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Rozdział 1

1. Podziękowania TERENY 
ZDEGRADOWANE:  LIFELONG 
EDUCATIONAL PROJECT (LEPOB)

Cele projektu: 
Celem projektu LEPOB jest przezniea 
brakującej wiedzy z dziedziny rewitalizacji 
terenów zdegradowanych w najszybszy, na-
jbardziej bezpośredni i skuteczny sposób po-
przez dostępne programy regionalne. Projekt 
dąży do poszerzenia europejskiej wiedzy w 
tej dziedzinie a równocześnie zapewnienia 
obopólnie korzystne forum do prowadze-
nia badań i rozwiązywania problemów 
związanych z terenami zdegradowanymi a 
specyficznych dla Europy Centralnej.  Materiały
projektowe zostały przygotowane w taki 
sposób by inne kraje /programy mogły  z nich 
również skorzystać i dostosować do własnych 
potrzeb ( obecnie poszukujemy potencjal-
nych partnerów Wśród państw bałtyckich i na 
Bałkanach)

Wnioski
Wnioski dotyczące ponownego użycia/rewital-
izacji ‘terenów zdegradowanych’ proponow-
ane przez inne projekty europejskie  takie jak 
CLARINET, CABERNET i WELCOME, sugerują że 
jedną z przeszkód rewitalizacji opuszczonych 
i zrujnowanych oraz zanieczyszczonych ter-
enów wydaje się być brak wiedzy uczestników 
projektu jak również dostępnych szkoleń/
kształcenia w tej dziedzinie. Interdyscypli-
narne/Międzybranżowe podejście jest tu 
szalenie istitne.  Specjaliści, instruktorzy, ad-
ministratorzy, osoby podejmujące decyzje jak 
również inwestorzy i potencjalni inwestorzy 
wszyscy potrzebują materiałów i szkoleń  z za-
kresu zasad trwałego rozwoju miejskiego.
 Tego typu materiały pozostają w dalszym 
ciągu niedostępne (nawet w krajach Unii Eu-
ropejskiej o ustabilizowanej pozycji, wiele 
aspektów rewitalizacji ‘terenów zdegradow-
anych’  rzadko omawianych jest  w spójnych 

i zrozumiałych (wielobranżowych) modułach 
dydaktycznych). 

Rozwiązania programu LEPOB.
Projekt zajmuje się zadnieniami z zakresu utyl-
izacji ‘terenów zdegradowanych’ wykorzystując 
do tego celu miedzy-zawodowej wiedzę z ter-
enu Europy Centralnej oferując równocześnie 
narzędzia odpowiednie do zdobycia stałego 
wykształcenia zawodowego.
Pakiety edukacyjne, stworzone przez  projekt, 
poruszają kwestie dotyczące rekultywacji ter-
enów zdegradowanych prezentując wielo-
tematyczne i wielobranżowe podejście do 
tego problemu. Wszystkie materiały trenin-
gowe są stworzone w taki sposób by ich 
format i kontekst łatwo dostosowywał się i 
odpowiadał potrzebom szkoleń w Europie 
Centralnej. Materiały są przygotowywane 
głównie po to by zapewnić krajowym ek-
spertom szybki i bezpośredni dostęp do na-
jnowszej wiedzy.  Eksperci ci aktywnie działają 
na rożnych  stanowiskach jako konsultanci, 
urzędnicy państwowi, władze samorządowe, 
ciała nadzorujące oraz decydenci. Mają oni za-
tem możliwość bezpośredniego stosowania i 
wdrażania wiedzy zdobytej poprzez program/
materiały projektowe
Projekt stworzy ogólne materiały odpow-
iednio zaprojektowane aby można było z 
łatwością przenosićje i  stosować w innych 
krajach. Na basie tych materiałów tworzone 
będą ich wersje dla poszczególnych krajów. 
W ramach tego projektu przygotowana zosta-
nie czeska, polska i słowacka wersja językowa.  
Materiały przygotowane dla poszczególnych 
krajów będą udostępnione na użytek odpow-
iednich instytucji oraz lokalnie finansowan-
ych projekty. Wszystkie moduły dydaktyczne 
zostaną zaprezentowane w ramach sesji dy-
daktycznych które odbędą się jesienią 2005 
roku.
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Rozpowszechnienie programu LEPOB
Jako czlonkowie/uczestnicy  tego projektu 
reprezentanci zawodowych i  edukacyjnych 
instytucji z Europy Centralnej przedstawią do-
datkowe projekty finansowane lokalnie ktore
korzystać będą z materiałów tego projektu. 
Materiały te bedą ronież mogły być dostosow-
ane i poszerzone na potrzeby ksztalcenia uni-
wesyteckiego w calej Europie. Dodatkowo pro-
jekt wyksztalci odpowiednio doświadczonych 
lokalnych szkoleniowców.

Komunikacja w programie LEPOB
Przygotowana zostanie regionalna strona 
internetowa na której publikowane będą 
przykłady najlepszych doświadczeń  - inform-
ator, ogólne materiały kursowe jak również ich 
wersje językowe które zostaną udostępnione 
do darmowego pobrania.

Partnership:
VŠB – Politechnika, Ostrawa CZ
IURS  Praga CZ
ČKAIT Praga (CZ Wydział Budownictawa/  CZ
/Inżynieri Wodni-Lądowej)
Politechnika Śląska, Gliwice PL
SPECTRA, Politechnika, Bratysława, FA SK
Uniwersytet w Nottingham UK
Projektguppe Stadt+Entwicklung Leipzig DE
SKSI  Bratislava (SK Wydział Budownictawa / SK
/Inżynieri Wodni-Lądowej)
Polska Izba Inżynierów Budownictwa  PL

Kontakt z programem LEPOB
VŠB-TU Ostrawa,  FAST
Ludvíka Podéště 1875
708 33 Ostrava - Poruba 
Republika Czeska

www.fast.vsb.cz/lepob

2. Wstęp (autor rozdziału Jirina 
Bergatt Jackson) 
Tereny zdegradowane są normalnym efektem 
restrukturyzacji przemysłowej i innego rodza-
ju we wszystkich krajach. Jednakże dynamika 
zmian jak również okoliczności przemian go-
spodarki z socjalistycznej w rynkową, pozo-
stawiły kraje Europy Centralnej  z wyjątkowo 
wielkim obciążeniem terenów zdegradowa-
nych jak również mocno osłabioną zdolnością 
rynku do ‘przetworzenia’ tych nieruchomości i 
wykorzystania ich do innych produktywnych 
celów. 

Rekultywacja i przebudowa terenów zdegra-
dowanych wymagać będzie znacznych środ-
ków które należy rozłożyć na okresie czasu 
mierzony w dziesiątkach lat.  Jednakże rewita-
lizacja tych terenów może mieć ważny udział 
w lokalnym rozwoju gospodarczym jak rów-
nież w odnoszeniu się do kluczowych kwestii 
społecznych i środowiskowych, zwłaszcza w 
rejonach największego bezrobocia Dla miast 
Europy Centralnej tereny zdegradowane są 
poważnym problemem na skalę która znacz-
nie rzutuje na ich miejską konkurencyjność. 
Tak więc problem który w sposób uzasadniony 
mógłby znaleźć się poza centrum uwagi pro-
gramu miejskiego Unii Europejskiej, jest bądź 
powinien znaleźć się w absolutnym centrum 
uwagi Europy Centralnej – głównie z uwagi na 
jego bezpośredni wpływ na państwową kon-
kurencyjność. Tereny zdegradowane w Euro-
pie Centralnej obrazują również w jaki sposób 
jeden pilny problem i jego naprawa różni się 
w kontekście regionalnym. Wskazać należy 
obietnice i braki w procesie akcesyjnym do 
Unii Europejskiej w zakresie pomocy dotyczą-
cej rozwiązań tego problemu. Zwraca to rów-
nież uwagę na wiele poziomów na których 
muszą zajść zmiany po to by dokonać zmian 
w złożonym (wielobranżowym i skupiającym 
wielu uczestników projektu) rozwoju gospo-
darczym jak również problemie planowania 
gospodarki okresu przejściowego. Otwiera 
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zacji obszarów miejskich przeznaczonych do 
ponownego wykorzystania? Czy umiejętność 
posługiwania się językiem ‘rozwoju’ w roz-
mowie z klientem skłoniłaby go do ubiega-
nia się o prace o którą wcześniej nie starałby 
się? Czy obszar jego zainteresowań zawodo-
wych/biznesowych o których  wcześniej nie 
myślał poszerzyłby się gdyby np. zrozumiał 
ryzyko i finansowe aspekty ponownego wy-
korzystania terenów miejskich? 

Inżynier indywidualnie musi ocenić ile dla 
niego samego znaczy ciągłe dokształcanie 
zawodowe, czy jest to tylko pogłębianie po-
siadanej już wiedzy czy może także pogłę-
bienie horyzontalnego zrozumienia kwestii 
z innych dziedzin z których niektóre oma-
wiane są również  w tym podręczniku. W 
kwestii podniesienia świadomości ( nieste-
ty nie uda nam się zrobić z ciebie eksperta 
po przeczytaniu stu stron) nasz informator 
dostarcza horyzontalnych informacji zwią-
zanych z różnymi aspektami ponownego 
wykorzystania terenów zdegradowanych 
na  które zawodowy inżynier zwykle nie 
napotyka w trakcie swojej pracy a którymi 
zwykle zajmują się inni specjaliści. Jednak-
że, rozwiązywanie problemów związanych z 
terenami zdegradowanymi oznacza pracę w 
wielodziedzinowych zespołach i współpracę, 
jako członka zespołu, z innymi specjalistami 
nad ich rozwiązywaniem. Dziedziny takie jak 
rozwój, nieruchomości, planowanie, finanse,
poprawa stanu środowiska oraz kwestie ta-
kie jak ryzyko,  odpowiedzialność oraz udział 
społeczny wszystkie dotyczą ponownego 
wykorzystania terenów poprzemysłowych 
jak również roli zawodowych inżynierów w 
przypadku ich zaangażowania w projekty 
dotyczące ponownego użycia terenów zde-
gradowanych.

Mamy szczerą nadzieję, że informacje zawar-
te w tym podręczniku okażą się przydatne in-
żynierom jak również poszerzą i rozwiną ich 
ogólny podgląd zawodowy i  pojmowanie. 

to niewykorzystane obszary wielkich potrzeb 
wymiany naukowej i przekazywania wiedzy 
specjalistycznej. 

2.1 Do kogo skierowany jest ten podręcznik?

Celem naszego podręcznika jest rozszerzenie 
pojmowania inżynierów i innych specialistów  
dziedzin pokrewnych problemu ponowne-
go wykorzystania terenów zdegradowanych. 
Zgodnie z ich własną definicją zawodowi in-
żynierowie są ludźmi zorganizowanymi i do-
kładnymi, którzy oczekują informacji opartej 
na logice, dowodach i liczbach. Ich wiedza jest 
zwykle bardzo dokładna, głęboka i bardzo 
wyspecjalizowana, a w przypadku szkolenia 
ich samych oczekują oni ogólnie wiedzy która 
pozwoli im się jeszcze bardziej skoncentrować 
się  i wyspecjalizować w ich własnej dziedzi-
nie. 

Ten podręcznik tego nie czyni – podręcznik nie 
został stworzony po to by pogłębiać technicz-
ną wiedzę inżyniera ale po to by poszerzyć ją 
i zwiększyć jego horyzontalną wiedzę jedno-
cześnie dając mu/jej pogląd i pomagając le-
piej zrozumieć kwestie związane z ponownym 
wykorzystaniem terenów miejskich, zdegra-
dowanych oraz własności poprzemysłowych, 
na poziomie wyższym od zainteresowania za-
wodowego. Ktoś mógłby zapytać poco inży-
nier chce lub powinien wiedzieć to wszystko, 
dlaczego powinien czytać te wszystkie długie 
teksty i godzinami siedzieć na kursach?

Czy zrozumienie innych i znacznie obszer-
niejszych aspektów procesów budownictwa i 
restrukturyzacji to uczyni go/ją lepszym inży-
nierem? Czy pomoże mu to się stać bardziej 
przydatnym  dla swoich klientów i poszuki-
wanym na rynku ekspertem, jeśli zrozumie on 
ich cele rozwojowe? Czy potrafiłby się on/ona
lepiej zintegrować z zespołami projektantów 
gdyby lepiej rozumiał zadania innych fachow-
ców oraz sprawy i kwestie którymi muszą się 
zajmować? Czy otwarłoby to przed nim nowe 
rynki gdyby był dobrze zorientowany w moż-
liwościach jakie istnieją na rynku restruktury-
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2.2 Dlaczego został napisany ten podręcznik?

Podręcznik został stworzony by wypełnić lukę, 
istniejącą z wielu powodów, w zakresie ponow-
nego wykorzystania i rekultywacji terenów 
zdegradowanych w rejonie Europy Centralnej. 
Nasz podręcznik skierowany jest do czynnych 
zawodowo fachowców – dyplomowanych in-
żynierów którzy są lub będą zaangażowani w 
proces ponownego wykorzystania terenów 
zdegradowanych. Podręcznik jest materiałem 
pomocniczym w obszerniejszym kursie na 
temat terenów zdegradowanych i oferowany 
jako moduł w ustawicznym kształceniu zawo-
dowym na terenie Europy Centralnej. Zarów-
no ten podręcznik jak i wspomniany wcześniej 
kurs zostały przygotowane w ramach projektu 
LEPOB realizowanego od października 2004 
do wrzesńia 2006 i finansowanego z środków
programu Leonardo da Vinci.

Nasz podręcznik został napisany z uwagi brak 
dostępu w regionie do innego podręcznika 
ujmującego zagadnienie w podobny holi-
styczny/całościowy sposób. Również żaden 
inny podręcznik dostępny w innych krajach 
nie skupiał się na szczególnie na rejonie Euro-
py Centralnej. Już na  początku tego projektu 
ustalono iż napisany zostanie jeden ogólny 
podręcznik w języku angielskim kładący szcze-
gólny nacisk na Europę Centralną.  Na bazie 
tej oryginalnej/wzorcowej wersji powstaną 
wersje językowe dla poszczególnych państw 
zawierające szczegóły dotyczące tych krajów 
oraz przełamując jednocześnie barierę języ-
kową w przypadku niektórych fachowców. 
Partnerzy projektu LEPOB przygotują czeską, 
polską i słowacką wersję tego podręcznika z 
uwzględnieniem lokalnych systemów i szcze-
gółów.  

Jako że podręcznik ten został sfinansowany
w ramach programu Leonardo da Vinci, jego 
ogólna wersja jest nieodpłatna dla pozosta-
łych uczestników projektu którzy mogą z niej 
korzystać, przetłumaczyć ją lub zechcą przy-
gotować wersję językową dla ich konkretne-

go kraju w przypadku tłumaczenia na lokalny 
dialekt. 

Partnerzy projektu LEPOB oferują również 
współpracę nad tworzeniem nowych projek-
tów z zastosowaniem wykorzystaniem tego 
podręcznika jak również innych materiałów 
projektu LEPOB. Sądzimy iż taka forma roz-
powszechnienia może okazać się szczególnie 
istotna w zdominowanym przez podobne wa-
runki i problemy regionie Bałtyku i Bałkanów.

2.3 Struktura podręcznika

Informator podzielony jest na 12 rozdziałow  
gdzie każdy z rozdziałów  od rodziału 3 do 11 
omawia oddzielną kwestię. Rozdziały są uzu-
pełniane za pomoca ‘ramek’ które szczegó-
łowo ilustrują omawiane kwestie. Do tekstu 
dołączone są również przydatne diagramy, 
rysunki , tabele i ilustarcje dostarczające cen-
nych informacji i stanowiące przydatne narzę-
dzia. Znaleźć również można wiele odniesień 
do innych  dostępnych fachowych publikacji 
prezentujących wiedzę specjalistyczną. 

Jednakże, należy zaznaczyć iż temat  terenów 
zdegradowanych podlega ciągłemu rozwojo-
wi. Dołożyliśmy wszelkich starań aby przedsta-
wić najbardziej aktualne informacje, jednakże 
w okresie czasu dłuższym niż 2 lata, niektóre 
informacje i najlepsze przykłady doświadczeń 
mogą ulec dezaktualizacji. 
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3. Ogólny zarys: Ponowny rozwój 
Terenów Zdegradowanych jako 
bodziec do Planowania i Rozwoju 
(autor rozdziału Jirina Bergatt 
Jackson)

Cel nauczania  – ‘dostarczenie podstawowych 
informacji‘

Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz 
świadom następujących rzeczy:

o Czym są tereny zdegradowanei jakie róż-
ne rodzaje I klasyfikacje terenów zdegra-
dowanych istnieją

o Dlaczego nie jest łatwo promować po-
nowne wykorzystanie terenów zdegrado-
wanych 

o Jakie siły szkodzą terenom zdegradowa-
nym

o Potrzeba planowania na obszarach zde-
gradowanych/zagospodarowania tere-
nów zdegradowanych

o Potrzeba zmierzenia wielkości zjawiska/ 
zagadnienia

o Kim są głowni uczestnicy procesu zago-
spodarowania terenów zdegradowanych

o Dlaczego ważne jest uczenie na błędach 
innych/ dlaczego warto uczyć się na błę-
dach innych

Sprawa zagospodarowania terenów zdegra-
dowanych zaczęła zajmować ważne miejsce 
w programach politycznych w krajach rozwi-
niętych w latach 70tych ubiegłego stulecia. 
Obecnie jest ona silnie związana z ogólnym 
programem zrównoważonego rozwoju miej-
skiego i regionalnego. Zagospodarowanie 
terenów zdegradowanych nie tylko wzmac-
nia witalność raz efektywność i wydajność 
centrów miast ale również pomaga w zdjęciu 
presji rozwoju z terenów rolniczych (‘terenów 
niezagospodarowanych’/zielonych) zloka-
lizowanych na obrzeżach miast. Efektywne, 
ekonomiczne i trwałe wykorzystanie terenów 
również bezpośrednio pomaga konkurencyj-

ności państwa. Zrównoważone wykorzystanie 
terenów, zrównoważony program miejski, 
zrównoważona polityka miejska jak również 
zrównoważony rozwój środowiska, ekonomi i 
kultury – wszystkie te aspekty dotyczą zago-
spodarowania terenów zdegradowanych.  

3.1 Co to są tereny zdegradowane?

Jest wiele definicje tego co nazywane jest tere-
nami zdegradowanymi różnica w pojmowaniu 
tkwi głównie w Amerykańskim i Europejskim 
postrzeganiu tego zagadnienia. Europejski 
pogląd na sprawę widzi tereny zdegradowa-
ne jako tereny opuszczone, słabo wykorzysta-
ne bądź też wolne, których środowisko może 
ale nie musi być zniszczone, na których zakres 
wcześniejszego zagospodarowanie zmienił 
zasięg bądź upadł a rynek nie był w stanie bez 
jakiejkolwiek interwencji wykorzystać tych 
terenów ponownie. To czym są a czym nie są 
tereny zdegradowane w znacznym stopniu  
zależy również od lokalnych okoliczności. To 
co wydaje się być terenem zdegradowanym 
zgodnie z jedną normą może okazać się pącz-
kującym przedsięwzięciem według innych 
standardów. Ważnym jest również uświado-
mienie sobie iż niektóre tereny zdegradowane 
są  w dalszym ciągu częściowo wykorzystywa-
ne. Pomimo tego iż wiele terenów zdegrado-
wanych nie jest już w pełni wykorzystywanych 
podstawowa definicja ‘słabo wykorzystywany’
sugeruje iż istnieje małe prawdopodobień-
stwo że tereny w tej kategorii mogłyby być 
całkowicie zagospodarowane. Jednym z tego 
przykładów może być działanie rynkowe po-
legające na zracjonalizowaniu lub redukcji 
poziomu zatrudnienia. W takim przypadku ta 
część terenu właściciela która nie jest już dłu-
żej przez niego użytkowana jest klasyfikowa-
ny jako teren zdegradowany, nawet jeśli po-
zostałe części jego terenu są w dalszym ciągu 
produktywnie wykorzystywane. Fakt iż nie jest 
możliwe jednoznaczne zdefiniowanie czym są
a czym nie są tereny zdegradowane, stanowi 
jedną z przeszkód w ich ponownym zago-
spodarowaniu. Następująca definicja szeroko 
przyjęła się w Europie:
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Rys. 3.1., 3.2 Budynki pomocnicze oraz bocznica  huty w Krakowie Zdjęcia: 
archiwum IURS, autor Y. G. Garb 

Tereny zdegradowane to tereny które:
• zostały dotknięte poprzednimi sposoba-

mi ich zagospodarowania jak i terenów             
okolicznych

• są opuszczone lub słabo wykorzystywane
• mają rzeczywiste bądź  subiektywne pro-

blemy z zanieczyszczeniem
• znajdują się głównie na rozwiniętych tere-

nach  miejskich
• wymagają działań zmierzających do przy-

wrócenia opłacalności ich  ponownego wy-
korzystania 

Rys. 3.1

3.1.1 Uświadomienie sobie że problem jest 
problemem!

To co stanowi problem na poziomie podsta-
wowym jest bark rozpoznania problemu  i 
jego historii. Na początku może nie wydawać 
się zbyt jasne to że zniszczona łącznca kole-
jowa tutaj, porzucone baraki wojskowe tam 
albo zanieczyszcona fabryka w jeszcze innym 
miejscu wszystkie tworzą pewnego rodzaju 
poważny problem. Dalszym problemem jest 
brak jakichkolwiek danych oraz obmiarów 
pokazujących jak rozległy może być obszar 
terenów zdegradowanych. Jest to niemożliwe 
do określenia gdyż nie ma dostępu ani do jed-
noznacznej definicji słabo wykorzystywanych
terenów ani różnych rodzajów bądź też pa-
rametrów takich właśnie terenów, nie ma też 
żadnego rejestru ani szacunkowych zasięgów 
lub mapa tych terenów. A nawet jeśli pojęcie 
terenów zdegradowanych zaczyna być rozpo-
znawane z nazwy to nadal istnije zamieszanie i 
rozłam dotyczący miejsca odpowiedzialności, 
kierownictwa i koordynacji w tej sprawie.
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Tereny zdegradowane według ich wcze-
śniejszego sposobu zagospodarowania

W sytuacji zmiany reżimu pod koniec lat 
osiemdziesiątych spora część przemysłu kra-
jów Europy Centralnej zaczęła się bardzo 
szybko starzeć  i nie był on już w stanie kon-
kurować pod względem wydajności jak i ofe-
rowanych produktów. Rozpoczęła się spirala 
upadku. Funkcjonowanie firm sprzedawanych
w różnego rodzaju procesach prywatyzacyj-
nych było raczej krótkotrwałe, gdyż ich stare 
rynki zbytu zniknęły, a ruina ich majątków 
pogłębiała się coraz bardziej. W rzeczy samej, 
czasami celem prywatyzacji nie było stwo-
rzenie funkcjonalnej firmy ale wyprzedaż jej
aktywów. Niektóre nieruchomości, w swoim 
zrujnowanym stanie i na przeładowanym ryn-
ku,  były wynajmowane do innych celów ; to 
drugorzędnewykorzystanie (np. na składnicę 
złomu samochodowego) mogło w dalszym 
stopniu zanieczyszczać teren.  Fizyczna de-
gradacja tych terenów łączyła się często z 

degradacją ich statusu własnościowego i in-
tegralności. Poprzez prywatyzacje jak również 
z powodu skłonności właścicieli i zarządców 
majątku upadłych firm do pozbywania się nie-
ruchomości w formie małych pojedynczych 
działek, często stawały się one mniej opłacal-
nymi nabytkami z punktu widzenia przyszlrgo 
rozwoju. Pozostałych terenów nie można było 
sprzedać z uwagi na ich niejasne prawo na-
bycia własności albo dlatego że stanowiły za-
bezpieczenia hipotek i często wyceniane były 
wyżej w porównaniu do ich rzeczywistej war-
tości. Zawiłości w kwestiach nieruchomości 
i własności powstrzymują działania i inwesty-
cje na tych terenach. Proces ten poskutkował 
niezliczoną ilością terenów zdegradowanych. 

Obok terenów po-przemysłowych dodatko-
wo pojawiły się tereny powstałew wyniku de-
militaryzacji: opuszczenia lub nie używania 
dużych baz wojskowych w miastach Europy 
Centralnej i ich okolicach. Rozległe tereny ko-
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lejowe i bocznice, często dość mocno zanie-
czyszczone i bardzo słabo wykorzystywane 
zlokalizowane są w samych centrach miast Eu-
ropy Centralnej. Niezliczone tereny pod zago-
spodarowanie pochodzenia rolniczego będą-
ce pozostałością gospodarstw państwowych 
można znaleźć wśród mniejszych społeczno-
ści Czech i Słowacji. W dobie niżu demogra-
ficznego jak również pogarszającego się stanu
zdrowia, sportu i kultury oraz restrukturyzacji 
systemów edukacyjnych na rynku nierucho-
mości pojawiają się wszelkiego rodzaju insty-
tucjonalne, rozrywkowe i kulturalne tereny 
pod zabudowę. Opłakany stan ryneku miesz-
kaniowego o bardzo słabym poziomie inwe-
stycji może także zostać zaliczony do kategorii  
mieszkaniowych terenów zdegradowanych.  

Typy terenów zdegradowanych jak również 
ich klasyfikacja może być opracowana i ana-
lizowana na kilka różnych sposobów. Poni-
żej przedstawiamy dwie takie klasyfikacje.
Tabela nr.1 przedstawia klasyfikacje zgodnie
z poprzednim sposobem wykorzystaniem te-
renów. Tabela nr 2 klasyfikuje tereny według
ich prawdopodobnej rentowności rynkowej, 
będąc jednocześnie modelem szeroko przyję-
tym, wywodzącym się z projektu CABERNET/ 
zapoczątkowanym przez projekt CABERNET¹

Tabela 1: Typy terenów zdegradowanych 
według ich poprzedniego sposobu zago-
spodarowania.

• Industrial
• Military
• Railway and transport
• Agricultural
• Institutional (schools, hospitals, 

prisons)
• Commercial (shopping centres, 

offices)
• Cultural (culture houses, cin-

emas)
• Leisure (sports ground, parks, 

open space)

Land Value (After Reclamation)

Reclamation Costs

Self-developing Sites
A: Private-driven projects

Potentional development sites
B: Public-private parntership

Reserve Sites
C: Public-driven projects

¹ www.cabernet.org.uk

Tabela 2: Typy terenów zdegradowanych 
według prawdopodobieństwa ich ponow-
nego wykorzystania

Nawet po rozpoznaniu problemu rozwiąza-
nia nie są łatwe.

Nawet po uświadomieniu sobie problemu 
jego rozwiązanie nie jest proste i łatwe. Jak 
bardzo niełatwym zadaniem jest walka z za-
gospodarowaniem terenów zdegradowanych 
pokazuje przykład przedłużających się wysił-
ków narodowych w Anglii. Anglia jest jednym 
z niewielu krajów gdzie istnieje polityka dłu-
goterminowego użytkowania gruntów, strate-
gie wspierające ponowne zagospodarowanie 
terenów jak również ścisły monitoring, na po-
ziomie państwowym, ponownego zagospoda-
rowania terenów pod zabudowę. Dlatego wła-
śnie analiza porównawcza możliwa jest dzięki 
dostępnym długoterminowym danym. Po 30 
latach skoncentrowanych wysiłków narodo-
wych, polegających każdego roku na ponow-
nym zagospodarowaniem hektarów terenów 
pod zabudowę, osiągnięto jedynie niewielki 
spadek ogólnej ilości terenów zdegradowa-
nych. Zwycięstwem był tu raczej fakt iż ilość 
terenów zdegradowanych nie zwiększyła się  
jak również to że wiele hektarów zostało zre-
kultywowanych i ponownie korzystnie wyko-
rzystanych.
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3.1.2 Terminologie i wpływ terminologi

Słowo ‘brownfields’ jest tłumaczone na wiele
języków w różny sposób. Może być ono za-
sadniczo inaczej pojmowane w zależności 
od charakterystyki terenów zdegradowanych 
przyjmowanej przez poszczególne kraje. Dla 
przykładu, w Polsce termin ‘tereny poprze-
mysłowe’ sugeruje iż tereny pod zagospoda-
rowane mają wyłącznie przemysłowe pocho-
dzenie, co nie jest prawdą. Dlatego opisanie 
nie–przemysłowych terenów za pomocą ta-
kiej miejscowej terminologii może być trudne.  
Z drugiej strony w Republice Czeskiej nadal 
nie istnieje ustalony czeski termin będący od-
powiednikiem tłumaczenia słowa brownfie.
lds. Tutaj terminologia różni się w zależności 
od ministerstwa z których każde używa swojej 
własnej lokalnej charakterystyki.  

Należy również doddać iż  termin ‘tereny po-
przemysłowe/brownfields’jest odpowiedni do
przyciągania uwagi narodowej do tej sprawy 
lub też czynienia z niej priorytetu regionalne-
go lib miejscowego. W momencie poszukiwa-
nia inwestorów nie radzi się uzywania terminu  
‘tereny zdegradowane lub poprzemysłowe’ 
gdyż dla wielu inwestorów termin ten może 
kojarzyć się obszarami trudnymi i  zanieczysz-
czonymi. Na tym etapie wskazane jest zanie-
chanie używania terminologi tereny zdegra-
dowane/poprzemysłowe na rzecz rozmów o 
przykładowo ‘ponownym wykorzystaniu tere-
nów miejskich’.

3.1.3 Zastosowanie zasad subsidiarności (po-
mocniczości)

Bez względu na to jak ważna jest gospodarka 
wykorzystania terenów na obszarze Europy, 
odpowiedzialność za nią, z racji obowiązującej 
zasady subsydiarności, ponoszą poszczególne 
kraje. Lokalne normy, praktyki, przepisy, zwy-
czaje i poglądy różnią się znacznie w poszcze-
gólnych krajach dlatego właśnie trudno jest 
zdobyć dane porównawcze na temat wyko-
rzystania gruntów i terenów zdegradowanych. 
W większości z tych państw odpowiedzial-
ność za miejscowe zagospodarowanie terenó 
,za sprawą tych samych zasad subsidiarności 
(pomocniczości), na lokalne społecznościom. 
Jednocześnie państowa polityka przestrzenna 
w nowych krajach członkowskich jest nadal w 
powijakach

Teren jest ograniczonym i zagrożonym źró-
dłem zasobów.

Tereny miejskie nie są uważane za ograniczo-
ne i zagrożone źródło zasobów w odróżnieniu 
od środowiska mieszkaniowego, minerałów, 
wody i obszarów zielonych które sąuznawa-
ne za takie. Chociaż tereny zdegradowanee 
mogą mieć wpływ na niektóre media(wodę, 
glebę a nawet powietrze) to mogą tez pocią-
gać za sobą mniej znaczące wpływy środowi-
skowe (hamowanie energii i infrastrukturalnej 
wydajności form miejskich, ułatwienie prze-
kształcania terenów rolniczych) jak również 
wpływy ekonomiczne i społeczne. O wiele 
trudniej jest  określić to ilościowo tak samo 
jak trudo określić jest korzyści płynące z na-
prawy terenów zdegradowanych.  Podobnie, 
zakres odpowiednich wskaźników i wzorców, 
związany z kwestiami priorytetami dla Unii 
Europejskiej, jest znacznie bardziej ograniczo-
ny w przypadku zagospodarowania gruntów i 
terenów zdegradowanych. Kwestia ponowne-
go wykorzystania terenów zdegradowanych 
dotyczy sektora prywatnego niemalże z samej 
natury rzeczy w dużo głębszy i bardziej za-
awansowany sposób niż dotycza go inne kwe-

Target 60% of all new housing on brownfields

Brownfield
creation

17 000 ha of ’hardcoresites’

Brownfield
regeneration 21% 

over 3 years

Rys. 3.3 Cabernet bath tap picture
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Rys. 3.4, 3.5, 3.6 Przykład regeneracji

stie. Luka w ogólnej usystematyzowanej infor-
macji dotyczącej terenów zdegradowanych 
jest uderzająca . Tam gdzie cele środowiskowe 
dotyczące terenów były szeroko wspierane 
przez międzynarodowe i unijne programy, 
ich pomoc skupiła się głownie na przestrzeni 
otwartej i ziemi uprawnej  bądź na powietrzu, 
wodzie i jakości i kondycji linii brzegowej - tj. 
na mediach które potencjalnie mogłyby prze-
kraczać granice. W tych sferach ustanowione 
zostały ciała nadzorujące i systemy monitoru-
jące odpowiedzialne za tworzenie bieżących 
danych. Jednakże rejestry i analizy rentow-
ności oraz  potencjalnego zanieczyszczenia 
terenów miejskich i obiektów nie zyskały so-
bie tej samej sympatii i poparcia pomimo ich 
ważnego znaczenia dla ponownego rozwoju 
terenów miejskich. 

Planowanie kwestii dotyczących problemu

Bez zrozumienia profilu, bez spisów ilości i bez
analiz swoich terenów zdegradowanych, pań-
stwa nie są w stanie pojąć tej kwestii i podjąć 
aktywnych działań zmierzających do złago-
dzenia i odniesienia się do tego problemu. 
Jest to niepokojące zwłaszcza w momencie 
uświadomienia sobie wszystkich barier wyni-
kających z terenów zdegradowanych bądź też 
uświadomienia sobie że tak naprawdę  jedynie 
niewielki procent tych terenów może zostać 
ponownie wykorzystany do celów przemysło-
wych i komercyjnych. Jedynie pewien procent 
terenów zdegradowanych ma wystarczająco 
dobrą lokalizacje i mogą one być przeznaczony 
do ponownego lepszego zagospodarowanie 
które to co z kolei może bardziej odpowiadać 
i wynikać z ich obecnej lokalizacji. Pozostałe 
tereny zdegradowane (nawet te nie zniszczo-
ne pod względem środowiskowym bądź też 
nie mające problemów własnościowych lub 
nieruchomościowych) są zwykle źle zlokalizo-
wane albo tak nieprzydatne na rynku że może 
okazać się że nie mas dla nich żadnej szansy 
jakiegokolwiek rozwoju. Nasze przestrzenne, 
strategiczne i ekonomiczne planowanie po-
winno obejmować wszystkie te realia.
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3.1.4 Omówienie wszelkiej wymaganej 
poomocy technicznej

Chociaż kwestie ekonomicznego wykorzysta-
nia terenów są odpowiedzialnością państwo-
wą, to nie były one i nie są do dnia dzisiejsze-
go żadnym z priorytetów akcesyjnych Unii 
Europejskiej. Z tego też powodu priorytety 
dotyczące kwestii przestrzennych jak i kwestii 
ekonomicznych związanych z zagospodaro-
wania terenów zostały pominięte w kolejnych 
etapach procesu akcesyjnego nowych kra-
jów członkowskich na rzecz skoncentrowania 
się wyłącznie na kwestiach niezbędnych do 
spełnienia bezpośrednich zobowiązań akce-
syjnych. Fakt iż nie jest to jeden z akcesyjnych 
priorytetów również utrudnił uruchomienie 
wystarczającego Wsparcia Technicznego Unii 
Europejskiej w kwestii wykorzystania i rewita-
lizacji terenów zdegradowanych jak również 
uruchomienie tego Wsparcia Technicznego 
na rzez odpowiednich instytucji. Dla przykła-
du w Republice Czeskiej Wsparcie Techniczne 
w zakresie terenów zdegradowanych zostało 
przeznaczone wyłącznie na agencję promocji 
inwestycji CzechInvest  która jest częścią Mini-
sterstwa Przemysłu. Dopiero po 4 latach takie-
go Technicznego Wsparcia i w wyniku jednego 
z projektów wspieranego przez to Techniczne 
Wsparcie, uświadomiono sobie, że: 

• Tereny zdegradowanenie są wyłącznie pro-
blemem przemysłu albo problemem który 
może rozwiązać pojedyncze ministerstwo

• Skuteczne rozwiązanie może zostać osią-
gnięte jedynie poprzez szeroką i efektywną  
współpracę międzyinstytucjonalną, zawo-
dową i międzywydziałową jak również po-


przez zastosowanie  odpowiednich i jedno-
znacznych priorytetów

• Konieczna jest bezpośrednia odpowiedzial-
ność rządowa i organ ministerialny których 
komunikowanie się i współpraca doprowa-
dzi do osiągnięcia rozwiązania.

• Głównymi inicjatorami w tej kwestii powin-
ny być regiony i społeczności które muszą 
przedstawić ta inicjatywę w swoich strate-
gicznych dokumentach    

• Zagospodarowanie terenów zdegrado-
wanych musi zostać ukazane jako jeden 
z  państwowych, regionalnych i lokalnych 
priorytetów w finansowaniu strukturalnym
na lata 2007-2013

• Należy umożliwić regionom i społeczno-
ściom właściwe zrozumienie tych kwestii 
poprzez odpowiednie szkolenia

• Na poziomie państwowym należy zapew-
nić odpowiednią strategię państwową do-
tycząca terenów zdegradowanych, podsta-
wy prawne oraz podstawę finansową

• Odpowiedzialność za zajęcie się tą kwestia 
powinna spoczywać na organizacjach na 
poziomie rzadowym

Znaczenie aspektu czasowego

Przygotowanie i złożenie nawet relatyw-
nie prostego projektu dotyczącego terenów 
zdegradowanych zajmuje około trzech do 
czterech lat. Aby lokalne władze mogły efek-
tywnie i pożytecznie skorzystać z funduszy 
strukturalnych następnego pokolenia naj-
pierw potrzebna jest współpraca pomiędzy 
regionami i ich władzami lokalnymi mająca na 
celu określenie, zmierzenie i przeanalizowa-
nie faktycznego problemu rodzajów terenów 
zdegradowanych jakie znajduja się na ich ob-
szarze a następnie należy uzgodnić strategię 
i zacząć ustalać oraz przygotowywać projekty 
odpowiadające tym priorytetom.
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3.1.5 Społeczne i ekonomiczne siły restruktu-
ryzacyjne

Tereny zdegradowane są tworzone głownie 
przez społeczne i ekonomiczne siły restuktury-
zacyjne. Zniszcone grunty, nie przestrzegane 
normy/standardy, problemy wizualne i symp-
tomy chronicznego bezrobocia oraz rozpadu 
społecznego mają  ujemny wpływ ekonomicz-
ny i fizyczny na ich otoczenie. Zniechęcają one
wszelkiego rodzaju inwestycje wewnętrzne i 
popychają do rozwój tereny zielone/niezago-
spodarowane. Wygląd terenów zdegradowa-
nych jest również mocno związany z przemiana 
społeczeństwa przemysłowego w społeczeń-
stwo poprzemysłowe Takie naciski pociągają 
za soba istotne zmiany. Zmiany te odnoszą 
się to nie tylko do gospodarki i formatów eko-
nomicznych ale również do standardów prze-
strzennych i wszystkich styli życia. Te nowe 
formy aktywności powinny być, poprzez po-
litykę oraz jako sprawa priorytetowa, wyzwa-
niem dla terenów zdegradowanych. Wszystko 
to po to by zabezpieczyć ich nową gospodar-
kę i sposób zagospodarowania przez wzgląd 
na to że w społeczeństwie poprzemysłowym 
mniejsze jest zapotrzebowanie przestrzenne 
na cele produkcyjne a większe na cele usługo-
we, konsumpcyjne i wypoczynkowe

3.1.6 Miejska dekoncentracja i zmiany populacji

Tereny zdegradowane Europy Centralnej nale-
ży również wymienić w kontekście ogólnego 
spadku liczby ludności jak również rozwoju 
terenów niezagospodarowanych przeznacza-
nych na cele handlowe , przemysłowe  i miesz-
kaniowe. Wiele miast dotkniętych  upadkiem 
ekonomicznym traci ludzi, zadania i kapitał, 
częściowo przez zmniejszającą się  ilości ludzi 
a częściowo przez  współzawodnictwo szerzą-
ce się na peryferiach obszarów miejskich. Spo-
łeczności terenów przyległych odczuwają to 
wyzwanie dotyczące możliwości ich rozwoju 
nawet silniej. 

Budapeszt jest tego doskonałym przykładem. 
Znajduje się tam spora ilość terenów zdegra-

² There are first attempts to unify an approach to brownfields
through EU financed projects such as RESCUE or networks such as
CABERNET. There are also numer of a best practise transfer projects 
financed from various INTERREG.

dowanych. Na przestrzeni ostatnich 15 lat 
miasto strąciło 200 000  mieszkańców  albo 
10% swojej populacji. Rozwój terenów nieza-
gospodarowanych jest znaczny a władze lo-
kalne w obrębie miasta potrafią rozwijać takie
tereny niezależnie, przy niewielkim uwzględ-
nieniu ogólno miejskich strategicznych pla-
nów i potrzeb. Dotychczas było i nadal jest 
niewiele strategii umożliwiających ponowne 
zagospodarowanie terenów zdegradowanych 
albo powstrzymujących siły dekoncentrujące.  
Dotyczy to również wielu innych miast. Pomi-
mo udowodnionego spadku ilości ludności 
i  trendów dekoncentracji, miejscy planiści 
nadal opierają swoje dalekosiężne plany na 
scenariuszach wzrostu populacji. Takie proce-
sy dekoncentracji należy również uwzględniać 
w kontekście ogólnych możliwości rozwoju te-
renów zdegradowanych jako że nie  wszystkie 
te tereny położone są na dynamicznie rozwi-
jających się obszarach. Potrzebne są również 
strategie i narzędzia kierujące inwestycje, lu-
dzi i działania spowrotem na tereny zdegrado-
wane. 

3.2 Ile terenów zdegradowanych znajduje 
sie w naszym środowisku ?

3.2.1 Mierzenie i porównywanie terenów zde-
gradowanych

Większość społeczności dopiero teraz zdaje 
sobie sprawę z faktu że problem terenów zde-
gradowanych może dotyczyc także ich. Pro-
blem ten nie pojawił się czasach wszesnych 
doświadczeń socialistycznych a i w obecnych 
post-socialistycznych czasach kwestia ta nie 
zdobyła jak dotad dostatecznego zaintereso-
wanie. Mimo to ogólnie rzecz biorąc isnieją 
powszechne sposoby podejścia do inwentery-
zacji i klasyfikacji terenów poprzemysłowych². 



18

Rozdział 3

Dlatego właśnie dostępne dane państwowe 
na temat ilości i typów terenów zdegrtadowa-
nych, jeśli już istnieją nie są zupełnie porówny-
walne a porównanie jednego regionu z innym 
jest bardzo trudne. Większośc ludzi nie wie ile i 
jakie typy terenów zdegradowanych posiada-
ją. Bardzo niewiele wspólnot może pochwa-
lić się obszernym zrozumieniem lub analizą 
swojej własnej sytuacji dotyczącej terenów 

zdegradowanych. Ale aby zająć się tą kwe-
stią należycie muszą one nie tylko wiedzieć 
ale przede wszystkiem właściwie zrozumieć i 
uszeregować pod względem ważności ich po-
nowne zagospodarowanie ponieważ okaże 
się że terenów zdegradowanychjest znacznie 
więcej niż środków finansowych na ich zago-
spodarowanie i co ważniejsze, działań i zadań 
do zrealizowania na tych terenach.

Rys. 3.7 Plan schematyczny analizującytereny zdegradowane w Říčany, Republika Czeska. Taka mapa jest częścią metodyki działania w sprawie terenów zdegradowanych
 w Republice Czeskiej stosowanej przez społeczeństwo. Zobacz także www.brownfieldsinfo.cz. Źródło:  Ing Arch Bařinka, DHV CR, spol s.r.o

3.2.2 Kogo faktycznie dotyczy problem?

Ktoś mógłby naturalnie przypuszczać iż pro-
blem dotyczy  właścicieli terenów zdegrado-
wanych. Właściciele ci jak również ich podejście 
do problemu ponownego zagospodarowania 
swoich terenów zdegradowanych mogą się 
różnić, jednakże kwestia niewyjaśnionych 
terenów zdegradowanych dręczy całą spo-
łeczność. Niewyjaśnione sprawy  terenów 
poprzemysłowych zniechęcają inwestorów, 
zmniejszają wartość okolicznych nierucho-
mości i powodują dalszy upadek najbliższego 

okolicy. Dlatego właśnie społeczności, miasta i 
władze lokalne muszą podjąć działania proak-
tywne w kwestiach:
• zidentyfikowania/określenia terenów zde-

gradowanych
• zmniejszenia skutków terenów zdegra-

dowanych
• pomagania, doradzania i wspierania 

właścicieli chętnych do zajęcia się swoimi 
terenami zdegradowanymi.

• Proaktywnego promowania ponownego 
wykorzystania terenów zdegradowanych 
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Rys. 3.8, 3.9, 3.10 Przykład różnych działań uczestników projektu które zostały 
podjęte na przestrzeni kilku lat na terenie fabryki  Vaňkovka w Brnie  obecnie 
przebudowanej w centrum handlowe. Zdjęcia :  Ing arch E Staňková, Vaňkovka NGO

• Proaktywnego działaniu na rzecz wykorzys-
tania terenów i planowania

• Publicznego przedstawiania projektów 
dotyczących terenów zdegradowanych 

• Zapobiegania powstawaniu nowych ter-
enów zdegradowanych  

Jak zostało to już przedstawione, problem te-
renów zdegradowanych ostatecznie spoczy-
wa w rękach społeczności lokalnych a władze 
lokalne są kluczowymi uczestnikami projektu 
zajmującymi się tymi problemami. W Europie 
Centralnej często widoczny jest brak świado-
mości w tej kwestii, a nawet bardzo dobrze 
poinformowane i pełne zapału władze lokalne 
są często w kropce na wielu frontach:
• To rząd i ustawodawcy musza stworzyć i 

przyjąć konieczne nowelizacje podstaw 
prawnych;

• Finanse są w rękach prywatnych instytucji 
finansowych oraz programów agencji nar-
odowych;

• To region ustanawia pierwszeństwo finan-
sowania strukturalnego;

• Nieruchomości są w rekach prywatnych 
właścicieli. 

Tak więc do momentu dojrzenia państwo-
wego  stanowiska i kompetencji w zakresie 
terenów poprzemysłowych, tylko władze lo-
kalne z wielką inicjatywą i zdolnością szybkie-
go uczenia się i kreatywnym zastosowaniem  
ograniczonych narzędzi i zasobów , będą tymi 
które skutecznie zregenerują swoje tereny po-
przemysłowe. 

3.2.3 Kim są pozostali główni aktorzy biorący 
udział w rewitalizacji terenów zdegradowan-
ych? - Aktorzy / uczestnicy projektu i grupy za-
interesowane ponownym rozwojem terenów 
zdegradowanych

W naszym poprzednim paragrafie wspomnie-
liśmy już władze lokalne jako kluczowego 
uczestnika programów rewitalizacji terenów 
zdegradowanych na poziomie lokalnym. Jed-
nakże wielu jest członków projektów zajmu-
jących się ponownym wykorzystaniem i rewi-

talizacją terenów zdegradowanych i maja oni 
wpływ na zagospodarowanie tych terenów we 
na kilku rożnych poziomach. Poniżej prezentu-
jemy kilka możliwości. Aby osiągnąć  realne i 
wykonalne rozwiązanie, konieczna jest zwykła 
współpraca uczestników projektu z różnych 
poziomów.  Jednakże bez indywidualnej ini-
cjatywy (prywatnej bądź tez instytucjonalnej) 
wspieranej odpowiednimi strategiami, temat 
ten jest jedynie rozważany a nie właściwie roz-
wiązywany. 
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Tabela 3: Uczestnicy projektu

Uczestnicy projektu na poziomie indywi-
dualnym  
• właściciele terenów poprzemysłowych
• ruchomi konsultanci problemu
• konkretna/określona organizacja pozarządowa
• indywidualni obywatele
• indywidualni administratorzy

Uczestnicy projektu na poziomie lokalnym  
• Właściciele terenów poprzemysłowych
• Władze lokalne
• Organy lokalne regulujące prawo 
• Instytucje finansowe
• Konsultanci techniczni i nieruchomości oraz 

prawnicy 
• Miejscowi obywatele
• Miejscowa społeczność

Uczestnicy projektu na poziomie regionalnym 
• regionalne władze samorządowe 
• regionalne organy i instytucje finansowe
• regionalne agencje rozwoju
• regionalne ustawowe ciala nadzorujące
• regionalni investorzy
• społeczeństwo regionu

Uczestnicy projektu na poziomie krajowym/ 
państwowym
• rząd
• parlament
• państwowe instytucje ustawodawcze I formułu-

jące podstawy prawne. 
• państwowe ciała nadzorujące
• państwowe instytucje finansowe
• krajowi inwestorzy

Stakeholders on EU and global level
• Komisja UE, parlament UE
• Ministerstwa UE
• Międzynarodowi Inwestorzy 
• Światowe finanse
• Światowi właściciele terenów zdegradowanych

3.2.4 Jak to zronic albo jak tego nie zrobić?

Ponowne wykorzystanie i rewitalizacja tere-
nów zdegradowanych jest, jak już to zostało 
zaznaczone, kwestią złożoną i nie łatwą do 
określenia. W rożnych krajach, na przestrzeni 
lat, istnieje wiele rożnych sposobów podejścia 
do tego problemu. W niektórych krajach spra-
wą tą zajmują się obszerne programy pań-
stwowe wspierając krajowe/regionalne inwe-
stycje oraz budując nowych instytucje. Inne 
krajach natomiast odnoszą się do tej kwestii 
głownie poprzez zapewnienie odpowiednich 
podstaw prawnych i systemu regulacji które 

to sprzyjają inicjatywie prywatnej i wymaga-
ją odpowiedzialności prywatnej jak i działań 
naprawczych. Przykładów tego co można 
zrobić i jak to zrobić nie sposób zatem łatwo 
wszczepić ponieważ istnieją różnice nie tylko 
w poszczególnych  państwowych podstawach 
prawnych ale również różnice pomiędzy po-
szczególnymi kompetencjami instytucjonal-
nymi, państwowymi sposobami prowadze-
nia  i koordynowania spraw oraz znaczeniem 
roli pańsatwa w poszczególnych krajach. Nie 
zawsze łatwo jest wybrać właściwy model, 
zwłaszcza w sprawach tak obszernych jak 
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ponowne wykorzystanie i rewitalizacja tere-
nów zdegradowanych. Ważnym jest również 
by pamiętać że o rewitalizacji terenów zde-
gradowanych uczymy się głównie poprzez 
działania. Ci którzy ‘działają’ będą z pewno-
ścią nieuchronnie popełniać błędy na których 
będą się również uczyć. Jednakże, obecnie 
korzystać można z 30-letniego doświadczenie 
różnych krajów wdziedzinie rewitalizacji tere-
nów zdegradowanych. Jednocześnie jest to 
również 30-letnie doświadczenie ‘błędów po-
pełnianych przez innych’ warte analizy, które 
powinno być również ostrzeżeniem przed ob-
raniem tych samych ścieżek w poszukiwaniu 
idealnych rozwiązań dotyczących ponowne-
go wykorzystania i rewitalizacji terenów zde-
gradowanych

Rys. 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 Zdjęcia i ilustracje :  Where not stated other-
wise Ing. arch E Staňková, Vaňkovka NGO
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3.3 Diagram sekwencji działań – Ogólny zarys procesu ponownego rozwoju terenów zde-
gradowanych – potrzeba integracyjnego i interaktywnego podejścia

Tabla  4: Proces Regeneracji Terenów Zdegradowanych

Proces Regeneracji Terenów Zdegradowanych 

Źródło: Parsons Brinckerhoff (2004), Strategia Regeneracji Czeskich Terenów Zdegradowanych CSF, pro-
jekt PHARE  Pomoc Europejska /113183/D/SV/CZ,  (Sierpień 2004)

Etap Co to znaczy w praktyce
Konsekwencje/sugestie/znaczenie dla 

Sektora Publicznego 

Rekultywacja Przywracanie terenów do stanu  zasadniczo 
odpowiadającego ‘terenom niezagospodarowa-
nym’

Koszty mogą być wysokie i jeśli nie zostaną uzasadnione 
przez dewelopera wtedy fundusze publiczne mogą odgry-
wać tu kluczową rolę.

Bez działań sektora publicznego ( oraz funduszy) na tym 
etapie, ponowny rozwój jest mało prawdopodobny. 

Definicja i przygotowanie
projektu 

Analiza ryzyka i ocena terenów 

Rozwój harmonogramów robot (koszty/okres 
czasu)

Zabezpieczenie funduszy i wszelkie wymagane 
pozwolenia 

Wybór i wyznaczenie wykonawców

Zadania te musza zostać przeprowadzone i uzgodnione z 
odpowiednimi organami przed rozpoczęciem jakichkol-
wiek ważnych działań w terenie. 

Kwestie przetargów ( i prawdopodobnie pomocy państwo-
wej) w wyznaczaniu wykonawców zwłaszcza w przypad-
kach wykorzystywania funduszy UE I potrzeba podjęcia 
pozytywnych działań w celu uniknięcia podobnych pro-
blemów. 

Normy dotyczące oczyszczania zostaną przygotowane, na 
tym etapie, przez Agencje Ochrony Środowiska. 

Rozbiórka i wyburzenie Wyburzenie i usunięcie budynków i innych obiek-
tów 

Usunięcie (w stosownych miejscach) obiektów 
podziemnych 

Zajmowanie się określonymi kwestiami środowi-
skowymi (azbest itd.)

Może to stanowić bardzo kosztowną kwestię zwłaszcza w 
przypadku budowli podziemnych. 

Potrzeba zapewnienia iż ocena terenów jest wyczerpująca 
I obejmuje kwestie środowiskowe takie jak ropa i azbest.

Sprzątanie zanieczyszczeń Oczyszczenie (lub usunięcie I wywóz) zanieczysz-
czonych gruntów

Oczyszczenie zanieczyszczonych wód gruntowych 

Usuwanie/oczyszczanie ścieków pozostałych po 
wcześniejszej działalności 

Na terenach znacznie zanieczyszczonych będzie to stano-
wiło główny element kosztów rekultywacji. 

Okresy czasu moga być długie (Kilkanaście lat dla skom-
plikowanego terenu) i etapowe podejście może okazać się 
właściwym rozwiązaniem.  

Potrzeba zastosowania najlepszych metod i technologii 
oczyszczania (najlepszych w praktyce)

Renowacja i kształtowanie 
krajobrazu 

Stabilizacja gruntów ( jeśli stanowi to 
problem)

Kształtowanie krajobrazu (formo-
wanie terenu, sienie trawy, sadzenie 
drzew itd.)

Zależy zarówno od stanu terenu jak i pla-
nowanego końcowego przeznaczenia..

Kluczowe działania które uczyniłyby teren 
wizualnie atrakcyjny a przez to bardziej 
‘rynkowy’. 
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Tabla  4: Proces Regeneracji Terenów Zdegradowanych

Przebudowa Zakończenie transformacji z słabo zagospodaro-
wanych terenów zdegradowanych w tereny któ-
rych potencjał gospodarczy jest w pełni wykorzy-
stywany.

Ponowne zagospodarowanie może zostać przeprowadzone 
przez sektor publiczny (dla własnego użytku), przez sektor 
prywatny albo przez publiczno-prywatne spółki . 

Niektóre inwestycje publiczne (np. gwarancje, infrastruk-
tura, itp. ) mogą być potrzebne nawet do niektórych pro-
jektów rozwoju sektora prywatnego.

Infrastruktura i usługi Drogi dojazdowe, drogi technologiczne, parkingi, 
światła drogowe, itd.

Zaopatrzenie w wodę, ścieki (kanalizacja) gaz, 
prąd, ogrzewanie. 

Inne usługi (komunikacja, IT itd.) 

Niektóre aspekty mogą zostać ujęte w fazie Rekultywacji. 

Niektóre koszty mogą zostać pokryte przez władze lokalne 
lub zakłady użyteczności publicznej (obowiązki przewi-
dziane ustawowo)

Wznoszenie budynków Zwykły projekt budowlany. Dotyczy tylko przypadków gdzie sektor publiczny pragnie 
wykorzystać budynki lub wybudować budynki ‘budowane 
spekulatywnie’ w celu wynajęcia lub na sprzedaż, bądź też 
przypadków gdzie należy odnieść się do załamania rynku 
mienia dziedziczonego. 

Użytkowanie  i utrzymanie Zwłaszcza tam gdzie budynek ma być wynajmo-
wany raczej niż  sprzedany lub wykorzystywany 
przez właściciela – zajmującego. 

Dotyczy najbardziej tych terenów gdzie agencja publiczna 
jest  właścicielem. 

Może wymagać wsparcia publicznego w zakresie mar-
ketingu lub wpływów z wynajmu aby pomóc przetrwać 
załamanie rynku. 

Pytania ułatwiające dalsza naukę , które pomogą ci osiągnąć poziom uczenia ‘ zrozumienie’
Q1 Przedyskutuj z innymi  co w twoim kraju rozumie się pod pojęciem terenów zdegradowanych i zapisz  lokalną definicję

terenów zdegradowanych.
 Jeśli taka definicja jeszcze nie istnieje porozmawiaj z innymi  jak powinna ona wyglądać i zapisz ją.
Q2  Przedyskutuj z innymi i zapisz jakie sa głowne żródła pochodzenia informacji o terenach zdegradowanych  (książki,stro-

ny internetowe, artykuły, konferencje, kursy, itd…) 
Q3 Przedyskutuj z innymi I zapisz w jaki sposób tereny zdegradowane uwzględnione są w twoim kraju zarówno w plano-

waniu lokalnym/regionalnym/krajowym jak i dokumentach dotyczących rozwoju gospodarczego  
Q4 Przedyskutuj z innymi i zapisz czy i w jaki sposób społeczności w twoim kraju rejestrują swoje tereny zdegradowane 

– jeśli istnieje spis tych terenów proszę opisać czy praktykowana jest powszechnie metoda zbierania danych i kto przy-
gotowuje i zarządza takim rejestrem. 

Q5 Przedyskutuj z innymi 3 miejscowe projekty realizowane na terenach zdegradowanych poszukaj głównych przeszkód 
na jakie te projekty napotkały na etapie projektowania i realizacji, opisz rolę i działania poszczególnych uczestników 
tych projektów  I zapisz 3 studia przypadków.

Q6 Przedyskutuj z innymi i zapisz lekcje na temat tego czego nie należy robić na podstawie przeanalizowanych 3 przypad-
ków 
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RAMKA 1: Tereny zdegradowane i ich histo-
ryczny kontekst³ 

Historyczny kontekst miast Europy Centralnej 
i możliwości jakie prezentują tereny zdegra-
dowane. 

Większość miast Europy Wschodniej i Central-
nej, głównie poprzez swoją historię jak rów-
nież cechy przekształcenia sie w gospodarkę 
kierowaną rynkiem, posiadają ogromne ob-
ciążenie w postaci słabo wykorzystywanych 
terenów zdegradowanych. Tereny te repre-
zentują ‘dziurę’ w strukturze miejskiej jak rów-
nież znaczne straty w zakresie wydajności go-
spodarczej, spójności społecznej oraz jakości 
życia. Jednocześnie nowy rozwój na terenach 
rolniczych, który mógł być zlokalizowany na 
odtworzonych terenach zdegradowanych, 
ma udział w bezładnej zabudowie miejskiej. 
To z kolei dodatkowo ogranicza osiągnięcia 
ekonomiczne i konkurencyjność miast i spo-
łeczności. Jednakże wielu miejskim terenom 
zdegradowanym można przypisać nowe i 
często ciekawe sposoby zagospodarowania. 
Dlatego właśnie tereny zdegradowane są dla 
społeczności nie tylko zagrożeniem ale rów-
nież wyzwaniem. Rywalizujące miasta i regio-
ny wszystkich krajów rozwiniętych przodują w 
miejskich programach i starają się one utrzy-
mać ten jeśli chcą pozostać konkurencyjne.  

Wspólnym dziedzictwem socjalizmu jest to że 
miasta Europy Centralnej wykształciły podob-
ny układ modeli i odpowiedzi dotyczących te-
renów zdegradowanych (zob. wykres 3.17).Po-
dejmując decyzje o budowie lub użytkowaniu  
państwowe firmy nie brały pod uwagę kosztu
gruntu bądź tez nakładów finansowych gdyż
jie było mowy o rynku nieruchomości lub 
rynku kapitałowym. Przydział surowców oraz 
produkcja zostały podporządkowane planom 
i limitom. Sztywność i złe prognozy dotyczące 
podaży i popytu doprowadziły do przezna-
czenia ogromnych terenów na cele składowa-

Fig. 3.17 Procentowe wykorzystanie terenów miejskich pod działalność prze-
mysłową obecnie i w przeszłości- dzisia spuścizna przestrzenna tych okoliczności 
jest widoczna na wykresie przedstawiający ślad pozostawiony przez przemysł w 
miastach post-socjalistycznych ⁴.

³ Jackson, J. and Garb, Y.(2002–2004):, various brownfields papers ⁴ Kessides (2000)

nia surowców i gotowych produktów często 
przez wydłużony okres czasu. Firmy reagowa-
ły obojętnie na przestrzenną i finansową nie-
udolność tych budynków a ich siedziby często 
bywały dużo większe a czasami zbyt dobrze 
wyposażone w stosunku do ich odpowiedni-
ków w gospodarkach kapitalistycznych.

Tak oto, miasta Europy Centralnej (nawet te 
które nie są mocno uprzemysłowione), prze-
znaczają 2 do 3 razy więcej przestrzeni na po-
trzeby przemysłowe niż ich zachodnie odpo-
wiedniki. Udział terenów przeznaczonych do 
użytku przemysłowego jest nawet większy w 
miastach przemysłowych i muszą one zmie-
rzyć się z ogromnymi problemami terenów 
degradowanych i restrukturyzacją oraz upad-
kiem ich lokalnego przemysłu.

Tereny zdegradowane miast Europy Central-
nej zyskały jeszcze jedna cechę lokalizacyjną 
w okresie rozwoju tych miast w czasach so-
cjalistycznego planowania.  Rozlegle osiedla 
mieszkaniowe złożone z wieżowców powsta-
wały poza terenami przemysłowymi (często 
służąc zakwaterowaniu pracowników tych 
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przemysłów)  tak więc rozwój miast rozpo-
wszechnił lokalizację ogromnych terenów 
przemysłowych na położonych dość centralnie 
wartościowych i cennych gruntach. Z powodu 
tych osiedli mieszkaniowych wykres spadku 
gęstości zasiedlenia oddalając się od centrum 
miasta zostaje przerwany wielkim ‘garbem’ w 
miastach Europy Centralnej (zobacz poniżej). 

Istnieje potrzeba właściwej strategii miejskie-
go planowania i administracji w celu określe-
nia kosztów takiego nieużytkowania terenów 
oraz kreatywnego odpowiedzenia na taka 
sytuację. Wyciągnięcie takich terenów z za-
stoju wymaga również proaktywnych, twór-
czych oraz miedzy-organizacyjnych wysiłków 
oraz finansowania.  Władze publiczne musza
zapewnić szereg skoordynowanych ze sobą 
nakładów (strategie, instrumenty, planowa-
nie, finansowanie, szkolenia) aby rozpocząć
poprawianie atrakcyjności tych terenów do 
takiego stopnia że rynek przejmie je i wyko-
rzysta możliwości tych terenów właściwe dla 
ich centralnego położenia. Ale wśród tylu 
zmian, urbaniści i władze miast Europy Cen-
tralnej jeszcze do niedawna nie świadomi byli 
zasięgu i rozmiaru konsekwencji dewastacji/
opuszczania terenów miejskich które uczyni-
ły z miast Europy Centralnej  szwajcarski ser. 
Możliwości interwencji publicznej również nie 
są wystarczające w stosunku do potrzeb tego 
zadania.  

Zdolność zajęcia się problemami terenów 

Rys. 3.18 Gęstość na terenach zabudowanych przedstawiona jako funkcja 
odległości od centrum miasta. ‘Garb’ gęstości zabudowy typowy dla miast Europy 
Centralnej ⁵

zdegradowanych przez władze miasta zastała 
zahamowana przez kolejne dziedzictwo okre-
su socjalizmu w którym grunty miały niską 
wartość rynkową: grunt i nieruchomość są w 
wielu przypadkach opodatkowane według 
bardzo niskich stawek. Faktyczna nieobecność 
tych podatków tłumi w swoich skutkach rekul-
tywację terenów zdegradowanych. Właścicie-
lom brak jest motywacji do tego by oferować 
swoje tereny pod ponowną zabudowę i wolą 
oni raczej sami zajmować swoje majątki. Rów-
nocześnie miasto pozbawione jest ważnego 
źródła dochodów które mogłyby przyczynić 
się do realizacji projektów ponownego roz-
woju tych terenów.  W momencie gdy podatki 
od nieruchomości przydzielane są bezpośred-
nio władzom lokalnym, mogą one zapewnić 
przewidywalne a przez to bardzo kasowe źró-
dło dochodów z którego miasta mogłyby za-
ciągać pożyczki na zakup gruntów, poprawę 
infrastruktury i inne działania. Fundusze te w 
połączeniu z ulepszonym i elastycznym plano-
waniem  mogłyby poprawić konkurencyjność 
zdewastowanych terenów. 

Wraz ze wzrastającą liczbą inicjatyw dotyczą-
cych terenów zdegradowanych widoczna jest 
również pilna potrzeba nawiązywania kontak-
tów i wymiany doświadczeń w obrębie i po-
między miastami Europy Centralnej których 
udziałem jest podobne kłopotliwe położenie  
i dziedzictwo w postaci terenów zdegradowa-
nych. 

⁵ Brzeski, J.(2001): „Guidelines for Developing Local Land Manage-
ment Strategy,“ Krakow Real Estate Research Institute

Rys. 3.19 Bliskość zabudowań a tereny zdegradowane w Štenberk.  Zdjęcie 
D. Sedlák
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4. Tereny zdegradowane – potrzeba 
polityki, strategii i struktury 
instytucjonalnej⁶ (autor rozdziału 
Jirina Bergatt Jackson)

Cel nauczania  – ‘dostarczenie podstawowych 
informacji

Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz świa-
dom następujących rzeczy:
o Co powstrzymuje ponowne wykorzystanie 

terenów zdegradowanych – główne prze-
szkody

o Potrzeba zobrazowani i odniesienia się do 
kwestii terenów zdegradowanych – polity-
ka i strategia terenów zdegradowanych

o Formacje robocze wypracowujące rozwią-
zania dotyczące terenów zdegradowanych 
– międz- zawodowa, miedzy wydziałowa i 
między sektorowa współpraca oraz potrze-
ba kierowania i koordynacji.

o Jak rozwinąć brakującą wiedzę specjali-
styczna  na temat terenów zdegradowa-
nych – Narzędzia edukacyjne

o Jak zwiększyć państwowe i pozostałe fun-
dusze na tereny zdegradowane – odniesie-
nie się do problemu w programach organi-
zacji pozarządowych i innych. 

W odróżnieniu od wielu miejskich problemów, 
w kwestii terenów zdegradowanych nie ma 
zbyt wielu sprzeczności pod takim względem 
że jej rozwiązanie nie wpływa fundamentalnie 
lub istotnie na korzyść niektórych uczestni-
ków projektu kosztem pozostałych. Wielo-
krotne wykorzystanie terenów miejskich jest, 
bardziej niż w przypadku większość kwestii, 
rozwiązaniem w którym nie ma przegranych a 
korzyści czerpie szereg uczestników projektu 
zarówno z sektora prywatnego jak i publicz-
nego w różnym stopniu.

Mimo to problem jest w dalszym ciągu istnie-
je i jest  dokuczliwy. Trudności leżą gdzie in-

dziej, w złożoności samej kwestii oraz powią-
zań i koordynacji potrzebnej do znalezienia 
rozwiązania (na przykład powiązania z kilku-
nastoma dziedzinami i  mnóstwem uczestni-
ków projektu); kwestia tego po czyjej stronie 
leży odpowiedzialność nie jest nadal  jasno 
sprecyzowana tak samo jak nie jest określony 
zakres korzyści które można osiągnąć dzięki 
zastosowaniu ogólnego rozwiązania którego 
docenienie wymaga zaawansowanego zrozu-
mienia  miejskiej dynamiki.

4.1 Główne bariery narodowe dotyczące 
ponownego wykorzystania terenów  zde-
gradowanych

Niezliczone przeszkody dotyczące rozwoju 
terenów zdegradowanych sprawiają, że pro-
jekty zajmujące się tym problemem są coraz 
bardziej skomplikowane, dłużej trwają i są 
bardziej kosztowne i ryzykowne. Wszystko 
to zniechęca potencjalnych inwestorów tych 
terenów którzy mogą nie zechcieć wziąć na 
siebie tych zagrożeń jakie pociąga za sobą 
rozwój terenów zdegradowanych. Oprócz 
problemów abstrakcyjnych( takich jak brak 
rozpoznania problemu, brak instytucjonalnej 
odpowiedzialności i strategii) jest jeszcze cały 
szereg utrudnień związanych z ponownym 
wykorzystaniem terenów zdegradowanych i 
brakiem odpowiednich narzędzi które hamują 
rynkową asymilację terenów zdegradowanych 
w dość pragmatyczny i konkretny sposób. 
Niektóre z tych trudności mogą wydawać się 
przypadkowe i  prozaiczne ale dla dewelopera 
zajmującego się terenami zdegradowanymi, 
diabeł naprawdę tkwi w  szczegółach admi-
nistracyjnych zasad i procedur. Przykładowo, 
w przypadku dużych oddzielnych terenów 
mających wielu właścicieli lub sprywatyzowa-
nych, zgromadzenie gruntów w większy złożo-
ny teren  jest często warunkiem zasadniczym 
dla wielkiego projektu; mimo to instrumenty 
prawne którymi można posłużyć się w tym 
celu są bardzo niepewne. Lata pracy mogły-
by pójść na marne przez jednego krnąbrnego 
właściciela. Bywa tak że trzydziestoletnia de-

⁶ Jackson, J. and Garb , Y. ITDP (2003): Facilitating brownfield rede-
velopment in Central Europe: overview and proposals
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precjacja w kwestii kosztów rozbiórki i oczysz-
czania środowiska czyni tereny zdegradowane 
inwestycją dość nieatrakcyjną w porównaniu 
do innych działań na terenach niezagospo-
darowanych/zielonych. System miejscowego 
planowania jest często mało elastyczny i nie-
zrozumiały, wymaga uczenia się i frustruje na 
przykład, po to żeby zmienić status strefowy 
wcześniejszych terenów przemysłowych i do-
stosowac do trafniejszego zastosowania ko-
mercyjnego i mieszkalnego. Poziom grunto-
wanych porządków wymagany na obszarach 
skażonych jest czasami nazbyt jednostajny 
i niewystarczająco określa zamierzone osta-
teczne zastosowanie terenu którego zwykły 
charakterystyczny dla danego terenu stan od-
biega znacznie od poziomu oczyszczenia te-
renu wymaganego w przypadku ‘rekultywacji’ 
terenów. 

Jednakże, dużo poważniejszą przeszkodą w 
rekultywacji jest strukturalny ‘demobilizator’ 
narzucony przez z miejsca dostępne tere-
ny niezagospodarowane/zielone. W gruncie 
rzeczy, zapewniając infrastrukturę łączącą 
(drogi, kanalizację, prąd) i ignorując aspekty 
zewnętrzne byłych miejskich sposobów zago-
spodarowania, władze na wszystkich pozio-
mach dotują rozwój terenów niezagospoda-
rowanych a poprzez takie działanie osłabiają 
pozycję terenów zdegradowanych i ich po-
nowne wykorzystanie chociażby przez samo 
wsparanie lokalizacji pasma luźnej zabudowy 
w pobliżu gęsto rozchodzących się autostrad. 
Działania i inwestycje na terenach zdegrado-
wanych są zatem o wiele rzadsze niż możnaby 
się spodziewać chcąc przywrócić te grunty do 
użytku. Terenów zdegradowanych  w większo-
ści miast Europy Centralnej jest wystarczająco 
dużo by wykorzystywać je do dalszego rozwo-
ju oraz budowy np. kompleksów biurowych 
lub hipermarketów przez następne lata a na-
wet dekady. 

Ostatnim I ważnym rodzajem bariery na dro-
dze do ponownego wykorzystania terenów 

zdegradowanych jest brak narzędzi technicz-
nych i zawodowej wiedzy specjalistycznej. 
Niektóre z nich są dosyć proste: na przykład 
prosty dla władz lokalnych sposób kontrolo-
wania i szeregowania posiadanych terenów 
zdegradowanych według ich ważności po-
wiązany z rejestrem katastralnym tak aby ku-
pujący mogli dowiedzieć się jednoznacznie 
jaki jest status ich terenu a sprzedający mogli 
odnotować rodzaj  przeprowadzonych dzia-
łań porządkowych lub badań. Potrzebne są 
bardziej zaawansowane narzędzia finansowe,
prawne i administracyjne (a obecnie brakuje 
ich) na przykład służących porozumieniom 
partnerskim o charakterze prywatno-publicz-
ny. Obecne przeszkody nie są kwestią finan-
sów ale kwestią świadomości, koordynacji 
oraz niewłaściwej struktury administracyjnej i 
prawnej które to stoją na przeszkodzie właści-
wemu przeznaczaniu istniejących środków. 

Niewyobrażalne jest aby pomyśleć iż wszyst-
kie bariery dotyczące ponownego wykorzy-
stania terenów zdegradowanych mogą zostać 
usunięte bądź też ogólnie zniesione albo, że 
pozbycie się takich barier jest prostą i jedno-
razową sprawą. Analizując efekty kilkunastu 
projektów jak również na podstawie szeregu 
seminariów obejmujących region z szerokim 
spektrum uczestników projektu, zanikanie 
faktycznych barier dotyczących ponownego 
wykorzystania terenów zdegradowanych za-
częło być widoczne. Jednakże bariery te pozo-
stałyby nadal nie pokonane gdyby:  
• Prywatni inwestorzy nie chwycili byka w 

postaci ponownego wykorzystania ter-
enów zdegradowanych za rogi

• Przeważał brak integracji, przywództwa i 
strategii na poziomie państwowym.

• Działania władz miejskich nie przekraczały  
potrzeb zadania

• Przeważało nieodpowiednie zrozumienie 
problemu ze strony społeczności i organ-
izacji pozarządowych 
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Sprawa kluczowa polega na tym, że usunię-
cie barier dotyczących ponownego wykorzy-
stania terenów zdegradowanych pociąga za 
sobą roznącą potrzebę kierowania tą kwestią 
na poziomie państwowym, regionalnym i lo-
kalnym, oraz  koordynacji środków, strategii i 
powiązań administracyjnych koniecznych do 
‘wyrwania’/odblokowania większej ilości te-
renów zdegradowanych i wykorzystania ich w 
bardziej produktywny sposób tak aby umoż-
liwić większy udział w procesie rozwoju tych 
terenów kapitałowi prywatnemu

Tytułem podsumowania, oto niektóre z barier 
utrudniające ponowny rozwój terenów zde-
gradowanych: 

Wiedza specjalistyczna, koordynacja i moty-
wacja 

Nieodpowiednie zrozumienie zakresu proble-
mu terenów zdegradowanych oraz ich konse-
kwencji i znaczenia finansowego i społeczne-
go na wszystkich poziomach.

Słabe zaangażowanie polityczne w sprawę 
ponownego wykorzystania terenów zdegra-
dowanych na wszystkich poziomach 

Brak ogólnej strategii dotyczącej terenów zde-
gradowanych głównie na poziomie państwo-
wym ale również na niższych poziomach. 

Nieodpowiednia współpraca i przekaz wie-
dzy wśród przedstawicieli różnych dyscyplin 
naukowych, instytucji i wydziałów  w obrębie 
tych instytucji. 

Nieodpowiednia wiedza specjalistyczna wśród 
całego szeregu potencjalnych uczestników 
projektu dotyczącego terenów zdegradowa-
nych obejmującyh inwestorów prywatnych, 
władze lokalne, regiony i ministerstwa.

Narzędzia i zasady
• brak wyraźnych zasad i strategii
• niewystarczająca przejrzystość i wprow-

adzenie w system prawny na kilku ob-
szarach co uderza w kwestie planowania, 
zakupu i zagospodarowania terenów  

zdegradowanych.  
• Brak środków na ubezpieczenie  i pokry-

cie kosztów związanych uciążliwościami 
środowiskowymi

• Nieodpowiednie instrumenty służące 
pozyskiwaniu gruntów 

• Sztywne instrumenty planistyczne 
• Niewystarczająca inicjatywa i instrumenty 

finansowe
• Nadmiernie jednolite i niewystarczająco 

zróżnicowane normydotyyczące czyszcze-
nia/sprzątania 

• Brak  ujednoliconego rejestru terenów i ich 
decydujących parametrów 

• Brak instrumentów analitycznych i zasad 
szeregowania inwestycji na terenach pod 
względem ważności 

• Brak analizy porównawczej technic-
znych i innych kosztów oraz procedur 
na przykładach najlepszych między-
narodowych doświadczeń. 

Szerokie środowisko rynkowe

Nawet przy odpowiedniej wiedzy, koordynacji 
i instrumentach technicznych i polityce, rekul-
tywacja terenów zdegradowanych na wystar-
czającym poziomie jest mało prawdopodobna 
gdyby nie następujące: 
• Istnienie tętniącego życiem  rozwijającego 

się rynku. 
• Fakt iż lokalny sektor publiczny rozdziala-

jacy finance  znajduje się na miejscu
• Większe ograniczenia w stosunku do  wyko-

rzystywania dostępnych od reki  terenów 
niezagospodarowanych. (Taka dostępność 
oznacza ukryte dotacje do terenów nieza-
gospodarowanych w postaci rozwoju infra-
struktury  oraz , na dłuższa metę, wsparcia 
finansowego dla nierentownych obiektów
przestrzennych.  Stąd też można by to ująć 
jako ‘cofnięcie dotacji przeznaczonych na 
tereny niezagospodarowane.’)
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⁷ This policy was initially severely criticized as totally unsound. 
The southern counties proclaimed that they do not have this an 
amount of brownfield land and northern counties have so much
brownfield land and empty property that market would not take
it up. Since then the south has located sufficient brownfields sites
and north has more or less banned new housing development on 
greenfields sites, which helps greatly the desirability and want for
local brownfield sites.

4.2 Potrzeba polityki narodowej w zakresie 
terenów zdegradowanych

Z barakiem kierownictwa i koordynacji łączo-
ny jest brak jasnego stanowiska polityki pań-
stwowej na temat tego co powinno zostać 
zrobione w sprawie terenów zdegradowanych 
i jakie cele należy osiągnąć. Bez takiej polityki 
trudno będzie ożywić niezbędną chęć poli-
tyczną i wprowadzić wymagane zmiany w ca-
łym szeregu instytucji i w różnych sferach. Taka 
polityka nie musi być długa i skomplikowana. 
Niemniej jednak musi ona wyrażać znaczenie 
sprawy dla państwa  oraz jego intencje wska-
zując wyrażnie na to iż należy ją prowadzić. 
Wprowadzenie takiej polityki musi odbywać 
się przy udziałe narzędzi wprowadzających i 
monitorowane w celu upewnienia się że fak-
tycznie polityka taka została wprowadzona. 

Tutaj jako przykład można przytoczyć angielską 
politykę rządową która została wprowadzona 
przez  Tony Blaire’a kiedy został on premierem. 
Jego polityka określała po prostu iż 60 % domów 
zostanie wybudowanych na terenach zdegra-
dowanych⁷. Po 10 latach piastowania urzędu 
premiera polityka ta nie tylko została wprowa-
dzona ale jej cele zostały już przekroczone. Po-
nadto zyskała ona sobie znaczne poparcie spo-
łeczeństwa. Połączyła również wysiłeki państwa 
i zaangażowanie szerokiej platformy uczestni-
ków projektu.  Zebrała również zamiary różnych 
departamentów i różnych poziomów władz w 
znaczący program rekultywacji terenów zdegra-

dowanych. Spowodowała ona również powsta-
nie nowych metod pracy i stworzenie nowych 
instrumentów. Doprowadziło to do wzrostu 
świadomości narodowej w kwestii terenów zde-
gradowanych.

4.3 Potrzeba narodowych, regionalnych 
i lokalnych strategii dotyczących terenów 
zdegradowanych

Przez kogo powinny być szcowane i ewalu-
aowane tysiące terenów zdegradowanych? 
Według jakich zasad  powinna być klasyfiko-
wane pierwszeństwo ich rekultywacji? Skąd 
powinny pochodzić fundusze na ten cel? Ja-
kimi celami powinni kierować się podający 
wysiłki? Kto powinien być odpowiedzialny za 
wprowadzenie polityki państwowej i między-
wydziałową bądź miedzysektorową koordy-
nację?.  Bez konkretnego ‘właściciela’ proble-
mu oraz jasnej strategii której celem byłoby 
stawienie czoła problemowi, trudno jest zmu-
sić sferę polityczną do nacisku na konkretne 
działania.

Dlatego strategia jest sprawą szalenie istot-
ną. Strategia państwowa powinna zapewnić 
spójne podstawy  poprzez które rząd mógł-
by odnieść się do szeregu spraw hamują-
cych regeneracje i ponowny rozwój terenów 
zdegradowanych. Strategia powinna także 
obejmować zasady które zapewnią rozwój 
indywidualnych Strategii Regionalnych i ich 
kompatybilność oraz to że stanowić one będą 
uzupełnienie strategii państwowej. To nato-
miast pomoże sprostać bieżącym i długofa-
lowym potrzebom przemysłu, handlu oraz 
sektora publicznego i prywatnego  w każdym 
regionie. 

Poprzez zaangażowanie wszystkich istotnych 
uczestników projektu i wykorzystanie wszyst-
kich informacji obszerna strategia rozwija się 
w lepszy i bardziej skoncentrowany produkt 
odzwierciedlający konkretne potrzeby regio-
nalnych uczestników projektu. W ten sposób 
strategia ta stanie się ‘własnością’ i będzie w  
pełni wspierana przez tychże lokalnych i re-



30

Rozdział 4

gionalnych uczestników projektu. Będzie ona 
związana z istniejącym rozwojem ekonomicz-
nym oraz regionalnymi strategiami społecz-
nymi i ekologicznymi. Określona musi zostać 
ilość zadań w stosunku do udziału terenów 
zdegradowanych jakim, koniec końców będą 
one musiały sprostać. Takie zadania muszą 
obejmować konkretne cele jak na przykład 
określenie ilości terenów zdegradowanych 
przeznaczonych do regeneracji corocznie za-
gospodarowywanych w różny sposób (np. na 
potrzeby budownictwa mieszkaniowego, roz-
rywki i rekreacji, otwartej przestrzeni, itd.)

Indywidualne Regionalne Strategie Regenera-
cji Terenów Zdegradowanych mogą obejmo-
wać szereg programów z których każdy ma 
swoje konkretne zadania i wytyczne. Istnieje 
tutaj wiele możliwości i  powinny one odzwier-
ciedlać faktyczną sytuacje terenów zdegrado-
wanych w regionie i wybrane najważniejsze 
zagadnienia regionalne. 
• Jeden z programów może zostać stwo-

rzony w celu zapewnienia iż rośnie udział 
strategicznie zlokalizowane terenów zde-
gradowanych w zaspokajaniu zapotrzebo-
wania na tereny wykorzystane do celów 
przemysłowych i handlowych jak również 
uczestniczących w rozwoju ekonomicznym 
i tworzeniu rynku pracy.  

• Inny program może promować walkę z  pro-
blemami nękających tereny zdegradowane 
zlokalizowane w miejscach nie komercyj-
nych.   Zadaniem programowymi będą 
tutaj rozbiórka, usunięcie zanieczyszczeń, 
kształtowanie krajobrazu oraz świadczenie 
usług. 

• Kolejny program może zostać stworzony w 
celu umożliwienia ponownego wykorzy-
stania terenów zdegradowanych  na okre-
ślone cele takie jak rozwój turystyki lub po-
większenie bazy rekreacyjnej. 

4.4 Potrzeba miedzy-sektorowej, miedzy-
wydziałowej  i zawodowej współpracy

Skuteczne ponowne zagospodarowanie i re-
witalizacja terenów zdegradowanych jest za-
gadnieniem szerokim i kwestią współzawodo-
wą , miedzy-wydziałową i miedzy-sektorową 
która kieruje się silnymi i szeroko przyjętymi 
zasadami. Bez współpracy i koordynacji na 
wystarczającym poziomie ponowne wykorzy-
stanie terenów zdegradowanych nie będzie 
mogło mieć miejsca, wysiłki zostaną zmarno-
wane, postęp zostanie zniszczony lub wyga-
śnie  a wydane pieniądze będą w większości 
wyrzucone na marne.  

Rozwiązania dotyczące terenów zdegradowa-
nych zależą nie tylko od dobrej horyzontalnej  
współpracy wszystkich uczestników projektu 
na każdym poziomie ale także od pionowej 
współpracy pomiędzy państwowymi, regio-
nalnymi i lokalnymi jednostkami administra-
cji, organami prawnymi oraz od udziału w tym 
procesie prywatnych i innych uczestników 
projektu którzy posiadają swoje konkretne 
doświadczenie i  znają techniczne szczegó-
ły dotyczące państwowych/lokalnych barier 
utrudniających im zwiększenie poziomu re-
witalizacji terenów zdegradowanych. Wszyscy 
ci uczestnicy muszą aktywnie uczestniczyć w 
skutecznym wdrażaniu rozwiązań dotyczą-
cych terenów zdegradowanych. 

Niestety historia międzyinstytucjonalnej, 
międzywydziałowej i międzydyscyplinarnej 
współpracy i i współdziałania w Krajach Euro-
py Centralnej jest skromna. Utrudnia to bardzo 
znalezienie wszechstronnych i skutecznych 
rozwiązań. Również regionalne kształcenie 
zawodowe nie podejmuje w wystarczającym 
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⁸  Priming finance means in fishing terms a small bait (public
finance) to catch a big fish (private finance)

stopniu tematów i spraw miedzy-zawodo-
wych które pomogłyby zbliżyć się i wpłynęły 
na dobra i zgrana współpracę innych uczest-
ników projektu. 

Jednakże problem terenów zdegradowanych 
dalej ‘siedzi na wielu krzesłach’ a często rów-
nież ‘między tymi krzesłami ‘. Każde z takich 
‘krzeseł’ reprezentuje inny wydział lub punkt 
widzenia uczestnika projektu. Takie ‘krzesła’ 
zwykle maja dokładnie ustalone bardzo tech-
niczne normy obejmujące poziom ich indy-
widualnej odpowiedzialności każdorazowo 
odnoszący się jdynie do niewielkiej części na-
prawy terenów zdegradowanych. Nawet jeśli 
są oni w stanie naciskać na interesy które są 
ich odpowiedzialnością, nie są oni w stanie 
przeć w kierunku ogólnych rozwiązań. Zwykle 
i głównie przez brak odpowiedniego organu 
koordynującego nie są oni w stanie dostrzec 
całego obrazu problemu. Pokazuje to zalety 
synergii zastosowania różnych kompetencji i 
sprawia iż przedstawienie rozwiązań efektyw-
nych i twórczych oraz obejmujących wszyst-
kie aspekty jest bardzo trudne  

Potrzeba kierownictwa
 i współpracy

Z tego właśnie powodu, aby od-
nieść sukces w skutecznym zago-
spodarowaniu terenów zdegradowanych i 
zapewnić profesjonalną strategię lub politykę 
dotyczącą tych terenów, konieczne jest wy-
znaczenie orgamu koordynującego, stojące-
go ponad poszczególnymi departamentani/ 
interesami poszczególnych uczestników pro-
jektu. Jednakze aby mogło się tak stać, kwe-
stia terenów zdegradowanych musi zostać 
najpierw poddana dyskusji i zaprezentowana 
w sposób wystarczająco łatwy do zrozumie-
nia aby przyciągnąć uwagę władz państwo-
wych (lokalnych/regionalnych). Może to być 
trudne do zrealizowania głównie z powodu 
wspomnianego powyżej rozłamów i komór-
kowego sposobu podejścia do tej kwestii oraz 
ogólnego braku wystarczających danych do 



opisania ich dostatecznie jasno i zrozumiale. 
Dopiero gdy strategiczni decydenci zdają so-
bie sprawą z tego ja knegatywny wpływ mają 
tereny zdegradowane na krajową/regionalną/ 
lokalną konkurencyjność, wtedy pojawia się 
rozwiązanie. Takie rozwiązanie jednakże wy-
maga aby kwestia ponownego wykorzystania 
i rewitalizacji terenów zdegradowanych  stała 
się gla władz państwowych (regionalnych/lo-
kalnych) sprawą priorytetową. Należy również 
przypisać bezpośrednią odpowiedzialność 
za to zadanie  członkom takiego rządu (zwy-
kle wicepremierowi, wiceprzewodniczącemu 
regionu, zastępcy burmistrza) oraz nałożyć 
kompetencje i przeznaczyć niewielkie pienią-
dze na umożliwienie pracy oganowi koordy-
nującemu.⁸

Wspieranie, lobbing, motywacja, komunika-
cja, przygotowanie strategicznych dokumen-
tów oraz dążanie do postępu aby osiągnąć 
wyznaczone cele stają się głownymi zada-
niami takiego wyznaczonego organu. W celu 
przedstawienia punktu wiedzanie uczestni-
ków projektu wyznaczony organ prezentuje je 
za pomocą dodatkowej komisji doradczej.

4.5 Zapotrzebowanie na instrumenty edu-
kacyjne

Na podstawie wielu analiz regionu Europy 
Centralnej staje się jasne że największą prze-
szkodą dla ponownego wykorzystania tere-
nów zdegradowanych nie są, jak to się zwykle 
wydaje pieniądze, ale brak wiedzy specjali-
stycznej uczestników projektu, konkretnego 
wyjaśnienia i wiedzy które umożliwiłyby im 
pożyteczne i skuteczne działanie skupiające 
sie głównie na tworzeniu właściwych zasad, 
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strategii oraz narzędzi i programów wspierają-
cych działania na rzecz ponownego wykorzy-
stania terenów zdegradowanych w ich krajach. 
Przekazywanie takiego wykształcenia i wiedzy 
specjalistycznej zaleca się zwykle wszystkim 
organom, publicznym i prywatnym, reprezen-
tującym członków projektu. 

Ważnym faktem jest to, że zdobycie wykształ-
cenia jest zwykle dużo tańsze od przekazy-
wania wiedzy specjalistycznej jak również to, 
że wykształcenie ma zwykle dużo większy i 
szerzej zakrojony wpływ. Specjalne pakiety 
edukacyjne mogą w rzeczy samej stanowić 
część pewnej wiedzy specjalistycznej która 
ma być przekazywana. Wiedza specjalistyczna 
musi być zwykle dostarczana  (przez miejsco-
wych lub zagranicznych konsultantów) lub 
zdobywana poprzez doświadczanie zdobyta 
poprzez wykonywania konkretnej rzeczy. Jed-
nakże wykonywanie jakieś zadań bez dosta-
tecznej wiedzy specjalistycznej może być, pod 
względem błędów które ktoś może popełnić, 
droższe niż faktyczny zakup takiego know-
-how/wiedzy specjalisyucznej. 

Częściowo przekaz takiej wiedzy specjalistycz-
nej z zakresu terenów zdegradowanych odby-
wa  się za pomocą projektu LEPOB poprzez 
jego pakiety edukacyjne. Projekt zapewnia 
dostarczenie tego podręcznika oraz  podob-
nego kurs podzielonego na moduły oraz pa-
kiet szkoleń dla nauczycieli w języku angiel-
skim. Projekt LEPOB dostarcza wszechstronny 
całościowy pakiet edukacyjny nastawiony na 
ustawiczne kształcenie dyplomowanych inży-
nierów zajmujących sę zagadnieniem rozwo-
jem. Pakiet ten powinien również służyć jako 
przykład tego w jaki sposób można podejść 
do podobnych zadań edukacyjnych. Pakiet 
można z łatwością przystosować do wykorzy-
stania przez innych uczestników projektu. 

4.6 Potrzeba przedstawienia problemów w 
Narodowym Planie Rozwoju oraz nowych 
unijnych programach operacyjnych (PO)

Jak już to zostało wyjaśnione w innym miejscu 

tego podręcznika rewitalizacja terenów jest 
drogą rozrywką i wymaga bardzo twórczego 
wykorzystania funduszy publicznych stymu-
lujących rozwój oraz dostosowania podstaw 
prawnych dających się łatwo zastosować i 
pozytywnie podchodzacych do kwestii po-
nownego wykorzystania terenów zdegrado-
wanych. Część tych finansów może pochodzić
również z Unijnego Strukturalnego Funduszu 
Spójności gdyz tereny zdegradowane spełnia-
ją niektóre z priorytetów dotyczących takiego 
finansowania. Dodatkowo jeśli naprawa tere-
nów zdegradowanych jest jednym z najważ-
niejszych priorytetów państwowego finanso-
wania strukturalnego, wtedy ich państwowy 
udział oraz finansowanie jest znacznie bar-
dziej zabezpieczone. Wszystko to dlatego, że 
chcąc skorzystać z funduszy Unii Europejskiej 
odnośnie terenów zdegradowanych, należy 
stworzyć odpowiedi fundusz państwowy któ-
ry nie może podlegać żadnym  cięciom budże-
towym. Fundusze strukturalne przeznaczone 
na rekultywację terenów zdegradowanych 
są już wykorzystywane w Czechach. Jednak-
że, jak pokazuję pierwsze doświadczenie, nie 
łatwo jest wykorzystać skutecznie zwłaszcza 
fundusz spójności gównie z powodu długiego 
okresu przygotowywania projektu oraz bra-
ku innych znaczących projektów (zwłaszcza 
dotyczących naprawy środowiska terenów 
zdegradowanych – duże instytucje i organy 
państwowe które mogły połączyć ogromne 
projekty całkowicie przegapiły tutaj okazję). W 
innych przypadkach zasada ‘ kto zanieczysz-
cza ten płaci’ czasami uniemożliwia takie za-
stosowanie funduszy. Dlatego skuteczne wy-
korzystanie takich funduszy wymaga zatem 
długofalowego planowania z wyprzedzeniem 
idobrego przygotowania jak również komuni-
kacji pomiędzy uczestnikami projektu w kwe-
stii planowanych sprawach po to by zapewnić 
terminowe odpowiedzi.

Projekty objęte małymi programami są ła-
twiejsze do przeprowadzenia a w czeskich 
programach SROP istnieją przykłady prze-
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kształcenia terenów zdegradowanych na cele 
publiczne oraz prawo ponownego wykorzy-
stania terenów zdegradowanych w Progrta-
mie Operacyjnym Przemysł. Doświadczenie 
pokazało iż później wymyślone programy 
dużo lepiej poradziły sobie z kwestią naprawy 
terenów zdegradowanych. Można tak powie-
dzieć o celu nr 2  w dokumencie dotyczącym 
funduszy Strukturalnych dla Pragi, gdzie spra-
wa naprawy terenów zdegradowanych jest 
prowadzona sprawnie i elastycznie. Jednakże 
wykorzystywanie funduszy strukturalnych na 
rekultywację terenów zdegradowanych wy-
maga uzasadnienia konkretnej przykładu sy-
tuacji dotyczacej terenów zdegradowanych 
(na skale kraju, regionu i lokalnie) jak to zosta-
ło omówione w poprzednim rozdziale. 

Pytania ułatwiające dalsza naukę, które pomo-
gą ci osiągnąć poziom uczenia zrozumienie’

Q1 Wypisz główne bariery dotyczące ponow-
nego wykorzystania terenów zdegrado-
wanych w twoim kraju i porównaj oraz 
przedyskutuj je z innymi. 

Q2 Czy w twoim kraju istnieje polityka pań-
stwowa / regionalna  dla terenów zdegra-
dowanych 

- Jeśli tak, przedyskutuj z innymi  czy jest od-
powiednia

- Jeśli nie,  zapisz o jakich zagadnienia  taka 
polityka powinna omawiaćć 

Q3 Czy w twoim kraju istnieje  polityka pań-
stwowa/ strategia regionalna dla terenów 
zdegradowanych 

- Jeśli tak, przedyskutuj z innymi  czy jest od-
powiednia

- Jeśli nie zapisz jak stworzenie takiej polity-
ki powinno zostać zrealizowane I jakie po-
winny być jej główne cele. 

Q4 Zapisz jakie poszczególne instytucje pań-
stwowe w twoim kraju zajmują się terena-
mi zdegradowanymi i są  jakie podstawy 

prawne reprezentujące bariery związane 
z ponownym wykorzystaniem terenów             
zdegradowanych odpowiadają 

Q5 Wypisz regionalne instytucje zajmujące się 
różnymi aspektami ponownego wykorzys-
tania terenów zdegradowanych w twoim 
kraju. 

Q6 Przedyskutuj z innymi jaka świadomość 
kwestii terenów zdegradowanych ma spo-
łeczeństwo w twoim kraju.  

Q7 Zapisz jakimi narzędziami wspomagający-
mi ponowne wykorzystanie terenów zde-
gradowanych dysponuje społeczeństwo w 
twoim kraju obecnie I jakie narzędzia będą 
potrzebne w przyszłości. 

Q8 Przedyskutuj z innymi i zapisz czy fachow-
cy w twoim kraju są wystarczająco dobrze 
szkoleni w kierunku szeroko zakrojonej i  
wielogrupowej zmierzającej do wypraco-
wywania rozwiązań. 

Q9 Przedyskutuj z innymi I zapisz w jaki spo-
sób p przedstawiona jest kwestia terenów 
zdegradowanych w Narodowym Planie 
Rozwoju i innych programach które przy-
ciągają fundusze. 

RAMKA 2: Przykłady ustawodawstwa 
państwowego dotyczące ‘wizualizacji’ ter-
enów zdegradowanych w rejestrach katastral-
nych i innych rozwiązań. 

Jak zostało to już wyjaśnione inwentaryzacja i 
analizy pomagają miastom  i regionom ogar-
nąć rozmiar i typ ich problemu ponownego 
ożywienia. Rejestry obrazujące pewne aspekty 
terenów zdegradowanych mogą także pomóc 
inwestorom poszukującym informacji.  Pamię-
tać jednak należy, iż poszczególne tereny zde-
gradowane mogą pojawiać się jednocześnie w 
kilku takich rejestrach jako że wszystkie te re-
jestry zajmują się poszczególnymi aspektami 
terenów zdegradowanych. Rejestry te często 
opisują także główne przeszkody w ponow-
nym zagospodarowaniu tych terenów. 
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Tabla 5: Przykład takich rejestrów i ich zastosowań

Rodzaj rejestru Co  przedstawia 
W jaki sposób jest to za-
pisane

Pod jaką jednostkę admi-
nistracji podlega

Plany wykorzystania grun-
tów I dokumenty  plani-
styczne 

Definiuje sposób wy-
korzystania terenu oraz 
możliwy rozwój tego 
terenu dostępny w ten czy 
innej formie w większości 
naszych społeczności  

W większości w formie ry-
sunku często dołączonego 
do pisemnego dokumentu 
z prawnie wiążącymi lub 
niewiążącymi częściami. 

Wydziały urbanistyki

Rejestr ochrony gruntów  Są to rejestry różnych 
aspektów ochrony grun-
tów (np. Tereny NATURA, 
biotopy, parki narodowe, 
różne rezerwaty gruntów, 
obszary ochrony miejskiej, 
itd)  

Trzymane zwykle w 
oddzielnie spisanych 
dokumentach i listach 
danych które od czasu do 
czasu mogą być wykorzy-
stywane łącznie z innymi 
rejestrami. 

Instytucje sektora krajo-
wego/regionalnego bądź 
też odrębne wydziały 
regionalne i lokalne ale nie 
mające  wyłącznie pocho-
dzenia środowiskowego.  

Rejestr gruntów zdegrado-
wanych

Ilość i rodzaj terenów zde-
gradowanych na poziomie 
krajowym/regionalnym i 
lokalnym.  

W bankach danych i 
formatach przestrzennych 
(GIS)

Rozwój ekonomiczny, 
strategia i wydziały plani-
styczne. 

Rejestr wolnych gruntów Ilustruje poziom aktywno-
ści  rynku gruntów. 

Zwykle w postaci  ilości 
lub objętości  wolnych te-
renów ale mogą być  także  
wyrażane przestrzennie 
(GIS)

Nieruchomości i/lub  pla-
nowanie g

Rejestr słabo wykorzysta-
nych gruntów 

Ilustruje poziom słabej 
aktywności gospodarczej   
rynku gruntów. 

Trudne do porównania, 
musza być spisywane re-
gularnie żeby wskazywać 
podziały 

Rozwój ekonomiczny, pla-
nowanie, nieruchomości. 

Rejestr gruntów o przy-
puszczalnym lub udowod-
nionym stopniu zniszcze-
nia środowiskowego  

Ilustruje rozmiar problemu 
krajowego/regionalnego 
i lokalnego zanieczysz-
czenia aktywności  rynku 
gruntów. 

Obszerna baza danych 
która może zawierać szcze-
góły przestrzenne (GIS), ale 
może być również częścią 
rejestrów gruntów 

Sekcje ryzyka ekologiczne-
go lub środowiska krajo-
wego/ regionalnego/lo-
kalnego Wydziały lub ciało 
nadzorujące środowisko 
albo urząd katastralny.

Rejestr gruntów naprawio-
nych 

Pokazuje które tereny zo-
stały naprawione, podaje 
normy dotyczące naprawy 
oraz historię 

Obszerna baza danych 
która może zawierać szcze-
góły przestrzenne (GIS), ale 
może być również częścią 
rejestrów gruntów

Sekcje ryzyka ekologiczne-
go lub środowiska krajo-
wego/ regionalnego/lo-
kalnego Wydziały lub ciało 
nadzorujące środowisko 
albo urząd katastralny. 

Rejestr działań/zadań na 
gruntach naprawionych. 

Pokazuje co zdarzyło się 
na tym terenie przykła-
dowo z ponownie wyko-
rzystanymi materiałami 
skażonymi. Podaje ich 
lokalizację i dokładne 
szczegóły.  

Szczegółowy pisemny lub 
rysunkowy – najlepiej w 
formacie 3D opis tego co 
również mogą zawierać 
rejestry gruntów. 

Wydziały urbanistyki , 
ciała nadzorujące spra-
wy środowiskowe, urząd 
katastralny.
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Tabla 5: Przykład takich rejestrów i ich zastosowań

Rejestr gruntów napra-
wionych podlegających 
dalszemu monitorowaniu

Przedstawia zapotrzebo-
wanie na długoterminowy 
monitoring pewnych 
rodzajów oczyszczania 
środowiska 

Szczegółowe pisemnie 
opisy i wyrysowane dia-
gramy które również mogą 
być częścią katastru. 

Wydziały urbanistyki , 
ciała nadzorujące spra-
wy środowiskowe, urząd 
katastralny.

Rejestr odpowiedzialności 
ekologicznej 

Pokazuje (zwykle w posta-
ci konkretnych sprawców i 
zabezpieczonych funduszy 
lub gwarancji) odpowie-
dzialność za usunięcie 
zagrożenia środowiskowe. 

Szczegółowe opisy gwa-
rancji kontraktowych, za-
bezpieczonych płatności, 
ubezpieczeń i prawnych 
uzgodnień które mogą 
być również zawarte w 
katastrze.  

Towarzystwa ubezpiecze-
niowe, rejestr aktów wła-
sności, rejestr katastralny.

Rejestr gruntów katastral-
nych. 

Przedstawia głównie 
prawo do i utrudnienia w 
przypadku gruntów; może 
natomiast   przedstawić 
sprawy pochodzące w 
wielu powyżej opisanych 
rejestrów.  

Urząd katastralny. Urzędy katastralne.

Nie we wszystkich krajach takie rejestry są 
sprawą publiczną albo zebrane w nich dane 
nie są na skalę państwową. Dane takie nie są 
również gromadzone i przechowywane w żad-
nych uzgodnionych formatach państwowych. 
Na obszarze Europy Centralnej najbardziej 
powszechnymi rejestrami są katastry grun-
tów i mienia oraz dokumenty planistyczne. 
Niemniej jednak w niektórych krajach takich 
jak Czechy, Polska, Słowacja oraz Wielka Bryta-
nia rejestry mienia nie odnotowują zazwyczaj  
przeszkód związanych z terenami zdegrado-
wanymi (zniszczeń środowiskowych itd.). Na-
tomiast w innych krajach takich jak Niemcy, 
Flandria i Węgry obecność rejestrów mienia 
państwowego (włącznie z wszystkimi możli-
wymi zniszczeniami, działaniami naprawczymi 
jak również całą odpowiedzialnością związaną 
z takim gruntem) jest prawnie wymagana. 

Również w dalszym ciągu jeszcze nie we 
wszystkich dokumentach planistycznych za-
znaczone są  tereny zdegradowane tak samo 
jak w niektórych europejskich krajach inwen-
taryzacja i monitoring terenów zdegradowa-
nych nie są jeszcze częścią lokalnego lub re-

gionalnego programu planowania. Odnosi się 
to do większości regionów Czech, Słowacji, 
Polski i Węgier.

RAMKA 3: Czeski przykład określania ilości te-
renów zdegradowanych. 

Przykład ten przywołany jest tutaj aby zilu-
strować po pierwsze to co jest potrzebne a 
po drugie aby służyć jako inspiracja do brania 
przykładu. Do września 2004 roku Republika 
Czeska nie dysponowała żadną obszerną bazą 
danych ani nawet przykładowymi danymi do-
tyczącymi charakteru tego problemu na skalę 
państwa lub  regionu. Tylko garstka miast zna 
swoją  ilość terenów zdegradowanych i posia-
da cos w rodzaju wskaźników terenów zdegra-
dowanych które zostały wylansowane przez 
amerykańską organizację pozarządową ITDP. 
Od tego czasu raport pod nazwą ‘Państwo-
wa Strategia Regeneracji Terenów Zdegrado-
wanych dla Republiki Czeskiej’ sfinansowany
przez PHARE ujawnił pierwsze obszerne dane 
liczbowe dotyczące  terenów zdegradowanych 
w przykładowym regionie. Dane liczbowe zo-
stały przedstawione w tabeli nr 7. Najbardziej 
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zaskakujące wnioski wyciągnięte z danych ze-
branych w drugim najbardziej przemysłowym 
regionie republiki Czeskiej były następujące:
• wykazano że przypuszczenia na temat char-

akteru problemu w regionie mogą różnić się 
znacznie od problemu w rzeczywistości. 

• 0.46% powierzchni regionu to tereny zde-
gradowane. 

• Analiza terenów pod kątem i poprzedniego 
wykorzystania pokazała iż 43% wszyst-
kich terenów regionu the Ústí to tereny 
zamieszkałe z punktu wiedzenia zagospo-
darowanie terenu. 

• Tylko 15% terenów w tym regionie 
miały charakter przemysłowych (lub 
półprzemysłowych). 

• Wykazano także że ponad 45% terenów 
zdegradowanych tworzą małe powierzch-
nie wielkości 1 hektara.   

• 27% terenów (i 26% powierzchni) to tereny 
pochodzenia rolniczego. 

• tylko 63 (mniej niż10% pod względem ilości 
ale około 20% pod względem wielkości) ter-
eny odznaczały się wystarczającym “bon-
ity” aby zagwarantować dalsze badania 
poprzez analizę strategicznych możliwości 
ponownego rozwoju. 

• znaczenie powiązania pomiędzy gro-
madzeniem danych a strategicznymi 
wymaganiami stało się oczywiste 

Na podstawie danych pochodzących z tego 
pojedyńczego ale obszernie przeanalizowa-
nego regionu stworzono kompetentną pro-
gnoza ogólnej sytuacji państwa.  

Raport zakłada że na obszarze całego tery-
torium Repuybliki Czeskiej może znajdować 
się od 8,500 do 11,700 terenów zdegradowa-
nych o łącznej powierzchni od około 270 do 
380 km2.  Jedakże raport zakłada również, iż 
w obrębie poszczególnych regionów zasięg 
tych terenów może być szerszy i na podsta-
wie wszystkich najlepszych i najgorszych 
przypadków ilość terenów może wahać się 
od 6,500 do12,500 terenów indywidualnych 
o powierzchni od 250 do 400 km² (0.34% do 
0.54% całkowitej powierzchni terytorium kra-
ju). Zobacz tabelę nr 6 przedstawiającą pro-
gnozę państwową. Cały raport w angielskiej i 
czeskiej wersji językowej jak również kwestio-
nariusz dotyczący terenów zdegradowanych 
zamieszczony jest na stronie   www.regene-
race.org. Raport ten ukazuje również jak rela-
tywnie łatwe jest zdobycie ogólnego pojęcia 
na temat faktycznego rozmiaru problemu 
terenów zdegradowanych w skali regionu i 
państwa. Raport podkreśla znaczenie różnic 
regionalnych i potrzebę prowadzenia aktu-
alnych obliczeń i analiz przed wyznaczeniem 
jakichkolwiek priorytetów.  
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.Tabela 6: Ilości minimalne i maksymalne dla niektórych regionów Republiki Czeskiej ⁹

Ilość Terenów Zdegradowanych Obszar zajmowany przez Tereny Zdegra-
dowane (km²)

Region Minimum (No) Maximum (No) Minimum (km²) Maximum (km²)

Ústecký 758 758 24.77 24.77

Hl. m. Praha 633 1107 20.61 36.04

Středočeský 1069 1512 34.83 49.24

Jihočeský 436 748 14.19 24.35

Plzeňský 479 754 15.61 24.55

Karlovarský 174 421 5.68 13.72

Liberecký 396 653 12.91 21.26

Královéhradecký 366 752 11.92 24.50

Pardubický 523 663 17.03 21.60

Vysočina 383 633 12.49 20.63

Jihomoravský 575 1320 18.73 42.00

Tabela 7: Tereny zdegradowane w regionie Ústí nad Labem, według kategorii, wielkości I 
łącznej powierzchni¹⁰ 

Ilość terenów zdegradowanych

Kategoria 
(Rodzaj)
Wielkość
(Hektary)

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5 Łącznie
Łączna po-
wierzchnia 
(ha)

≤ 1 [ha] 5 317 13 12 1 61 409 204

1–5 [ha] 160 10 1 35 3 46 255 682

5–10 [ha] 40 11 1 3 55 416

10–50 [ha] 13 2 1 13 1 5 35 810

50–100 [ha] 1 2 3 215

100–200 [ha] 1 1 150

200–500 [ha] 0 0

>500 [ha] 0 0

Łączna ilość 5 531 0 25 2 73 4 3 115 758 2477

Łączna powierzch-
nia (ha)

4 1205 0 115 33 637 175 11 297 2477

⁹ Parsons Brinckerhoff (2004): Czech Brownfield Regeneration Strategy, CSF, PHARE project EuropeAid/113183/D/SV/CZ,Strategy, table 6.3 and 6.5
¹⁰ Parsons Brinckerhoff (2004), Czech Brownfield Regeneration Strategy, CSF, PHARE project EuropeAid/113183/D/SV/CZ,  table 6.3 and 6.5
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Tabela 8: Rozkład terenów zdegradowanych w Ústí według wielkości i poprzedniego sposobu zagospodarowania

Ilość terenów zdegradowanych

Size [ha] 
Former Use ≤ 1 1–5 5–10 10–50 50–100 100-200 200-500 >500

Łączna 
ilość tere-
nów

Łączna po-
wierzchnia 
(ha)

Produkcja przemy-
słowa

12 27 9 11 1 60 498

Usuwanie ścieków 1 4 1 2 1 1 10 261

Przemysł petro-
chemiczny, energia 
elektryczna

1 2 1 3 7 87

Wojsko 1 4 2 6 1 14 272

Rolnictwo 51 120 29 5 205 658

Tereny kolejowe 7 5 12 15

Przemysł lekki 9 22 9 2 42 196

System Edukacji 7 5 1 1 14 155

Tereny mieszkanio-
we

259 20 279 38

Inne 61 46 3 5 115 297

Łączna ilość 409 255 55 35 3 1 0 0 758 2477

Jak moglibyśmy skorzystać na ponownym 
zagospodarowaniu terenów zdegradowa-
nych? – korzyści z zagospoodarowania te-
renów zdegradowanych. 

Jeżeli problem terenów zdegradowanych nie 
zostanie poruszony to niestety nie rozwiąże 
się on sam – może on jedynie z upływem cza-
sem przerodzić się w poważniejszy i znacznie 
droższy problem. 

Patrząc na obszar terenów zdegradowanych 
należy wyobrazić sobie co faktycznie tracimy 
przez ich niewykorzystanie. A oto krótki przy-
kład :
• Jeden hektar gruntu oznacza na przykład 

50 potencjalnych miejsc pracy. 
• Jeden hektar gruntu oznacza 30-45 budyn-

ków mieszkalnych
• Jeden hektar dobrze funkcjonującego 

gruntu miejskiego  oznacza wzrost docho-
dów z podatków przypadający na społecz-
ność mieszkająca na tym terenie 

• Jeden hektar parku oznacza wzrost jakości 
środowiska na danym obszarze co zwykle 
przynosi korzyści finansowe wszystkim
okolicznym nieruchomościom.  

• Jeden hektar gruntu zalesionego oznacza 
wzrost zasiedlenia i inne bezpośrednie ko-
rzyści środowiskowe. 

• Zmiana kształtu i restrukturyzacja histo-
rycznych działek I sposobu ich zagospoda-
rowania otwiera nowe możliwości społecz-
nościom I poprawia ich infrastrukturę.  

Ponowne wykorzystanie terenów zdegrado-
wanych sprowadza pieniądze na wszyst-
kich frontach i poprawia: 

• państwową, regionalną i lokalną konkuren-
cyjność

• gospodarkę wykorzystania terenów wśród 
społeczności (gdyż nie są one obciążone 
nieproduktywnymi słabo wykorzystanymi 
terenami i infrastrukturą) 

• atrakcyjność społeczności w oczach poten-
cjalnych inwestorów

• możliwości zatrudnienia wśród społeczno-
ści

• fizyczne i kulturalne standarty wśród spo-
łeczności

• normy środowiskowe 
• zdrowie społeczeństw 
• zrównoważony wzrost społeczności 
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Co mogloby się stać jeśli nic nie zrobimy? 

Jeśli nie wesprzemy sprawy terenów zdegra-
dowanych, rozwój nadal pochłaniać będzie 
tereny niezagospodarowane/zielone. Konse-
kwencją takiego stanu rzeczy będzie wzrost 
ilości terenów zdegradowanych ze względu 
na fakt, iż na istniejący terenach miejskich za-
cznie brakować działań inwestycyjnych skut-
kując utratą atrakcyjności co w efekcie spi-
ralnym powstrzyma ponowne wykorzystanie 
tych terenów.  Takie tereny zdegradowane nie 
tylko nie przyniosą dochodów z podatków 
ale, ze względu na cechujące je bezrobocie, 
pochłoną pieniądze z podatków zamiast je 
generować¹¹.

Doprowadzi to również do tego, że infrastruk-
tura istniejąca na terenach zdegradowanych 
będzie słabo wykorzystywana a jej użytko-
wanie nie będzie opłacane. Jednakże nowa 
infrastruktura musi zostać wybudowana poto 
aby służyć terenom niezagospodarowanym i  
będzie ona musieć przejąć i  pokrywać koszty 
utrzymania już istniejącej i słabo wykorzysty-
wanej infrastruktury.

To wszystko doprowadzi do obniżenia konku-
rencyjności nie tylko poszczególnych społecz-
ności ale również wszystkich usług i produkcji 
na tym obszarze który znieść takie dodatkowe 
koszty. 

W warunkach państwowych, fakt iż tereny 
zdegradowane są obszarami zniszczonymi i 
nieatrakcyjnymi działa na inwestorów znie-
chęcająco i onieśmielająco. Utrzymuje to trend 
wysokiego bezrobocia. Podatnicy muszą opła-
cac koszty bezrobocia a poprzez takie działa-
nie inwestować w państwową infrastrukturę, 
szkolnisctow. 

¹¹ In the Czech Republic one unemployed person in national terms 
’costs’ well over 1000 Euro/months

5. Planowanie ponownego rozwoju 
budowy terenów zdegradowanych 
- warunki terytorialne  (autorzy 
rozdziału Doc. PhDr. Dagmar 
Petríková,  Ph.D.,  Prof. Ing. arch. 
Maros Finka, Ph.D.)

Cel nauczania  – dostarczenie podstawowych 
informacji

Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz świa-
dom następujących rzeczy:
o Jaka jest rola i znaczenie planowania rege-

neracji terenów zdegradowanych;
o Jakie są typy projektów zajmujących się pro-

blemem terenów zdegradowanych (model 
A-B-Cl) i przykłady najlepszych praktyk;

o Jak ważne jest planowanie i zarządzanie w 
kwestii lokalnego rozwoju.;

o Proces ponownego rozwoju terenów zde-
gradowanych – okazja do zintegrowanego 
I interaktywnego podejścia do planowa-
nia.

5.1 Odkrywanie potencjału rozwojowego 
terenów pod ponowną zabudowę. 

Rozwój miejski obejmuje szereg różnych pro-
blemów.  Harmonizacja korzyści w zakresie 
funkcjonalnego wykorzystania wśród innych 
kwestii rozwoju miejskiego, spełniając jedno-
cześnie funkcjonalne wymagania dotyczące 
jakości przestrzennej, jest określona przez sze-
reg subiektywnych i obiektywnych czynników 
i celów. Wśród nich dominująca rolę w niemal 
wszystkich strategiach rozwoju miejskiego  
odgrywa ograniczenie źródeł i wydajności ich 
zastosowania.  

W tym kontekście ograniczanie wykorzystania 
terenów niezagospodarowanych i przywróce-
nie poprzedniego sposobu zagospodarowa-
nia jest kwestią priorytetową dla terenów zde-
gradowanych zwłaszcza tam gdzie możliwe 
jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
miejskiej aby przyczynić się do ograniczenia 
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bezładnej zabudowy miejskiej na rzecz miej-
skiej równowagi i ochrony jakości życia miej-
skiego. 

Rozwój miejski jest ‘grą’ wielu ‘graczy’, ale dzia-
łania bądź też bierność władz miasta mogły 
poniekąd wpłynąć na kierunek rozwoju w któ-
rym ważna rolę odgrywa ponowne wykorzy-
stanie, słabe wykorzystanie i zdewastowanie 
terenów zdegradowanych oraz/lub urucho-
mienie placów budowy na  terenach nieza-
gospodarowanych. Dlatego istnieje ogromna 
potrzeba wypracowania określonego strate-
gicznego podejścia do regeneracji terenów 
zdegradowanych jako części złożonych stra-
tegii rozwoju miejskiego. Strategie na pozio-
mie lokalnym mają określone znaczenie ale 
w większości przypadków zakres problemów 
związanych z regeneracją terenów zdegra-
dowanych przekracza kompetencje poziomu 
władz samorządowych nawet dużych miast.  
W dodatku upadek terenów miejskich różnej 
wielkości wydaje się być znaczącym przeja-
wem procesu przekształcenia społeczeństwa 
przemysłowego w społeczeństwo poprzemy-
słowe końca 20 wieku i początku 21 wieku. 
Określone podejście do sprawy regeneracji 
terenów zdegradowanych na poziomie krajo-
wym a nawet międzynarodowym  musi stać 
się integralną częścią złożonej polityki rozwo-
ju przestrzennego na poziomie narodowym i 
regionalnym. 

Częścią rozwoju strategii na poziomach wspo-
mnianych powyżej jest ocena możliwości 
rozwoju terenów zdegradowanych jako że w 
niektórych przypadkach decyzje lokalizacyjne 
są warunkowane zasadami państwowymi lub 
nawet podejmowane na szczeblu wyższym 
niż lokalny. Typowym przykładem są państwo-
we subwencje na zakładanie przemysłowych 
bądź też technologicznych parków na tere-
nach niezagospodarowanych, podczas gdy w 
tym samym czasie większość władz samorzą-
dowych musi borykaćć się z problemem sła-
bo wykorzystanych lub opuszczonych starych 
terenów przemysłowych dobrze połączonych 

systemem transportowym, infrastrukturą 
techniczną, włączonych w struktury miejskie. 
Tworzy to ważny potencjał rozwojowy dostęp-
nych terenów zdegradowanych pomimo czę-
sto istniejącego obciążenia środowiskowego. 
Korzyści płynących z lokalizacji nowych przy-
kładów działalności, jak możliwość regenera-
cji terenów zdegradowanych, muszą zostać 
oszacowane nie tylko z punktu widzenia mi-
kro-ekonomicznych efektów dla bezpośred-
nich inwestorów ale również  w wymiarze śro-
dowiskowym, społecznym i ekonomicznym 
równowagi rozwoju na skrzyżowaniu pozio-
mów lokalnego, regionalnego, państwowego 
a nawet międzynarodowego. 

Analizując mozliwości rozwoju terenów zde-
gradowanych brane są pod uwagę następują-
ce aspekty:
• Wewnętrzne cechy terenu
• Szczegółowe cechy funkcjonalności (dane 

na temat obecnego i wcześniejszego spo-
sobu zagospodarowania terenu) 

• Cechy stworzonego środowiska
• Cechy środowiska społecznego i społecz-

no-kulturalnego (włącznie z  zalety kulturo-
we)

• Cechy środowiska naturalnego (włącznie z 
zanieczyszczeniem powietrza i gleb)

• Cechy środowiska ustawodawczego ( 
włącznie z zasadami planowani)

• Cechy  ekonomiczne terenu
• Wielkość terenu
• Warunki własności
• Lokalizacja terenu w funkcjonalnej I fizycz-

nej strukturze miasta
• Lokalizacja terenu w kontekście powiązań 

transportu i infrastruktury
• Rola terenu w organizmie miasta 
• Istniejące strategie rozwoju, plany i progra-

my regeneracji terenów zdegradowanych   
odpowiedni uczestnicy programów na tych 
terenach

• Warunki zewnętrzne rozwoju

Podstawą analizy możliwości rozwoju terenów 
zdegradowanych jak również rozwoju strate-
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gii regeneracji jest szczegółowa informacja. 
Na przykład dobrze funkcjonujący spis grun-
tów jest sprawą istotną w śledzeniu rozwoju 
terenów zdegradowanych. Agencje ochrony 
środowiska tworzą bazy danych dotyczące 
znanych i potencjalnych skażeń, zanieczysz-
czeń sytuacyjnych oraz ważnych wartościach 
dotyczących środowiska naturalnego. Spe-
cjalne systemy informacji na temat środowi-
ska życia, gromadzące szereg odpowiednich 
informacji tworzone były zwykle w wielu kra-
jach i oparte na współdziałaniu z danymi GIS 
(System Informacji Przestrzennej) takimi jak 
kategorie wykorzystania terenu i zasady urba-
nistyki miejskiej oraz decyzje urbanistyczne. 
Oprócz gromadzenia odpowiednich danych o 
terenach zdegradowanych równie istotnym w  
kwestii możliwości tych terenów jest prawidło-
wa interpretacja tego co oznaczają te liczby 

Przykład Ostrawy, Republika Czeska 
– systematyczne podejście do inwentary-
zacji terenów zdegradowanych.  

Ostrawa zaczęła tworzyć spis terenów zde-
gradowanych na poziomie miasta w 1999 
roku.  Spis składa się z map cyfrowych i opi-
su.  Rejestr obejmuje około 100 terenów. Są 
to tereny na które wpływ wywarł przemysł 
(w tym hałdy górnicze, zbiorniki płuczkowe 
i inne). Nieruchomości objęte rejestrem to 
około 3,2ha (15%) obszaru zabudowanego 
miasta. Spis zawiera również informacje któ-
re mogłyby okazać się przydatne przyszłym 
inwestorom/deweloperom.  Jednym z celów 
takiego rejestru jest umożliwienie miastu 
wyboru najodpowiedniejszych terenów w 
rejestrze i przygotowanie specjalnej oferty 
dla inwestorów. Poprzednio tereny te wyko-
rzystywane były głównie do celów produk-
cyjnch,  na potrzeby przemysłu chemiczny i 
górniczego. Skażenie środowiska dotknęło 
gleb i wód gruntowych i nadal utrzymuje się  
zanieczyszczenie na wszystkich poziomach 
(niskim, średnim, wysokim i alarmującym) 
zależne od  poprzedniego sposobu zagospo-
darowania. Sporo takich terenów znajduje 

się blisko centrum miasta i są one efektem 
historii rozwoju miasta. Wsparcie finansowe
projektów dotyczących ponownego rozwoju 
miasta pochodzi z budżetu miasta Ostrawa 
a środki te są wykorzystywane na badania i 
pomiary, plany rozwoju, zakup gruntów, in-
frastrukturę techniczna i inne.

5.2 Przedstawienie wolnych lub słabo wy-
korzystywanych terenów w dokumentacji 
planistycznej. 

Chociaż strategie regeneracji terenów zde-
gradowanych, jak to zostało przedstawione 
powyżej, muszą stanowić integralną część 
polityki rozwoju to są one przede wszystkim 
powiązane z planowaniem miejskim i strate-
giami rozwoju za które odpowiedzialność po-
noszą władze lokalne. Polityka państwa kon-
centruje się głownie na rozpoznaniu terenów 
zdegradowanych i potrzebie podjęcia działań 
zewnętrznych zmierzających do ich regene-
racji, jednakże wszelkie strategie dotyczące 
regeneracji tych terenów wymagają wkładu 
lokalnego w sprawdzenie szerszego wpływu 
takiej interwencji na otoczenie. 

Podczas gdy suwerenność planowania tworzy 
część suwerenności terytorialnej uznawanej 
przez demokracje europejskie, lokalne władze 
odgrywają kluczową rolę w kierowaniu pro-
cesem regeneracji terenów zdegradowanych 
będącego integralną częścią zarządzania roz-
wojem przestrzennym na poziomie lokalnym 
włącznie z planowaniem przestrzennym. W 
procesie planowania zasady dotyczące spo-
sobu wykorzystania gruntów na terenach w 
mieście, obejmujące strukturę funkcjonalną 
i fizyczną, strategie, ograniczenia, schema-
ty i wzory rozwoju, zostały już ustanowione. 
W ten to sposób dokument planistyczny jest 
ważnym ale nie jedynym instrumentem ak-
tywnej polityki regeneracji terenów zdegra-
dowanych. Istnieje ogromna potrzeba holi-
stycznego podejścia do polityki regeneracji 
obejmująca wymiar środowiskowy, społeczny 
i ekonomiczny jak również procesu reintegra-



42

Rozdział 5

cji terenów zdegradowanych w  funkcjonalnej 
strukturze miejskiej. 

Miasta mogą odgrywać aktywną role w pro-
mowaniu rewitalizacji  terenów zdegradowa-
nych poprzez zapewnienie kompleksowych 
podstaw polityki obejmujących zasady do-
tyczące poszczególnych sektorów (dotacje 
finansowe, dodatki, podatki , ograniczenia
środowiskowe, opłaty, kierunki, zamówienia, 
zasiłki społeczne, usługi publiczne oraz zaso-
by, surowce, finanse, infrastruktura, zasoby
ludzkie). Koordynacja polityki poszczegól-
nych sektorów, przydzielanie środków oraz  
koordynacja eksploatacji tych źródeł w ujęciu 
czasowym i przestrzennym pełnią kluczową 
rolę w planowaniu rozwoju przestrzennego a 
w szczególności w gospodarce gruntami. 

W kontekście zrozumienia ograniczonych moż-
liwości ochrony równowagi rozwoju gatunku 
ludzkiego, rola przestrzeni/gruntów jako jed-
nego z ograniczonych źródeł wzrosła. Tereny 
niezagospodarowane poza terenem zabudo-
wanym miasta a nawet w obrębie struktury 
miejskiej nie są już dwuznacznie określane 
jako tereny wolne lub słabo wykorzystane z 
racji tego że miały one kiedyś ważne znacze-
nie dla ekologicznej i psychologicznej jakości 
środowiska i życia miejskiego. Zrównoważone 
strategie rozwoju przez orientację do intensy-
fikacji funkcjonalnego eksploatowania działek
położonych w środku terenu zabudowanego 
miast zmierzają w kierunku osiągnięcia celu 
jakim jest powstrzymanie bezładnej zabudo-
wy miejskiej. Każdy funkcjonalny teren w mie-
ście, włącznie z jego strukturą fizyczną (bu-
dynki, infrastruktura techniczna i społeczna, 
itd.), podlega procesom rozwojowym podle-
gającym jego cyklowi życiowemu. Dynamika 
tych procesów uzależniona jest od dynamiki 
cykli innowacyjnych społeczeństwa jako cało-
ści a w szczególności w pewnych segmentach 
funkcjonalnych. 

Cykle innowacyjne w sektorach produkcyj-
nych poprzez skracanie się przyśpieszają dy-

namikę cyklu życiowego miejskich struktur 
funkcjonalnych i fizycznych. Elastyczne struk-
tury miejskie są pod pewnymi warunkami 
zdolne do przystosowania się do nowych wy-
mogów naturalnego procesu ewolucji ale w 
wielu przypadkach faza upadku następująca 
po fazach dynamicznego rozwoju i stabilizacji 
opóźnia, z powodu inercji/bierności, sztywno-
ści struktur fizycznych lub niekorzystnych wa-
runków zewnętrznych, rozwój miasta lub re-
gionu jako całości i nie jest w stanie ponownie 
się rozwinąć przy pomocy jej możliwości  we-
wnętrznych. Bardzo ważnym  jest rozpoznanie 
pierwszych objawów takiego rozwoju(słabo 
wykorzystane tereny, środowiskowa i spo-
łeczna degradacja, itd.) lub stały monitoring 
rozwoju przestrzennego, będący integralną 
częścią działań dotyczących planowania i za-
rządzania na poziomie lokalnym, gdyż pozwa-
la on na znacznie sprawniejsze reagowanie za 
pomocą środków wspomagających w porów-
naniu  koniecznością rozpoczęcia złożonego 
procesu regeneracji istniejących terenów zde-
gradowanych

W pewnych przypadkach niska dynamika roz-
woju może zostać określona przez konkretne 
interesy społeczne na pewnych obszarach, 
motywowana określoną wartością funkcjo-
nalnej  i fizycznej struktury obszary. Interes
ten może zostać wyrażony poprzez ochronę 
dziedzictwa kulturowego  lub ochronę śro-
dowiska ustanawiając przez to ograniczenie 
dla znacznego rozwoju. Tereny te wymagają 
specjalnego podejścia w kwestii planowania, 
rozpoznania takich terenów i ich konkretnych 
wartości oraz zastosowania określonych dla 
nich warunków, umożliwiając uruchomienie 
możliwości rozwoju w oparciu o zrównoważo-
ną ocenę wartości terenu często podlegające-
go zewnętrznemu wsparciu. 

Ogólnie rzecz biorąc w dalszym ciągu ist-
nieje zamieszanie I niska świadomość tego 
co naprawdę oznacza regeneracja terenów 
zdegradowanych I dlaczego rozwój terenów 
niezagospodarowanych jest na dłuższa metę 
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efektem sprzecznym w stosunku do wymiaru 
środowiskowego jak i ekonomicznego równo-
wagi. Ten słaby punkt można przezwyciężyć 
jedynie poprzez inicjatywę systematycznego 
planowania. 

5.3 Przedstawienie w dokumentacji plani-
stycznej zagrożeń srodowiskowych zwią-
zanych z już użytkowanymi terenami. 

Połącznie wzrostu poplacji, dlaszej urbanizacji 
przemiany gospodarki opartej na przemyśle w 
gospodarkę opartą na wiedzy kładzie ogrom-
ny nacisk na zasoby i środowisko. Same mista 
natomiast opierają się na równowadze nakła-
dów, w przypadku zasobów fizycznych (su-
rowce, materiały konsumpcyjne, przestrzeń), i 
możliwości usunięcia i składowania  produk-
cji, w przypadku odpadów produkcyjnych, w 
głębu tych miast. 

Konieczność wyjścia naprzeciw bieżącym wy-
maganiom bez ustępowania potrzebom przy-
szłych pokoleń pociąga za sobą analizę ryzyk 
środowiskowych związanych z bieżącym wy-
korzystaniem gruntów. Zastosowanie nowych 
technologii w budownictwie, transporcie, 
zarządzaniu zasobami wodnymi i odnawia-
niu  źródeł energii staję się głównym proble-
mem zrównoważonego ponownego/rozwoju 
miast. Post modernistyczne wartości systemu 
i jakość życia pokazuję wzrost nietolerancji 
wobec ryzyka środowiskowego związanego z 
wykorzystaniem terenów istniejących lub pla-
nowanym rozwojem. Pojęcia takie jak rewitali-
zacja terenów zdegradowanych, rewitalizacja 
krajobrazu, rewitalizacja obiektów miejskich 
stały się integralna częścią rozwoju strategii. 
Chociaż proces rekultywacji może odnosić się 
do wielu aspektów jakości przestrzennej to 
jednak dominującym pozostaje wymiar śro-
dowiskowy rekultywacji.

Przedstawienie w dokumentacji planistycznej 
zagrożeń srodowiskowych związanych z już 
użytkowanymi terenami wymaga podjęcia 
następujących kroków: 
 Analizy – wybór, określenie i charakterysty-

ka abiotycznych I biotycznych kompleksów 
w kontekście sytuacji społeczno-ekono-
micznej. Efektem tego kroku jest szereg 
map analitycznych pokazujących warunki 
ekologiczne terenu – geologię, hydrologię, 
klimat, gleby, zróżnicowanie biologiczne, 
pozytywne i negatywne cechy odpowied-
nich kompleksów, itd…

 Interpretacji – stworzenie tzw. ‘cech szcze-
gólnego zainteresowania” (np wrażliwości, 
znaczenia ekologicznego, pojemności śro-
dowiska, itd...) które stanowić będą punkt 
odniesienia dla oceny problemów środowi-
skowych jak również selekcji propozycji.

 Oceny – krok ten koncentruje się na ocenie 
obecnego wykorzystania terenu w oparciu 
o ekologiczne (przede wszystkim krajo-
brazowo ekologiczne) ograniczenia wyni-
kające z interpretacji  cech szczególnego 
zainteresowania tego terenu. Głównym 
efektem tego kroku jest ocean obecnego 
wykorzystania terenu I jego niekorzystny 
wpływ z punktu widzenia ekologii i okre-
ślenie ekologicznie problematycznych te-
renów tzn. terenów których obecny sposób  
wykorzystania nie odpowiada zasadom 
ekologicznym (przede wszystkim krajobra-
zowo-ekologicznym).

 Propozycji – stworzenie szeregu kroków słu-
żących rozwiązywaniu problemów środo-
wiskowych na danym terenie a następnie 
optymalizacji przestrzennego i funkcjo-
nalnego wykorzystania terenu. Propozycje 
można podzielić na następujące kategorie:

• propozycje zminimalizowania/ wyelimi-
nowania ryzyk środowiskowych związa-
nych z podejmowaniem kroków sku-
pionych głownie na usunięciu bolączek 
środowiskowych (np. odkażanie gruntów, 
zastosowanie nowych technologii oczysz-
czania powietrza minimalizujących jego 
zanieczyszczenie) bez ograniczeń w obec-
nym i planowanym wykorzystaniu terenu. 

• propozycje zminimalizowania/wyelimino-
wania ryzyk środowiskowych wpływają-
cych na obecny i planowany sposób wyko-
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rzystaniu terenu z nimi związanego
• propozycje wzrostu ekologicznej stabil-

ności I różnorodności biologicznej 
• propozycje ochrony środowiska 
• propozycje ochrony zasobów naturalnych 

5.4 Znaczenie rozwoju lokalnego i inicjaty-
wy planowania

Pomyślna regeneracja terenów zdegradowa-
nych jest złożonym dążeniem wymagającym 
połączenia wysiłków poszczególnych uczest-
ników projektu. Chociaż poziom lokalny jest 
istotny z punktu widzenia wypracowania sko-
ordynowanego podejścia, ważne jest również 
współdziałanie z państwowymi i regionalnymi 
organami rządzącymi jak również władzami sa-
morządowymi sąsiadujących miast. Jeśli wła-
dze samorządowe jednego z miast w regionie 
ustanowią rygorystyczne zasady sprzeciwiaja-
ce się rozwojowi swoich terenów  niezagospo-
darowanych/zielonych ale władze lokalne są-
siednich miast pozwolą na rozwój na swoich 
terenach niezagospodarowanych/zielonych 
, trudno będzie przekonać deweloperów do 
wykorzystywania terenów zdegradowanych. 
Współpraca regionalna i pro-aktywna polity-
ka państwa wspierająca regeneracje terenów 
zdegradowanych w połączeniu z inicjatywą 
planowania na szczeblu lokalnym wydaje się 
być wstępnym warunkiem zabezpieczenia 
zrównoważonego rozwoju miejskiego, włącz-
nie z regeneracją terenów zdegradowanych. 

Bardzo często możliwe do realizacji projekty 
ponoszą porażkę już na początkowyum eta-
pie z powodu braku jasnych strategii opar-
tych na wspólnych dla uczestników projektu 
wizjach i celach rozwoju, niedostatecznej ko-
ordynacji wśród uczestników projektów, brak 
wzajemnego zaufania, często nawet brak ko-
ordynacji wśród władz lokalnych ( wydziały 
nie komunikują się ze sobą, ich współpracę 
ogranicza wzajemna rywalizacja). Problemy 
te są często spotęgowane brakiem doświad-
czenia i wiedzy na poziomie władz lokalnych 
i miejscowych uczestników projektu chociaż 

zrozumienie głębokości problemów terenów 
zdegradowanych jest kwestia istotną dla po-
myślnego rozwoju programu regeneracji tych 
terenów. Dlatego realistyczna ocena własnych 
możliwości lokalnych rozwoju strategii, plano-
wania, układania harmonogramu i kierowania 
procesem regeneracji jest bardzo ważna czę-
ścią fazy rozpoczęcia procesu regeneracji te-
renów zdegradowanych. 

Przykład Bratysławskiej Raczy, Słowacja 
– kreatywne lokalne planowanie I udział 
uczestników projektu.

Wizja strategiczna obejmuje rozwój lokal-
nych społeczności i obszarów miejskich i 
przekształcenie ich w atrakcyjne miejsca do 
życia jak również obejmuje rozwój usług i 
udogodnień. Zaliczyć tutaj należy tereny na-
turalne oraz obiekty przemysłowe, handlowe 
i  komercyjne rozwijające się na peryferiach. 

Dzielnica miasta Bratislava-Rača z rozległymi 
terenami zdegradowanymi w jej południo-
wo-wschodniej części stworzyła swoją wła-
sną wizję i strategię rozwoju  na poziomie lo-
kalnym przy ścisłej współpracy uczestników 
projektu i szerokim udziale społeczeństwa.  
Równocześnie zostało to skoordynowane z 
interesami sąsiednich dzielnic miasta i wizją 
całej stolicy w procesie przygotowania Planu 
Generalnego i Strategii Rozwoju Bratysła-
wy, stolicy republiki Słowackiej. Pozwoliło to 
na połączenie źródeł lokalnych i zewnętrz-
nych oraz aktywnego wsparcia miejscowej 
społeczności zmierzających do wdrożenia 
wszechstronnej strategii regeneracji.  

W większości krajów proces planowania jest 
zwykle długi I skomplikowany. Sporządze-
nie planu miejscowego zabiera więcej czasu 
a proces jego negocjowania i zatwierdzania 
przez władze lokalne jest dość długi. Dla więk-
szości terenów zdegradowanych byłoby do-
brze gdyby działania planistyczne, włącznie z 
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różnego rodzaju badaniami i szczegółowymi 
opracowaniami, mogły zostać połączone w  
skuteczny procesie planistycznym 

5.5 Rozwój tereny zdegradowanych w kon-
tekście planowania i zarządzania. Tereny 
zdegradowane, zarzadzanie terenami lo-
kalnymi  i/a planowanie miejskie

Ponowny rozwój terenów zdegradowanych 
jest procesem złożonym. Główne zmiany w 
środowisku fizycznym – struktura miejska i
naturalny ekosystem w połączeniu z rewitali-
zacją miejscowej gospodarki i układów spo-
łecznych tworzą synergię nowego trwałego 
rozwoju. Dodatkowo, ten złożony proces wy-
maga  wspólnych wysiłków poszczególnych 
uczestników projektu w ich różnymi interesa-
mi, kompetencjami i możliwościami. 

Doświadczenie w zakresie rozwoju terenów 
zdegradowanych pokazuje, że zabezpiecze-
nie trwałego rozwoju dawnych terenów zde-
gradowanych oznacza nie tylko inwestowanie 
w zlikwidowanie obciążeń środowiskowych 
lub rehabilitację lokalnej gospodarki na sa-
mych terenach zdegradowanych.  Przeciwnie 
– równowaga rewitalizacji terenów zdegrado-
wanych zależy od jej długofalowej złożonej in-
tegracji w organizm miasta. W tym kontekście 
nie ma możliwości rozwiązania problemów 
terenów zdegradowanych poprzez wyodręb-
nienie w odpowiedni sposób działań rekulty-
wacyjnych. Tylko strategiczne i nastawione na 
osiągnięcie celu podejście będące integralną 
częścią lokalnej  gospodarki gruntami opra-
cowanej poprzez systematyczne planowanie 
rozwoju może zagwarantować sprawne inwe-
stowanie w ponowny rozwój. 

Przykład Essen, Niemcy – róznorodność 
działań i rozwój wizerunku. 

Wykorzystanie terenów zdegradowanych na 
obszarze Zollverin w Katenberg będącego in-
nowacyjną lokalizacją dla biznesu oraz cen-
trum kulturalnym jest częścią długotrwałej  

kompleksowej  koncepcji. Platforma Projekto-
wa która zapewnia profesjonalne wykształ-
cenie i jest instytutem badawczym, Metaform 
– międzynarodowa wystawa projektów, Zol-
lverein Design Park jako teren przemysłowy 
i przeniesienie Ruhr Museum będącego tere-
nem wystawowym kultury przemysłowej , hi-
storii naturalnej i historii kultury będą kolej-
nymi  podstawowymi częściami składowymi 
rozwoju. 10,000 m2 obszaru Zollverein  ma 
stać się miejscem lokalizacji firm zajmujących
się projektowaniem, architekturą wystawami, 
reklamą, marketingiem i komunikacją. Skupi 
się tutaj konkurencja w dziedzinie prokjekto-
wania ktora bedzie miala swoj ważny udział 
w sytuacji ekonomicznej i na rynku pracy.  
Prestiżowe środowisko Centrum Światowego 
Dziedzictwa zagwarantuje ważną pozycję. 
Równocześnie kontynuacja koncepcji Zollve-
rein  będzie bezpieczna. ‘Kreatywna Wioska’ 
jest budowana na terenie byłych składowisk 
materiału jednej z Kopalń Zollverein. Zosta-
ną tu stworzone miejsca dla rozpoczynają-
cych działalność gospodarczą, młodych firm,
studentów a absolwenci Szkoły Zarządzania 
i Projektowania w Zollverein będą mogli na-
wiązać cenne kontakty lub znaleźć firmę dla
siebie. Park Projektu Przemysłowego występu-
je jako rynek nowych możliwości : dla firm, dla
gospodarki i dla Zollverein.

5.6 Diagram sekwencji działań – Ogólny za-
rys procesu ponownego rozwoju terenów 
zdegradowanych przedstawiający potrze-
bę integracyjnego i interaktywnego podej-
ścia

Stosunkowo szeroką interpretację pojęcia te-
renów zdegradowanych wywodzącą się z sze-
rokiej skali typów terenów zdegradowanych 
określa różnorodność problemów i ich kombi-
nacje z którymi muszą borykać sie te tereny. 
Ponadto wybór właściwego podejścia, metod i 
instrumentów regeneracji terenów zdegrado-
wanych zależy nie tylko od specyfiki problemu
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ale również od konkretnej sytuacji procesu re-
generacji określonego przez warunki politycz-
ne, instytucjonalne, finansowe i inne charakte-
rystyczne dla tego procesu również związane 
z rozwojem ponownie wykorzystanych tere-
nów zdegradowanych. Poza tym logika pro-
cesów rozwoju miejskiego, do których należy 
ponowny rozwój terenów zdegradowanych 
pozwala na definiowanie ramy tego procesu
w formie ciągu kroków/faz o określonych za-
daniach, podejściach, metodach i narzędziach 
tworzących części integralnego systemu. Zde-
finiowanie tego systemu, jego kroków i możli-
wych podejść ma kilka zalet. Niektóre z nich są 
normatywne niektóre są silnie nacechowane 
neo-liberalnym podejściem do rozwoju miej-
skiego. Dodatkowo określenie takiego syste-
mu nie oznacza, że każdy proces ponownego 
rozwoju terenów zdegradowanych musi na-
stępować (nie ma to też zastosowania w prak-
tyce) po wszystkich fazach i krokach struktury 
w tym samym wymiarze. Niektóre z faz przy-
kładowej sieci działań mogą być łączone w 
praktyce, inne mogą dominować w zależno-
ści od specyfiki terenów zdegradowanych lub
specyfiki przykładowej sytuacji

Sieć działań będąca podstawą ‘Wspólnego 
Strategicznego Podejścia Nastawionego na 

Ponowny Rozwój’ zaproponowanego w tym 
rozdziale rozwija  wspólne strategiczne po-
dejście do programowania/planowania wy-
korzystując przygotowanie w zakresie kul-
tury planowania w Europie centralnej oraz 
doświadczenie związane z ponownym rozwo-
jem terenów zdegradowanych.

Komparatystyka/Testowanie wzorcowe odno-
si się do pierwszych dwóch etapów propono-
wanego podejścia posługując się metodami 
retrospektywnymi które pomagają przepro-
wadzić test porównawczy obecnej sytuacji 
lub status quo pewnych terenów zdegrado-
wanych. Pomagają one w szczególności :

• Określić granice pewnych terenów zde-
gradowanych i ich funkcjonalną pozycję 
w mieście i regionie miasta opartą na lub 
uwzględniającą podejście naukowe

• Przeanalizować sytuację i rozpoznać klu-
czowe problemy terenów zdegradowanych 
(np. zanieczyszczenie, fragmentaryczne 
wykorzystanie gruntów, słabe współza-
wodnictwo ekonomiczne, negatywne tren-
dy demograficzne, luki w budownictwie
mieszkaniowym.

Tabela 9: Głowne kroki w procesie ponownego rozwoju terenów zdegradowanych

Głowne kroki Etapy

Komparatystyka / Testowanie wzorcowe
(metody retrospektywne) 

1. Analiza problemów i możliwości* - rozpoznanie 
(włącznie z analizą  SWOT, istota problemów dotyczą-cych 
aspektów środowiskowego, ekonomicznego i społeczne-
go) 

2. Analiza uczestników projektu i stworzenie podstaw 
współpracy 

Wizjonerstwo
(metody przyszłościowe)

3. Analiza celów i alternatyw   (włącznie ze szczegółowym 
opraco- waniem scenariuszy),

Przewidywanie 
Metody przyszlośćiowe

Planowanie 
4. Rozwój planów i mediacja korzyści/interesów (włącznie 
z  uzgodnieniem wspólnych celów, zdefiniowaniem prio-
rytetów, strategii rozwoju),

Programowanie /analiza działa-
nia planu. 

5. Sformułowanie i negocjowanie programu (zdefiniowa-
nie działań, środków, założeń, wskaźników, nakładów). 

Wdrażanie
(metody zarządzania projektem)

6. Wdrożenie zaproponowanych środków, Realizacja 
działań progra-mowych, koordynacja działań i śro-dków 
między uczestnikami projektu w rzeczywistym czasie i 
przestrzeni. 
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(*Możliwości’ są częścią ‘wizjonerstwa’ gdyż opierają się one na użyciu technik przyszłościowych)

Tabela 10: Kryteria ekonomiczne

Miejscowe działania handlowe 

Lokalna dynamika ekonomi/gospodarki 

Zależność od inwestycji zewnętrznych

Inwestycje (sector prywatny i publiczny)

Fluktuacja przedsiębiorstw (migracja do i z)

Wymóg sprzedaży towarów i usług 

Dostarczanie towarów i usług 

Wartość gruntów/ wartość wynajmu 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Wolne przestrzenie przemysłowe, powierzchnie handlowe 
i biurowe

Oferta możliwości zatrudnienia 

Poziom bezrobocia

Rozbieżność przestrzenna między ludźmi i miejscami pra-
cy. 

Tabela 12: Kryteria społeczne

Zmiana populacji 

Starzenie się ludzi (więcej ludzi starszych) 

Śmiertelność 

Emigranci/grupy etniczne i mniejszościowe jako członko-
wie całej populacji 

Poziom segregacji społecznej 

Poziom dochodów

Poziom ubóstwa 

Poziom przemieszczeń społecznych

Warunki zdrowotne 

Braki w wyksztalceniu /edukacji

Poziom przestępczości

Poziom zaangażowania obywatelskiego 

Poziom poświęcenia obywatelskiego 

Koszty mieszkania w stosunku do dochodów 

Gęstość zaludnienia  porównywana z ilością terenów za-
budowanych 

Zajętość mieszkań/ pokoji 

Tabela 11: Kryteria ekologiczne

Emisje pochodzące z miejscowego przemysłu/gospo-
darstw domowych/ruchu drogowego

Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie wody

Zanieczyszczenie gleby

Niebezpieczne odpady / zanieczyszczenia

Poziom hałasu

Spadek zróznizowanie biologicznego

Deficyt otwartych przestrzeni

Deficyt terenów zielonych

Publiczny dostęp do terenów zielonych

Niebezpieczeństwo klęsk żywiołowych (np. powodzie

Tabela 9: Głowne kroki w procesie ponownego rozwoju terenów zdegradowanych

Monitoring i dostosowanie 
(metody retrospektywne) 

7. Monitorowanie wdrażania programu (badania i ocean 
procesu wrażania oraz wyniki zawierające ocenę wpływu, 
ocenę wyprzedza-jącą. 

8. Monitoring rozwoju stałego  (Ocena rozwoju równowa-
gi) 

9. Dostosowanie strategii zgodnie z wynikami monitorin-
gu. 

Przegląd terenu będący podstawa do aktyw-
nego wykorzystania jego wyników na etapach 
wizjonerstwa i przewidywania jest jednym z 
kluczowych warunków skutecznego proce-
su ponownego rozwoju. Złożoność procesu 
ponownego rozwoju terenów zdegradowa-
nych będąca również główną cechą samych 
terenów zdegradowanych wymaga działań 
przeglądowych i oceniających skupionych na 
rozpoznaniu problemów, możliwości samego 
obszaru terenów zdegradowanych oraz roz-
poznaniu zewnętrznych możliwości i warun-
ków jakie muszą zostać spełnione w procesie 
regeneracji tych terenów. Kryteria dotyczące 
analizy terenu podzielone zostały na następu-
jące cztery grupy : kryteria ekonomiczne, kry-
teria ekologiczne, kryteria społeczne i kryteria 
struktury miejskiej które z kolei obejmują: 
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Tabela 13: Kryteria struktury miejskiej

‘Przeszkody’ w pejzażu miejskim 

Obraz / postrzeganie z zewnątrz

Obraz / postrzeganie z wewnątrz

Pejzaż miejski / struktura miejska

Jakość warunków mieszkaniowych

Conditions of buildings e.g.

Wolna przestrzeń mieszkaniowa i biurowa 

Stan budynków np:   

- Zakres renowacji 

- Instalacje sanitarne 

- Wielkość  mieszkań 

Posiadanie gruntów /budynków, np.:

- Własności publiczne

- Brak właścicieli gruntów 

Ilość i jakość infrastruktury społeczno-kulturalnej 

Ilość i jakość infrastruktury technicznej 

Faza wizjonerstwa która zajmuje się również 
aspektem ‘potencjału’ terenów zdegradow-
anych, pomaga wypracować scenariusze i 
możliwe koncepcje strategiczne dla procesu 
ponownego rozwoju terenów zdegradow-
anych zgodnie z określonymi problemami 
rozpoznanymi w poprzedniej fazie. Krok ten 
łączy metody przyszłościowe takie jak opra-
cowanie scenariuszy, warsztaty zajmujące się 
planowaniem przyszłości, dalekowzroczność, 
itd. 

Faza przewidywania obejmuje dwa etapy 
– planowanie i programowanie które 
również opierają się  na użyciu technik 
przyszłościowych

Etap planowania jest konfrontacją alter-
natyw i scenariuszy wypracowanych na 
etapie planowania dalekowzrocznego z 
możliwościami aby osiągnąć określone cele 
za pomocą pewnych strategii rozwojowych. 
Z tego względu potrzebna jest wzajemna 
zależność pomiędzy fazą wizjonerstwa  a 
etapem planowania w fazie przewidywania 
po to aby podejmować trafniejsze decyzje 
dotyczące scenariuszy na przyszłość i kluc-
zowych strategii. Jest to oparte na założeniu 
że wizjonerstwo oparte jest na zastosow-

aniu technik jakościowych i subiektywnych a 
przewidywanie na technikach jakościowych 
i naukowych takich jak modelowanie. Ważna 
elementem tej fazy jest udział obecnych i po-
tencjalnych uczestników programu w procesie 
przewidywania. Istotne jest osiągnięcie więzi 
pomiędzy celami i hierarchią priorytetów  uc-
zestników projektu za pomocą techniki me-
diacji ich interesów będącej najważniejszym 
krokiem w rozwoju tej strategii. Tylko wspólne 
cele i priorytety gwarantują udany proces 
ponownego rozwoju gdyż są one nieodzow-
nym  warunkiem uzyskania poparcia uczest-
ników projektu dla wprowadzanych strategii. 

Etap programowania będący częścią fazy 
przewidywania może być rozumiany jako 
etap usprawnienia strategii integracyjnej i 
strategii częściowych poprzez zaproponow-
anie systemu wzajemnie powiązanych 
działań i środków skoordynowanych w cza-
sie i przestrzeni. Ważną częścią etapu pro-
gramowania jest szczegółowe zdefiniowanie
nakładów, zasobów i wskaźników spodzie-
wanych wydajności. 

Faza wdrażania obejmuje realizację pro-
ponowanych kroków i zaplanowanych działań, 
koordynację tych działań i kroków pomiędzy 
uczestnikami projektu w rzeczywistym czasie i 
przestrzeni zależnie od wdrażania wypracow-
anych planów i harmonogramów. 

Po fazie tej następuje monitoring  składający 
się podobnie z kilkunasto etapowej  fazy 
przewidywania. Etap monitorowania 
wdrażania programu obejmuje zapoznanie 
się i ocenę procesu wdrażania, jego wniosków 
zawierających ocenę wpływu strategicznego, 
wcześniejszą ocenę na mocy których odpow-
iednie metody określą czy projekt rekulty-
wacji jest udany czy nie i, zależnie od wyniku, 
pomogą zidentyfikować utrudnienia, prob-
lemy , rozwiązania i najlepsze praktyki. Jest 
to bardzo ważne z punktu widzenia procesu 
samokształcenia się  na wszystkich poziomach 
od lokalnego do międzynarodowego. 
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Etap monitorowania stałego rozwoju obe-
jmuje długoterminowe badania miejskich 
procesów rozwoju skupione na równowadze 
poszczególnych elementów w ocenie rozwo-
ju. 

Etap dostosowania obejmuje kroki 
zatwierdzające lub korygujące działania 
wdrożeniowe/realizacyjne bądź też nawet 
strategie rozwoju oparte na wynikach moni-
toringu postępu programu wdrożeniowego 
lub na rozwoju warunków wdrożenia progra-
mu. 

Siatka działań obejmuje następującą 
szczegółową strukturę działań: 
1. Komparatystyka/testowanie wzorowe
1.1. Analiza problemów i możliwości – roz-

poznanie  
1.1.1. Identyfikacja czynników prowadzą-

cych do zmian
1.1.2. Identifikacja  najistotniejszych spraw
1.1.3. Zabranie informacji 
1.1.4. Ocena zasobów
1.1.5. Ocena ograniczeń 
1.2. Analiza uczestników projektu  
1.2.1. Identyfikacja  uczestników projektu  
1.2.2. Identyfikacja interesów uczestników

projektu
1.2.3. Identyfikacja kompetencji uczestni-

ków projektu
1.2.4. Identyfikacja zdolności współpracy

uczestników projektu
2. Wizjonerstwo
2.1. Analiza celów i alternatyw
2.1.1. Identyfikacja spodziewanych wyni-

ków
2.1.2. Identyfikacja zadań i celów
2.2. Tworzenie wizji – alternatywy i scena-

riusze
3. Przewidywanie
3.1. Planowanie
3.1.1. Mediacja interesów wśród uczestni-

ków projektu
3.1.2. Identyfikacja wspólnych celów
3.1.3. Identyfikacja wspólnych priorytetów
3.1.4. Stworzenie strategii alternatywnych 

3.1.5. Ocena alternatyw 
3.1.6. Planowanie rozwoju
3.2. Programowanie  
3.2.1. Identyfikacja działań alternatywnych

wdrożenia planu 
3.2.2. Identyfikacja nakladow koniecznych

do pewnych działań 
3.2.3. Identyfikacja dostępnych środków dla

wymaganych nakładów I
3.2.4. Identyfikacja odpowiednich uczestni-

ków projektu dla pewnych zadań. 
3.2.5. Negocjacje pomiędzy uczestnikami 

projektu
3.2.6. Zdefiniowanie priorytetów
3.2.7. Zdefiniowanie projektów pilotażo-

wych
3.2.8. Projekt planu działania – rozwój pro-

gramu  
Posługiwanie się planem i ujęcie  wy-
branych zadań w określonych stosun-
kach systemu (działania skoordynowa-
ne w czasie, przestrzeni i zakresie) 

3.2.9. Zdefiniowanie wskaźników postępu

4. Wdrażenie – zarządzanie projektem

4.1. Realizacja planu działania – wdrożenie 
zaproponowanych kroków, realizacja 
działać programowych, koordynacja 
działań i środków między uczestnika-
mi projektu w rzeczywistym czasie I 
przestrzeni. 

4.2. Wszechstronne kierowanie zagospo-
darowaniem terenu 

5. Monitoring

5.1. Monitoring wdrażania programu 

5.1.1. Wcześniejsza ocean / ocean wpływu 
strategicznego

5.1.2. Badanie procesu wdrożeniowego

5.1.3. Ocena procesu wrożeniowego 

5.2. Monitorowania stałego rozwoju 

5.2.1. Badanie procesów rozwoju

5.2.2. Ocena równowagi rozwoju 



50

Rozdział 6

6. Aspekty techniczne i 
środowiskowe (autorzy rozdziału 
Rafal Krzywon, Lukasz Drobiec, 
Marcin Gorski)

Zazwyczaj ponowne zagospodarowanie te-
renu zdegradowanego jest znacznie bardziej 
skomplikowane niż analogiczna inwestycja na 
terenie dotychczas nie użytkowanym. Wystę-
puje wiele dodatkowych czynników wymaga-
jących rozpoznania, do tych zadań konieczne 
jest zatrudnienie dodatkowych konsultantów, 
występuje znacznie więcej zagrożeń związa-
nych z podjętymi zadaniami. Często dopro-
wadzenie terenu do przydatności wymaga 
przeprowadzenia prac rozbiórkowych i neu-
tralizacji zanieczyszczeń środowiska, które 
trwać mogą nawet kilka lat. Właściciele, aby 
sprzedać teren często stosują praktykę wybu-
rzenia do poziomu terenu, o tkwiących pod 
powierzchnią trudnościach i zagrożeniach de-
weloper dowiaduje się dopiero po pierwszych 
ekspertyzach zatrudnionych inżynierów. Te 
działania powinny objąć:
a) określenie i metody zmniejszenia możli-

wych zagrożeń,
b) badania gruntu
c) stworzenie projektu i planu jego realizacji
d) przeprowadzenie audytu due-dilligence

6.1 Rozpoznanie miejsca inwestycji

Wstępne rozpoznanie jest dość złożonym za-
daniem wymagającym często współpracy 
różnych ekspertów, których działania są ko-
ordynowane przez dewelopera. Badania tere-
nów obejmują różne zagadnienia, od zakupu 
I możliwości rozwojowych do wytycznych do-
tyczących przyszłych czynności. Rozpoznanie 
terenu zdegradowanego wymaga nie tylko ze-
brania informacji o istniejących obiektach, ich 
aktualnym stanie, ale także powinno skoncen-
trować się na ich przeszłości, formach użytko-
wania, procesach produkcyjnych. Zazwyczaj 

Pytania ułatwiające dalsza naukę , które pomo-
gą ci osiągnąć poziom uczenia ‘ zrozumienie’
• Jakie aspekty należy brać pod uwagę ana-

liuzujac możliwości rozwoju terenów zde-
gradowanych? 

• W jaki sposób można pokazać ryzyka śro-
dowiskowe związane z gruntami już użyt-
kowanymi w dokumentacji planistycznej? 

• Jakie są główne kroki planowania związane 
z ponownym rozwojem terenów zdegrado-
wanych??

• Jakie są główne kryteria analizy terenu? 
• Jakie czynniki zawierają te kryteria?
• Jakie jest struktura działań które należy 

podjąć w planowanym procesie ponowne-
go rozwoju
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tereny zdegradowane zabudowane w mniej-
szym stopniu są łatwiejsze w rozpoznaniu i 
w ponownym zagospodarowaniu, niż tereny 
silnie zabudowane. Specyficzne problemy do-
tyczą także terenów i obiektów objętych po-
stępowaniem upadłościowym.
• Podejmując się rozpoznania jakiegokol-

wiek miejsca inwestycji, a w szczególności 
terenu zdegradowanego należy określić 
poziom i zakres niezbędnych badań. Na-
leży pamiętać, ze rozpoznanie terenu po-
winno objąć różne zagadnienia, na różnym 
poziomie uszczegółowienia, zależnie od 
wymaganej dokładności badań. Informa-
cje na temat uczestników, zakresu i formy 
takich badań przedstawia tabela 14.

6.2 Zadania rozpoznania wstępnego

W skrócie celem jest zebranie jak najszerszego 
zakresu informacji. Potencjalną wartość tego 
procesu określa liczba zebranych informacji w 
stosunku do poniesionych przy tym, zazwy-
czaj ograniczonych nakładach finansowych

Celem rozpoznania wstępnego jest ocean 
miejsca, określenie czy, a jeżeli tak, to w jaki 
sposób jest ono zanieczyszczone. Jeśli nie ma 
żadnych audytów środowiskowych (wymaga-
nych dla pewnych gałęzi przemysłu), zapisów 
odkrywek  i innych łatwo dostępnych doku-
mentów, konieczne jest wykonanie wstęp-
nego rozpoznania. Informacje o produkcji, 
procesach, używanych substancjach mogą 
dać odpowiedź, czy są jakieś możliwe źródła 
zanieczyszczeń, co w połączeniu z wiedzą na 
temat sposobu użytkowania terenu, mapami, 
obchodami, rozmowami, mapami geologicz-
nymi, archiwami w urzędach, informacjami z 
wydziałów środowiska i innymi źródłami może 
pomóc w ocenie występowania zanieczysz-
czenia (pewne, prawdopodobne, małe), stop-
nia zagrożeń zdrowotnych (groźnie, średnie, 
niewielkie), możliwości zakresu dalszego za-
nieczyszczenia (szeroki, blokowany przez ba-
riery naturalne), a także w ocenie możliwych 
metod wykorzystania (obiekty mieszkalne, 

komercyjne, rekreacyjne, przemysłowe), za-
grożeń (pewne, spodziewane), zainteresowa-
nych stron, sposobu finansowania (prywatny,
publiczny, mieszany) i innych zalecanych kro-
ków w procesie rewitalizacji.

Informacje zbierane podczas wstępnego roz-
poznania można podzielić na następujące 
grupy:
• Mapy

» Mapy sytuacyjne
» Plany miast
» Plany istniejącej infrastruktury,
» Plany prowadzonej działalności gospodarczej
» Granice działek,
» Zasoby GIS, mapy ortofotograficzne,
» Katastry,
» Mapy przypływów

• Mapy specjalne:
» Różne rodzaje map geograficznych:

~ geologiczne, 
~ geotechniczne, 
~ hydrologiczne, 
~ gruntowe, 
~ mapy zasobów naturalnych, 
~ mapy aktywności chemicznej skał, 
~ mapy chemicznego składu wód  
       gruntowych, 
~ wskaźniki wykorzystania technicznego, 
~ mapy krajobrazowe, 
~ mapy terenów podlegających ochronie

» Mapy wielkości opadów,
» Mapy terenów zalewowych rzek i strumieni
» Mapy wierceń geologicznych i ich wyników
» Audyty środowiskowe  

• Zasadnicze informacje
» Szczegóły na temat konstrukcji obiektu
» Projekt
» Nośność fundamentów  
» Rozkład pomieszczeń, wymiary, dylatacje
» Użyte materiały
» Wyposażenie budynków, infrastruktura
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Tabela 14: Rozpoznanie miejsca rewitalizacji

cele komu przydatne
kto jest zaanga-

żowany 
charakter pro-

duktu
przybliżony koszt

Badania ogólnodo-
stępnej dokumen-
tacji

(Publicznie ogól-
nodostępne źródła, 
takie jak Internet, 
prasa, broszury re-
klamowe i inne re-
jestry publiczne)

Wstępne rozpozna-
nie

Skierowanie przy-
szłych poszukiwań 
na najbardziej 
istotne aspekty

Klientowi/inwesto-
rowi w rozpatrze-
niu decyzji zakupu 

Deweloperowi w 
rozpatrzeniu decy-
zji przystąpienia do 
projektu 

Konsultantom w 
s f o r m u ł o w a n i u 
pierwszych porad 
dla klientów

S p r z e d a w c o m /
właścicielom w 
rozpoznaniu ofero-
wanego miejsca

każdy kto potrze-
buje informacji

osoby którym zle-
cono pozyskanie 
tych informacji

1-3 stronicowy 
ogólny raport

darmowa usługa, 
lub prawie darmo

• Informacje na temat użytkowania
» Sposób użytkowania, procesy, typy pro-
dukcji, stosowane technologie
» Wielkości, częstości
» Wykorzystywane substancje
» Zmiany sposobu użytkowania, czas zaprze-
stania
» Spuścizna kulturalna, historyczna i tech-
niczna
» Wypadki, zagrożenia, wypadki śmiertelne, 
pożary, zalania  

• Informacje zawarte w archiwach i innych 
źródłach historycznych

» Dokumenty, sprawozdania
» Dawne plany miast
» Historia użytkowania
» Oceny, wszelkie związane z miejscem pro-
jekty

• Informacja zdobyta na miejscu
» Obchód miejsca
» Oględziny, ocena sytuacji
» Lokalna roślinność, zwierzęta, kolory, zapachy
» Dawne fotografie
» Wywiad prowadzony wśród dawnych pra-
cowników, sąsiadów i innych grup świad-
ków
» Jakość wody w najbliższych studniach 
 

• Zmiany w obowiązującym prawodawstwie
» Zmiany dopuszczalnych stężeń zanieczysz-
czeń 

Niestety powyższych informacji nie da się 
zdobyć tylko w jednym miejscu. Niezbędne 
jest udanie się do różnych urzędów i biur, nie-
które informacje trzeba wcześniej zamawiać, 
dlatego zaleca się prowadzenie rozpoznania 
w wielu miejscach jednocześnie.

6.3 Rozpoznanie miejsca rewitalizacji



53

Rozdział 6

Tabela 14: Rozpoznanie miejsca rewitalizacji

Badania ogólne 

(Podstawowe dane 
– forma własno-
ści, metoda użyt-
kowania, wartość 
terenu, koszty i ko-
rzyści możliwego 
rozwoju)

Określenie podsta-
wowych danych na 
temat miejsca

Identyfikacja pod-
stawowych zagro-
żeń

Klientowi/inwesto-
rowi w podjęciu 
decyzji zakupu

Deweloperowi w 
p r z e d s t a w i e n i u 
wstępnej koncepcji 
rozwoju

Konsultantom w 
s f o r m u ł o w a n i u 
opinii na temat 
koncepcji rozwoju

P r a w o d a w c o m , 
władzom lokalnym 
do sformułowania 
wstępnej opinii na 
temat koncepcji 
ponownego wyko-
rzystania terenu

S p r z e d a w c o m /
właścicielom jako 
źródło informacji 
o możliwych ryzy-
kach i zagrożeniach 
związanych z ofero-
wanym terenem

Wyspecjalizowani 
managerowie pro-
jektu lub doświad-
czeni badacze, 
w razie potrzeby 
mogą zaangażo-
wać innych specja-
listów

10-20 stronicowy 
raport

3000 EURO

Badania szczegóło-
we (Różne rodzaje 
badań prowadzone 
w różnych kierun-
kach dotyczących 
zjawisk i zagrożeń 
w ys p e c y fi k ow a -
nych podczas ba-
dań ogólnych)

Aby potwierdzić 
prawdziwość ze-
branych informacji 
i przeanalizować 
główne dane

klientowi w podję-
ciu decyzji o zaku-
pie

deweloperowi w 
przyjęciu ogólnej 
koncepcji rozwoju

konsultantowi do 
p r z e d s t a w i e n i a 
szczegółowej kon-
cepcji rozwiązania 
napotkanych pro-
blemów

p r a w o d a w c o m , 
państwowym służ-
bom kontrolnym 
do określenia do-
kładnych wyma-
gań

wyspecjalizowani 
konsultanci i praw-
nicy

Różne rodzaje ra-
portów, zależnie 
od rodzaju, zakresu 
i źródeł badań

Zazwyczaj umow-
ny, zależy od zakre-
su prac,

W przypadku typo-
wych zadań może 
być zryczałtowany
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Tabela 14: Rozpoznanie miejsca rewitalizacji

Badania specja-
listyczne (Różne 
rodzaje badań w 
różnych obszarach 
zjawisk i ryzyk roz-
poznanych w ba-
daniach ogólnych)

Określenie praw 
własności

Badania zanie-
czyszczeń środo-
wiska

Określenie dogod-
nych i niekorzyst-
nych czynników 
środowiska

Projekty i harmo-
nogramy prac roz-
biórkowych

Określenie dostęp-
nej infrastruktury, 
jej stanu i właści-
cieli

Badania geotech-
niczne, określenie 
nośności funda-
mentów

Ekspertyzy pozwa-
lające określić stan 
techniczny kon-
strukcji

Studium możliwo-
ści finansowych

Ogólne propozycje 
rozwoju

Wycena nierucho-
mości

Analizy ryzyka

klientowi w podję-
ciu decyzji o zaku-
pie

deweloperowi w 
przyjęciu ogólnej 
koncepcji rozwoju

konsultantowi do 
p r z e d s t a w i e n i a 
szczegółowej kon-
cepcji rozwiązania 
napotkanych pro-
blemów

p r a w o d a w c o m , 
państwowym służ-
bom kontrolnym 
do określenia do-
kładnych wyma-
gań

wyspecjalizowani 
konsultanci i praw-
nicy

Różne rodzaje ra-
portów, zależnie 
od rodzaju, zakresu 
i źródeł badań

Zazwyczaj umow-
ny, zależy od zakre-
su prac,

W przypadku typo-
wych zadań może 
być zryczałtowany

Audyt Due Dili-
gence– (Mniej lub 
bardziej szczegóło-
we analizy i oceny 
wszelkich zebra-
nych informacji) 

Aby potwierdzić 
lub odrzucić pla-
nowaną koncepcję 
inwestycji

Inwestorowi do 
podjęcia lub od-
rzucenia decyzji za-
kupu i rozpoczęcia 
inwestycji.

Deweloper do za-
akceptowania lub 
odrzucenia plano-
wanej koncepcji 
rozwoju

Grupa specjalistów 
pod kierunkiem 
d o ś w i a d c z o n e -
go managera lub 
przedstawiciela in-
westora

decyzja zakupu / 
rozpoczęcia inwe-
stycji

może być wymaga-
ny raport precyzu-
jący podstawowe 
argumenty służące 
podjęciu decyzji

Zazwyczaj wysoki 
ze względu na za-
angażowanie dużej 
grupy specjalistów

Zazwyczaj umow-
ny

W przypadku typo-
wych zadań może 
być zryczałtowany
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6.4 Problemy własności

Brytyjscy specjaliści za największą przeszkodę 
w ponownym wykorzystaniu terenów zde-
gradowanych uważają nierealne oczekiwania 
ich wlascicieli (na podstawie badań Y. Symsa, 
Releasing Brownfields, Centre of Built envi-
ronment, Sheffield Hallam University, 2001).
Te nierealne oczekiwania wypływają w głów-
nej mierze z braku wiedzy na temat kosztów 
związanych z przywróceniem do ponownego 
użytku terenów zdegradowanych.

Aspekty związane z własnością mogą wpły-
wać na rozwój terenów brownfields poprzez:
• oczekiwania właścicieli,
• chęci i możliwości współdziałania właści-

cieli
• zagrożenia związane z tytułami i prawami 

własności działek i obiektów na terenie pla-
nowanej rewitalizacji

• zagrożenia związane z dzierżawą działek i 
obiektów na terenie planowanej rewitaliza-
cji

• ryzyka związane z prawami które nie są wi-
doczne w rejestrach publicznych.

Nie wszystkich właścicieli można nazwać do-
brymi I kompetentnymi. Wielu z nich nie po-
trafi odnaleźć się w nowej sytuacji rynkowej.
Wielu z nich nie ma ochoty do podjęcia działań 
zmierzających do zmiany istniejącego „status 
quo”. Niektórzy z nich nie SA w stanie podjąć 
jakichkolwiek czynności z uwagi na podeszły 
wiek, odległe miejsce zamieszkania. Bywa i 
tak, że właściciel nie jest znany lub trudno 
go znaleźć. Niektórzy nie dostrzegają sensu 
podjęcia działań, co może być spowodowa-
ne różnymi przyczynami, jak brak pieniędzy, 
spekulacyjny charakter własności, nakierowa-
ny tylko na szybki zysk, wejście w posiadanie 
terenu zdegradowanego przy okazji większej 
inwestycji, której cele nie są powiązane z rewi-
talizacją tego terenu, zatem ta część nabytych 
aktywów pozostaje nie użytkowana (np. sieci 
kolejowe).

• Osobiste zainteresowanie właściciela w 
przeprowadzeniu procesu rewitalizacji jest 
najbardziej pożądane w perspektywie jej 
korzystnego zakończenia. 

• W innych przypadkach inicjatywę może 
podejmować samorząd lokalny poprzez 
narzędzia planowania przestrzennego lub 
nieformalnie w postaci doradztwa, ułatwień 
dla właścicieli, działań mediacyjnych.

• Pomoc właścicielom może być także pro-
wadzona przez specjalnie powołane regio-
nalne lub państwowe agencje.

Liczba właścicieli mających jakiekolwiek 
związki z obszarem zdegradowanym jest 
jednym z najistotniejszych wskaźników 
określających szanse jego ponownego wy-
korzystania.

• Najkorzystniejsza jest własność jednooso-
bowa. 

• Zazwyczaj wraz ze wzrostem liczby właści-
cieli szanse skutecznej rewitalizacji maleją. 

• Wspólne cele rewitalizacji są bardzo trudne 
do zrealizowania przy niejasnej strukturze 
własności. 

Przykładem w tym miejscu mogą być doświad-
czenia miasta Krakowa związane z budową 
Parku Technologicznego Kraków Wschód. Pro-
wadzony w latach 80 przez Hutę im. Sendzimi-
ra wykup działek w obszarze ochronnym huty 
nie został w całości zakończony. Strefa ochron-
na nie osiągnęła planowanej formy, i kiedy po 
20 latach prawa własności zaczęły być bardziej 
restrykcyjne w obszarze planowanej inwestycji 
wystąpiło duże przemieszanie form własności 
działek (rys. ##) Napotkane kłopoty opóźniły 
inwestycję o 6 lat. Koniecznym było zaplano-
wanie dodatkowych w zakresie inwentaryza-
cji oraz uporządkowania prawnego nierucho-
mości, wnoszenia aportów, wykupów, zamian, 
scaleń oraz innych form pozyskiwania praw do 
nieruchomości.

Innym aspektem, który należy rozpatrzyć jest 
tytuł własności. Wiele informacji na temat praw 
własności i dzierżawy jest zawartych w kata-
strach. Są one lepiej lub gorzej prowadzone i 
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zależnie od tego zawierają mniej lub bardziej 
dokładne informacje na temat historii własno-
ści terenu, mogą także zawierać pewne błędy, 
które sprawiają, że istniejące prawa własności 
nie SA w pełni bezpieczne. Także niektóre ro-
dzaje własności nie są widoczne w katastrach 
(np. konstrukcje podziemne). Prawa do tere-
nów zdegradowanych zazwyczaj są bardziej 
skomplikowane. Oprócz aspektów własności 
mogą to także być prawa użytkowania, usta-
nowione hipoteki, gwarancje kredytowe, pra-
wa dostępu do infrastruktury (np. dróg) i inne 
prawa związane z dostępem do terenu. Wła-
sność z długą historią użytkowania może kryć 
w sobie wiele zagrożeń związanych z prawem 
i ograniczeniami własności i wszystkie te in-
formacje muszą być szczegółowo wyjaśnione.

Problemy upadłościowe

Fizycznemu upadkowi terenów zdegrado-
wanych towarzyszą zazwyczaj perturbacje 
związane z własnością i integralnością terenu. 
Jednym z procesów wpływających na te zja-
wiska są problemy upadłościowe. Teren wraz 
z zabudowaniami stanowi zazwyczaj masę 
upadłościową, często wycenianą znacznie po-
wyżej swej wartości, która dodatkowo maleje 
wraz z upływem czasu i degradacją terenu. 
Kiedy dochody nie pozwalają na spłatę zale-

Rys. 6.1 Rozparcelowanie działek w miejscu budowy Parku technologicznego 
Kraków-Wschód 

głości obiekt trafia pod zarząd syndyka masy
upadłościowej. Jeśli w kasie przedsiębiorstwa 
nie ma pieniędzy zaspokaja on wierzytelno-
ści poprzez podział własności. Efektem tego 
rozparcelowania są szczątkowe prawa wła-
sności, niosące z sobą bardzo dużo ryzyko dla 
nowych właścicieli, którzy dodatkowo muszą 
je przyjmować nie mając żadnej alternatywy. 
Wszystko to sprawia, że taki teren jest zazwy-
czaj mało atrakcyjny inwestycyjnie.

RAMKA 4 Utrata integralnosci terenu

Proces prywatyzacji i niektóre jego nieprawi-
dłowości miały nieprzewidywalne negatyw-
ne skutki w sposobie traktowania i rozwoju 
terenów zdegradowanych. Tłumaczy to utra-
ta integralności przestrzennej i finansowej w
pierwszych okresach prywatyzacji. Zjawisko 
to jest znane również jako drenowanie lub 
wyprowadzanie aktywów z prywatyzowa-
nych przedsiębiorstw. Kluczowym elementem 
były transfery własności. Celem tych działań 
było przeniesienie jak największych aktywów 
przedsiębiorstw w ręce prywatnych właścicieli 
po zaniżonych cenach. Pozostałe, niesprywa-
tyzowane cześci przedsiębiorstw zazwyczaj 
upadały i po bankructwie były likwidowane 
– także rabunkowo, z intencją pozyskania naj-
cenniejszych aktywów.

Przedsiębiorstwa, do których aktywa zostały 
przetransferowane były często powiązane z 
ich sprzedawcą, ale formalnie przez ułomne 
prawo i jego stosowanie nie nakładały na nie-
go obowiązków. Własność mogła zostać po-
nownie sprzedana, co zapobiegało jej odbu-
dowie. Przez długi czas tego typu transakcje 
wstrzymywały jakiekolwiek próby rewitalizacji 
a własność w postaci hipoteki służyła tylko i 
wyłącznie pozyskiwaniu kredytów banko-
wych.

Naturalnym spadkiem po procesie prywatyza-
cji stała się własność w stanie upadłości, w for-
mie źle zarządzanych sprywatyzowanych lub 
przekazanych w innej formie przedsiębiorstw. 
Wierzyciele nie byli zainteresowani pozyska-
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niem wiedzy na temat takich obciążeń jak 
zanieczyszczenie środowiska, w ich interesie 
była szybka sprzedaż w jak najwyższej cenie. 
Spowodowało to duże ryzyko dotykające nie-
rozważnych kupujących.

Proces prywatyzacji I sprzedaż wierzytelności 
doprowadziły także do ogromnego rozparce-
lowania terenów co stworzyło dodatkowe ba-
riery dla procesu rewitalizacji. Mniejsze działki 
zazwyczaj są droższe, dodatkowo atrakcyjne 
dla spekulantów kupujących newralgicznie 
zlokalizowane tereny aby w przyszłości pod-
bić ich wycenę. Wraz z czasem wiele dużych 
obszarów trafiło z rąk jednego właściciela do
kilku, potem kilkunastu. 

W wyniku tego procesu fragmentacji poten-
cjalni inwestorzy napotykają ogromne pro-
blemy związane z ponownym połączeniem 
terenu, sprzyja temu brak instrumentów 
takich jak obowiązkowa sprzedaż, metody 
zmuszania do odsprzedaży, skuteczne prawo 
pierwokupu. Państwo nauczone doświadcze-
niami poprzednich dekad unika prowadze-
nia obowiązkowych odsprzedaży, ogranicza 
je tylko do stref w których są one konieczne 
ze względu na interes społeczny, przebieg 
infrastruktury przewidzianej w planach zago-
spodarowania przestrzennego. Mechanizmy 
te powinny także pozwolić deweloperowi w 
działaniach zmierzających ku scaleniu bez ja-
kichś nadzwyczajnych zabiegów związanych z 
wykupem fragmentów terenu, dać pewność, 
że kolejne transakcje zmierzają w wytyczo-
nym kierunku. Bez możliwości scalania tere-
nów powrotem do jednoosobowej własności, 
wiele terenów zdegradowanych pozostanie 
nieużytkowana.

Dostępność komunikacyjna

Jakość infrastruktury komunikacyjnej sprzyja 
szansom zagospodarowania. Istniejąca sieć 
dróg samochodowych, sieci energetycznych, 
teletechnicznych, wodociągowych i kanaliza-
cyjnych pozwala zaoszczędzić potencjalnym 

inwestorom środki, które musieliby wydać na 
ich budowę.

Istotna jest także osiągalność połączeń z 
ośrodkami o charakterze metropolitarnym. 
Decydująca jest przede wszystkim dostęp-
ność dróg samochodowych, gdyż obecnie 
transport samochodowy jest dominującym 
zarówno w przypadku przewozu osób jak i 
towarów. Mniejsze znaczenie ma dostępność 
transportu kolejowego, wodnego lub lotni-
czego, jest ona pożądana w stopniu takim jak 
dla każdego regionu silnie zurbanizowanego.

Nawet rozwój terenów położonych w centrach 
miast może być dodatkowo wspomożony 
przez właściwe decyzje o przebiegu środków 
transportu publicznego. (Przykładowo dawny 
teren TATRA w Pradze, leżący pomiędzy dwo-
ma liniami tramwajowymi, w pobliżu stacji au-
tobusowej, głównej linii kolejowej, połączony 
z lokalną I krajową infrastrukturą drogową stał 
się szczególnie atrakcyjny po otwarciu stacji 
metra). 

Istniejące budynki I zabudowania

Wartość istniejących budynków można okre-
ślać pod różnym względem i stosując zróżni-
cowane kryteria. Najważniejsza, ale nie jedyna 
jest wartość ekonomiczna (wartość rynkowa). 
Niektóre niewiele warte obiekty, lub nawet 
mające wartość ujemną (ze względu na to, że 
muszą zostać wyburzone) mogą znajdować 
się w wartościowych miejscach, i dzięki temu 
ich wartość transakcyjna rośnie.

Jeśli istniejące budynki nadają się do ponow-
nego wykorzystania, ich wartość dla społecz-
ności lokalnej i właścicieli rośnie i jednocześnie 
utrzymywane jest ich historyczne znaczenie. 
Jeśli cały obiekt nie może zostać zachowany, 
przynajmniej jego części powinny być chro-
nione, aby przypominać przeszłość miejsca

Wartość techniczna obiektów 

Przyjmuje się że pełną wartość techniczną 
ma nowowybudowany obiekt, którego cechy 
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są zgodne z założonymi w projekcie. Podczas 
użytkowania obiekt powoli traci swą wartość 
techniczną, co wynika głównie z trwałości 
materiałów budowlanych. Można założyć, że 
obiekty przemysłowe w wieku powyżej 50 lat 
nie mają już wartości technicznej. Mniejsza niż 
w obiektach mieszkalnych trwałość wynika 
przede wszystkim ze znacznie trudniejszych 
warunków pracy. Obiekty te są narażone na 
silne wibracje i wstrząsy pochodzące od ma-
szyn, oddziaływanie agresywnych substancji 
chemicznych, duże wpływy termiczne. Moż-
liwości adaptacji ograniczają także zmiany 
technologii przemysłowych oraz standardów 
technicznych. Nie należy także przeceniać 
wartości uzbrojenia terenu, gdyż zazwyczaj 
wartość sieci kanalizacyjnych, wodociągów, 
dróg oblicza się na 35-50lat. Obiekt może być 
technicznie sprawny ale przestarzały użytko-
wo.

Wartość historyczna budynków

Wartość historyczna budynków jest często 
większa niż wartość techniczna, użytkowa i 
rynkowa. Społeczeństwo chroni tą wartość 
specjalnymi przepisami dotyczącymi ochrony 
zabytków. Zakres i mechanizmy tej ochrony są 
różne w różnych krajach. Bardzo wiele budyn-
ków mieszkalnych i użytkowych korzysta w 
obecnych czasach z tej ochrony, niestety war-
tość kulturalna budynków przemysłowych nie 
zawsze jest dostrzegana co ma wpływ na ich 
ochronę prawną i szanse przetrwania. Arche-
ologia obiektów przemysłowych rozwija się 
wolno, może to przyśpieszyć tworzenie prze-
pisów dotyczących badań archeologicznych, 
opisu, wyceny i metod konserwacji pomni-
ków przemysłu. Pomimo braku ochrony praw-
nej, budynki mogą mieć wartość historyczną, 
która wynika z jednego z wyszczególnionych 
poniżej czynników
• unikalności, 
• wartości artystycznej i rękodzielniczej,
• związków z ważnym wydarzeniem history-

cznym lub osobą,

• związku z otoczeniem (wartość w przestrze-
ni zabudowy),

• wartości widokowej (kominy, wieże, iglice),
• wartości krajobrazowej.

Rozmiar i duża liczba cennych historycznie 
obiektów przemysłowych i innych budynków 
zbędnych z punktu widzenia potrzeb rynko-
wych sprawia, że ich zachowanie i ponowne 
użytkowanie jest znacznie trudniejsze. Ak-
ceptacja społeczna, rozumienie wartości hi-
storycznej i estetycznej terenu zagospodaro-
wanego rośnie w świadomości społeczności 
lokalnych i może stanowić silną przeszkodę 
przeciwko ich popadaniu w ruinę i znikaniu w 
trakcie wyburzeń. Inwestorzy mogą czuć się 
ograniczani przez przepisy dotyczące ochro-
ny zabytków, co może być przeszkodą w po-
żądanej rewitalizacji terenów. Kompromis w 
tej kwestii jest konieczny zarówno po stronie 
inwestora jak i prawodawców. Stopień ak-
ceptowalnego wykorzystania wartościowych 
historycznie budynków nie powinien oprócz 
pełnej renowacji, dotyczyć także możliwie 
niewielkiej ingerencji w konstrukcję budynku. 
Należy pozwolić na adaptowanie budynków 
na nowoczesne cele użytkowe poprzez prze-
budowy, rekonstrukcje a w razie konieczności 
także częściowe rozbiórki.

Potrzeba adaptacji do szybko zmieniających 
się technologii I modelu życia powodowała 
konieczność nieustannych przebudów I re-
montów budynków. Z tych przyczyn obecnie 
niewiele budynków lub grup budynków za-
chowało się w oryginalnej formie, co sprawia 
że ich identyfikacja jako wartościowych hi-
storycznie, godnych ochrony jest utrudniona. 
Najbardziej wartościowe, zachowane w orygi-
nalnej formie mogą być zamieniane w muzea 
techniki. Można w nich gromadzić i prezento-
wać najlepiej zachowane zabytkowe maszyny 
i urządzenia zebrane z okolicznych budynków 
będących w fazie likwidacji.

Należy pamiętać, że wartość historyczną mają 
nie tylko budowle lub ich zespoły, ale wszel-
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kie pomniki działalności przemysłowej, nawet 
składowiska odpadów poprzemysłowych. 
Przykładem jest rejon Falun w Szwecji, miej-
sce o tysiącletniej tradycji wydobycia i wytopu 
rud metali, gdzie objęto ochroną stare hałdy 
odpadów górniczych i hutniczych¹².

Istniejąca zabudowa

Analizując podatność na przekształcenie, ze 
względu na rodzaj obiektu budowlanego, 
można wyodrębnić trzy grupy:
• najmniej podatne, praktycznie niemożliwe 

do adaptacji: monolityczne budowle tech-

¹² Frelund A. (1991): „Swedish Planning in Time of Transition The 
Swedish Society for Town and Country Planning”, Gavle 

nologiczne, takie jak kominy, chłodnie, 
piece, zbiorniki, estakady, a także obiekty 
o wyspecjalizowanych funkcjach technic-
znych, jak wieże wyciągowe szybów.

• średnio podatne, trudne do adaptacji: duże 
i wysokie, bądź wielokondygnacyjne bud-
ynki monolityczne

• najbardziej podatne, łatwe do adaptacji: 
małe, niskie, najlepiej jednokondygnacyjne 
hale szkieletowe bez wyspecjalizowanej in-
frastruktury oraz obiekty biurowe

Tabela 15: Możliwości przekształcenia obiektów przemysłowych

Grupa przemysłu Rodzaj obiektu Nowy sposób użytkowania Uwagi

Wszystkie Biura
Stołówki
Szatnie
Umywalnie
Laboratoria
Hale niskie (do 6 m) ocieplo-
ne
Hale wysokie (powyżej 6 m) 
ocieplone
Remizy, warsztaty remontowe
Drogi samochodowe
Torowiska
Silosy, zbiorniki gazów i cie-
czy
Galerie przenośników, es-
takady, rurociągi, ciepłow-
nie, ujęcia i zbiorniki wody, 
oczyszczalnie ścieków, stacje 
redukcyjne gazu, podstacje 
elektryczne, linie telekomuni-
kacyjne

Biura, mieszkania

Gastronomia

Biura, mieszkania

Biura, mieszkania

Biura

Magazyny, handel, sport

Hale sportowe i widowiskowe

Adaptacja

Demontaż

Demontaż

Demontaż

Adaptacja do celów komunal-
nych lub przemysłowych

Adaptacja dróg zależy od ich 
położenia i klasy

Adaptacja do celów komu-
nalnych zależy od lokalizacji i 
parametrów

Odzieżowa i tekstylna Wielopiętrowe i niskie (do 5 
m) hale ocieplone i doświe-
tlone

Biura, szkoły, mieszkania

Maszynowa Wielopiętrowe i niskie (do 5 
m) hale ocieplone i doświe-
tlone

Biura, szkoły, mieszkania
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Tabela 15: Możliwości przekształcenia obiektów przemysłowych

Kopalnie głębinowe szatnie łańcuszkowe, łaźnie
lampiarnie, markownie
cechownie
sortownie i płuczki
wieże wyciągowe, obiekty 
nadszybia i maszyny wycią-
gowej

sport, baseny, siłownie
biura
sale widowiskowe, handel
demontaż
demontaż
demontaż

Adaptacja sortowni czasem 
sport

Wieżę stalową można zacho-
wać jako ostaniec

Elektrownie cieplne Hale turbin
Kotłownie, młyny, elektrofiltry
Kominy i chłodnie kominowe
Stacje transformatorowe i 
podstacje elektryczne

Hale sportowo widowiskowe
Demontaż
Demontaż
demontaż

Niskie kominy zachowuje się 
jako relikty

Huty żelaza, stalownie Obiekty aglomerowni, wydzia-
łu wielkopiecowego, stalowni
Walcownie, kuźnie

Demontaż

demontaż

hale są zbyt duże i nieocieplo-
ne

Koksownie Baterie pieców, zbiorniki demontaż czyszczenie gruntu

Zakłady chemiczne instalacje rurowe, zbiorniki, 
reaktory, kolumny

demontaż czyszczenie gruntu

Cementownie piece obrotowe spalarnie śmieci

Przemysł spożywczy wszystkie obiekty technolo-
giczne

demontaż ze względów sanitarnych

Fig. 6.2 Zakład przeróbczy i zabytkowa wieża szybu Julia w Wałbrzychu (Polska) przekształcony w muzeum techniki 
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Naprawa i wzmacnianie konstrukcji

Zmianie funkcji budynku przemysłowego pra-
wie zawsze towarzyszy konieczność przebu-
dowy. Zazwyczaj wiąże się ona ze zmianą ob-
ciążeń konstrukcji nośnej budynku, potrzebą 
usunięcia elementów konstrukcji nośnej. Ta-
kie ingerencje w układ konstrukcyjny budowli 
zmieniają rozkład sił wewnętrznych, co często 
pociąga za sobą konieczność wzmocnienia 
niektórych elementów konstrukcji. Potrze-
ba przeprowadzenia prac wzmacniających i 
naprawczych może wynikać także z wielolet-
niej eksploatacji w trudnych warunkach prze-
mysłowych, w wyniku której doszło do wielu 
uszkodzeń mechanicznych, a także wynikają-
cych z ograniczonej trwałości materiałów uży-
tych podczas budowy. Wzmacnianie istnieją-
cych obiektów jest znacznie trudniejsze niż 
projektowanie i wznoszenie nowych. Wyma-
gana jest znajomość dawnych technologii bu-
dowlanych, umiejętność prowadzenia badań 
materiałowych, posiadanie specjalistycznych 
urządzeń to umożliwiających. Ostateczną de-
cyzję na temat możliwych form przebudowy 
mogą podjąć jedynie eksperci z wieloletnim 
stażem budowlanym.

Części budynków mogą ulec zanieczyszcze-
niu w trakcie użytkowania (olejami, metalami 
ciężkimi). Zagrożenie zdrowia ludzkiego zgro-
madzonymi w substancji budynku zanieczysz-
czeniami jest duże, tym bardziej, że ich wy-
dzielanie do środowiska może rosnąć. Z tych 
przyczyn zanieczyszczone części budynków, 
zakwalifikowane jako nieużyteczne powinny
być usunięte z konstrukcji i zastąpione no-
wymi. Zazwyczaj dezaktywacje, oczyszczania 
materiałów budowlanych są długotrwałymi i 
drogimi procesami.

Prace rozbiórkowe

Prace rozbiórkowe mają na celu usunięcie bu-
dynku lub jego części z powierzchni terenu, 
a często także spod jego powierzchni. Prace 
rozbiórkowe i wywóz gruzu są często prefe-
rowane przez inwestorów jako prosta i szybka 

metoda zaspokajająca ich oczekiwania, ponie-
waż:
• pozwala usunąć niekorzystne ślady prze-

szłości
• minimalizuje ryzyko związane ze stanem 

konstrukcji obiektu
• minimalizuje ryzyko związane z zanieczysz-

czeniem obiektu
• często pozwala przyspieszyć zakończenie 

planowanej inwestycji
• często wyburzenie i postawienie nowego 

obiektu jest tańsze niż kompletny remont
• pozwala zwiększyć, poszerzyć możliwości 

rozwojowe terenu

Z drugiej strony wyburzenie ma też swoje 
wady:
• odcina związki miejsca z jego historią
• może być bardzo kosztowne, szczególnie 

kiedy w miejscu jest składowanych wiele, 
często szkodliwych materiałów

• jest bardzo niepożądane z punktu widze-
nia ponownego wykorzystania  materiałów 
(zazwyczaj gruz jest wywożony a na jego 
miejsce trafiają nowe materiały budowla-
ne)

• wiąże się z trudnościami i kosztami trans-
portu

• ten typ prac jest szczególnie niebezpieczny 
dla zatrudnionych, ale także dla osób po-
stronnych 

• charakteryzuje się szczególną uciążliwością 
dla otoczenia w postaci hałasu maszyn, du-
żych ilości kurzu

Wyburzenia budynków powinny uzyskać 
zgodę i być sankcjonowane prawnie (od stro-
ny planowania i wpływu n środowisko). Na 
niektóre specjalistyczne typy prac wyburze-
niowych może być wymagany specjalny cer-
tyfikat. Przygotowanie I prowadzenie prac wy-
burzeniowych powinno byc powierzane tylko 
doświadczonym specjalistom.

Wyburzenia tylko do poziomu terenu czasami 
są promowane, szczególnie w przypadkach 
kiedy istotne jest szybkie uatrakcyjnienie te-
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renu dla inwestorów lub w celu usunięcia z 
widoku publicznego nieestetycznych lub nie-
bezpiecznych obiektów. Ta praktyka niestety 
pozostawia wiele problemów i zagrożeń pod 
powierzchnią ziemi, co w połączeniu z bra-
kiem wiedzy co tak naprawdę tam pozostało 
może stanowić nieoczekiwaną i niemiłą nie-
spodziankę dla inwestora.

Jednakże w sytuacjach, gdy nie ma zapotrze-
bowania na tereny zdegradowane, wyburze-
nie do powierzchni terenu i rekultywacja gle-
by poprzez zasianie trawy i innej roślinności 
może być wystarczająco cennym rozwiąza-
niem dla lokalnej społeczności.

Prace wyburzeniowe mogą być również po-
łączone z recyklingiem materiałów (zarówno 
konstrukcyjnych jak i wykończeniowych) miej-
scowych lub przywiezionych z innych miejsc. 
Ponowne wykorzystanie materiałów zazwy-
czaj wymaga specjalistycznych urządzeń (jak 
kruszarki, młyny). Recykling materiałów może 
być kontrolowany przez przepisy dotyczące 
gospodarowania odpadami, co może ograni-
czyć przydatność niektórych materiałów.

6.5 Zanieczyszczenia

Zanieczyszczenia są zazwyczaj (ale nie wyłącz-
nie) wynikiem działalności człowieka (przemy-
słowej, rolniczej i innych). Więcej szczegółów 
na temat problemu zanieczyszczeń pokazano 
w rozdziale 10.    Zanieczyszczone może być 
lub zanieczyszczenia mogą wpływać na:
• Powietrze,
• górne warstwy gruntu, gleba,
• wody powierzchniowe i podziemne,
• obiekty budowlane,
• roślinność i korzenie,
• zdrowie ludzkie.

Promując rewitalizację terenów zdegrado-
wanych należy przeprowadzić odpowiednie 
badania i pomiary pozwalające określić po-
tencjalne zagrożenia związane z dawnym 
użytkowaniem. Teoretycznie powinny być 
zapisy i dokumentacja zawierające cały okres 
użytkowania i produkcji, pozwalające ziden-
tyfikować typ, stopień i możliwe skutki za-
nieczyszczeń. W praktyce taka dokumentacja 
często nie istnieje, a jeśli nawet istnieje, to nie 
jest kompletna lub jest niepewna. Dodatko-
wo należy pamiętać, że społeczne postrzega-
nie zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych 
szybko się zmienia i coś co obecnie jest uzna-
wane za bardzo niebezpieczne mogło być po-
wszechnie stosowane w praktyce 20 lat temu.

W większości obiektów i zadań ich uczestnicy 
(klienci, pracownicy, managerowie) posiedli 
bardzo wartościową wiedzę na temat tych pro-
cesów, substancji używanych przy ich realiza-
cji, i miejsc ich użycia. Po zamknięciu starych 
fabryk ich dawni pracownicy przeprowadzili 
się w nowe miejsca lub poumierali, a ta wie-
dza odeszła razem z nimi. W takich sytuacjach 
konieczne jest zatrudnienie specjalistów aby 
określić prawdopodobieństwo wystąpienia i 
rodzaje zagrożeń związanych z dawnym spo-
sobem użytkowania terenu i znajdujących się 
na nim budynków. Jest to szczególnie ważne 
kiedy teren będzie przekształcony do innych 
celów, dla których rozwiązania prawne zwią-
zane z dopuszczalnym poziomem zanieczysz-
czeń są bardziej restrykcyjne.

Nawet narodowo lub regionalnie sterowane 
badania potencjalnych źródeł zanieczyszczeń 
środowiskowych są ograniczone do pewnej 
grupy terenów a pozostałe odkrycia są sprawą 
przypadku. Przykładem efektów spójnych ba-
dań może być tabela następująca tabela.: 
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Tabela 16: Przyrost liczby przypadków w których stwierdzono zanieczyszczenia na  
przykładzie Danii ¹³

Rok
Liczba przypadków w 

których stwierdzono zanie-
czyszczenia

Przybliżony koszt remedia-
cji (milardy EURO)

Typ obszaru

1982 2000 2 wysypiska śmieci

1987 10000 10 tereny przemysłowe

1995 200000 40 dawne tereny przemysłowe

2003 400000 70 szerokie poszukiwania, różne 
typy obszarów

2005 700000

¹³  VROM, RIVM (2003), updated

Przykładowo podczas realizacji projektu Portu 
Gdańskiego skorzystano z dawnych map i zdjęć 
lotniczych zrobionych przez wojska alianckie w 
trakcie II wojny światowej (Fig. 6.3).

Badania środowiska mogą być prowadzone 
na różnych poziomach dokładności, zależnie 
od potrzeb I etapu realizacji projektu. W tabe-
li 4.4 przedstawiono główne kategorie badań. 
Prawodawstwo dotyczące ochrony środowi-

Rys. 6.3 Przykłady informacji historycznej wykorzystanej podczas rekonstrukcji projektu Portu Gdańskiego; mapa lotnicza z II wojny światowej oraz zachowane plany z 
1929r(b)  ¹⁴. 

¹⁴ Poborski P. (2004): “Project management and risk management for brownfields revitalization process”, Proceedings Lepob Seminar 17.12.2004.

ska może określać lub proponować konkretne 
procedury zgodnie z którymi poszczególne 
kategorie badań powinny być prowadzone, 
natomiast odpowiednie służby państwowe 
zazwyczaj certyfikują i weryfikują czy reko-
mendacje zawarte w raportach analizujących 
zagrożenia są poprawne. W przypadku jakich-
kolwiek  innych niż ogólne badania wymagane 
są specjalne kwalifikacje i uprawnienia.
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Tabela 17: Rodzaje badań środowiskowych

rodzaj badań kiedy konieczne cele I korzyści
osoby zaanga-

żowane i źródła 
informacji

Charakter pro-
duktu

przybliżony koszt

Badania ogólne 
(przegląd ogól-
nodostępnej 
dokumentacji)

w celu określenia 
zmian sposobu 
użytkowania 
terenu
do wstępnego 
rozważenia decyzji 
o nabyciu terenu

określenie praw-
dopodobieństwa 
zanieczyszczenia 
terenu lub jego 
braku

doświadczeni 
eksperci
dostęp do reje-
strów publicznych 
i osób będących 
w posiadaniu in-
formacji na temat 
historii i zdarzeń 
dotyczących 
miejsca

Krótki raport na 
temat historii, 
sposobu użytko-
wania miejsca, oraz 
prawdopodobień-
stwa wystąpienia 
zanieczyszczeń

Relatywnie niski, 
do 2000 Euro, za-
leżnie od złożono-
ści rozpatrywanych 
problemów

Audyt środowi-
skowy

kiedy jest potrzeba 
zdobycia bardziej 
szczegółowej 
informacji

szczegółowe 
określenie zagro-
żeń związanych 
z działaniami i 
wykorzystywany-
mi substancjami, 
miejscami ich 
składowania,
określenie kie-
runków dalszych 
działań, monitorin-
gu, uzasadnienie 
ich zaprzestania

wyspecjalizowany, 
certyfikowany
inżynier, 
podstawowe, w 
większości nienisz-
czące urządzenia

raport identyfi-
kujący i opisujący 
poszczególne 
zagrożenia do-
tyczące działań i 
wykorzystywanych 
substancji

Koszt umiarko-
wany

Badania zanie-
czyszczenia środo-
wiska

Kiedy istnieje 
potrzeba dokład-
nego określenia 
jakie występuje 
zanieczyszczenie i 
w jakiej skali 

Określenie rodzaju 
i ilości zanieczysz-
czeń
Szczegółowe 
badania elemen-
tów konstrukcji, 
gruntu, wód w 
postaci próbek 
pobranych z miej-
sca i badanych w 
laboratoriach

wyspecjalizowane 
i certyfikowane
firmy
Sprzęt do po-
bierania próbek, 
specjalistyczne 
urządzenia anali-
tyczne do badań 
miejscowych i 
laboratoryjnych

Duży raport przed-
stawiający wyniki 
badań

Wysoki koszt

Analizy zagrożeń Kiedy wcześniejsze 
badania wykazały 
występowanie 
zanieczyszczeń

pozwalają ocenić 
zebrane informa-
cje pod katem 
przydatności do 
planowanej formy 
użytkowania,
określają wytyczne 
przyszłych prac 
związanych z 
neutralizacją zanie-
czyszczeń

Wyspecjalizowany, 
certyfikowany
inżynier lub firma

Raport zawierający 
zbiór informacji, 
wskaźników i wy-
tycznych służących 
planowanej rewita-
lizacji

Zróżnicowany, 
zależnie od złożo-
ności problemu 
średni lub wysoki
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Wskazane są szkolenia dla inżynierów, nawet 
prowadzących tylko badania ogólne. Certyfi-
kowany kurs przeprowadzono celem wyszko-
lenia grupy brytyjskich specjalistów, którzy 
obecnie prowadzą badania ogólne dla celów 
zakupu terenów, planowania i zmian metod 
użytkowania. Oto kilka źródeł dokumentacji 
przydatnej podczas badań ogólnych:
• Dokumentacja prowadzona w jednostce 

(przedsiębiorstwo, jednostka wojskowa). 
Zazwyczaj, jeśli działalność zakładu mogła 
wpływać niekorzystnie na środowisko to 
był on zobowiązany do prowadzenia stałe-
go monitoringu

• Archiwa urzędów gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich. Większość zmian wprowa-
dzanych w przedsiębiorstwach wymagała 
zgłoszenia i zgody jednostek samorządu 
terytorialnego

• Archiwa służb państwowych wyspecjalizo-
wanych w pomiarach i ocenach stanu śro-
dowiska, jak Inspektoraty Ochrony Środo-
wiska, Stacje Sanitarno Epidemiologiczne 

• Centra zarządzania kryzysowego wyspe-
cjalizowane w pomiarach I ocenie stanu.

• Wywiady prowadzone wśród okolicznych 
mieszkańców, dawnych pracowników. 
Użytkownicy (mieszkańcy, pracownicy, za-
rządcy, est.,) są zazwyczaj źródłem najcen-
niejszych informacji o procesach, substan-
cjach które były wykorzystywane. Zebrane 
w ten sposób informacje należy jednak 
traktować bardzo ostrożnie, ze względu na 
ich subiektywny charakter.

• Inne źródła informacji historycznej. 

Bardzo ważnym elementem zanieczyszczeń 
środowiska są te które mogą bezpośrednio 
wpływać na ludzkie zdrowie. Można je zde-
finiować jako jakościowe i ilościowe charak-
terystyki wpływające negatywnie lub pozy-
tywnie na zdrowie ludzi którzy są narażeni na 
ich oddziaływanie oraz efekt ich szkodliwego 
wpływu. Na terenach zdegradowanych od-
działywanie i związane z nim ryzyko może za-
leżeć od¹⁵: 

• charakterystyki terenu,
• identyfikacji i wyboru wskaźnikowych

związków chemicznych (ocena zależności: 
dawka – odpowiedź),

• oceny narażenia ludzi przy określonych 
scenariuszach narażenia (częstość, długo-
trwałość ekspozycji),

• oceny toksyczności związków chemicznych 
(kancerogennych i niekancerogennych),

• charakterystyki ryzyka zdrowotnego.

Możliwości ponownego wykorzystania nie-
których zanieczyszczonych terenów zależą 
od stopnia tego zanieczyszczenia. Oznacza 
to, że im wyższe zanieczyszczenie tym wyższe 
koszty  jego neutralizacji lub usunięcia. Fakt 
ten znacznie ogranicza ich szanse rewitaliza-
cji. Z tej przyczyny skuteczne oczyszczenie 
terenu może przebiegać tylko w miejscach, 
gdzie dzięki atrakcyjności lokalizacji rynek 
jest w stanie ponieść ten koszt, ewentualnie 
jeśli dostępna jest pomoc publiczna. Czasa-
mi problemem nie musi być koszt oczyszcze-
nia terenu, ale czas który jest potrzebny na 
przeprowadzenie tego procesu (przykładowo 
usuniecie zanieczyszczeń z wód gruntowych 
może zabrać wiele lat jej wypompowywania 
i oczyszczania w pożądanym stopniu), a czas 
to także pieniądz. Z opisanych względów ry-
zyko finansowe związane z zanieczyszczonym
terenem jest szczególnie wysokie.  Poziom i 
doświadczenie zatrudnionych konsultantów 
środowiskowych może pomóc w ogranicze-
niu zagrożeń i zmniejszeniu nieplanowanych 
kosztów związanych z rehabilitacją terenu, co 
jednocześnie podnosi szanse realizacji projek-
tu. Na rysunku #.4 pokazano schemat rozwią-
zania ryzyka środowiskowego. 

¹⁵ Wcisło E. (1998): “Health risk valuation in the process of brown-
fields cleaning”, Proceedings Forum: Risk Abatement Center For
Central and Eastern Europe, Katowice 
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Środowisko naturalne i problemy z nim 
związane

Natura jest najlepszym lekarzem, a nieużyt-
kowane i porzucone miejsca są wspaniałym 
miejscem dla niektórych gatunków, szczegól-
nie roślin, do rozpoczęcia swojego rozwoju. 
Niektóre z nich są dość rzadkie a ich rozwojo-
wi sprzyjają specyficzne rodzaje zanieczysz-
czeń. Decyzje dotyczące ochrony środowiska i 
sprzyjania ich rozwojowi mogą wpływać a cza-
sami nawet hamować rozwój takich miejsc. Są 
także bardziej przyjazne gatunki, ale po latach 
nawet najzwyklejszy krzew może zamienić się 
w drzewo z pniem średnicy większej niż 15cm. 
W niektórych krajach takie drzewo jest chro-
nione, a jego wycięcie wymaga specjalnych 
pozwoleń, czasami te pozwolenia są potrzeb-
ne nawet do jego przesadzenia.

Natura może również wspomagać oczyszcza-
nie zanieczyszczeń środowiska. Niektóre rośli-
ny mają zdolności do wyciągania zanieczysz-
czeń. Może to być wspaniała metoda ekstrakcji 
zanieczyszczeń, ale niezwykle niebezpiecz-
na, gdy ludzie uprawiają te rośliny w swoich 
ogrodach w celach spożywczych, w tym także 
jako karma dla zwierząt. Niektóre rośliny mają 
zdolność do przekształcania zanieczyszczeń w 
związki nieszkodliwe lub wręcz korzystne dla 
środowiska.

Sukcesja naturalna jest procesem w którym 
natura jest w stanie, nawet w ciągu jednego 
roku, wyeliminować pewną część zanieczysz-
czeń. Mogą to być zanieczyszczenia zarówno 
pochodzenia organicznego jak i nieorganicz-
nego. Niektóre typy bakterii mogą w procesie 
nazwanym przyśpieszoną sukcesją naturalna 
przyśpieszyć proces radzenia sobie natury z 

zanieczyszczeniami. Sukcesja naturalna i przy-
śpieszona sukcesja nie są procesami przebie-
gającymi błyskawicznie, często teren musi 
zostać wyłączony z użytkowania na kilka lat 
(czasem nawet 50 i więcej). Ten proces musi 
być także kontrolowany, aby mieć pewność, 
że to co się dzieje i w jaki sposób, przebiega 
we właściwym kierunku. Największą zaletą tej 
metody jest fakt, że jest ona relatywnie tania, 
dzięki czemu odpowiednia dla miejsc mało 
atrakcyjnych z komercyjnego punktu widzenia 
(takie miejsca są bardzo powszechne). Bardzo 
ważnym elementem tutaj jest uwidocznienie 
tej metody oczyszczania w księgach wieczy-
stych dotyczących terenu. Po latach zwykłe 
notatki znikają, płotu butwieją a pamięć zani-
ka. Dzięki informacją w dostępnych publicznie 
księgach inwestor będzie w stanie dotrzeć do 
wiedzy na temat podjętych metod oczyszcza-
nia środowiska.

6.6 Zarządzanie ryzykiem

Zagrożenia dla inwestorów, deweloperów 
konsultantów I innych powiązanych grup spo-
łecznych są w przypadku terenów zdegrado-
wanych znacznie większe niż w zagospoda-
rowywanych po raz pierwszy. Jednocześnie 
ryzyka ponoszone przez przedstawicieli tych 
grup są różne. Przykładowo ryzyko związane 
z kupnem terenu, prawem własności ponoszą 
inwestor i wynajęci przez niego doradcy z za-
kresu prawa i wyceny nieruchomości. Z dru-
giej strony inne osoby nie ponoszące tego ry-
zyka mogą być ograniczane przez przewlekłe 
postępowanie inwestora związane z prawem 
własności, które wstrzymuje inwestycję. Tabe-
la 18 pokazuje różne ryzyka poszczególnych 
uczestników procesu rewitalizacji:

Tabla 18: Podstawowe ryzyka głównych uczestników procesu rewitalizacji

Uczestnik procesu rewitalizacji
Typ ryzyka

prawne finansowe techniczne zdrowotne inne

Inwestor, fundator × ×

deweloper × × × × ×

prawnik × ×
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Tabla 19: Możliwe metody obniżania ryzyka

Rodzaj ryzyka
type of possible mitigation

ubezpieczenie
warunki 

kontraktu
kary granice działania inne

obrót nieruchomościami × × ×

odpowiedzialność finan-
sowa

×

odpowiedzialność praw-
na dewelopera

× × × ×

odpowiedzialność praw-
na konsultantów

× × × ×

odpowiedzialność przy 
wycenie nieruchomości

× ×

odpowiedzialność praw-
na kontrahentów

× × × × ×

wynikająca z projektu od-
powiedzialność prawna 
dewelopera

× × × × ×

ryzyko środowiskowe jeszcze niedostępne × × × ×

ryzyko osób trzecich × ×

ryzyko planowania × ×

ryzyko protestów 
publicznych

×

Zarządzanie ryzykiem może być efektywne 
jeżeli cele jego ograniczania są jasno i po-
prawnie postawione. Poniższa tabela (4.6) 
ilustruje podstawowe ograniczania i transferu 
zagrożeń związanych z rewitalizacją terenów 
zdegradowanych. Do kategorii inne można 
najogólniej zaliczyć metody wynikające z do-
świadczenia:

• inwestora
• dewelopera 
• ekspertów
• osób zatwierdzających I regulujących prze-

bieg inwestycji 
• osób odpowiedzialnych za komunikację 

społeczną

Tabla 18: Podstawowe ryzyka głównych uczestników procesu rewitalizacji

konsultant praw własności × × × ×

konsultant środowiskowy × × × × ×

projektant × × × ×

władze samorządowe × × ×

społeczność lokalna × ×
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Odpowiednie, związane z terenami zdegra-
dowanymi, doświadczenie dewelopera i 
projektantów jest kluczem do redukcji ryzyk 
związanych z realizacją projektu. Przykłado-
wo, w przypadku zanieczyszczeń środowiska 
badania prowadzone w sposób niekompe-
tentny mogą dać niekompletne lub wręcz nie-
poprawne zalecenia które zamiast ograniczać 
mogą jeszcze poszerzyć rozmieszczenie za-
nieczyszczeń (np. podczas pobierania próbek, 
wykonywania odwiertów prze kilka warstw 
wodonośnych). Dotyczy to prac wszystkich 
grup ekspertów.

Bardzo ważnym elementem zanieczyszczeń 
środowiska są te które mogą bezpośrednio 
wpływać na ludzkie zdrowie. Można je zdefi-
niować jako jakościowe i ilościowe charaktery-
styki wpływające negatywnie lub pozytywnie 
na zdrowie ludzi którzy są narażeni na ich od-
działywanie oraz efekt ich szkodliwego wpły-
wu. Na terenach zdegradowanych oddziały-
wanie i związane z nim ryzyko może zależeć 
od: 
• charakterystyki terenu,
• identyfikacji i wyboru wskaźnikowych

związków chemicznych (ocena zależności: 
dawka – odpowiedź),

• oceny narażenia ludzi przy określonych 
scenariuszach narażenia (częstość, długo-
trwałość ekspozycji),

• oceny toksyczności związków chemicznych 
(kancerogennych i niekancerogennych),

• charakterystyki ryzyka zdrowotnego.

Możliwości ponownego wykorzystania nie-
których zanieczyszczonych terenów zależą 
od stopnia tego zanieczyszczenia. Oznacza 
to, że im wyższe zanieczyszczenie tym wyższe 
koszty  jego neutralizacji lub usunięcia. Fakt 
ten znacznie ogranicza ich szanse rewitaliza-
cji. Z tej przyczyny skuteczne oczyszczenie 
terenu może przebiegać tylko w miejscach, 
gdzie dzięki atrakcyjności lokalizacji rynek jest 
w stanie ponieść ten koszt, ewentualnie jeśli 
dostępna jest pomoc publiczna. Rzetelna oce-
na zagrożeń środowiskowych może pomóc w 

ograniczeniu zagrożeń i zmniejszeniu niepla-
nowanych kosztów związanych z rehabilitacją 
terenu, co jednocześnie podnosi szanse reali-
zacji projektu. Na rysunku 6.4 pokazano sche-
mat rozwiązania ryzyka środowiskowego. 

Rys 6.4: Schemat rozwiązania ryzyka środowiskowego spowodowanego terenami 
zanieczyszczonymi ¹⁷.

¹⁷ Gasidło K. (1998): „Transformation Problems of postindustrial 
areas”, SUT Gliwice

Gospodarowanie gruntem

Kiedy grunt jest gruntem a kiedy niebezpiecz-
nym zanieczyszczeniem?

Najkorzystniejszą sytuacją jest, kiedy cały 
grunt (pozyskany podczas wykopów, likwida-
cji nasypów) jest ponownie wykorzystany na 
miejscu budowy. To samo można powiedzieć 
o innych materiałach pozyskanych podczas 
prac rozbiórkowych (gruz). Nie zawsze jest to 
niestety możliwe. Podczas planowania prac na 
terenach zdegradowanych, szczególnie tych 
większych lub przewidując duży zakres robót 
ziemnych należy zawsze uwzględnić i zapla-
nować właściwą gospodarkę gruntem. Może 
ona być także częścią prac dotyczących usu-
wania zanieczyszczeń.
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W niektórych krajach wywóz I składowanie 
gruntu są bardzo drogie, dodatkowo stoso-
wane są systemy pozwoleń które zmuszają 
deweloperów do zatrzymywania i ponowne-
go wykorzystania gruntu i innych materiałów 
budowlanych w miejscu inwestycji. W kon-
sekwencji tego zostały opracowane techniki 
oczyszczania gruntu w miejscu budowy, eks-
trakcji zanieczyszczeń a także techniki oczysz-
czania poza miejscem budowy z ponownym 
wbudowaniem już oczyszczonych materia-
łów.

Obrót nadmiarem gruntu oraz zanieczyszczo-
nym gruntem wymaga wcześniejszych uzgod-
nień, które mogą wpływać na całe założenia 
projektowe. W najbardziej zaawansowanych 
zadaniach przyszły projekt jest rozpatrywany 
w połączeniu z problemami neutralizacji za-
nieczyszczeń i gospodarowania gruntem. Po-
zwala to lokalizować najsilniej zanieczyszczo-
ne części w miejsca gdzie ma to najmniejsze 
znaczenie, gdzie jest najmniejsze prawdopo-
dobieństwo ich oddziaływań, w tym w szcze-
gólności na człowieka (pozostawienie ich pod 
posadzkami, pod parkingami). Koszt oczysz-
czenia lub usunięcia zanieczyszczonego grun-
tu z miejsca budowy może mieć bardzo silne 
znaczenie dla powodzenia finansowego pro-
jektu. Przemyślane decyzje w połączeniu ze 
stosowaniem nowoczesnych technik oczysz-
czania gruntu mogą znacząco obniżyć te 
koszty (zazwyczaj dzięki pozostawieniu zanie-
czyszczonego gruntu w miejscu inwestycji), 
dzięki temu rosną szanse powodzenia projek-
tów rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Unia Europejska obecnie ogranicza możliwo-
ści składowania zanieczyszczonych gruntów, 
zasadniczo dopuszczając tylko składowanie 
tych mas gruntu które są wolne od zanieczysz-
czeń. Przepisy narodowe interpretują te prze-
pisy w różny sposób, ze względu na różne ro-
zumienie pojęcia zanieczyszczonego gruntu .

Struktura geologiczna

Zakres zmian geologicznych zależy od rodza-
ju prowadzonej na danym terenie działalności 
przemysłowej. Ze względu na głębokość tych 
zmian można wyróżnić:
• Tereny na których nie zaszły żadne zmiany 

lub są one niewielkie. Związana z działalno-
ścią zabudowa na tych terenach jest niska, 
płytko posadowiona, nie były one miejscem 
składowania odpadów.

• Tereny o płytko zmienionej strukturze 
gruntu (do 5 metrów). Tereny po wybu-
rzonych obiektach przemysłowych, niskie 
zwałowiska lub płytkie wyrobiska. Nowe 
obiekty można posadawiać korzystając ze 
zwykłych metod fundamentowania (stopy, 
ławy fundamentowe).

• Tereny o głęboko zmienionej strukturze. 
Wysokie zwałowiska, składowiska (tzw. 
nasyp niekontrolowany). Posadowienie 
nowych obiektów wymaga metod specjal-
nych (wymiana gruntu, zagęszczanie, zbro-
jenie gruntu, palowanie).

Erozja, sedymentacja, siła sukcesji natural-
nej

Zazwyczaj erozja wpływa niekorzystnie na 
stan terenu poprzemysłowego. Silna erozja 
wywołana głównie czynnikami atmosferycz-
nymi destabilizuje hałdy i wyrobiska, utrudnia 
ukorzenienie roślin sprzyjając w ten sposób 
powstawaniu osuwisk. W przypadku obiek-
tów budowlanych erozja powoduje utratę ich 
wartości technicznej i użytkowej.

W pewnych przypadkach zjawisko erozji może 
korzystnie wpływać na szanse rewitalizacji. 
Spowodowany wpływem wody, wiatru i po-
wietrza rozpad skał sprzyja powstawaniu gle-
by, może przyczyniać się także do zwiększenia 
jej żyzności, co umożliwia rozwój roślinności. 
Oczywiście intensywna sukcesja naturalna 
jest korzystna, jeśli jest zgodna z planowanym 
sposobem przekształcenia, w innych przypad-
kach może utrudniać planowane prace.
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6.6.1 Wykorzystanie odpadów przemysło-
wych

Głównymi emitentami zanieczyszczeń na tere-
nach zurbanizowanych są przemysł górniczy, 
hutniczy i energetyczny. Odpady dostarczane 
przez te branże najczęściej składuje się na po-
wierzchni ziemi, jedynie nieco więcej niż poło-
wa z nich jest ponownie wykorzystywana.

Dzięki zróżnicowanemu składowi granulome-
trycznemu, mineralogicznemu i chemicznemu 
Wzajemne wykorzystanie różnych odpadów 
może przyśpieszyć i ulepszyć proces rekul-
tywacji. Dawki odpadów należy tak dobierać 
aby nie przekroczyć w rekultywowanym sub-
stracie ilości substancji mogących stanowić 
zagrożenie ekologiczne. Przykładowo:
• Odpady górnictwa węgla kamiennego 

można wykorzystać do rekultywacji zwało-
wisk hutnictwa żelaza i metali kolorowych, 
a także osadników popiołów energetycz-
nych. Należy jednocześnie unikać wyko-
rzystywania odpadów zawierających duże 
ilości metali ciężkich, szczególnie do po-
krywania osadników po flotacji rud cynku
i ołowiu.

• Muły węglowe mogą być zastosowane do 
rekultywacji zwałowisk odpadów skalnych 
i przeróbczych węgla kamiennego.

• Odpady energetyczne stanowią przydatny 
substrat do rekultywacji odpadów górnic-
twa węgla kamiennego (ograniczają wie-
trzenie pirytu).

6.6.2 Metody wzmacniania podłoża grunto-
wego

Tereny poprzemysłowe, w swej historii, czę-
sto były miejscem składowania różnego typu 
odpadów. Zdarza się, że z pozoru naturalnie 
zadrzewiony obszar pod kilkudziesięciocen-
tymetrową warstwą gleby kryje dawne zwa-
łowiska, śmietniska. Nieprzewidywalność 
uwarstwienia takiego podłoża, możliwość 
wystąpienia pustych przestrzenia, zazwyczaj 
niska nośność związana z niewielką konsoli-
dacją sprawiają, że posadowienie nowowzno-

szonych budynków na takich terenach bywa 
dość kłopotliwe. Aby zapewnić bezpieczne 
fundamentowanie konieczne staje się wzmoc-
nienie podłoża lub jego całkowita wymiana aż 
do gruntu rodzimego. Metody polepszania 
gruntu oprócz zwiększenia nośności mają tak-
że na celu redukcję osiadania, zmniejszenie 
wodoprzepuszczalności, zwiększenie odpor-
ności na obciążenia dynamiczne.

Wzmacnianie gruntu polega na zmniejszeniu 
objętości porów poprzez zagęszczenie lub ich 
wypełnienie specjalnym materiałem, osiąga 
się w ten sposób wzrost wytrzymałości i ściśli-
wości gruntu.

Wybierając metodę wzmacniania podłoża na-
leży uwzględnić następujące czynniki:
• związane z celem przedsięwzięcia wyma-

gane parametry nośności, sztywności, 
ściśliwości i przepuszczalności.

• charakterystykę morfologiczną terenu, 
wielkość terenu i potrzebną głębokość 
wzmocnienia, rodzaj gruntu i jego 
właściwości.

• dostępność materiałów potrzebnych do 
wzmocnienia,

• czas trwania robót oraz ich koszt,
• wpływ na środowisko.

Szczególnie spełnienie ostatniego warunku 
jest często zaniedbywane przy planowaniu 
metody wzmocnienia. Dotyczy to zarówno 
obszarów typu „greenfields”jak i„brownfields”.
Należy pamiętać, że jakakolwiek interwencja 
wgłębna w podłoże jest praktycznie nieod-
wracalna. Materiały wbudowywane w podłoże 
podlegają normom dotyczącym materiałów 
budowlanych, często są one znacznie mniej 
restrykcyjne niż normy dotyczące standar-
dów jakości gleby i ziemi. Inżynier budownic-
twa dokonując wyboru metody wzmocnienia 
powinien przeanalizować jej możliwe skutki 
(erozja, zmiana stosunków wodnych, zanie-
czyszczenie wód, oddziaływanie na sąsiednie 
budynki). 
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6.7 Zarządzanie projektem i podwykonaw-
stwo

Zarządzanie projektem na terenach zdegra-
dowanych zawiera znacznie więcej elemen-
tów, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem niż 
w przypadku zwykłego projektu, szczególnie 
gdy deweloper wraz z grupą podwładnych 
również odpowiadają za oczyszczenie miej-
sca. Jasno określone zadania na początku pro-
jektu pomagają jego realizatorom w podej-
mowaniu decyzji, postępowaniu z ryzykiem 
i w jego ograniczaniu. Główne zagrożenia 
zazwyczaj pojawiają się w pierwszych fazach 
realizacji projektu. Jest to obrót nieruchomo-
ściami, usuwanie zanieczyszczeń, planowanie. 
Większość obiektów na terenach zdegrado-
wanych to pozostałości przemysłu ciężkiego. 
Ze względów technologicznych te budynki 
mają zazwyczaj masywna konstrukcję, tródna 
do rozbiórki, czasami jest ona możliwa jedynie 
metodami wybuchowymi. Z przedstawionych 
względów inwestor prowadzący transforma-
cję powinien:
• zapewnić bezpieczne warunki pracy, szcze-

gólnie na obszarach zanieczyszczonych 
chemicznie,

• mieć pozwolenia i możliwości na składo-
wanie usuwanych z miejsca budowy zanie-
czyszczeń,

• zapewnić odpowiednie urządzenia do cięż-
kich prac wyburzeniowych,

• mieć doświadczenie i wiedzę na temat me-
tod wybuchowych.

Wybierz wykonawców bardzo ostrożnie. Pożą-
dana jest dodatkowa wiedza na temat obsza-
rów zdegradowanych. Postępowanie w czasie 
prac związanych z rewitalizacją wymaga do-
datkowego zrozumienia problemów związa-
nych z ich rozbudową, pomaga to ograniczyć 
ryzyka i oszczędzić część nakładów finanso-
wych

6.8 Audyt Due diligence

Plany zmian zazwyczaj podlegają lokalnemu 
planowi zagospodarowania terenu. Potrzeby 

społeczności lokalnej winny być wyrażone we 
wprowadzanych zmianach. 

Faza rozpoznania jest zazwyczaj pierwszym I 
najważniejszym krokiem w schemacie trans-
formacji. Silnie zurbanizowane regiony są za-
zwyczaj zapełnione obszarami zdegradowa-
nymi. Zasoby finanse instytucji państwowych
i prywatnych inwestorów nie pozwalają na 
rewitalizację wszystkich, z tego względu ko-
nieczna jest ich właściwa selekcja. W fazie roz-
poznania należy wykonać następujące czyn-
ności:
• wykonać klasyfikację przydatności terenu,
• jasno określić zagrożenia środowiskowe, 

ekonomiczne, społeczne i techniczne, 
• przeanalizować możliwości uniknięcia po-

tencjalnych zagrożeń, 
• określić możliwości przekształceń.

Audyt Due diligence powinien minimalizować 
ryzyka I inwestora przed odpowiedzialnością 
prawną związaną z wyceną nieruchomości 
I innymi elementami związanymi z transak-
cjami finansowymi, powinny stanowić źródło
wszystkich niezbędnych informacji zapewnia-
jących bezpieczeństwo prawne. Inwestor pro-
wadzący audyt powinien:
• mieć doświadczenie w prowadzeniu pro-

jektów przekształceń i wycen różnorod-
nych obiektów przemysłowych , 

• przejrzeć dostępne zapisy historyczne 
• prowadzić stały dziennik zawierający naj-

nowsze informacje, 
• czytać komentarze i analizy znanych eks-

pertów i władz, 
• zidentyfikować źródła zagrożeń środowi-

skowych, 
• zatrudnić i ocenić konsultanta środowisko-

wego, 
• przeprowadzić oględziny terenu,
• określić zasady zakupu ubezpieczeń od od-

powiedzialności finansowej oraz ubezpie-
czeń obiektów. 

• przewidywać i interpretować oceny środo-
wiska, 

• przewidzieć koszt i zakres prac związanych 
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z uprzątnięciem terenu, 
• określić właściwe techniki rewitalizacji.

RAMKA 5: Studium przypadku - Wałbrzych

W 2004 roku miasto Walbrzych ratyfikowało
„Miejscowy Program Rewitalizacji na okres 
2004-2006 oraz lata późniejsze.“. Program ten 
obejmuje mikroprogram „KOPALNIA („The 
Mine“), przeprowadzony w podziemiach mu-
zeum w kopalni Thorez, obiekcie który został 
zamknięty w 1996 a obecne został wciągnięty 
na listę terenów stanowiących spuściznę. Mi-
kroprogram obejmuje działania prowadzone 
przez różnych beneficjentów. Celem jest stwo-
rzenie (opracowanie, rozwiniecie i wypromo-
wanie) atrakcyjnego turystycznego miejsca 
opierając się wykorzystaniu wcześniejszej in-
frastruktury kopalni do nowych ekonomicz-
nych i społecznych funkcji.

Celem mikroprogramu KOPALNIA jest stwo-
rzenie możliwości zatrudnienie w sektorze 
turystycznym. Cel ten może zostać osiągnie 
ty poprzez rozwój firm budowlanych i re-
montowych (w celu przywrócenia budynków 
i sprzętu byłych kopalni jak również podzie-
mia kopalni do dobrego stanu techniczne-
go), zatrudnienie przewodników wycieczek 
i firm oferujących usługi przewodzenia oraz 
przewodników indywidualnych, budowanie 
kierownictwa, personelu ochrony, usługi ta-
kie jak sprzątanie, catering, siłownie oraz wy-
dawnictwa , producenci pamiątek (wyrobów 
ręcznie robionych, itp.), rozwój hoteli oraz in-
nych usług turystycznych – które to będą mia-
ły udział we wzroście miejscowej gospodarki 
oraz wzroście możliwości miasta. Byli górnicy 
którzy utracili pracę na skutek restrukturyzacji 
przemysłu będą mieli okazję do znalezienia 
nowego zatrudnienia. 

Mikroprogram obejmuje miedzy innymi  na-
stępujące działania: 

1) poprawa warunków technicznych oraz od-
nowa budynków stanowiących dziedzictwo, 
urządzeń oraz sprzętu kopalnianego jako czę-
ści Muzeum Przemysłu i Technologii.

2) udostępnienie kopalni turystom (zwłaszcza 
poprzez usunięcie tłumów zalewających tak 
zwaną Lisią Sztolnię) oraz stworzenie atrak-
cji turystycznych (wycieczki po korytarzach 
kopalni, przejażdżki wózkami węglowymi, 
wystawy urządzeń kopalnianych i sprzętu 
górniczego), stworzenie środowiska multime-
dialnego (np. jednoczesne brzmienie pracują-
cego sprzętu kopalnianego, pomieszczenia do 
wyświetlania filmów, pamiątki związane z ko-
palnią takie jak dokumentacja prowadzonych 
działań, zapisy akcji ratunkowych, biografie
górników).

3) Usunięcie wszystkich stalowych elemen-
tów korytarzy (szyn, wagonów, itp.) z szybów 
górniczych w celu wyeliminowania zanie-
czyszczenia środowiska. Po wykonaniu tego 
instalacja wodno-kanalizacyjna może zostać 
wykorzystana przez Wałbrzyski wodociąg. 

4) Rozwój infrastruktury kulturalnej i tury-
stycznej – pomieszczenia wystawowe, sale 
koncertowe, kina, kawiarnie, biblioteki, re-
stauracje, muzea, toalety, parkingi oraz sklepy 
z pamiątkami. 

5) Rozwój infrastruktury społecznej – stwo-
rzenie miejsc dla organizacji pozarządowych 
(stowarzyszeń, klubów młodzieżowych, klu-
bów studenckich) oraz centrów kultury (za-
adoptowanie części pomieszczeń istniejących 
na cele pracowni artystycznych oraz pracowni 
rozwijających różne hobby itd.). 

6) Rozwój infrastruktury edukacyjnej – po-
mieszczenia na różnego rodzaju zajęcia i 
wykłady przeznaczone dla dzieci szkolnych, 
studentów oraz dorosłych pragnących uczęsz-
czać na kursy pozwalające im zdobyć nowe 
kwalifikacje i umiejętności.  

7) Zaadaptowanie wnętrz oraz stworzenie stu-
dia nagrań muzyki oraz biblioteki publicznej 
jak również publicznej sali internetowej. 

8) Promowanie turystyki biznesowej – za-
adoptowanie wnętrz na potrzeby Sali konfe-
rencyjnych, restauracji, centrów handlowych, 
centrów usługowych, toalet oraz parkingów. 
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7. Ekonomiczne aspekty regeneracji 
terenów zdegradowanych (autor 
rozdziału Dr. Paul Nathanail) 
Rozdział ten oparty jest na wynikach progra-
mu CABERNET w okresie 2002–2005. CABER-
NET podtrzymuje podejście wielu członków 
projektu do trwałej odnowy terenbów zde-
gradowanych a w celu uzyskania bieżących 
informacji zainteresowanych kierujemy pod 
adres strony www.cabernet.org.uk.

Jedną z głównych sił napędowych regeneracji 
terenów zdegradowanych jest rentowność/
zdolność utrzymania się poszczególnych te-
renów. Wpływ na to może mieć wiele różnych 
czynników które w miarę upływu czasu mogą 
ulec znacznej zmianie. Na ekonomiczny status 
terenu mogą wpłynąć: 
• Pośredni jak również bezpośredni koszt re-

generacji, 
• Przewidywane dochody/ zwroty z terenu 
• Rodzaj finansowania i związane z nim ryzy-

ka finansowe
• Państwowe i lokalne podatki i ich dostrze-

galne ryzyko wahań 
• Wszelkie porozumienia w sprawie rozwoju 

pomiędzy właścicielem a / lub władzami 
samorządowymi miasta i deweloperem 

Koncepcyjne modele pobudzają koncepcyj-
ne myślenie w odniesieniu do procesu rege-
neracji terenów zdegradowanych i pomagają 
rozwinąć sposób podejmowania decyzji do-
tyczących poszczególnych terenów. Poprzez 
zdobyte doświadczenie w zakresie rozwoju i  
analizy  szeregu już wypracowanych modeli 
koncepcyjnych CABERNET mógł w znacznym 
stopniu  wspomóc tworzenie polityki pań-
stwowej. Modele te zostały szeroko wyko-
rzystane przez CABERNET w jego działaniach 
propagujących które przyniosły godne uwagi 
i pozytywne efekty.

Użycie modelu koncepcyjnego do scharak-
teryzowania różnych rodzajów terenów w 
kategoriach ich rentowności ekonomicznej i 
podkreślenie w jaki sposób status może ulec 

Poprzez udostępnianie zaadoptowanej infra-
struktury organizacjom pozarządowym oraz 
instytucją kulturalnym I artystycznym możli-
we będzie :

1) Organizowanie różnych regionalnych uro-
czystości i festiwali prezentujących prace za-
nikających już zawodów – na przykład ciężką I 
niebezpieczną pracę górników w celu promo-
wania idei ochrony dziedzictwa technicznego 
oraz rozwoju turystyki przemysłowej.  

2) Organizowanie stałych wystaw prezentu-
jących historię miasta  Walbrzych  jako mia-
sta przemysłowego (górnictwo, wyrób szkła i 
porcelany, produkcja pociągów i tramwajów, 
strefy ekonomiczne, itd.) jak również organizo-
wanie wystaw czasowych, konferencji I semi-
nartów oraz targów takich jak targi antyków.   

Ostateczna koncepcja mikroprogramu „KO-
PALNIA“ będzie realizowana jako przedsię-
wzięcie wspólne pomiędzy instytucjami kul-
turalnymi jako część procesu rozwoju branży 
turystycznej - „Traktat Walbrzyski“ – dla miasta 
Walbrzych.

Beneficjentami programu będą, między inny-
mi, Gmina Walbrzych oraz organizacje poza-
rządowe. 

Działania związane z infrastruktura są finan-
sowane przez: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (ERDF) oraz projekty społeczne 
Europejskiego Funduszu społecznego (ESF). 
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zmianie opierając się na zmianach lokalizacji, 
kosztach ulepszenia terenu oraz innych wa-
runkach ekonomicznych, może pomóc twór-
com polityki określić strategie które mogą 
poprawić rentowność ekonomiczną i status 

terenów. Różnego rodzaju projekty zajmują-
ce się regeneracją terenów zdegradowanych 
przedstawiają ich status ekonomiczny który 
może zostać zilustrowany za pomocą rys.7.1. 

Rys. 7.1: Ekonomiczne składniki Modelu  A-B-C (według CABERNET 2005)

Model koncepcyjny CABERNET ABC określa 
trzy rodzaje terenów zgodnie z ich statutem 
ekonomicznym ( według na przykład kosz-
tów regeneracji, wartości gruntów, itd.) Tereny 
zostały podzielone na :
• Tereny kategorii A – są to tereny bardzo 

rentowne ekonomicznie a projekty rozwo-
ju są prowadzone z funduszy prywatnych 

• Tereny kategorii B  –  tereny te są określone 
jako tereny na granicy opłacalności. Pro-
jekty takei sa finansowane zwykle dzieki
współpracy publiczno-prywatnej 

• Tereny kategorii C – Nie są w takim stanie w 
którym ich regeneracja mogłaby się opłacać. 
Regeneracja tych terenów jest uzależniona 
od faktu że są one reprezentowane głównie 
przez  sektor publiczny lub od kierowanych 
przez władze samorządowe miasta projek-
tów których rentowność ekonomiczna jest 
bardzo mała.  Aby pobudzać regenerację 
tych terenów potrzebne są fundusze pub-
liczne lub konkretne instrumenty prawne 
(np. bodziec podatkowy)

Model A-B-C czynnki napędzające finanso-
wanie regenaracji terenów zdegradowanych. 
Model koncepcyjny może zostać użyty do po-
mocy instytucjom odpowiedzialnym za roz-
wój i inwestycje regionalne pozwalając im w 
ten sposób określić strategie zajmowania się 
różnymi typami terenów zdegradowanych. 
Przez określenie typu terenu lub rozważenie 
czynników mających wpływ na zmianę kate-

Land Value (After Reclamation)

Potentional development sites
B: Public-private parntership

Reserve Sites
C: Public-driven projects

Self-developing Sites
A: Private-driven projects

Land Value (After Reclamation)

Reclamation Costs

Rys 7.2:: Model A-B-C  (według CABERNET 2005)
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gorii terenu tj. czy jest to teren kategorii A, B 
czy C, zarówno publiczne jak i prywatne in-
stytucje mogą zbadać możliwości interwencji 
oraz strategie regeneracji. Użycie podejścia 
koncepcyjnego do analizy czynników mają-
cych wpływ na zmianę kategorii terenu, na 
przykład z kategorii B na teren kategorii A, 
może doprowadzić do rozwoju strategii cha-
rakterystycznych dla określonego rodzaju te-
renów co również może być korzystne. Liczne 
władze samorządowe miast stosują takie ka-
tegorie do przeglądu strategii ich lokalnych 
terenów zdegradowanych i stworzenia niefor-
malnych spisów  regionalnych terenów zde-
gradowanych

Polityka i Przepisy

CABERNET zwrócił uwagę na to że rewitaliza-
cja rosnącej liczby terenów zdegradowanych 
w Europie jest istotną częścią trwałej popra-
wy europejskiej konkurencyjności na świecie.  
Określony zasięg terenów zdegradowanych 
jest potrzebny w ukazujących się strategiach 
tematycznych wspólnoty Europejskiej i innych 
inicjatywach polityki aby poprawić równowa-
gę a przez to europejską konkurencyjność. 

Wyspecjalizowane  Agencje zajmujące się re-
generacja mogą potencjalnie zaoferować sze-
reg korzyści z  dostarczenia trwałych rozwią-
zań dla problemu terenów zdegradowanych. 
CABERNET wierzy ze ważna jest  krytyczna 
ocena roli wyspecjalizowanych agencji w 
celu lepszego zrozumienia ich potencjalnego 
wpływu

Lokalne władze rządowe odgrywają kluczową 
rolę w regeneracji I rozwoju miasta. Wyzna-
czają one granice działaniom na rzecz rozwoju 
za pomocą lokalnych regulacji w zakresie pla-
nowania, planów strefowych i przeznaczenia  
terenu przez które hamowana  jest bezładna 
zabudowa miejska.   Odgrywają one również 
aktywną rolę w  promowaniu miejskiej rege-
neracji poprzez zapewnienie podstaw praw-
nych  i zasobów które mogą doprowadzić 

do regeneracji terenów zdegradowanych w 
całej Europie. Wypełniając to zadania, lokal-
ne władze rządowe, musza zjednoczyć się z 
sąsiadującymi społecznościami zarówno na 
poziomie regionalnym jak i państwowym oraz 
europejskim. Strategiczne podejście charak-
terystyczne dla terenów zdegradowanych jest 
potrzebne w celu regeneracji na poziomie lo-
kalnych władz rządowych. Stworzenie polityki 
terenów zdegradowanych na poziomie pań-
stwowym nie wyeliminuje terenów zdegra-
dowanych bez aktywnego udziału lokalnych 
władz samorządowych. Strategie dotyczące 
terenów zdegradowanych są  wyraźnie zwią-
zane z miejskim planowaniem i strategiami 
rozwojui i dlatego są one  odpowiedzialnością 
lokalnych władz samorządowych. Bez miej-
scowego czynnika w jakiejkolwiek strategii 
dotyczącej terenów zdegradowanych pań-
stwowe plany regeneracji koncentrują się na 
samych terenach bez analizy szerszego wpły-
wu interwencji dotyczącej całego otoczenia. 
Strategie miejskiej odnowy musza opierac się 
na wiarygodnych danych a lokalne władze sa-
morządowe SA uważane za najlepszy poziom 
na którym takie dane powinny być zbierane. 

Rozwój terenów zdegradowanych odpowiada 
ilości kluczowych dziedzin polityki takich jak:  
polityka regionalna, transport, ochrona grun-
tów, rozwój ekonomiczny oraz środowisko. W 
kilkunastu z tych dziedzin przepisy oraz poli-
tyka są już dostatecznie dobrze wykształcone 
podczas gdy w innych jeszcze raczkują. Waż-
ne jest aby określić gdzie stworzone zostały 
istniejące powiązania oraz rozpoznać tereny 
podlegające dalszemu możliwemu rozwojo-
wi. Ponowny rozwój terenów zdegradowa-
nych wyraźnie dobrze pokrywa się z kilkoma 
trwałymi strategiami Unii Europejskiej two-
rząc powiązania polityki oraz wypełniając lukę 
między unijnymi, regionalnymi i miejskimi po-
ziomem państw członkowskich. 

CABERNET wyciągnął liczne wnioski doty-
czące aspektów ekonomicznych regeneracji 
terenów zdegradowanych. Znaczna część te-
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renów zdegradowanych nie jest komercyjnie 
rentowna w najbliższej możliwej do przewi-
dzenian przyszłości (tereny kategorii C). Takie 
ustawicznie słabo wykorzystywane tereny 
mają zwykle negatywny wpływ na równo-
wagę włącznie z konkurencyjnością europej-
skich regionów i miast.  CABERNET wierzy iż 
fundusze pochodzące z Unii Europejskiej oraz 
Państw Członkowskich są konieczne i powin-
ny zostać wykorzystane do przywrócenia tere-
nom  nierentownym korzystnego sposobu za-
gospodarowania. (np. za pomocą trwałych lub 
przejściowych słabo nasilonych działań) Luka 
kosztów-wartość zapobiega rozwojowi i rege-
neracji wielu marginalnych komercyjnie nie 
rentownych terenów zdegradowanych ( tere-
ny kategorii B) na obszarze całego terytorium 
Europy. Polityka konkurencyjności Unii Euro-
pejskiej osiągnęła nie zamierzony efekt ogra-
niczenia zdolności państw członkowskich do 
rozwinięcia publiczno-prywatnego partner-
stwa na rzecz ułatwienia regeneracji komer-
cyjnie nierentownych terenów odwrotnie niż 
wtedy gdy partnerem reprezentującym sektor 
prywatny jest SMA a/lub teren zlokalizowany 
jest w  regionie objętym pomocą. CABERNET 
wierzy w skuteczne publiczno-prywatne part-
nerstwo zawiązane po to by wypełnić lukę 
kosztów-wartość, która często powstrzymuje 
rozwój i regenerację wielu marginalnych ko-
mercyjnie nie rentownych terenów zdegra-
dowanych, powinno być zwolnione z polityki 
konkurencyjności Unii Europejskiej.

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Zarządzanie ryzykiem finansowym obejmu-
je ryzyko redukcji, redukcję strat lub pewne 
kombinacje (Finnamore et al. 2002).Redukcje 
ryzyka można osiągnąć poprzez uniknika-
nie ryzyka bądź też jego kontrolę. Pozostałe 
poziomy ryzyka mogą zostać sfinansowane
przez ubezpieczenia, monopolizację, gwaran-
cje i inne instrumenty finansowe ograniczone-
go ryzyka. Transfer ryzyka powinien starać się 
zapewnić że odpowiedzialność nie wraca do 

przekazującego w przypadku gdy beneficjent
staję się niewypłacalny. Zwykle stosowane są 
pewne kombinacje techniczne w celu zapew-
nienia 100% pokrycia odpowiedzialności.
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8. Aspekty  dotyczące nieruchomości 
(autor rozdziału Dr. Paul Nathanail)

Cel nauczania  – ‘dostarczenie podstawowych 
informacji’

Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz świa-
dom następujących rzeczy:
o Celem tego rozdziału jest rozwinięcie świa-

domości na temat aspektów dotyczących 
nieruchomości mających znaczenie dla in-
żynierów w procesie regeneracji terenów 
zdegradowanych Regeneracja ma miejsce 
w kilku stopniach – od indywidualnych 
działek do całych sąsiedztw. Plan general-
ny obejmuje zarówno proces analizy oraz 
strategie przygotowawcze jak również 
propozycje potrzebne do zaplanowania 
głównej zmiany na określonym obszarze 
fizycznym. ‘Generalne plany przetrzenny’
określaja propozycje budynków, przestrze-
ni, strategie ruchu I wykorzystania terenu w 
trzech różnych wymiarach  oraz połączenie 
tych propozycji ze strategia przekazania  
(Urban Task Force, ODPM 1999).    General-
ne plany przestrzenne są wspierane przez 
dokumenty finansowe, ekonomiczne oraz
dokumenty polityki społecznej jak również 
mechanizmy przekazania bez których pla-
ny przestrzenne mają małe znaczenie bądź 
też małe jest prawdopodobieństwo ich 
skutecznego wprowadzenia¹⁸

o Inżynierowie odgrywają niewielką co nie-
znaczny że nieistotną rolę w planowaniu 
generalnym. Aspekty inżynierii - możliwo-
ści  i ograniczenia  mogą mieć wpływ na 
koszt różnych opcji. Oczywiście ostateczna 
decyzja o dopuszczalności różnych kosz-
tów należy do klienta lub podmiotu finan-
sującego. ¹⁹, ²⁰

o Plany generalne są wymagane tylko tam 

¹⁸ (CABE 2004).
¹⁹ CABE. 2004. Creating successful masterplans. CABE
²⁰ Rogers, Richard (Lord Rogers of Riverside) (1999) & Office of the
Deputy Prime Minister, Towards an Urban Renaissance, ODPM, London 

gdzie skala zmiany jest istotna a obszar 
podlegający zmianie jest zajmowany przez 
więcej niż kilka budynków. Plany generalne 
moga być określone jako zaawansowany 
‘model’ który:

• Pokazuje w jaki sposób maja być połączone 
ulice, skwerki, otwarte przestrzenie otwar-
te w danym sąsiedztwie.

• Definiuje wysokość, masę i wielkość bryły
budynków

• Przedstawia sugerowaną relację  między 
budynkami a przestrzeniami publicznymi 

• Określa rozkład działalności i zastosowań 
możliwych na danym terenie

• Przedstawia sieć połączeń komunikacyj-
nych dla ludzi poruszających się pieszo, na 
rowerach, samochodami lub transportem 
publicznym oraz pojazdami usługowymi i 
śmieciarkami. 

• Określić podstawy dostarczania innych ele-
mentów infrastruktury takich jak zakłady 
użyteczności publicznej/urządzenia 

• Łączy fizyczną formę społeczno-ekono-
miczną i kontekst kulturalny oraz interesy 
uczestników projektu. 

• Pozwala zrozumieć jak dobrze zintegrowa-
ne jest nowe sąsiedztwo miejskie z miej-
skim otoczeniem i środowiskiem natural-
nym.

8.1 Czym jest teren?
• Teren – grunt, ziemia, teren, stały ląd. Teren 

rozpościera się poza powierzchnię w prze-
strzeń ziemi. Powierzchnia ziemi rozciąga 
się w dół centrum ziemi i w górę nieskoń-
czenie  w przestrzeń (www.co.saint-croix.
wi.us/Departments/RegisterOfDeeds/defi-
nitions.htm).

• Massachussetts (http://www.massrelaw.
org/glossary/r.htm) uważa teren za poję-
cie ogólne które obejmuje grunty i takie 
elementy natury stałej jak drzewa, uprawy, 
ropę i złoża mineralne w gruncie poza spe-
cjalnie wyłączonymi.  

o Teren i cokolwiek co jest do terenu przy-
twierdzone na stałe jak na przykład bu-
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dynki, ogrodzenia urządzenia należące do 
budynków  takie jak oświetlenie, Instalacje 
wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie i inne 
rzeczy które mogłyby stanowić mienie oso-
biste chociaż w niektórych krajach  doko-
nać można dokładnego rozróżnienia

o Może odnosić sie do praw  w zakresie nieru-
chomości jak również do samego mienia.

• Ekonomiści definiują teren obejmując
wszystkie naturalnie występujące zasoby 
takie jak położenie geograficzne, złoża mi-
neralne, a nawet porcje elektromagnetycz-
nego spektrum. Teren/grunt jest jednym z 
trzech funkcji produkcje z której pozostałe 
dwie to praca i kapitał. 

8.2 Kto kontroluje to co dzieje sie z terenem?
• Koncept terenu jest blisko spokrewniony z 

prawami różnych stron do kontrolowania 
tego co dzieje się z terenem. W niektórych 
domenach prawnych teren/grunt  jest uży-
wany jako odpowiednik nieruchomości – w 
sensie budynków, infrastruktury i usług. 
Często występuje także element zabu-
dowany sztuczny albo ten wprowadzony 
przez człowieka.

• Właścicielom przyznano pewne przywileje 
w stosunku do gruntów. 

• Poprzedni właściciele mogą ograniczać 
przywileje przyszłych właścicieli poprzez 

włączanie pisemnych zobowiązań finanso-
wych w akta własności nieruchomości.  

• Najemcy/dzierżawcy mają kontrolę nad te-
renem do takiego stopnia na jaki pozwala 
im właściciel terenu. W niektórych przy-
padkach dzierżawca bez takiego pozwole-
nia może również pozyskać przywileje.  

• Władze rządowe  I inne organy ustanowiły 
ciała nadzorujące do kontrolowania tego 
co dzieje się z gruntami aby zapobiegać 
zmieszczeniu, chronić wartościowe cechy 
i naprawiać bądź też zapewnić naprawę 
wszelkich zniszczeń jakie mogą się pojawić. 
Przepisy środowiskowe regulują wpływ te-
renu i działalności na nim odbywających 
się na środowisko – powietrze, wodę, eko-
systemy i być może zdrowie ludzkie. Kultu-
rowe i naturalne dziedzictwo może mieć 
znaczenie lokalne, regionalne, narodowe i 
globalne. Właściciele ziemi są zobowiązani 
do ochrony pewnego dziedzictwa. Syste-
my planowania wykorzystania terenu kon-
trolują to co się z nim dzieje. W niektórych 
dziedzinach pewne działania mogą mieć 
miejsce bez uciekania się do organów pla-
nujących. Kontrola budownictwa reguluje 
w jaki sposób ma zostać przeprowadzona 
rozbudowa na którą zostało wydane po-
zwolenie. 

• Banki, kredytodawy, ubezpieczyciele mogą 
molegać na wartości gruntów bedącej za-
bezpieczeniem ich finansowego wsparcia.

• Prawo do wydobywania minerałów znaj-
dujących się pod terenem nie koniecznie 
należy do właściciela. Może ono należeć 
do Państwa lub poewnych jednostek. Na 
przykład w Wielkiej Brytani rudy metali 
szlachetnych należą do Korony. Przywilej 
pobierania wody jest zwykle kontrolowany 
aby zapobiegać niekorzystnemu wpływo-
wi formacji wodonośnych lub  organom 
mającym związek z wodami powierzchnio-
wymi.

Tabla 20: kontrola terenu/gruntów

Właściciel

Poprzedni właściciel

Najemca/Dzierżawca

Ciało nadzorujące(środowisko, dziedzictwo, wykorzystanie 
terenu, rozwój zabudowy)

Banki, kredytodawy, ubezpieczyciele

Właściciel praw górniczych

Państwo 

Korona (w Wielkiej Brytani posiada zloto)

Posiadacz koncesji (abstrakcja wód podziemnych)

Sąsiedzi
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8.3 Na kogo ma wpływ to co dzieje się na 
terenie?
• Tak samo jak ci którzy mogą kontrolować 

lub przynajmniej wywierać wpływ na grun-
ty, inni mogą podlegać wpływowi tego co 
się z nimi dzieje.

• Regeneracja terenu może mieć pozytywny 
wpływ na tereny sąsiednie Walory wizualne 
mogą ulec poprawie. Stworzone mogą zo-
stać nowe miejsca pracy.  Dostępna stanie 
się nowa infrastruktura. Regeneracja może 
mieć również negatywny wpływ – wzrost 
cen terenów pod zabudowe mieszkanio-
wą sprawi że stana się one niedostępne. 
Wzrośnie natężenie korków drogowych. 
Infrastruktura zostanie przeciażona a wy-
dajność lokalnych usług takich jak szkoły i 
opieka medyczna zostanie przekroczona.

• Ogół społeczeństwa również zostanie do-
tkniety. Lokalne fundusze mogly zostać 
wykorzystane na wsparcie lokalnej rege-
neracji. Fundusze te mogły zostac wydane 
– lub lepiej zainwestowane – gdziekolwiek 
indziej. Korzyści osiągnięte poprzez wzrost 
wpływów z podatków, zredukowany wskaź-
nik przestępczości bądź poprawa jakości 
życia mogą wypływać z dużych projektów 
w zakresie regeneracji. 

8.4 Kto ma wpływ na to co sie dzieje?
• Rodział zajmuje się udziałem obywateli w 

procesie podejmowania decyzji.  W niektó-
rych krajach istnieje wieloletnia tradycja 
dotycząca publicznej konsultacji i zaanga-
żowania. Skuteczność takich tradycji i ta-
kiego publicznego udziału jest niekoniecz-
nie wysoka. Proces konsultacji może objąć 
zaledwie przejście od wniosków skończyw-
szy na wcześniej określonych wynikach. 
Zdolność poszczególnych obywateli do 
dostrzegania większego pożytku jest kwe-
stią otwarta na dyskusję  Procesy wielkiego 
zaangażowania publicznego z pewnościa 
spowalniaja proces podejmowania decy-
zji ale to czy chronią one przed podjęciem 
złych decyzji czy też poprawiają te dobre 
nie zostało udowodnione. 

• Wprowadzenie w błąd bądź też celowa dez-
informacja  modą mieć zbytnio negatywny 
wpływ. Dyskrecja jest również dobrym spo-
sobem na to by rozsiewać pogłoski i speku-
lacje.

8.5 Jakie są ograniczenia w stosunku do 
zagospodarowania terenów pod ponowną        
zabudowę?
• Richard Floridat twierdzi być może że nie-

dostateczna twórczość I innowacja są głów-
nym ograniczeniem.  Jednakże ta dziedzina 
bada ograniczenia w stosunku do wykorzy-
stania terenu. Większość tych ograniczeń 
odnosi się do rozwoju wykorzystywania 
wszystkich gruntów a nie tylko terenów 
zdegradowanych. W pewnych przypad-
kach można by się spierać o to czy koniecz-
ność regeneracji terenów zdegradowanych 
podwoiła się wraz z chęcią ograniczenia 
rozwoju na terenach zielonych/niezabu-
dowanych stąd też ograniczenie bezładnej 
zabudowy miejskiej powinno w efekcie 
rozluźnić niektóre z tych ograniczeń lub 
przenieść taki rodzaj zabudowy na tereny 
zdegradowane.  Można by również dysku-
tować o tym czy niektóre ograniczenia po-
winny zostać zaostrzone w stosunku do te-
renów zielonych/ niezagospodarowanych

• Wiele praw ogranicza możliwości wykorzy-
stania terenu ze względu na ego lokaliza-
cję,  poprzedni sposób wykorzystania , są-
siadów.   

• Akta własności nadające prawo własności 
terenu mogą wykluczać pewne sposoby 
wykorzystania terenu bądź też wymagać 
tylko pewnych rodzajów zagospodarowa-
nia. Akta własności nieruchomości mieszka-
niowych często na przykład nie dopuszcza-
ją do wykorzystania terenu pod działalność 
gospodarczą.   

• Dzierżawcy terenu będą zobowiązani wa-
runkami umowy  na mocy której zajmują 
teren. Dzierżawy zawierają mechanizm któ-
ry zarówno ogranicza jak i rozszerza odpo-
wiedzialność napływających dzierżawców. 



80

Rozdział 8

Dzierżawy powierzchniowe na przykład 
ograniczają prawa i obowiązki dzierżawców 
do budynków powyżej pewnego poziomu 
powierzchni – niech to będzie podstawa 
fundamentów lub jakaś dowolną, bardzo 
płytka, głębokość, poniżej powierzchni.  
Klauzule dotyczące napraw w przypadku 
dzierżaw wymagają od dzierżawców na-
prawy wszelkich wyrządzonych przez nich 
zniszczeń. Bardziej rygorystyczne formy 
takich klauzul mogą domagać się od dzier-
żawców naprawy wszelkich zniszczeń wy-
krytych w czasie zajmowania terenu przez 
dzierżawców nawet jeśli nie spowodowali 
oni  tych zniszczeń. Skażenie historyczne 
mogłoby być formą takiego ukrytego znisz-
czenia które, nie podejrzewający niczego, 
dzierżawca musiałby ostatecznie ‘napra-
wić’.  

• Prawa innych stanowią ograniczneia. Może 
to naprzykład obowiązywać sąsiadów któ-
rzy maja prawo do ograniczonego pozio-
mu hałasu, do przejścia po części terenu 
abyt dostać się na swój własny teren lub do 
wiedzy na temat charakteru utrzymywane-
go obszaru. 

• Plany przestrzennego zagospodarowania 
terenu istnieją na różnej skali. Określaja 
one jaki rodzaj zastosowania terenu będzie 
dopuszczony przez władze nadzorujące na 
rożnych  obszarach terenu podlegającego 
ich kompetencji. Właściele ziem - tak samo 
jak oczywiście ktokolwiek inny -  zwykle 
mają okazję skomentować a przez to mieś 
wpływ na plany zanim zostają one ‘przyję-
te’. Czynniki środowiskowe takie jak zale-
wanie lub sejsmiczność są zwykle ujęte w 
takich planach. Takie czynniki oczywiście 
ograniczają niektóre wykorzystania terenu  
a innych zabraniają całkowicie.

• Dziedzictwo kulturowe i naturalne może 
rozwinąć sie na terench zdegradowanych. 
Dziedzictwem kulturowym mogą być same 
opuszczone ruiny budynków – szyby górni-
cze, kominy, piece ceramiczne. Dziedzictwo 
naturalne w postaci rzadkich roślin, zwie-

rząt i w rzeczy samej całych siedlisk może 
rozwinąć się w wyniku wcześniejszej dzia-
łalności  przemysłowej na danym terenie. 
Balderton Landfill w hrabstwie Nottingham
jest domem dla wielu rzadkich gatunków 
orchidei gdyż znajdujące się tam odpady 
maja wysokie pH dzięki któremu te wrażli-
we rośliny tak dobrze się rozwijają.  Wigan, 
iw północno-zachodniej Anglii posiada kil-
ka terenów stanowiących obszar Specjal-
nego Zainteresowania Naukowego (SSSI) 
a są zalane górnicze niecki obniżeniowej 
będące wynikiem zawalenia warstwy góro-
tworu w miejscu eksploatacji górniczej.

• Właściciele ziem są zobowiazani  do opie-
kowania się wobec swoich sąsiadów i ludzi 
mieszkających na tym terenie. W Wielkiej 
Brytanii Obowiązek ten rozszerzony jest o 
zapis o lateralnym wsparciu terenu sąsiada 
i zapewnieniu bezpieczeństwa wszytym 
którzy wchodzą na teren – czy to za pozwo-
leniem czy bez niego.

• Umowy określają warunki dla każdej ze 
stron umowy. Ograniczja one zarówno pra-
wa jak i obowiązki stron. W Wielkiej Brytanii 
waruki kontrktowe kontrolowane są przez 
prawo. Pewne wymagania nawet jesli na-
wiazua do dobrowolności moga zostać 
uznane za bezprawne i prze to nieważne. 

8.6 Informacja 
• Mówi sie iż na wartość nieruchomości 

wpływ maja trzy czynniki – lokalizacja, lo-
kalizacja i jeszcze raz lokalizacja. Nie chcąc 
przeczyć temu truizmowi można również 
dodać iż osoba bądź też organizacja będzie 
dokonywać oceny tego czy chce posiadać 
lub zajmować dany terenie na podstawie 
dostępnych informacji na temat tego tere-
nu.  

• Informacja o zagospodarowaniu dla poten-
cjalnego inwestora, dzierżawcy lub dewe-
lopera  obejmuje : 

o Bieżące formalne i nieformalne sprawy do-
tyczące terenu

o Poprzednie/dawne kwestie dotyczące tere-
nu
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o Miejsce w planie zagospodarowania prze-
strzennego

o Dostępną infrastrukturę, urządzenia I usłu-
gi

o Warunki lokalnego rynku nieruchomości
o Kontekst środowiskowy
o Historie nadzoru pozwoleń I egzekwowa-

nia działań
o Zapisy o podjętych działaniach napraw-

czych  
• Różne prawa państwowe I inicjatywy za-

proponowane przez Wspólnotę Europejską 
WE oferują potencjalnym kupcom/ dzier-
żawcom prawo do pewnej informacji na te-
mat nieruchomości której zakup/dzierżawę 
rozważają.  
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9. Finansowanie ponownego 
rozwoju terenów zdegradowanych 
(autor rozdziału Dr. Paul  Nathanail) 

Cel nauczania  – ‘dostarczenie podstawowych 
informacji’

Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz świa-
dom następujących rzeczy:
o Regeneracja terenów zdegradowanych nie 

jest Tania! Fundusze zwykle pochodza z 
różnych źródeł na różnych etapach procesu 
regeneracji. Oczekiwania fundatorów róż-
niąsię jednakże oczekiwany jest zwrot wy-
datków – czy to finansowy, czy społeczny,
czy środowiskowy czy wreszcie polityczny

o Inwestorzy finansowi sektora prywatnego
idealistycznie pragną małego ryzyka I wy-
sokiego tempa zwrotu. Związek miedzy 
tymi dwoma czynnikami – i sposób w jaki 
SA one postrzegane – dyktuje jaka będzie 
dostępność funduszy i stopień kontro-
li jaka fundator spodziewa się mieć nad 
projektemCelem tego rodzialu jest rozwój 
świadomości na temat aspektów finanso-
wych istotnych dla inżynierów w przypad-
ku regenaracji terenów zdegradowanych. 
Kto płaci; Komu sie płaci i  co?; o korzysta?; 
Kto ponosi ryzyko?; 

o Jest kilkanaście form finansowania:
o Inwestycje – czy to wysokiego czy niskiego 

ryzyka
o Pożyczki
o Grant/ Pomoc (Charytatywna) w formie 

funduszy strukturalnych Wspólnoty Euro-
pejskiej, funduszy państwowych lub regio-
nalnych.

o Hybrydy –  kombinacje powyższych.

9.1 Zwykłe pożyczki bankowe
• Banki pożyczają pieniądze na określone cele 

w zamian za spłatę pożyczki plus dodatko-
we odsetki. Fundusze banku są zwykle za-
bezpieczone  poprzez udział w wartości 
jakiejś formy zabezpieczenia. W przypadku 
kiedy pożyczka nie zostanie spłacona, za-

bezpieczenie to staje się własnością banku 
który może zrealizować jej wartość i odzy-
skać swoje pieniądze. Grunt jest powszech-
nie używaną formą zabezpieczenia.  

• Pożyczki bez zabezpieczenia są rzadkością, 
związane są z wyższa stopa oprocentowa-
nia i będą podlegać ścisłym kontrolom w 
celu zapewnienia terminowych spłat.

• Stopa oprocentowania pożyczek zabezpie-
czonych I niezabezpieczonych zależeć bę-
dzie od kilku czynników: 

a. Zabezpieczenie – im bardziej prawdo-
podobne jest to że pożyczający dostanie 
zwrot przynajmniej swojego kapitału tym 
mniejsze jest oprocentowanie odsetek

b. Zdolność kredytowa – im lepszy jest zapis 
spłat pożyczek wziętych przez organizacje 
tym łatwiej będzie uzyskać fundusze I tym 
niższe będą odsetki spłat.

c. Gospodarka – warunki ekonomiczne w re-
gionie, kraju I globalnie będą miały wpływ 
na łatwość uzyskiwania funduszy i wysoko-
ści odsetek do spłacenia.  

d. Zasady – niektórzy pożyczający będą sto-
sować zasady etyczne oraz stosować filtry
odpowiedzialności w celu uniknięcia finan-
sowania projektów nie do zaakceptowania 
bądź tez pobudzić finansowanie projektów
pożądanych. Przykłady projektów pożą-
danych obejmują budownictwo socjalne, 
niektóre typy infrastruktury transportowej 
bądź też formy budowli przyjazne środowi-
sku

9.2 Kapitał wysokiego ryzyka – czas to pie-
niądz
• Za wyższe oprocentowanie spłaty , niektó-

rzy inwestorzy są chętni przyjąć niski po-
ziom lub żadne zabezpieczenie. Przysłowie 
‘czas to pieniądz nie może być w żadnym 
innym przypadku prawdziwsze niż w przy-
padku  kapitały wysokiego ryzyka. Kapi-
tał istnieje w celu dokonywania spłat. Im 
więcej czasu zabierze zwrot pożyczki tym 
wyższa musi być spłata aby uzasadnić tą 
inwestycję. W kontekście regeneracji tere-
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nów zdegradowanych  im dłużej zabiera 
określenie togo co należy zrobić w terenie 
i zdobycie pozwolenia na wykonanie tego, 
wykonanie samych robót a następnie roz-
poczęcie gromadzenia źródeł dochodów 
(poprzez  sprzedawanie lub wynajem) tym 
wyższe musi być oprocentowanie spłaty.   

• Firmy publiczne w swoich cyklicznych rocz-
nych raportach prezentują swoje wyniki 
i wypłacają udziałowcom dywidendy. W 
sektorze mieszkaniowym możliwe jest wy-
korzystanie kapitału dwukrotnie w okresie 
jednego roku poprzez przejście przez cykl 
zakupu gruntu, wybudowanie i sprzeda-
nie domów dwukrotnie podczas jednego 
podatkowego /raportowego roku firmy. Ta
sama ilość kapitału potrafi zatem wygene-
rować dwukrotny zysk w porównaniu z zy-
skiem uzyskanym przy zastosowaniu tylko 
jednego pełnego cyklu inwestycyjnego

9.3 Określone finansowanie terenów zde-
gradowanych 
• W większości krajów określone finanse

przeznaczone na tereny zdegradowane nie 
istnieją – a co więcej samo pojęcie terenów 
zdegradowanych ani nie jest definiowane
ani zrozumiałe.. 

9.4 Fundusze Strukturalne i  Fundusz Spój-
ności 

Tereny zdegradowane są nieodłączna częścią 
programów miast jednakże zdolność nowych 
państw członkowskich do naciskania na pew-
ne aspekty programów miejskich poprzez 
projekty skoncentrowane głownie na regio-
nach w dalszym ciągu musi być udowodnio-
na. Powodem tego jest fakt iż priorytety zada-
nia/celu nr 1  (większość terenów Centralnej 
Wspólnoty Europejskiej jemu podlega) skon-
centrowane san a programie miejskim w dużo 
większym stopniu niż zadanie/cel nr2.  Z tego 
powodu nowe państwa członkowskie i ich lo-
kalne władze są tak ‘nowi’ w programach miej-
skich że może im to pomóc w podniesieniu 
kwestii związanych z ich terenami zdegrado-
wanymi. 

Dla Centralnej Wspólnoty Europejskiej w obec-
nym zarządzaniu funduszami strukturalnych 
kwestia naprawy terenów zdegradowanych 
jest traktowana priorytetowo jednakże czę-
sto fundusze te skupiają się na wykorzystaniu 
przemysłowym lub wyłącznie na aspektach 
środowiskowych. Niemniej jednak z badań 
dotyczących rodzaju oraz lokalizacji czeskich 
terenów zdegradowanych wyraźnie wynika iż 
należy ustanowić dużo szerszy zakres priory-
tetów służących wspieraniu kwestii naprawy 
terenów zdegradowanych. 

Wytyczenie szeroko zakrojonych i użytecz-
nych priorytetów związanych z ponownym 
wykorzystaniem terenów zdegradowanych 
powinno stanowić wyzwanie któremu należy 
sprostać w świetle nowej fali funduszy struk-
turalnych za pomocą Programów Operacyj-
nych. Jednakże aby być w stanie wyznaczyć 
właściwe priorytety wspierające ponowne 
wykorzystanie terenów zdegradowanych na 
poziomie państwowym bądź tez regionalnym, 
decydenci musza mieć przynajmniej przykła-
dowe oznaki tego z jakimi problemami maja 
do czynienia ( zarys problemu może różnić się 
w poszczególnych regionach) i gdzie są one 
zlokalizowane. Opierając się na odkryciach 
czeskich konsultantów badań dotyczących 
terenów zdegradowanych wydaje się że obec-
nie większość terenów zdegradowanych dzia-
ła jak superkleje na rzecz lokalnego rynku
• W swoich staraniach zmierzających do 

stworzenia jednego rynku europejskiego, 
unia Europejska posługuje się funduszami 
strukturalnymi próbując zredukować jeśli 
nawet nie wyeliminować różnice pomiędzy 
regionami w Europie. Regiony cierpiące z 
powodu  wstecznego uprzemysłowienia 
oraz innych ekonomicznych minusów maja, 
przez pewien okres czasu, prawo ubiegać 
się o fundusze na stworzenie nowej infra-
struktury będącej bodźcem do rozpoczęcia 
rozwoju gospodarki. 

• Wraz z rozszerzeniem Europy I poprawa lo-
kalnych gospodarek, regiony spełniające 
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waruki przydzielenia takich funduszy prze-
stają kwalifikujące się do ich pozyskiwania.
Skutkiem rozszerzenia w 2004 roku będzie 
wiele nowych państw  członkowskich mają-
cych prawo ubiegać się o takie fundusze a 
zatem regiony starszych państw wcześniej 
spełniających warunki korzystania z tych 
funduszy stracą do nich swoje prawo. 

• Unijne Fundusze strukturalne i  Fundusz 
Spójności są głównymi instrumentami 
wspierającymi restrukturyzacje społeczną i 
ekonomiczną w całej Unii Europejskiej. Sta-
nowią one więcej niż jedną trzecią budżetu 
Unii Europejskiej. Są one wykorzystywane  
do opanowania dysproporcji  pomiędzy re-
gionami oraz wspierania rozwoju regional-
nego poprzez działania obejmujące : 

a. Rozwój infrastruktury i telekomunikacji,  
b. Rozwój zasobów ludzkich oraz 
c. Wspieranie badań i rozwoju. 

9.5 Programy Państwowe 
• Kraje czlonkowskie dysponuja funduszami 

państwowymi przeznaczanymi na wspie-
rani zadań państwowych. Zadania te mogą 
bejmować rozwój infrastruktury, zapewnie-
nie budownictwa socjalnego, rozwój opieki 
zdrowotnej i szkolnictwa. Tereny zdegrado-
wane na obszarach miejskich oferuja pe-
wien stopień elastyczności w kwestii zarza-
dzania gruntami czyniąc je w ten sposób 
atrakcyjniejszymi dla takich państwowych 
funduszy. 

• Państwowe lub wcześniej należące do 
skarku państwa przedsiębiorstwa mogą 
pozostawić portfel państwowy obciążony 
długoterminowymi zobowiązaniam/zadłu-
żeniem..Funsusze państwowe sa następnie 
przeznaczane na obsługę tego zadłużenia.  
Program Regeneracji Zabłębia Węglowego 
angielskiego Partnerstwa wywodzi sie z za-
dłużeń byłego upaństwowionego przemy-
śłu górniczego w Wielkiej Brytanii.

9.6 Inne międzynarodowe i państwowe żró-
dła finansowania i dotacji

Rywalizacja wśród lokalnych władz o środki 
na naprawę swoich terenów zdegradowanych 
– prywatne bądź publiczne -  jest zażarta, nie 
tylko ze względu na program finansujący re-
kultywację terenów ale głownie ze względu 
na inwestycje i działania które muszą być zlo-
kalizowane i obdywać się na tych terenach 
jeśli rynek ma je wchłonąć. Dopiero wtedy 
zwinne i dobrze poinformowane o terenach 
zdegradowanych regiony  oraz wladze lokalne 
zostaną nagrodzone poprzez dostep do róż-
nych międzynarodowych dotacji i pakietów 
pomocy czy też funduszy pochodzących ze 
źródeł Unii Europejskiej UE zwłaszcza Fundu-
szy Strukturalnych i  Funduszu Spójności oraz 
poprzez możliwości poszukiwania lokalnych 
dotacji i funduszy.  

9.7 Konieczność łączenia różnych żródeł fi-
nansowania
• Bardzo często różne rodzaje funduszy do-

stępne są tylko na potrzeby konkretnych 
celów. Fundusze pochodzące z sektora 
prywatnego są zwykle dostępne tylko tam 
gdzie możliwe jest oszacowanie zwrotu 
inwestycji. Niemalże pewne jest to iż po-
trzebne jest finansowanie projektu hybry-
dowego. 

• Być może właściciele będą musieli na po-
czątek zainwestować swoje własne fundu-
sze na rozwój informacji po to by pozwolić 
osobom trzecim decydować czy i jak dużo 
chcą zainwestować lub pożyczyć na zapro-
ponowany projekt regeneracji. Nawet w 
przypadku finansowania z sektora publicz-
nego potrzebna jest znaczna ilość czasu 
i wysiłków na zapewnienie wymaganych 
informacji kwalifikujących do korzystania z
funduszy publicznych.  
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10. Odpowiedzialność i aspekty 
prawne regeneracji terenów 
zdegradowanych (autor rozdziału 
Dr. Paul Nathanail)
10.1 Cel 

Celem tego rodzialu jest rozwinięcie świado-
mości na temat źrodel odpowiedzialności za 
iżynierów w kwestii regeneracji terenów zde-
gradowanych. Obejmuje to działalność prze-
stępczą, zerwanie kontraktu, zawodowe za-
niedbanie oraz odpowiedzialność cywilną. 

Fundamentalną zasadą biznesu jest to że nie 
należy spodziewać się tego otrzymania tego 
za co się nie zapłaciło. Praca wykonana przez 
inżyniera, tak samo jak przez każdego innego, 
musi być dochodowa jeśli ma on  pozostać w 
interesie a kwestie zwrotu finansów oraz na-
rażenia na ryzyko muszą być zakładane dla 
każdego projektu. /akceptowane przez każdy 
projekt. Należy pamiętać jednak iż Sądy prow-
dopodobnie pozostana niewzruszone na ar-
gument iż klient powinin spodziewać się mniej 
profesjonalnej usługi gdyż wiedział ze zapłacił 
mniej niż wynosi średnia stawka obowiazują-
ca na rynku za wykonanie tego rodzaju pracy. 
Standard musi zostac zachowany. Jeśli jakies 
konkretne zadanie, obejmujące również opra-
cowywanie raportów, nie może zostać wyko-
nane profesjonalnie i z korzyścią za cenę jaką 
klient jest chętny zapłacić, wtedy inżynier po-
winien odmówic wykonania tej pracy. 

10.2 Odpowiedzialność karna. 

Odpowiedzialność karna jest wynikiem po-
minięcia/przeoczenia którego skutkiem jest 
przestępstwo karne – prawo zostaje zlamane 
i wnoszone jest w sądzie oskarżenie. Przykła-
dy odnoszące się do inżyniera budownictwa 
obejmuja pogrwalcenie praw dotyczącego 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa gdzie ktoś 
za kogo odpowiadasz może ulec zranieniu lub 
śmierci. Dla kierownikow projektów lun kon-
traktow oszustwo finansowe może doprowa-
dzić zarówno do podjecia przez pracodawcę 

działań dyscyplinarnych bądź też do wniesie-
nia oskarżenia w którym to przypadku w gre 
wchodza ogromne sumy. 

10.3 Odpowiedzialność kontraktowa

Kontrakt nie jest niczym więcej jak tylko obiet-
nica  lub zbiorem obietnic możliwym do wy-
egzekwowania przez sady. W przypadku kiedy 
obietnica nie zostaje dotrzymana strona nie-
winna ma prawo do roszczenia sobie odszko-
dowania od strony która obietnicy nie dotrzy-
mała. Kryterium odszkodowania jest suma 
pieniędzy potrzebna na przywrócenie stronny 
niewinnej do takiej pozycji w jakiej znajdowa-
łaby się gdyby złamanie obietnicy nie nasta-
piło. Niektóre naruszenia sa uznawane za tak 
poważne że, nie tylko upoważniaja stone nie-
winna do odszkodowania ale również również 
strona ta ma prawo traktować kontakt jako 
kontrakt już dla niej nie wiążący.  Sądy mogą 
również nakazać stronie łamiącej kontrakt wy-
konanie tego do czego sie zobowiazał. (AGS 
Ostrzeżenie o Zapobieganiu Stratom Loss Pre-
vention Alert: Zarządzanie Ryzykiem Kontrak-
towym Contractual Risk Management, www.
ags.org.uk).  

Skuteczne zarzadzanie ryzykiem w przypad-
ku projektu wymaga określenia tego ryzyka I 
przypisania go osobie lub organizacji najlepiej 
nadającej się do podjęcia takiego ryzyka i za-
rządzania nim. Często oparte jest to na ekono-
mii. Klient może zapłacic wiecej jednemu ze 
swoich doradców za podjęcie się konkretnego 
ryzyka bądź też mogę podjąć sie go sam. Nie-
stety powszechną praktyką pomiędzy strona-
mi kontraktu jest próba przekazania stronie 
drugiej, za pomocą kontraktów, tak  dużego 
zakresu ryzyka jak to tylko możliwe. Mądrzej-
szym sposobem byłoby wspólne podejście to 
sprawy ograniczenia ryzyka dla projektu jako 
calości.

Odpowiedzialność kontraktowa jest wynikiem 
pominięcia/przeoczenia które lamie bądź jest 
sprzeczne z klauzulą w kontrakcie według 
którego pracuje inżynier. Kontrakty często 
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określają co musi zostać wykonane i do kiedy. 
Niektóre kontrakty zawieraja zapisy o karach 
finansowych za spóźnione  wykonanie  które
moga byc bardzo przykre. 

Chociaż nie każdy bład stanowi zaniedbanie 
to roszczenia moga pojawić sie w następuja-
cych okolicznościach: 
• bład ma miejsce w przygotowywanym 

przez inzyniera raporcie bądź tez wykona-
nych robotach

• bąd ten jest po prostu zaniedbaniem
• osoba uzależniona jest od błędu i ponosi 

stratę w wyniku zaniedbania 
• osoba która popełnia błąd powinna była 

slusznie i w wystarczajacym stopniu prze-
widzieć że osoba polegajaca na raporcie 
mogła faktycznie opierać się na nim

10.4 Zaniedbanie Zawodowe

Inżynierowie powinni zdawać sobie sprawę 
z faktu że maja prawny i zawodowy obowią-
zek wykorzystać uzasadnione umiejetności, 
ostrożność i należyte wykonanie, zarowno 
jako pracownicy jak i pracodawcy odpowied-
nio wykwalifikowanego i doświadczonego ze-
społu (AGS Loss Prevention Alert: Contractual 
Risk Management). AGS Ostrzeżenie o Zapo-
bieganiu Stratom Loss Prevention Alert: Za-
rządzanie Ryzykiem Kontraktowym Contrac-
tual Risk Management,

Każdy fachowiec ma obowiązek dbałości  wo-
bec swojego klienta i ogółu społeczeństwa. 
Jeśli inżynier zachowuje si ę w sposób nie 
spełniający tej zasady wówczas stanowi to za-
wodowe zaniedbanie.  Prawo precedensowe 
w każdym kraju określa co stanowi zaniedba-
nie. 

10.5 Odpowiedzialność cywilna

Osoby trzecie mogą, w pewnych okoliczno-
ściach, czerpać korzyści z kontraktu w którym  
nie są stroną. Osoba trzecia może wyegze-
kwować warunek/płatnośś kontraktową jeśli 
kontrakt wyraźnie daje jej prawo do zrobienia 
tego lub jeśli kontrakt rzekomo przyznaje ko-

rzyść /zysk osobie trzeciej. Kontrakt powinien 
być sprawdzony dokładnie pod względem 
praw osób trzecich. Możliwe jest wyraźne wy-
łączenie lub zmotyfikować prawa osób trze-
cich poprzez włączenie odpowiedniej klauzuli 
kontraktowej i zaleca się robienie tego. Tam 
gdzie to możliwe. Klauzula taka mówi ‘jedna-
kowoż każdy inny zapis kontraktu, nic w tym 
kontrakcie nie przyznaje lub rzekomo nadaje 
prawo egzekwowania jakichkolwiek jego wa-
runków przez osobe która nie jest strona w 
tym kontrakcie’. Może istnies specjalna ustawa 
państwowa nadajaca prawa osobom trzecim 
– np. w Wielkiej Brytania Ustawa o (Prawach i 
Osobach Trzecich) Kontraktach z 1999. 

10.6 Ochrona interesów własnych

Upewnij się że twój klient może zapłacić.  Pod-
czas negocjowania kontraktu inżynier powi-
nien spróbować okreslić  stabilność finansowa
nowego lub obecnego klienta. Czy klient płaci 
zwykle na czas? Czasami lepiej jest zrezygno-
wać z klienta który zawsze pyta o fakturę po 
to żeby odroczyć płatność, albo inżynier po-
winien przynajmniej doliczyć coś za obsługe 
zadłużenia.

Upewnij się że twój kontrakt jest ważny. Więk-
szość kontrakltów zawiązywana jest ze sztucz-
nymi jednostkami takimi jak spółki cywilne, 
firmy, władzami lokalnymi i innymi organami
publicznymi.  Takie sztuczne jednostki mogą 
negocjować jedynie przez swoich dyrektorów, 
urzędników i pracowników którzy maja pra-
wo do negocjowania w imienu tej jednostki 
i do wiązywania jej w kontraktowe związki. 
Pojawia się pytanie w jaki sposób  inżynier 
może upewnić się że osoba z która on/ona ma 
do czynienie ma prawo do przystapienia do 
przewidywanego rodzaju kontraktu. Pojawia-
jące się problemy mogą być bardzo poważ-
ne. Inżynier może uwierzyć że spisany został 
ważny kontrakt kiedy w rzeczy samej tak nie 
jest. Chociaż inżynier może zgłosić roszczenie 
przeciwko pozornemu agentowi na podstawie 
tego że on /ona błednie zakładali iż posiadają 
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prawo do dopuszczenia do kontraktu agenta 
(często będącego pracownikiem na pensji), 
atuty na poparcie jakiegokolwiek znaczącego 
roszczenia będą niewystarczające. 

Należy uświadomić sobie że podobne proble-
my mogą pojawić się w stosunku do zmiany w 
kontrakcie. W sztywnych warunkach, zmiany 
obejmują przygotowanie nowego kontraktu 
dla którego wymagane są wszystkie składowe 
kontraktu takie jak oferta, zatwierdzenie, roz-
patrzenie i, w przypadku sztucznego podmio-
tu, istnienie kogoś kto jest upoważniony do 
zobowiązania tej jednostki do uzgodnionych 
warunków 

10.7 Właściwe Użycie Słów i Terminów

Ważne jest właściwe używanie słów i termi-
nów bądź też indywidualnych określeń we 
wszelkich kontraktach lub raportach.  Niektó-
re słowa opatrzone są definicją przemysłową
,  jak np ‘glina’ I nie powinny być używane in-
aczej jak tylko tak zdefiniowane. Podobnie ’z
troszką piasku’ oznacza określona procentowo 
ilość piasku i w takiej powinien być używany.  
Upewnij się że raporty zawierają właściwe sło-
wa o właściwym znaczeniu i we właściwy  spo-
sób. 

Nie wyolbrzymiaj dostępnych danych ponad 
to co może być całkowicie uzasadnione. Na 
przykład unikaj przesady. Nie używaj ‘bardzo 
duży’ kiedy okazuje się ze jest ‘duży’, nie mów 
że coś jest istotne kiedy tak naprawdę jest to 
zaledwie korzystne, nie mów ze polityka jest 
katastrofalna kiedy miałeś na myśli  że jest 
niepożądana.  Unikaj  pobożnych stwierdzeń. 
Przykładowo nie mów ze podana możliwość 
jest jedyną podczas gdy tak naprawdę masz 
na myśli to że jest najlepszą. Nie wyolbrzymiaj 
ograniczonej informacji z pracy badawczej 
ponad to co może zostać uzasadnione. Uni-
kaj nieostrożnych stwierdzeń, inaczej mówiąc 
upewnij się ze napisałeś to co miałeś na myśli. 
Zastanów się czy użyte słowo lub fraza może 
mieć inne znaczenie równie uzasadnione I 
sensowne jak to które było zamierzone. 

10.8 Błędy obliczeniowe 

Obliczenia używane są w wielu aspektach pra-
cy inżynierskiej i wszelkie błędy mogą mieć 
istotny wpływ na informacje, zalecenia i projek-
ty zawarte w Opracowaniu Projektowym. Ob-
liczenia mogą być trudne do sprawdzenia jeśli 
nie zostaną przedstawione formalnie.  Użycie 
komputerów, bądź to z zastrzeżonymi pakie-
tami oprogramowania  bądź też wewnętrznie 
wypracowanymi arkuszami kalkulacyjnymi  
podniosło ryzyko obliczeń zawierających błę-
dy które przechodzą bez poprawienia. Poniżej 
znajdują się przykłady niektórych rodzaje błę-
dów. 
i. Mylne zrozumienie danych (np. wysokości 

pokazane w Zero Mapy przyjęte jako Zero-
wy Punkt Morza)

ii. Podstawowe błędy arytmetyczne  
(np 2 + 2 = 5).

iii. Pomylenie jednostek, zwłaszcza przy za-
mianie różnych systemów jednostek i pod-
czas wprowadzania danych do programów 
komputerowych.

iv. Nieprawidłowe właściwości materiałów 
wynikające z błędów obliczeniowych w             
laboratorium lub błędów wynikających z 
analizy dostępnych wyników.

v. Nieprawidłowe podstawy do obliczeń. 
Przykładowo przez założenie że osuwi-
skiem stoku będzie koło  poślizgu kiedy 
mechanizm uszkodzenia kontrolowany jest 
przez wcześniej istniejącą powierzchnię 
ścinającą. 

Środki zapewnienia odpowiedniej jakości 
powinny zostać wprowadzone w celu spraw-
dzania i zatwierdzania obliczeń. Sprawdzenie 
poprawności arytmetycznej i pod  względem 
sensu wszystkich obliczeń powinno być wy-
konywane przez odpowiednio doświadczony 
zespól który może mieć wpływ na to co zosta-
ło napisane w Raporcie/Opracowaniu. W nie-
których przypadkach uzasadnione może być 
wykonanie podwójnych obliczeń dokonane 
przez inny zespół lub organizację.  
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10.9 Rola zabezpieczeń/pokryć  finanso-
wych. 

Construction Industry Council. 2004. Instruktaż 
na temat odpowiedzialności Liability Briefing,
February 2004. Zarządzanie odpowiedzialno-
ścią poprzez zabezpieczenia finansowe. www.
cic.org.uk

Zabezpieczenie finansowe od odpowiedzial-
ności w kontrakcie (np, wyznaczenie kon-
sultanta) funkcjonuje po to aby ograniczyć 
wysokość odszkodowania o uzgodnionej 
wysokości płatnego klientowi przez konsul-
tanta.  Według prawa Wielkiej Brytanii, odpo-
wiedzialność nie może być egzekwowana lub 
ograniczana w przypadku śmierci lub obrażeń 
osobistych. Jednakże strony kontraktu mogą 
uzgodnić ograniczenie wszelkiej innej odpo-
wiedzialności którą mogą na siebie wzajem-
nie ściągnąć (jak np. naruszenie kontraktu lub 
zaniedbanie). Może to zostać załatwione na 
kilka różnych sposobów. Jednym ze sposo-
bów jest uzgodnienie zabezpieczenia finanso-
wego  powyżej którego konsultant nie będzie 
ponosił odpowiedzialności. Zwrot ze spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki  
cywilnej z ograniczoną odpowiedzialnością 
jest ograniczony do jej pokrycia ubezpieczenia 
oraz mienia firmy lub spółki cywilnej – nawet
w przypadku indywidulanej spółki cywilnej, 
zwrot, w praktyce, jest ograniczony w bardzo 
podobny sposób – zadna osoba indywidualna 
lub spółka nie posiada nieograniczonych fun-
duszy.  Zabezpieczenie zatem daje zarówno 
klientowi jak i konsultantowi pewien stopień 
pewności której w innych okolicznościach 
mogliby nie mieć. 

Zakres zabezpieczenia uzależniony jest od 
warunków kontraktu i zwykle kieruje się jedną 
z następujących możliwości :
• Pokrycie mozna zastosować do każdego 

bez wyjątku roszczenia tak aby każde rosz-
czenie mogło być do poełnej warotości 
ograniczenia

• Zabezpieczenie może zostać zastosowa-

ne na zasadach ogólnych. Tutaj roszczenia 
mogłyby zostać ‘pogrupowane’ według 
konkretnych zdarzeń które spowodowały 
stratę/zniszczenie 

• Może zostać zastosowane jako całkowite 
ograniczenie w którym to przypadku, bez 
względu na to ile roszczeń wynikło z wy-
darzenia które spowodowało stratę/znisz-
czenie, odpowiedzialność konsultanta nie 
przekroczy określonej kwoty. Ta możliwość 
oferuje największa pewność w stosunku do 
możliwego narażenia się. 

Strony kontraktu powinny zostać poinformo-
wane o wszelkich proponowanych zabezpie-
czeniach. Najlepiej powinno to być przedys-
kutowane i szczegółowo uzgodnione. Jeśli to 
jest zrobione wtedy o wiele trudniej jest stro-
nie kontraktu skutecznie podważyć zabezpie-
czenie przed sądem. Tam gdzie praca została 
podjęta powtórnie dla tego samego klienta, 
jakiekolwiek zabezpieczenie powinno zostać 
wynegocjowane lub uzgodnione dla każdego 
zlecenia.   Zapisy z dyskusji oraz koresponden-
cja powinna zostać zachowana zwłaszcza w 
tych przypadkach w  których jedna ze stron 
nie jest prawnie reprezentowana. Pomocne 
jest także zapis o tym w jaki sposób zostało 
uzgodnione i sfinalizowane zabezpieczenie.  

Nie ma prostej odpowiedzi lub równania na 
to w jaki sposób wyliczyć wystarczające za-
bezpieczenie. Czasami sugerowana jest wie-
lokrotność honorarium.  Jednakże każdy pro-
jekt powinien być analizowany indywidualnie. 
Pod uwagę należy wziąć szereg czynników jak 
na przykład: 
• Prawdopodobny charakter oraz zasięg ry-

zyk związanych z projektem w odniesieniu 
do jego rozmiaru, złożoności itd.; 

• Ocena szkód za które należałoby zapłacić w 
przypadku roszczenia związanego z zanie-
dbaniem ( np koszt powtórnego wykona-
nia pracy/koszty wybudowania); 
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• Środki które konsultant powinien posiadać 
na wywiązanie się z wszelkich obowiąz-
ków/odpowiedzialności; 

• Wszelkie wcześniejsze stosunki/kontakty 
między stronami;

• Kwota i pokrycie jaka dysponuje konsul-
tant w ramach swoje polisy OC (od odpo-
wiedzialności cywilnej). 

Podsumowanie

Rozdział ten przybliżył różne formy odpowie-
dzialności prawnej z kttórymi inżynier może 
zetknąć się podczas pełnienia swoich zawo-
dowych obowiązków. Można podsumować to 
jako:
• Wiedzieć co powinieneś zrobić
• Zapewnić że potrafisz to zrobić
• Zapewni że jesteś przygotowany do zrobie-

nia tego
• Podpisać kontrakt
• Zrobić to co masz do zrobienia
• Udowodnić ze zrobiłeś to co miałeś zrobić

RAMKA 6: Odpowiedzialność ekologicznej w 
Europie i w Stanach Zjednoczonych

W Unii Europejskiej,

Nie ma prawa bezpośrednio wskazujacego na 
tereny przemysłowe i kwestie odpowiedzial-
ności. Jednakże prawo ekologiczne (Wytyczne 
odnośnie Stuktury Wodnej) obejmuje zasadę 
zerowego poziomu poto aby ograniczyć możl-
liwość zanieczyszczenia do dopuszczalnego 
poziomu. Dyrektywa o Odpowiedzialności 
Ekologicznej  powinna wejść w życie w 2006 
roku i zapoznać zanieczyszczajacych z zasada 
opłatybedąca centralną kwestia przyszłego 
zanieczyszczania. 

Europejska Agencja Ekologiczna (EEA) odgry-
wa raczej rolę koordynatora.  

W Wielkiej brytanii,

Główną wiodącą zasada oczyszczania tere-
nu jest ‘zdatność do wykorzystania’. Pozio-

my uzdrawiania określane sa na podstawie 
podejścia opartego na ryzyku  ( poprawka z 
2000 roku do ustawy o Ochronie Środowiska, 
Agencja Ochrony Środowiska, 1990). Poziomy 
wczesnegop rozwoju sa wymagane tylko w 
wypadku naruszenia ekologiocznych pozwo-
len i licencji. System opłat za zanieczyszczanie 
przez truciciela jest stosowany tak szeroko jak 
to tylko możliwe. 

‘Wladza wykonawcza/ Organ egzekfujacy’ ( 
zwykle lkokalne wladze samorzadowe) określa 
strone odpowiadeajaca za dzialania napraw-
cze. Jest to albo użytkownik ( który spowodo-
wał  lub za swoja wiedzą zezwolił na  zanie-
czyszcenie)  albo własciciel, jeśli taka strona 
nie moze zostać znaleziona (pożyczkodawcy 
i inwestorzy sa zwykle wykluczenia). Stro-
na musi przeprowadzić działania naprawcze 
albo wymagany jest zwrot kosztow naprawy 
przeprowadzonej przez władze ( w niektórych 
przypadkach miejsce maja odstapienia lub  
ograniczenia). 

Innym organem jest Agencja Ekologiczna za-
lożona pod DEFRA ( Departament Środowiska, 
Zywności i Spraw Wiejskich) którta równiez 
odpowiada za określone tereny podwyższo-
nego ryzyka i powinna wydawać regulacje 
prawne zapobiegające dalszemu zanieczysz-
czeniu. Aby promowac oczyszczanie, śmieci 
pochodzace z podjetych dzialań naprawczych 
w Wielkiej Brytani nie podlegaja podatkowi 
od skladowania odpadów. 

W Holandii,

Ustawa o Ochronie Gruntów jest główną osta-
wa zajmująca sie terenami skażonymi. Skaże-
niami do którego doszlo przed 1987 zajmuja 
sie władze samorzadowe kazdego szczebla, 
wykorzystywane jest podejście oparte na ry-
zyku w sposób funkcjonalny  a zwrot kosz-
tów można uzyskać poprzez wystapiienie na 
droge sądowa.  Tereny skażone po 1987 roku 
musa zostac możliwie najszybciej całkowicie 
oczyszczone umożliwiajac w ten sposób ich 
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różnorodne wykorzystanie w przyszłości. Tu-
taj odpowiedzialność spada na własciciela-
-biznesmena-najemcę , któ®y może równiez 
udowodnic swoja niewinność (przypadki 
nie bezpośredniego udziału lub wtedy kiedy 
mogli oni być nieświadomi tego faktu) Pod-
stawowymi władzami są lokalne samorządy. 
Specjalne przypadki podlegaja odpowiedzial-
ności VROM ( Ministerstwo Gospodarki Miesz-
kaniowej, Planowania Przestrzennego I Środo-
wiska).

Aby wesprzeć ponowny rozwój – śmieci po 
oczysczaniu sprzed 1987 roku są rolne od po-
datku a w specjalnych warunkach grunty o 
pewnym stopniu zanieczyszczenia moga zo-
stać ponownie wykorzystane do budowania.   

W Niemczech,

Podejrzewa się że znajduje się tutaj 362,000 
zanieczyszczonych terenów. Regiony człon-
kowskie Niemiec (Np. Niemiecka Federacja) 
przybrały inne podejście do odpowiedzialno-
ści, oceny i oczyszczania zanim Ustawa Fede-
ralna O Ochronie Gruntów (1999) wprowadzi-
ła ogólne wytyczne i Niemiec  oraz wyjaśniła 
kwestie związane z działaniami naprawczymi 
w stosunku do kwestii odpadów.

Bazy wojskowe oraz kopalnie I fabryki  będące 
uprzednio własnością państwa stały się włącz-
nie z ich obowiązkami natury ekologicznej, 
odpowiedzialnością rządu  federalnego.

Zastosowanie ma tu zasada że zanieczyszcza-
jący płaci. Truciciele muszą oczyścić tereny 
(przed 1987 jeśli zostało to udowodnione)  do 
poziomu wymaganego przez zaproponowany 
sposób wykorzystania terenu i ujawnić warun-
ki (różne poziomy zanieczyszczeń wymagają 
różnych reakcji nadzoru)  

W Stanach Zjednoczonych, 

W 1980 roku kongres uchwalił “Powszechną 
Odezwę EkologicznaIną, Ustawa o Odszkodo-

waniu i Odpowiedzialności“ („CERCLA,“ znana 
także jako „Superfund“) w odpowiedzi na ro-
snące obawy dotyczące zagrożenia ekologicz-
nego i zdrowotnego które stanowią opuszczo-
ne i niebezpieczne wysypiska i aby oczyścić te 
tereny. Program Superfund jest zarządzany 
przez U. S. EPA we współpracy z poszczegól-
nymi stanami i rządami plemiennymi. ²¹

W celu promowania ponownego rozwoju 
społeczne  programy sprzątania pozwalają 
właścicielom nieruchomości lub ich projek-
tantom dobrowolnie wpisać dany teren w sta-
nowy proces nadzorujący w celu całkowitego 
oczyszczenia ich nieruchomości.  Po zakoń-
czeniu strona która zgłosiła się na ochotnika 
otrzymuje dokument świadczący o stanie te-
renu. Końcowe przeznaczenie jest brane pod 
uwagę we wszystkich amerykańskich Stanach 
jednakże podejście nastawione konkretnie 
na tereny jest stosowane tylko w niektórych z 
nich.  

W Stanach istnieje ‘obrona niewinnego wła-
ściciela ziemskiego’ oraz federalna ’ochrona 
odpowiedzialności pożyczkodawcy’  w przeci-
wieństwie do Kanady  gdzie nawet prywatna 
osoba lub tez instytucja finansowa zapewnia-
jąca kapitał może stać się odpowiedzialna. 

Uwaga: Różne źródła sugerują że odpowie-
dzialność jest przeszkodą i że zwolnienia mo-
głyby promować ponowny rozwój terenów. 
‘Deweloperzy reagują żywiej na ulgi niż na 
dotacje/subwencje..” ²²

²²www.epa.gov
²³Social Science Research Network, SSRN-id383481.pdf, Anna 
Alberini  
Except for the notes 1,2 the main source of information was: Final 
Report of “International Brownfields Redevelopment” prepared by
International Economic Development Council, 2005
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11. Kulturalne i społeczne aspekty 
ponownego rozwoju terenów 
zdegradowanych (autor rozdziału 
Dr. Uwe Ferber)

Cel nauczania  – ‘dostarczenie podstawowych 
informacji’

Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz świa-
dom następujących rzeczy:
o Jakie są istotne kulturalne I społeczne 

aspekty ponownego rozwoju terenów zde-
gradowanych

o Jak włączyć te aspekty w strategie ponow-
nego rozwoju terenów zdegradowanych

Podobnie jak ekonomiczne i środowiskowe 
aspekty ponownego rozwoju terenów zde-
gradowanych również społeczne I kulturalne 
czynniki odgrywają ważna rolę w sukcesie 
projektów dotyczących regeneracji terenów 
zdegradowanych.  

W procesie podejmowania decyzji dotyczącej 
właściwego wykorzystania terenu oraz pro-
jektowania miejskiego na terenach zdegrado-
wanych koniecznym jest wzięcie pod uwagę 
lokalną okolicę oraz potencjalny wpływ pro-
jektu. Jest to szczególnie ważne gdyż tereny 
zdegradowane są często historycznie blisko 
powiązane ze swoja okolica i zlokalizowane w 
zwartych dzielnicach . 

Ogólnym celem jest promowanie dobrego 
współistnienia różnych sposobów zastosowa-
nia jak również stworzenie tożsamości oraz po-
prawienie wizerunku dzielnicy miasta. Główne 
pytania na które należy sobie odpowiedzieć w 
tym kontekście to: ‘Jakie korzyści będzie mia-
ła pobliska okolica z zamierzonego sposobu 
wykorzystania terenu?’ oraz ‘ jakim ciężarem 
będzie planowany sposób zagospodarowania 
dla pobliskiej okolicy?’ Proces uczestnictwa w 
który zaangażowana jest okolica jest dobrym 
sposobem na osiągnięcie równowagi oraz uzy-
skania akceptacji projektu przez obywateli. 

11.1 Poprawa Wizerunku i Postrzegania

Tereny zdegradowane maja – ze względu na 
swój wygląd – często negatywny wizerunek 
publiczny – które co więcej może – zwłaszcza 
że pokolenie terenów zdegradowanych jest w 
większości przypadków związane z utrata za-
trudnienia oraz wzrostem stopy bezrobocia w 
poszczególnych dzielnicach miejskich – także 
obejmować okolicę. Taki negatywny wizeru-
nek jest oczywistą przeszkodą dla rozwoju sa-
mego  terenu zdegradowanego ale może nia 
być również dla okolicy. 

Postrzegnaie osób z zewnatrz jest tak samo-
ważne jak postrzegnaie samych mieszkańców. 
Celem zespołu kierującego projektem jest kul-
tywowanie pozytywnego wizerunku zrege-
nerowanego terenu wśród tych którzy będą 
mieszkać i pracowac na tym terenie tak żeby 
mogli oni rozwinać poczucie sąsiedztwa i spo-
łeczności. Ogólna zasadą jest to że negatyw-
ny wizerunek jest zbieżny ze złym wyglądem,  
walącymi się budynkami i społeczną stagna-
cją. Zły wizerunek okolizy może prowadzić do 
spadku zaufania investorów. Oczywist ą stroną 
problemu sa przeciwnicy ponownego rozwo-
ju terenów zaniepokojeni zmianami. 

Istnieje wiele instutucji których zadaniem jest 
zajmowanie się tymi problemami : pierwszy 
krok składa się z analizy obecnego wizerun-
ku terenu i stworzeniu koncepcji rozbudowy 
miejskich dzielnic. Skuteczne wdrażanie środ-
ków na danym terenie jest bardzo ważne tak-
że wtedy kiedy istnija one tylko początkowo 
po to by utworzyćzestpoły informacyjne 

Kluczowe inwestycje publiczne np. finanso-
wane z  europejskich funduszy na rozwój re-
gionalny, mogą również wspomagać zmiane 
wizerunku. 

Tymczasowe sposoby zagospodarowania te-
renów zdegradowanych oraz tzw soft-end 
(tzn te których celem jest zapewnienie pokry-
wy wegetacyjnej np. na otwartych przestrze-
niach publicznych, placach zabaw, itp) jak na 
przyklad tereny zielone mogą również pomóc 
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zacząć zmieniać wizerunek terenu i jego oko-
licy.  

Wszystkie strony zaangażowane w rozwój 
terenu muszą ugruntować wiarę w process 
ponownego rozwoju począwszy od miesz-
kańców aż do lokalnej gospodarki włącznie. 
Prezentacje (tj. LA 21) jak również wprowadze-
nie niezależnego eksperta mediatora  może 
tutaj ronież pomóc. 

11.1.1 Jak wdrożyć nieużytkowane nierucho-
mośći w ich środowisko

Z powodu szybkich zmian w gospodarce oraz 
krótkofalowego zapotrzebowania na budynki 
i tereny, istnieje wiele wolnych terenów na ob-
szarze miejskim  które w ogólnym wizerunku 
maja charakter opuszczonych lub porzuco-
nych i przez to pogarszają profil tego terenu.
Wyzwaniem jest zapewnienie że porzucone 
tereny i budynki nie maja negatywnego wpły-
wu na ich otoczenie , gdzie cień rzucony przez 
pozabijane deskami nieruchomości może 
mieć rónież pogłębić upadek duchowy, śro-
dowiskowy oraz społeczny. Władze lokalne i 
państwowe, właściciele nieruchomości oraz 
deweloperzy powinni ulepszać rozwiazania 
tymczasowe dla ogromnych pustych prze-
strzeni, niezamieszkałych budynków oraz wol-
nych sklepów w ciągach sklepów lub centrach 
miast gdzie nie ma bezpośrednich perspektyw 
na ponowny rozwoj. 

Propozycje kluczowe obejmuja: 
• Zachęcanie do tymczasowego wykorzysty-

wania nieruchomości lub terenów oczeku-
jących na ponowny rozwój

• Poprawa wyglądu opuszczonych terenów i 
budynków

Znalezienie tymczasowego zastosowania dla 
wolnych terenów lub budynków może popra-
wić ich wygląd oraz ograniczyć przestępczość i 
wandalizm w pobliskiej okolicy poprzez wpro-
wadzone działania oraz monitoring.  

Tymczasowe wykorzystanie /zastosowanie 
powinno :
• Być zalecane/inicjowane/promowane dla 

dużych i małych terenów, budynków i skle-
pów zwłaszcza tych położonych blisko tere-
nów mieszkaniowych oraz centrow miast w 
celu zatrzymania nasilających się skutkow 
upadku/ niszczenia. 

• Być odpowiednie dla danej lokalizacji. Aspi-
racje lokalnych władz samorządowych nie 
powinny ograniczać okazji do znalezienia 
odpowiedniego tymczasowego najemcy.

• Nie powinno zakłócić późniejszego po-
nownego rozwoju. Odpowiednie umowy 
najmu oraz restrykcyjne konwenanse po-
winny być gotowe do wdrożenia w celu za-
bezpieczenia dalekowzrocznej przyszłości 
danej nieruchomości. 

11.2 Udział w trwałym rozwoju osiedlo-
wym/dzielnicowym  i miejskim

Wyzwaniem jakie stoi przez regeneracja tere-
nów zdegradowanych jest zapewnienie rów-
nowagi pomiędzy zmianą a kontynuacją usta-
nowionej współnoty. Jeżeli chodzi o aspekty 
przestrzenne i architektoniczne gwarancja 
takiej równowagi może być zachowanie po-
mników przemysłowych takich jak kształto-
wanie krajobrazu ( wprowadzenie terenów 
zielonych, ścieżek rowerowych, itd.). Wielkim 
błędem byłoby wprowadzenie anonimowej 
architektury i miejskiego projektowania w 

Fig 11.1: Kammgarnspinnerei in Leipzig
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planach rozwoju. Świadome decyzje podej-
mowane są odnośnie kontynuacji wizerunku 
terenu jak również nowego poczucia społecz-
nej tożsamości na przyszłość. Jest to szcze-
gólnie ważne przy współdziałaniu z terenami 
puplicznymi. Wiele projektów zajmujących sie 
rozwojem nieruchomości  jest oskarżanych 
o zaniedbywanie terenów publicznbych na 
korzyść oddzielonych terenów prywatnych.  
Może to być równiez uwazane za wadę z ko-
mercyjnego punktu widzenia gdyż wielu in-
westorów w nieruchomości mieszka w bezpo-
średnim sąsiedztwie tego terenu. 

Trwałość w tym kontekście oznacza określenie 
odpowiedniego sposobu wykorzystania tere-
nu oraz miejskiego projektowania co umoż-
liwia społeczne, ekonomiczne i ekologiczne 
korzyści oraz synergie zarówno dla samego 
terenu jak i lokalnych okolic i zapobiega, mi-
nimalizuje i rekompensuje niekorzystne wpły-
wy.

Cele te odnoszą sie głównie do procesu de-
mokratycznego planowania który odkrywa i 
integruje interesy, pomysły i troski pobliskiej 
populacji. Obejjmuje to rwnież znaczna ak-
ceptację projektu  co może być bardzo istotne 
dla jego realizacji. 

A zatem zalecane działania to :
• Przeanalizować historyczne i aktualne zna-

czenie terenu dla dzielnicy miasta/sąsiedz-
twa/podliskiego terenu i wykorzystać tą 
wiedze do stworzenia nowej wizji projekto-
wej.

• Spróbować stworzyć korzyści oraz zapo-
biegać, minimalizować i równoważyć ne-
gatywne wpływy na okolicę. 

• Przeanalizować I udokumentować ekono-
miczne, ekologiczne, spoleczne, kulturalne 
i estetyczne wplywy projektu na okolicę.

• Ocenić narastające wpływy, zapewnić oce-
nę możliwości oraz rozważyć kwestie mię-
dzygraniczne. 

• (Spróbować) czerpać pomysły do miejskie-
go projektowania I kształtowania krajobra-

zu  z otaczającej miejskiej struktury i kultu-
ry.  

• Zintegrować te cześci otoczenia które są 
pod największym wpływem projektu z kon-
cepcją przestrzenną terenów zdegradowa-
nych.  

Możliwe korzyści i synergie dla okolicy, które 
mogą zostać wygenerowane z projektów 
zajmujących się regeneracją terenów zde-
gradowanych mogą być następujace: 

• Urządzenia/baza poprawiająca zdrowie 
oraz baza rekreacyjna (np. wykorzystanie 
terenu w taki sposób który powoduje jedy-
nie niewielki ruch drogowy, przedsiębior-
stwa o niskiej emisji zanieczyszczeń., do-
stęp do ośrodków zdrowia, tereny zielone 
przeznaczone do wykorzystania w rózny 
sposób)

• Obiekty sportowe (np. boiska sportowe, 
centra fitnessu, tory wyścigowe dla koni,
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne)

• Krótkie odleglości wyposażone w towary i 
uslugi/ dojazd do wiejskiej okolicy

• Wypoczynek I rozrywka (np restauracje, 
puby, kina)

• Infrastruktura edukacyjna i społeczna (np 
szkoły, przedszkola, centra młodzieżowe, 
kluby sportowe)

• Otoczenie przyjazne rodzinie o dzieciom 
(np małe ulice,  wykorzystanie terenu w taki 
sposób który powoduje jedynie niewielki 
ruch drogowy, środki regulujące natężenie 
ruchu drogowego, infrastruktura spolecz-
na, place zabaw, tereny zielone)

• Wzrost wartości nieruchomości
• Bezpieczeństwo, ograniczona przestęp-

czość (np oswietlenie uliczne, nakazy do-
tyczace anty społecznego zachowania, uni-
kanie ciemnych przestrzeni)

• Tożsamość (npzabezpieczanie I ponowne 
wykorzystanie budynków historycznych, 
używanie lokalnych języków/ religi)

• Wzrost ilości mieszkańców ( jako wpływ sy-
nergi na okoliczne sposoby wykorzystania 
takie jak tereny komercyjne i przemysłowe, 
zapotrzebowanie na mieszkani)
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Pod względem negatywnych wplywów nale-
zy wziąść pod uwage następujące kwestie: 

• Halas / wibracje
• Ruch drogowy 
• Przeszkody w dostawie usług (dostawie 

wody, prądu…) 
• Kurz
• Wyziewy (kwestia zrowotna)
• Potencjalne zanieczyszczenie / wywóz za-

nieczyszczeń 
• Smród
• Estetyczne / zauważalne zanieczyszczenie 

wizulane 
• Znieszczenie srodowiska naturalnego
• Efekt niszczenia (tj. Dostrzeganie dewalu-

acji budynków z powodu nowej infrastruk-
tury)

• Spadek wartości nieruchomości 
• Wzrost czynszów /zaburzenia społeczne 
• Nowa konkurencja dla istniejących firm

11.3 Dostępność

Głównym celem jest rozwój terenow zdegra-
dowanych tak aby mogły one występować w 
fizycznej harmonii z otoczeniem. Rozwój taki
obejmuje stworzenie połączeń i przezwycię-
żenie istniejących barier oraz zintegrowany 
pod względem czasy i przestrzeni rozwój ró-
znych środków transportu. 

Liczne tereny zdegradowanepołożone są za-
sadniczo korzystnie w wewnętrznych dziel-
nicach miejskich. Niemniej jednak, w wielku 
przypadkach za nową infrastrukturę transpor-
tową uważa się głównie zmotoryzowane środ-
ki transportu gdyż są one uznawane za ważne 
ekonomiczne czynniki lokalizacyjne. I w rze-
czywistości często sukces ekonomiczny zrege-
nerowanych terenów zdegradowanych zna-
cząco zależy od zainteresowania inwestorów 
kwestią dostępności terenów dla lokalnych, 
regionalnych i państwowych systemów trans-
portu zmotoryzowanego (odległość od dróg 
szybkiego ruchu i autostrad, od lotnisk, itd.), 
dla dostaw i dystrybucji towarów jak również 
dla dojazdu klientów i pracowanikow. Jednak 

aby zapewnić trwaly dostep teren powinien 
być dostępny w wystarczającym stopniu dla 
wszystkiecg grup ludności oraz wszystkich 
srodkow transportu zgodnie z określonymi 
warunkami lokalnymi.

Dostępność jest głownie celem społecznym 
gdyż zachęca ona do wykorzystywania tere-
nu nie tylko większą mobilną część ludności 
ale w szczególności ludzi niepełnosprawnych. 
Cel ten pociąga za sobą także ekonomiczne 
korzyści. Otwarcie terenu dla wszystkich grup 
ludności poprawia szanse sprzedazy terenu 
i tworzy synergię pomiędzy różnymi sposo-
bami zastosowania poprzez przyciągniecie 
tak wielu potencjalnych klientów jak to tylko 
możliwe. I wreszcie środowisko również może 
czerpać ogromne korzyści. Potrzebna jest 
trwala reorientacja transportu abu obniżyć 
trend jednostronnej sytuacji jaka jest mobli-
ność samochodowa I zwiększyć ilość ekolo-
gicznych środków transportu. Dostępność w 
tym kontekście może przemawiać na rzecz 
tego ogólnego celu. 

Jako że zwłaszcza wewnątrz miejskie tereny 
zdegradowane były czesto ‘terenami zakaza-
nymi’ I nie dostępnymi dla społeczeństwa, sta-
nowiły one przez długi czas bariery pomiędzy 
dzielnicami miejskimi. Taka sytuacja rozdzielo-
nych dzielnic stanowi przeszkody w dostepie 
do miejsc docelowych w okolicy jak rownież 
w kwesti miejskiego projektowania oraz w 
krajobrazie miasta. Aby rozwiązać te proble-
my i pokonać te ograniczenia, ważnym celem 
równowagi dla zagospodarowania terenu i 
miejskiego projektowania stało się połączenie 
różnych okolicznych rejonów byłych terenów 
zdegradowanych.  Wcześniejsze tereny zde-
gradowany powinny zostać zintegrowane w 
formie ogniw i korytarzy w celu połączenia 
dzielnic i udostępnienia terenu ludziom. Aby 
sprostać zapotrzebowaniu na takie połącze-
nia   potrzebna jest wnikliwa analiza prawdo-
podobnych miejsc przeznaczenia/celów po-
dróży oraz źródeł na otczajacych terenach.  
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11.3.1 Jak stworzyć nowe trwałe wspólnoty?

Nowe dzielnice powinny być planowane i bu-
dowane na terenach zdegradowanych. Wy-
zwaniem jest tworzenie dzielnic które sprzy-
jać będą rozwojowi silnych i różnorodnych 
społeczności oraz takich które stworzą relacje 
stosunki z już istniejącymi terenami które z ko-
lei często wymagaja polepszenia. 

Plan Generalny dla nowego rozwoju terenów 
mieszkalnych może mieć wpływ na rozwój 
silnej lokalnej tożsamości stworzyć strefe pu-
bliczną ktora sprzyja życiu społecznemu I od-
powiada potrzebom I wymaganiom mijsowej 
ludności.  

Kluczowe zasady sprzyjajace rozwojowi no-
wych społeczności to: 
• Miejscowe centrum nowych dzielnic/sa-

siedztw znajduyja sie w bliskiej odleglości 
• Wystepuje różnorodność sposobow wyko-

rzystania oraz użytkowiników
• Uklad ulic zacheca do spacerów i jazdy na 

rowerze
• Różnorodność otwartej przestrzeni harmo-

nizuje się z życiem dzielnic/sąsiedztw
• Usługi I infrastruktura nie naruszaja równo-

wagi ekologicznej i uwzględniają rozwój
Zrównoważone dzielnice/okolice powinny nie 

tylko mieć aktywne róznorodnie zagospo-
darowane centrum ale powinny również 
przyciągać różnego rodzaju ludzi, z rodzi-
nami o różnych strukturach I życiowych 
wymaganiach : 

• Zakwaterowanie zwiazane z życiem lub 
pracą powinno być dostępne w gęściej za-
ludnionych częściach danego terenu i bli-
sko transportu publicznego

• Różnorodność budynków pod względem 
typu, wielkości i zwartości zabudowy po-
winna być oferowane przy uwzględnienieu 
gęstszych terenów bliżej centrów i trans-
portu publicznego. Nie powinno być wię-
cej niż 50% mieszkań tego samego typu. 

• Na wszelkiego rodzaju terenach prawo 
użytkowania powinno być mieszane aby 

odzwierciedlić różnorodność potrzeb ist-
niejących I przyszłych gospodarstw domo-
wych. Trudności finansowe i te związane z
utrzymaniem budynków dzierzawionych 
w różny sposób mogą być przezwyciężane 
poprzez struktury wczesnego planowania i 
powszechnego zarzadzania. 

Publiczne przestrzenie otwarte powinny być 
integralną częścią budynków krajobrazu no-
wej dzielnicy/okolicy i mogą obejmować te-
reny ważne pod względem ekologicznym 
(istniejące lub stworzone) korytarze zieleni i 
drogi wodne, plantownie uliczne, parki, place 
zabaw oraz brukowane miejskie skwerki. Pu-
bliczne przestrzenie otwarte będą odgrywać 
istotną role w życiu dzielnicy/okolicy jeśli: 
• Przestrzenie otwarte sa częścia sieci raczej 

niżpojedyńcza cecha krajobrazu. Obsza-
ry rekreacyjne powinny być połaczone z 
ciągami komunikacyjnymi dla pieszych I 
rowerzystów. Oraz korytarzami krajobrazo-
wymi służącymi pochronie przyrody.

• Rozmieszczenie mieszkań/zabudowy jest 
planowane w taki sposób że główne fronty 
skierowane są w kierunku otwartej prze-
strzeni tworząc działanie i wzrost bezpie-
czeństwa oraz urok. Miejsca zagrożone 
przestępczością, takie jak parkingi samo-
chodowe, nie powinny mieścić sie blisko 
miejsc parków publicznych bez zapewnie-
nia odpowiedniedo zabezpieczenia.  

• Przestrzenie i sąsiadujące budynki takie jak 
np. place zabaw, kawiarnie, puby, sklepy 
oraz budynki miejskie zapewniają ludziom 
zajęcia o rożnych porach dnia. Nieskore 
miejsca przeznaczone sa do wielorakiego 
użytku i mogą być wykorzystywane przez 
szkoły I grupy społeczne o pewnych porach 
dnia.  

• Głowne tereny krajobrazu położone są 
zwykle wzgłuż kluczowych ścieżek rowero-
wych i dróg dla pieszych raczej niż odcięte 
od codziennego ruchu pieszego.  

• Cechy istniejące takie jak nadbrzeże, kanały, 
interesujące budynki, widoki oraz bliskośc 
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transportu publicznego są wykorzystywa-
ne wyznaczenia przestrzeni otwartej. 

• Warunki mikroklimatyczne ( światlo sło-
neczne i wiatr) sa dogodne dla zapropono-
wanego zagospodarowania krajobrazu. 

Nasilenie i różnorodność budynków rodzaje i 
sposóby wykorzystywania terenu może pod-
nieść jakość I atrakcyjność mieszkania na ist-
niejących terenach mieszkalnych w Thames 
Gateway London. Składniki skutecznego po-
dejścia sa nastepujące:
• Przywrócenie opuszczonych i slabo wyko-

rzystywanych budynków lub działek  do 
użytku i wykorzystanie możliwości przebu-
dowy na zasadzie plomby lub zabudowy 
selektywnej w celu urozmaicenia zabudo-
wy. 

• Wprowadzenie różnorodnych typów za-
budowy mieszkaniowej, zakwaterowania 
związanego z życiem i pracą oraz budynki 
o mieszanym sposobie korzystania, szcze-
golnie blisko centrów i węzłow transporto-
wych. 

• Wzrastająca ilość I jakośc mieszkań w loka-
lizacjach gdzie istniejące zageszczenie nie 
zapewni utrzymania miejscowym sklepom 
i infrastrukturze. Możliwości pojawia się tyl-
ko w konkretnych miejscach blisko centrów 
I transportu publicznego. 

• Zmiana wielkości oraz odnowienie istnie-
jących mieszkań w celu dopasowania ich 
do potrzeb nowej gospodarki mieszkanio-
wej. Może to objąć połączenie mniejszych 
mieszkań z większymi, podzial większych 
domów na mieszkania, reorganizacja we-
wnętrznego rozmieszczenia w celu zapew-
nienia ustawnych pokoi lub lepszych łazie-
nek. 

• Urozmaicenie i wymieszanie dzierżaw 
mieszkaniowych na terenie istniejacych 
obszarów mieszkaniowych w celu rozsze-
rzenia struktury społecznej i wiekowej oraz 
ożywienia zrównoważonych społeczności.  

Fig.11.2, 11.3: “Reserve-sites” in Chemnitz.  Case example for green space creation

11.4 Określenie

Niezależnie od końcowego sposobu wykorzy-
stania terenów zdegradowanych, najważniej-
szym celem jest rozbudowywanie trwałych/
zrównoważonych dzielnic o wyższym pozio-
mie  życia. W przeszlości kwestia sąsiedztw 
gdzie lidzie żyją, pracuja a spędzają wolny 
czas wymagała zbyt mało uwagi.  

Jednym z głównych elementów rozwoju miej-
skiego wpływajacym na jego wysoką wartość 
jest  dobre połączenie z otwarta przestrzenią, 
zaprojektowanietych przestrzeni publicznych,  
dobra jakość transpotru pieszego,rowerowe-
go oraz publicznego jak również poczucie 
miejsca (genius loci). 

Kluczem do zabezpieczenia wysokiej jakości 
rozwoju miejskiego są procesy dobrego pla-
nowani ponieważ będą one realizowane przez 
compoetentnych planistów i przedstawicieli 
społeczności. Innowacyjne, wspólne procesy I 
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metody planistyczne (propozycje warsztatów, 
itp) gdzie wszyscy zaitneresowani sa zaanga-
żowani a konieczne srodki są dostępne może 
być pomyślne dla osiągnięcia jakości.  

11.4.1 Historia

Wiele terenów ze zmieniajacymi sie miejscami 
ma soba przeszlość jako silniki ktore napędza-
łyrewolucje przemysłową – kopalnie węgla, 
guames i brzegi kanałów. Wraz z upadkiem 
przemysłu ciężkiego te często rozległe tere-
ny zostały opuszczone lub porzucone. Wile z 
nich używano nieformalnie jako placy zabaw i 
miejsc rekreacji ale większość z nich zostawała 
opuszczona i niszczała do momentu kiedy wy-
glądały już na całkowicie zaniedbane i niebez-
pieczne szkaradztwa. Zmieniajace się miejsca 
ugruntowały nowe znaczenie i przeznaczenie 
dla tych  nowych i ważnych  miejsc. Jednakże 
było to tez nowe I znaczące połączenie dla lu-
dzi którzy pracuja I mieszkaja niedaleko.  

Zamiast patrzeć wstecz i przpominać sobie o 
problemach ktore doprowadziły do upadku 
lokalnego przemysłu i miejscowych okolic, lu-
dzie na nowo odkrywaja w sobie zażartą dumę 
z powodu tego terenu i świetują odmienność 
jego przeszłości i teraźniejszości. Starsze poko-
lenia pamiętają te pierwotne formy przemysłu 
i rolę jaką odgrywały  na tych terenach. Młodzi 
ludzie również odkrywają historie tych tere-
nów poraz pierwszy  angażując sie sie w po-
dejmowanie decyzji które będa miały wpływ 
na ich przyszlość i nabierając nowego szcunku 
dla miejsa w ktorym żyją.  

Pytania ułatwiające dalsza naukę , które pomo-
gą ci osiągnąć poziom uczenia ‘ zrozumienie’
- Jakie sa głowne kwestie społeczne I kultu-

ralne związane z ponownym rozwojem te-
renów zdegradowanych?

- Jakie są możliwe korzyści I synergie dla oko-
licy wytworzone przez projekty regeneracji 
terenów zdegradowanych?

- Jakie sa możliwe opcje I czynniki udanych 
projektów regeneracyjnych terenów po-
przemysłowych? 

12. Ponowny rozwój terenów 
zdegradowanych  a udział obywateli 
(autor rozdziału Dr. Uwe Ferber) 

Cel nauczania  – ‘dostarczenie podstawowych 
informacji’

Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz świa-
dom następujących rzeczy:

o Jaka jest rola I znaczenie udziału obywateli 
w regeneracji terenów zdegradowanych. 

o Jakie są najlepsze praktyczne przykłady 
o Jak zorganizować udział obywaleti I zaan-

gażownaie uczestników projektu. 

Udział obywateli w podejmowaniu decyzji 
jest nie tylko demokratyczmną watością samą 
w sobie ale co więcej może przyczynić się do 
jakości I sukcesu projektów regeneracji tere-
nów zdegradowanych zarówno pod wzglę-
dem krótkowzrocznych cleów projektów jak 
i jak I długofalowej równowagi projektów. Z 
wielu powodów ma to szczególny związek i 
znaczenie dla projektów regeneracji terenów 
zdegradowanych:
• Zasadnicza restrukturyzacja przemyslowa 

prowadzi często nie tylko do opuszczo-
nych I zniszczonych terenów ale także do 
opuszczonych I zniszczonych społeczności. 
Procesy odnalezienia nowej przyszłości i 
noewej tożsamości zarówno dla terenu jak 
i miejscowej ludności muszą przebiegać 
jednocześnie jeśli regeneracja ternów ma 
mieć znaczenie i być naprawdę trwała. 

• Tereny zdegradowane często znajduja się 
wewnątrz miast lub na terenach miejskich 
gdzie mieszkaja ludzie. Wpływ ponownego 
rozwoju terenów zdegradowanych może 
znacznie dotknąć tych którzy żyją i miesz-
kaja blisko. Ludzie ci zatem sa kluczowymi 
uczestnikami projektu I powinni być zaan-
gażowani w tworzenie strategii regenera-
cji. 

• Poglądy lokalnych społeczności moga mieć 
silny wpływ na process rozwoju biorąc pod 
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uwagę sprzeciwy, udziału lokalnych per-
spektyw w rozwiązaniach dotyczących re-
generacji i znajdywania rozwiazań korzyst-
nych dla obu stron. 

• Tereny zdegradowane sa powszechnie 
związane z kwestiami zanieczyszczenia 
(rzeczywistego i postrzeganego) oraz z 
ryzykiem w stosunku do zdrowia publicz-
nego. Dlatego ludność lokalna będzie w 
szczególności zainteresowana wlaściwym 
zarządzaniem takim ryzykiem.  

• Regeneracja terenów zdegradowanych 
przedstawia znaczną możliwość przyczy-
nienia sie do trwałego rozwoju. Jedna z 
centralnych zasad trwałego rozwoju jest 
postawienie miejscowej ludności w samym 
sercu popdejmowania decyzji. Ostatnie 
analizy udanych projektów pokażały że re-
generacja terenów zdegradowanych która 
nie radzi sobie z lokalną ludnością nie jest 
regeneracją trwałą i pociaga za sobą dużo 
większe ryzyko niepowodzenia. ²³

Głownymi dokumentami dotyczącymi 
Udziału Obywateli są: 

Konwencja z Aarhus – Konwencja UN/ECE o 
Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeń-
stwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie 
do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących 
Środowiska – podpisana 25 Czerwca 1998 
przez Ministrów z 35 europekskich krajów 
oraz Uni Europejskiej w mieście Aarhus, w Da-
nii. Europejska Konwencja Praw Człowieka jest 
obecnie znana jako Konwencja z Aarhus.

Dyrektywa 35/2003 Wspólnoty Europejskiej 
WC z 26 Maja 2003 przewidująca udział spo-
łeczeństwa odnośnie sporządzenia pewnych 

planów i programów dotyczących środowiska 
została przyjęta po to by wpłynąć na obowiąz-
ki wynikające z Konwencji w Aarhus w szcze-
gólności poprzez przyczynienie się do udziału 
społeczeństwa do tworzenia pewnych planów  
i programów dotyczących środowiska, adreso-
wanych do Krajów Czlonkowskich. 

Konwencja z Aarhus zapewnia podstawy do 
dobrego działania poprzez zapewnienie pod-
stawowych procedur dotyczących udziału 
społeczeństwa i określenie rodzajów decyzji 
których te procedury dotyczą. Udział społe-
czeństwa w podejmowaniu decyzji jest istot-
ny. Jest korzystne zarówno w podejmowaniu 
indywidualnych decyzji jak i bardziej ogólnie 
dla demokracji. W podejmowaniu decyzji wy-
korzystywane są wiedza, umiejetności oraz 
entuzjazm społeczeństwa i uznana jest istotna 
rola jaką odgrywa społeczeństwo. 

Celem Konwencji z Aarhus jest potwierdze-
nie odpowiedzialności i przejrzystości proce-
sów związanych z podejmowaniem decyzji 
na wszystkich poziomach oraz wzmocnienie 
udziału społeczeństwa w podejmowaniu de-
cyzji społecznych i dotyczacych środowiska. 

Następujące trzy filary wspierają udział spo-
łeczeństwa i przejrzystość podejkmowanych 
decyzji: 
• Dostęp i prawo społeczeństwa do uzyska-

nia informacji na temat środowiska, 
• Prawo do udziału w decyzjach które maja 

wpływ na środowisko, oraz 
• Prawo do sprawiedliwości w sprawach do-

tyczących środowiska. 

Zasady udziały społeczeństwa w podejmowa-
niu decyzji zgodnie z kluczowymi dokumen-
tami – Biała Księga w sprawie Przadów Euro-
pejskich, Konwencja z Aarhus oraz Dyrektywa 
WE 35/2003:  

OTWARTOŚĆ, przedstwiona jako zdolność in-
stutucji do komunikowania swoich decyzji w 
przystępny i zrozumiały sposób. 

UCZESTNICTWO, które powinno rozciągać sie 

²³ Office of Deputy Prime Minister, BURA, London (2002): Learning
from Experience. The BURA Guide to Achieving Effective and Lasting
Regeneration.
Mainstreaming sustainable regeneration – a call to action.  UK 
Sustainable Development Commission. December 2003.  
 www.sd-commission.gov.uk
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na cały łańcuch polityki od koncepcji do jej 
wdrożenie, jest uważane za drogę do pewne-
go zaufania. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, z podkreśleniem jasnej 
definicji ról i przyjęcia odpowiedzialności.

Minimalne wymagane poziomy/standardy, 
chociaż nie wiążące pod względem prawnym, 
przesuwaja sie jeden krok do przodu w kie-
runku zbudowania praktycznego podejścia 
do konultacji w kwestii kierowania: 

JASNA TREŚĆ – cała komunikacja powinna być 
jasna i zwięzła i powinna zawierać wszystkie 
konieczne informacje ułatwiajace odpowie-
dzi. 

GRUPY DOCELOWE – odpowiednie strony po-
winny mieć okazje do wyrażania swoich opi-
nii. 

PUBLIKACJE – Komisja powinna zapewnić od-
powiedni rozgłos/reklamę podnoszace świa-
domość oraz przystosować komunikację do 
wszystkich docelowych odbiorców. Nie wy-
łączając innych narzędzi otwarte publiczne 
konsultacje powinny być publikowane w in-
ternecie. 

OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZACE 
UCZESTNICTWA -  Co najmniej 8 tygodni po-
winno zostać przeznaczonych na przyjecie 
odpowiedzi na pisemne konsultacje społecz-
ne oraz 20 dni roboczych na zawiadomienie o 
spotkaniach.   

PODZIĘKOWANIE/UZNANIE I OPINIA ZWROT-
NA-  wyniki otwartej konsultacji społecznej  
powinny zostać przedstawione na stronie 
internetowej powiązanej z jednorazowym 
punktem dostepu w internecie. 

Środki: udział społeczeństrwa w regeneracji 
terenów zdegradowanych powinien dążyc do 
przekroczenia norm prawnych, formalnych 
procedur dotyczących planowania i rozumie-
nia ich jako ‘ systematyczej próby właczenia 
obywateli w projektowanie, decyzje związa-
ne z planowaniem, wprowadzenie oraz ocena 

projektów dotyczacych regeneracji terenów 
zdegradowanych w celu zapewnienia  ich spo-
łeczniej akceptowalności.”  (RESCUE 2004-II).

Na podstawie tej definicji projekt RESCUE wy-
pracował następująca liste celów odnośnie 
twałego uczestnictwa obywateli w podejmo-
waniu decyzji w projektach regeneracji tere-
nów zdegradowanych:
• Uzyskanie lepszej jakości samych informa-

cji
• Uzyskanie lepszej jakości porzepływu in-

formacji w procesie podejmowania decyzji 
oraz bardziej skutecznego wykorzystanmia 
informacji

• Uczciwszy process dyskusji i lepsze rozwia-
zania konfliktów

• Poprawienie zasadności procesu podejmo-
wania decyzji

• Poprawienie wydajności procesu pod 
względem czasu i kosztów

• Wzmocninie pozycji obywateli zwłaszcza 
tych reprezentujących poza-organizacyjne 
interesy

• Przekazanie odpowiedzialności na niższe 
poziomy decyzyjne i pobudzanie poczucia 
własności

Najlepszy przykład zaangażowanie obywatel-
skiego – Projekt ECOREGEN: podejście eco-
regen do rekultywacji terenów jest zatem 
oparte na dwóch wiodących zasadach: 

• Społeczność miejscowa powinna być w 
pełni zaangażowana w cały proces tworze-
nia nowych zastosowań dla miejsc w ich 
okolicy które zostały opuszcone. 

• Przyroda jest zwykle najlepszym i najbra-
dziej narażonym na koszty ‘uzrdawiaczem’ 
terenów opuszczonych i należy zdać sobie 
sprawę z potencjału przyrody i wykorzystać 
ja z maksymalnym efektem. 

Te przewodnie zasady uważane są za całkowi-
cie wzajemnie uzupełniające się w odniesie-
niu do wszetkiego rodzaju rozwojów zarówno 
wtedyt kiedy są to otwarte przestrzenie zieleni 
czy też nowo wybudowane środowiska.  
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Podejście ecoregen dąży do wykorzystania 
naturalnego potencjały terenów po to aby do-
starczyć infrastrukturę spełniajacą potrzeby 
lokalnej społeczności. Celem jest stworzenie 
zrównoważonego/trwalego otocznia odpo-
wiadającego ludzkiej przyjemności  w sposób 
pielegnujący procesy naturalne i szanujący 
wartość zarówno naturalnego jak i stworzone-
go przez człowieka dziedzictwa na terenach 
opuszczonych.  

Pytania ułatwiające dalsza naukę które pomo-
gą czytelnikowi osiągnąć poziom “zrozumie-
nia”
- Jakie są główne dokumenty i zasady udzia-

łu obywateli?
- Jakie jest podejście projektów  RESCUE i 

ECOREGEN? 

RANKA 7: Jak zorganizować platformę uczest-
ników projektu?

Problem regeneracji terenów zdegradowa-
nych dotyka szerokiego spektrum organizacji 
i pojedyńczych osób z których wszyscy rozu-
mieja dokładnie pewien aspekt całej sprawy. 
Wszyscy oni napotykają na pojedyńcze pro-
blemy które hamuja ich intencje skutecznej 
rewitalizacji terenów zdegradowanych. Bardzo 
często trudności te nie mogą być rozwiązywa-
ne przez osoby które ich doświadczają, a z dru-
giej strony osoby które mogłyby je rozwiazać, 
nie doświadczaja ich. Dlatego właśnie istnieje 
potrzeba komunikacji i zaangażowani za spra-
wą których możliwe bedzie wykorzystanie ta-
kich indywidualnych doświadczeń i przekaza-
nie ich tym którzy sa gotowi wywołać zmiany 
mogące usunąć te problemy.  Procesowi temu 
często musza towarzyszyć dalsze i głębsze  ba-
dania łączące i poruszajace szersze spektrum 
innch doświadczeń. Takie badania albo ich 
wyniki mogą być zbyt drogie lub niedostępne 
dla osób indywidualnych bądź też pojedyń-
czych organizacji. Jednakże badani i ch wyniki 
mogą okazać sie znacznie bradziej dostępne 
jeśli będą własnością szerszej platformy której 
członkami będą oni sami. Synergie wynikające 

z takiej współpracy są zatem udziałem nie tyl-
ko członków ale również społeczeństwa jako 
ogółu. W takim przypadku synergie te byłyby 
przystosowywane bezpośrednio do reduko-
wania barier w kwestii ponownego wykorzy-
stania terenów zdegradowanych a przez to 
pobuydzały ich rewitalizację.

Platformy uczestników projektu na poziomie 
lokalnycm, regionalnym bądź też nawet na 
poziomie państwowym mogłyby być zakła-
dane i wspierane przez różnych uczestników 
projektów którzy sa stronami w procesie rewi-
talizacji terenów zdegradowanych.  Jednakże 
aby stworzyć taka platforme, inicjatywa musi 
wyjść od organizacji promującej rządy prywat-
ne która jest na tyle prziwdująca żeby zrealizo-
wać w pełni korzyści takiego działania. Głow-
nymi uczestnikami projektów byliby ci których 
glłównie dotyczy problem, deweloperzy i róż-
ni doradcy, instytuje finansowe, wykonawcy,
ciała nadzorujące, admnistracja państwowa, 
regionalna i lokalna, agencje rozwoju i inni. 
Oni wszyscy z osobna muszą borykać sie z ró-
znego rodzaju ryzykiem wiążącym sie z pro-
cesem rewitalizacji terenów zdegradowanych 
a poprzez podekmowanie takich prób muszą 
borykać się z  niewystarczajacymi i sztywnymi 
podstawami prawnymi oraz walczyć z bardzo 
słaba bądź też nie istniejącą miedzysektorową 
i zawodową współpracą. 

Jak może do tego dojść?

Organizator kontaktuje się z uczestnikami 
projektu w celu sformowania przygotowaw-
czego planu komisji dotyczącego utworzenia 
takiej platformy. Komisja przygotowawcza 
przygotowuje zarys działań nowej platformy 
i umożliwia sporządzenie wymaganych do-
kumentów prowadzacych do zarejstwoania 
nowej organizacji jako prawnej nie nastawio-
nej na zyski jednostki. Taka organizacja może 
być zarządzana przez zarząd reprezentowany 
przez najważniejszych przedstawicieli głów-
nych uczestników projektu. Właśnie na pozio-
mie zarzadu moga zrodzić sie główne korzy-
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ści, jako takie zarząd może zaoferowć szersze 
zrozumienie i doświadczenie kwestii terenów 
zdegradowaych pochodzace od liderów lub 
strategiocznych liderów róznych organizacji 
uczestników projektu. Na poziomie zarządu 
nieformalne dyskusje pomagałyby wyjaśnić 
pożliwe podejścia do bardziej horyzontalnych 
rozwiazań. Zarząd wyznaczałby organizacji 
strategiczne zadania i i wyznaczałby kierunek 
w którym należy zmierzać. Kierownictwo no-
wej organizacji wprowadzałoby zadania wy-
znaczone przez zarząd. Jednym z głównych 
zadań kierownictwa organizacji pozarzadowej 
będzie uzyskanie wystarczających funduszy 
z zewnątrz 9 poprzez członkostwo, projekt, 
usługi)które umożliwią organizacji funkcjono-
wanie jako organowi uczącemu sie i eksperto-
wi.   
Pozostałe zadania takiej organizacji powinny 

obejmować:  
• Promowanie sprawy na poziomie narodo-

wym oraz poszukiwanie nowych, bardziej 
skutecznych rozwiazań. 

• Zebranie wiedzy specjalistycznej
• Zebranie danych oraz odpowiednich wska-

zówek 
• Stworzenie fachowych źródeł doradczych 

i referencyjnych dostępnych dla innych 
uczestników projektu jak równiez dla spo-
łeczeństwa. 

• Propozycje zmian prawnych i lobing na 
rzecz odpowiednich nowelizacji podstaw 
prawnych. 

• Udział w komisjach zajmujących sie terena-
mi zdegradowanymi lub kwestiami ich do-
tyczącymi.   

• Kontakty w sprawie specjaliustyczne wie-
dzy międzynarodowej

• Współpraca w ramach państwwych i mię-
dzynarodowych projektów.

Co jest potrzebne do wdrozenia? 
• Określenie odpowiednich uczestników 

projektów i ustalenie wstępnych założeń 
odpowiadających najwyzszemu strategicz-
nemu poziomowi

• Wyznaczenie komisji przygotowawczejk i 
okreslenie odowiedzialności za zarejstro-
wanie nowego organu  

• Przyugotowanie uzgodnienia lub innego 
podobnego dokumentu wyjaśniającego 
cele, zadania i zasady organizacji

• Po zarejstrowaniu zwołanie ogólnego spo-
tkania, wybór zarzadu, ustalenie zadań i 
wyznaczenie kierownictwa 

Pytania ułatwiające dalsza naukę które pomo-
gą czytelnikowi osiągnąć poziom “zrozumie-
nia”
- Jakie są główne dokumenty i zasady udzia-

łu obywateli?
- Jakie jest podejście projektów  RESCUE i 

ECOREGEN?
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Spis Rysunków
Rys. 3.1., 3.2 2 Budynki pomocnicze oraz bocz-
nica  huty w Krakowie Zdjęcia: archiwum  IURS, 
autor Y.G.Garb

Rys. 3.3  Wykres kranowy programu Cabernet 

Rys 3.4, 3.5, 3.6 Przykład regeneracji 

Rys 3.7 Plan schematyczny analizującytereny 
zdegradowane w Říčany, Republika Czeska. 
Taka mapa jest częścią metodyki działania w 
sprawie terenów zdegradowanych w Republi-
ce Czeskiej stosowanej przez społeczeństwo. 
Zobacz także www.brownfieldsinfo.cz.    Źró-
dło :  Ing Arch Bařinka, DHV CR, spol s.r.o

Rys. 3.8, 3.9, 3.10 Przykład różnych działań 
uczestników projektu które zostały podjęte na 
przestrzeni kilku lat na terenie fabryki  Vaňko-
vka w Brnie  obecnie przebudowanej w cen-
trum handlowe. Zdjęcia :  Ing arch E Staňková, 
Vaňkovka NGO

Rys 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 Zdjęcia i 
ilustracje:Where not stated otherwise Ing arch 
E Staňková, Vaňkovka NGO

Rys. 3.17 Procentowe wykorzystanie tere-
nów miejskich pod działalność przemysłową 
obecnie i w przeszłości- dzisia spuścizna prze-
strzenna tych okoliczności jest widoczna na 
wykresie przedstawiający ślad pozostawiony 
przez przemysł w miastach post-socjalistycz-
nych: ²⁴

Rys. 3.18 Gęstość na terenach zabudowanych 
przedstawiona jako funkcja odległości od cen-
trum miasta. ‘Garb’ gęstości zabudowy typowy 
dla miast Europy Centralnej²⁵ 

Rys. 3.19 Bliskość zabudowań a tereny zdegra-
dowane w Štenberk.  Zdjęcie D.Sedllák 

Rys 6.1 Rozparcelowanie działek w miejscu 
budowy Parku technologicznego Kraków-
-Wschód

Rys. 6.2 Zakład przeróbczy i zabytkowa wieża 
szybu Julia w Wałbrzychu (Polska) przekształ-
cony w muzeum techniki

Rys. 6.3 Przykłady informacji historycznej wy-
korzystanej podczas rekonstrukcji projektu 
Portu Gdańskiego; mapa lotnicza z II wojny 
światowej oraz zachowane plany z 1929r(b)

Rys.6.4: Schemat rozwiązania ryzyka środowi-
skowego spowodowanego terenami zanie-
czyszczonymi

Rys. 7.1: Ekonomiczne składniki Modelu  A-B-C 
(według CABERNET 2005) 

Rys 7.2: Model A-B-C  (według CABERNET 
2005)

Rys 11.1: Kammgarnspinnerei in Leipzig

Rys.11.2, 11.3: “ Tereny rezerwowe” in Chem-
nitz. Studium przypadku dtyczace tworzenia 
przstrzni zielonych.

Spis Tabel
Tabela 1: Typy terenówzdegradowanych we-
dług ich poprzedniego sposobu zagospoda-
rowania.

Tabela 2: Typy terenów zdegradowanych we-
dług prawdopodobieństwa ich ponownego                  
wykorzystania

Tabela 3: Uczestnicy projektu

Tabela 4: Proces Regeneracji Terenów Zdegra-
dowanych

Tabela 5: Przykład rejestrów i ich zastosowań

Tabela 6 Ilości minimalne i maksymalne dla 
niektórych regionów Republiki Czeskiej

Tabela 7: Tereny zdegradowane w regionie 
Ústí nad Labem, według kategorii, wielkości I 
łącznej 

Tabela 8: Rozkład terenów zdegradowanych w 
Ústí według wielkości i poprzedniego sposo-
bu 

Tabela 9: Głowne kroki w procesie ponowne-
²⁵ Kessides (2000)
²⁶  Brzeski, J.(2001): „Guidelines for Developing Local Land Manage-
ment Strategy,“ Krakow Real Estate Research Institute
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go rozwoju terenów zdegradowanych

Tabela 10: Kryteria ekonomiczne

Tabela 11: Kryteria ekologiczne

Tabela 12: Kryteria społeczne

Tabela 13: Kryteria struktury miejskiej po-
wierzchni zagospodarowania 

Table 14: Rozpoznanie miejsca rewitalizacji

Tabela 15: Możliwości przekształcenia obiek-
tów przemysłowych

Tabela 16: Przyrost liczby przypadków w któ-
rych stwierdzono zanieczyszczenia na przy-
kładzie Danii 

Tabela 17: Rodzaje badań środowiskowych

Tabela 18: Podstawowe ryzyka głównych 
uczestników procesu rewitalizacji

Tabela 19: Możliwe metody obniżania ryzyka

Tabela 20: kontrola terenu/gruntów

Spis Ramek 
RAMKA 1: Tereny zdegradowane i ich histo-
ryczny kontekst

RAMKA 2: Przykłady ustawodawstwa pań-
stwowego dotyczące ‘wizualizacji’ terenów 
zdegradowanych w rejestrach katastralnych i 
innych rozwiązań.

RAMKA 3: Czeski przykład określania ilości te-
renów zdegradowanych.

RAMKA 4: Utrata integralnosci terenu. 

RAMKA 5: Studium przypadku - Wałbrzych

RAMKA 6: Odpowiedzialność ekologicznej w 
Europie i w Stanach Zjednoczonych

RAMKA 7: Jak zorganizować platformę uczest-
ników projektu?
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