -5 -11,1% 
Bolesławiec 1 425 142,9% wysoka 106 43,3% 47 6,5% niska 68 51,9% 
Lubań 1 988 328,1% b.wysoka 0 0,0% 109 19,6% niska 0 0,0% 
Bielawa 670 45,1% niska 71 32,3% 190 39,3% przeciętna -59 -55,7% 
Dzierżoniów 220 50,9% przeciętna -46 -23,6% 214 49,7% przeciętna -68 -34,9% 
Wieluń 1 978 93,5% przeciętna 13 16,7% 454 50,8% przeciętna 13 16,7% 
Pabianice 2 358 104,4% przeciętna 165 76,7% 461 46,3% przeciętna 41 30,6% 
Andrychów 2 841 76,3% przeciętna 110 46,0% 1120 147,8% b.wysoka 15 13,4% 
Olkusz 2 731 43,7% niska 13 1,3% 166 12,0% niska 0 0,0% 
Oświęcim 1 332 62,9% przeciętna 19 2,9% 190 27,5% przeciętna -8 -1,7% 
Chrzanów 1 461 33,9% niska 176 13,0% 259 24,5% przeciętna 40 16,1% 
Prudnik 1 330 21,9% niska 47 10,7% 29 2,4% b.niska 2 2,0% 
Kędzierzyn-
Koźle 

373 7,9% b.niska 16 1,1% 129 10,5% niska -85 -7,3% 

Stalowa Wola 3 766 140,3% wysoka 209 31,6% 300 43,2% przeciętna 143 24,4% 
Hajnówka 405 30,9% niska 2 3,4% 129 17,8% niska 2 3,4% 
Zawiercie 1 864 42,6% niska 220 36,2% 511 38,6% przeciętna 19 7,8% 
Piekary 
Śląskie* 

10 592 21,9% niska 1 879 11,0% 
34 3,6% b.niska -22 -6,8% 
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Siemianowice 
Śląskie* 

125 21,9% niska 18 3,2% 

Świętochłowice* 84 21,7% niska -32 -6,9% 
Jastrzębie-
Zdrój 

3 868 101,0% przeciętna 140 22,9% 1060 76,7% b.wysoka 65 26,3% 

Czeladź* 10 592 21,9% niska 1 879 11,0% 153 34,3% przeciętna 42 22,7% 
Knurów 129 3,9% b.niska 48 13,2% 93 14,5% niska 44 16,9% 
Racibórz 517 12,1% niska 57 21,2% 144 11,5% niska -36 -13,4% 
Wodzisław 
Śląski 

1 570 60,8% przeciętna 716 110,5% 544 51,2% przeciętna 19 18,4% 

Ostrowiec 
Świętokrzyski 

1 904 96,2% przeciętna 84 13,2% 460 31,4% przeciętna 79 15,2% 

Skarżysko-
Kamienna 

1 761 90,5% przeciętna -68 -16,7% 477 55,8% wysoka -69 -19,4% 

Starachowice 2 838 153,4% wysoka -61 -17,2% 527 50,6% przeciętna -63 -18,5% 
Szczytno 863 137,6% wysoka 93 106,9% 75 14,5% niska 48 73,8% 
Turek 845 176,8% b.wysoka -20 -15,6% 404 116,1% b.wysoka 0 0,0% 
Wałbrzych 2 042 63,1% przeciętna 269 45,8% 72 3,93% niska 206 47,91% 
Łódź 8 737 58,2% przeciętna 889 38,8% 1897 19,74% wysoka 373 22,94% 
Częstochowa 5 540 70,0% b.wysoka 236 16,9% 1335 29,85% b.wysoka 78 6,72% 
Słupsk 1 850 37,8% b.niska 541 1639,4% 121 8,42% przeciętna 157 100,00% 
Katowice* 

10 592 21,9% b.niska 1 879 11,0% 

307 10,1% przeciętna 34 69,4% 
Ruda Śląska* 81 -176,1% b.niskia -102 59,6% 
Zabrze* 128 31,4% wysoka 31 6,4% 
Sosnowiec* 634 29,1% wysoka 221 45,7% 
Bytom* -3 -4,9% przeciętna -166 124,8% 
Chorzów* 77 -175,0% b.niska -7 -5,2% 

* dla miast wskazanych jako rdzeń Górnośląski Okręg Przemysłowy obszar 
funkcjonalny przyjęto zgodnie z delimitacją R. Krzysztofika i J. Rungego 
(2011). 

 

 

 

 


