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Janusz Lipiński 

 

Dogęszczająca rewitalizacja tkanki miejskiej poprzez współpracę publiczno-

prywatną. 

 

1. Wprowadzenie. 

 

Stan zagospodarowania przestrzennego w większości miast polskich pozostawia wiele do 

życzenia zarówno z perspektywy racjonalnej gospodarki terenami i towarzyszącej jej 

infrastruktury jak i stworzenia przyjaznego środowiska pracy, wypoczynku i 

zamieszkiwania, charakterystycznego dla gęstego otoczenia społecznego współczesnych 

organizmów miejskich. Nietrudno zaobserwować procesy chaotycznej często, 

rozlewającej się zabudowy terenów podmiejskich przy równolegle postępującej 

degradacji wyeksploatowanej tkanki śródmiejskiej i dawnych dzielnic 

przemysłowych. Negatywne skutki takiego procesu pogłębia słabe zaawansowanie 

tworzenia prawa lokalnego regulującego rozwój przestrzenny, czyli Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego. Ponieważ jednocześnie stosunkowo dynamiczny 

rozwój gospodarki i rosnące aspiracje obywateli zwiększają popyt na nowoczesne 

powierzchnie biurowe, handlowe, mieszkaniowe i towarzyszącą im infrastrukturę, wydaje 

się że rozwiązaniem tak zarysowanych problemów jest w pierwszej kolejności 

dogęszczająca rewitalizacja (odnowa) tych obszarów miejskich, których substancja 

uległa zdegradowaniu i które nie spełniają one współczesnych wymogów 

gospodarczych, technicznych i społecznych. 

Spróbujmy na początku zdefiniować zasadnicze pojęcia będące przedmiotem tego 

wystąpienia. 

Definicja działania rewitalizacyjnego zapisana w projekcie wytycznych Ministerstwa 

Gospodarki i Pracy1 w związku z pozyskiwaniem środków z Europejskich Funduszy 

Rozwoju Regionalnego w Polsce sformułowana jest następująco: 

Działania rewitalizacyjne to kompleksowe, zintegrowane, lokalne, kilkuletnie programy 

zainicjowane przez władze lokalne (w szczególności gminne) mające na celu realizację 

                                                           
1 Carl A. Heller, „Rewitalizacja Obszarów Miejskich”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Polsce, 

2004. 
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działań technicznych, społecznych i gospodarczych - w zgodzie z zasadami spójności 

terytorialnej oraz ochrony środowiska – w rozmaitych obszarach miejskich, 

zdegradowanych obszarach miejskich, obszarach poprzemysłowych i powojskowych. 

Ponadto wyróżnić należy następujące pojęcia: 

Sytuacja kryzysowa - oznacza szereg szkodliwych i niszczycielskich procesów 

dotykających przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa oraz gospodarki, które 

doprowadziły do degradacji danego obszaru; 

Cechy endogeniczne (czynniki endogenne) – to lokalne/oddolne czynniki/determinanty 

rozwoju opisujące syntetycznie co najmniej 4 (cztery) aspekty potencjału wzrostu danego 

obszaru: gospodarczy, społeczno-kulturowy, infrastrukturalny i środowiskowy. 

Gęste otoczenie społeczne2 to sieć wzajemnych relacji gospodarczych, technicznych-

środowiskowych i społeczno-kulturowych między wszystkimi interesariuszami danego 

obszaru powiązanych ze sobą technologicznymi środkami informacji, którzy nie mogą 

zaspokoić swoich potrzeb bez udziału interesariuszy spoza własnego kręgu interesów. 

Rewitalizacja - oznacza proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i 

gospodarczych podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie 

obszaru z sytuacji kryzysowej, nadanie mu użytecznych współcześnie funkcji oraz 

stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech 

endogenicznych; 

Program rewitalizacji - oznacza opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę 

wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i 

gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie 

warunków do dalszego rozwoju obszaru, opracowany zgodnie z ZPORR. 

Spójność terytorialna3 – to sieć wzajemnych powiązań wielu aspektów współczesnej 

przestrzeni życiowej (spójność gospodarcza, transportowa, ekologiczna, rozwojowa, 

                                                           
2 Jarosław Rudniański, „Elementy prakseologicznej teorii walki”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1983. 

3 Artur Prażniewski, „Spójność terytorialna”, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i 

Regionalnego, http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/pdf/2_national/kujawsko-

pomorski.pdf 
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społeczna i in.), wyrażająca się poprzez minimalizację występowania konfliktów 

przestrzennych oraz równoważenia różnic potencjałów rozwojowych pomiędzy różnymi 

obszarami, a także negatywnych efektów procesów rozwojowych (wynikających tak z 

indywidualnych cech poszczególnych obszarów jak i specyfiki rynków ponadlokalnych). 

Spójność terytorialna nie polega jednak na dążeniu do unifikacji i znoszeniu 

charakterystycznych cech obszarów (cech endogenicznych) ale na ich wykorzystaniu w 

budowaniu sieci wzajemnych powiązań czyli rozwoju pozytywnych, twórczych cech 

gęstego otoczenia społecznego danego obszaru. 

Habitat – w odniesieniu do człowieka oznacza siedlisko-miejsce zamieszkania, pracy i 

wszechstronnego rozwoju, spełniające współczesne wymogi gospodarcze, techniczne i 

społeczno-kulturowe, gdzie człowiek znajduje najdogodniejsze warunki życia. 

Rozwój inteligentny (smart growth) – zwany czasami „Nową Urbanistyką” (New 

Urbanism) to taki rozwój obszarów miejskich, który wspiera prorozwojową działalność 

istniejących wspólnot miejskich, nadaje nowy sens obszarom zurbanizowanym, prowadzi 

do rewitalizacji dogęszczającej obszary z niewykorzystanym potencjałem, stwarza warunki 

do powiększania konkurencyjności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy, kładzie 

akcent na rozwój komunikacji publicznej, redefiniuje zasady zagospodarowania terenów 

mieszkalnych, otwierając je i „zszywając” z tkanką miasta, integruje proces planowania i 

inwestowania, tworzy w procesie społecznym wizje rozwoju inteligentnego. 

Rewitalizacja dogęszczająca – to zespół działań mających doprowadzić do 

rewitalizacji/odnowy obszaru miejskiego będącego w sytuacji kryzysowej, zgodnie z  ideą 

miasta kompaktowego/zwartego oraz utrzymaniem zasady spójności terytorialnej i 

inteligentnego rozwoju, w efekcie których następuje znaczne powiększenie Habitatu w 

granicach istniejących współcześnie obszarów zurbanizowanych. 

Rewitalizacja dogęszczająca powinna być częścią przemyślanego i skoordynowanego 

rozwoju zdegradowanych terenów miejskich. To pożądane z wielu względów i zgodne ze 

współczesnymi standardami dogęszczanie istniejącej tkanki miejskiej powinno prowadzić 

także do wzrostu wartości terenów nią objętych  oraz  do praktycznego wzrostu dochodów 

miasta z tego obszaru. Proces ten wymaga jednak nie tylko brakującego kapitału ale także 

umiejętności profesjonalnego zarządzania projektami w gęstym otoczeniu społecznym.  
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Zasygnalizowane powyżej czynniki oraz świadomość, że większość interesariuszy to 

podmioty prywatne działające w ramach gospodarki wolnorynkowej, prowadzi do 

wniosku, że znaczące polepszenie zagospodarowania zdegradowanych terenów miejskich 

poprzez ich dogęszczającą rewitalizację jest możliwe tylko poprzez ścisłą współpracę 

podmiotów publicznych i prywatnych. Z jednej strony mamy władzę publiczną, której 

zadaniem jest definiować politykę rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez  

tworzenie prawa lokalnego, a także aktywne organizacje pozarządowe i wspólnoty 

mieszkańców , z drugiej strony mamy prywatnych przedsiębiorców posiadających 

doświadczenie, zdolności organizacyjne i kapitał niezbędny do materializacji celów 

gospodarczych i społecznych. Ścisła współpraca tych dwóch sektorów: publicznego i 

prywatnego jest warunkiem sine qua non sukcesu realizacji przedsięwzięć w każdym 

otoczeniu społeczno-gospodarczym, do których należy dogęszczająca rewitalizacja tkanki 

miejskiej. 

W referacie przedstawione zostaną podstawowe przesłanki wskazujące na potrzebę 

dogęszczającej rewitalizacji terenów zurbanizowanych, sposoby realizacji tak 

zdefiniowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem współpracy publiczno-

prywatnej. W szczególności zostanie zaprezentowany sposób podejścia administracji 

publicznej, realizującej w tym zakresie nie tylko politykę kolejnych rządów ale także 

politykę Unii Europejskiej. Zasygnalizowany także będzie udział rzeczoznawców 

majątkowych i innych doradców rynku nieruchomości w procesach rewitalizacyjnych. 

 

2. Kwalifikacja danego obszaru do rewitalizacji dogęszczającej. 

Problemami, które można znaleźć na wielu zdegradowanych obszarach mogą być w 

szczególności: 

 niewystarczająca i przestarzała infrastruktura techniczna  

 deficyty urbanistyczne/i inne w środowisku mieszkaniowym, 

 zdegradowane pozostałości po działalności przemysłowej,  

 braki w wyposażeniu mieszkań/zła substancja budynków,  

 deficyty w jakości środowiska naturalnego, 

 koncentracja pokrzywdzonych grup ludności, osób wykluczonych  

z normalnego życia społecznego,   

 brak miejsc nauki i pracy, 

 niski poziom wykształcenia i kwalifikacji, 
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 wysokie bezrobocie, 

 niski dochód i mała siła nabywcza ludności 

 konfliktowe współżycie grup społecznych, 

 negatywny wizerunek obszaru. 

Nie oznacza to, że muszą występować wszystkie wymienione wyżej problemy, aby można 

było mówić o konieczności rewitalizacji dogęszczającej. Warunkiem podstawowym jest 

oczywiście fizyczne istnienie obszaru zdegradowanego o niewykorzystanym potencjale 

oraz jego lokalizacja wewnątrz obszaru zurbanizowanego, w miejscu które nie jest 

oznaczone jako teren wyłączony spod zabudowy i użytkowania. Korzystny jest także fakt 

zakwalifikowania danego obszaru w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy jako wymagającego przekształceń oraz 

rehabilitacji lub rekultywacji. Najbardziej optymalna sytuacja dotyczy terenów 

zaliczonych do obszarów wymagających rewitalizacji w Miejscowych Planach 

Zagospodarowania Przestrzennego. Pod warunkiem, oczywiście, że procedura 

sporządzania takiego planu uwzględniła wszystkie doświadczenia i procedury rewitalizacji 

terenów zdegradowanych lub niedostatecznie rozwiniętych. I że jej efekt w postaci 

zapisów Planu Miejscowego został zaakceptowany przez interesariuszy danego obszaru. 

Na koniec trzeba się jeszcze odnieść do określenia „dogęszczająca”. Jak wspomniałem 

wcześniej, rozumiem to w ten sposób, że na obszarze rewitalizowanym będzie możliwość 

realizacji  obiektów charakterystycznych dla zabudowy miejskiej oraz innych 

towarzyszących co doprowadzi do stworzenia nowego Habitatu w istniejących granicach 

miasta czy gminy. Bez konieczności zagarniania nowych terenów podmiejskich, 

rolniczych i innych z zachowanym środowiskiem naturalnym. A nawet jeśli takie tereny 

istnieją w granicach miasta, to stosując rewitalizacje zagęszczającą, możemy je zachować 

jako tereny zielone, wypoczynkowe, rekreacyjne, lub jako rezerwę dla przyszłych pokoleń. 

Ważny jest również aspekt ekonomiczny, gdyż zagospodarowując we właściwy sposób 

istniejące „tereny rezerwowe” wewnątrz istniejących bloków urbanistycznych, osiedli lub 

dzielnic, oczywiście z poszanowaniem interesów dotychczasowych interesariuszy, 

możemy optymalnie wykorzystać istniejącą już infrastrukturę redukując wymagane 

nakłady finansowe pochodzące głównie z kasy publicznej. A więc mówiąc o rewitalizacji 

dogęszczającej, mamy na myśli nie tylko tereny zdegradowane ale także tereny częściowo 

zagospodarowane, posiadające potencjał zrealizowania dodatkowych powierzchni 

użytkowych i mieszkalnych z jednoczesnym rozwiązaniem problemów społecznych i 
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gospodarczych. Trzeba w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że nie chodzi tu o odbudowę 

pojedynczych obiektów, np. w formie tzw. plomb dogęszczających, tylko działania 

obszarowe, których odnowa urbanistyczna połączona jest z kompleksowym i 

skoordynowanym rozwiązywaniem kwestii technicznych, gospodarczych i kulturowo-

społecznych. 

 

3. Procedury dobrych praktyk rewitalizacji obszarów miejskich. 

 

We wspomnianym wcześniej dokumencie a także w innych dotyczących rewitalizacji4, 

przedstawiona jest ścieżka budowy projektu rewitalizacyjnego i sposobów jego realizacji5.  

Uzupełniając te procedury  o rewitalizację dogęszczającą można przedstawić następujący 

schemat postępowania: 

A/  Przygotowanie Lokalnego Planu Rozwoju: zrewidowanie podstawowych zasad 

polityki rozwoju miasta w obliczu zachodzących gospodarczych, socjalnych, 

demograficznych oraz społeczno-kulturowych zmian strukturalnych, określenie strategii 

zintegrowanej odnowy miasta. 

B/ Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) poprzez przeniesienie 

lokalnego planu rozwoju na poziom dzielnicy (obszaru) jako części zintegrowanej odnowy 

miasta dla obszarów wymagających pierwszeństwa inwestycyjnego (obszarów 

priorytetowych). 

C/  Wyodrębnienie  obszarów priorytetowych dla odnowy miasta, podlegających 

lokalnemu planowi rewitalizacji. 

D/  Wyznaczenie obszarów rewitalizacji dogęszczającej w  ramach obszarów 

priorytetowych. 

E/ Przygotowanie  Planu Realizacji LPR, zawierającego  następujące elementy: 

 Identyfikacja problemów oraz zasobów i potencjałów obszaru, 

 Organizacja i zarządzanie wdrażaniem programu, 

 Działania i projekty w celu rozwiązania problemów , 

                                                           
4 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, 

Warszawa, 13 sierpnia 2008 r. 

5 Dokumenty dot. rewitalizacji przyjęte przez Komitet Naukowy Projektu Instytutu Rozwoju Miast w  

Krakowie, 15 luty 2008 r. 
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 Modele uczestnictwa i aktywizacji, 

 Zestawienie kosztów i źródeł finansowania, 

 Propozycje ewaluacji i konstrukcji monitoringu. 

 

F/  Realizacja połączona z monitorowaniem zaawansowania. 

 

Procedury związane z rewitalizacją zależą nie tylko od wewnętrznych regulacji krajowych 

i ogólnej praktyki gospodarczej ale również od rodzaju wsparcia środkami publicznymi, w 

tym pochodzącymi z Unii Europejskiej. Ponieważ obszary poddane rewitalizacji 

dogęszczającej w większości przypadków mają szansę  generować konkretne dochody, i to 

zarówno w aspekcie publicznym (podatki, opłaty za użytkowanie wieczyste, nowe miejsca 

pracy) jak i prywatnym (dochody deweloperów, właścicieli powierzchni komercyjnych, 

opłaty infrastrukturalne, itd.), nadają się one do współfinansowania np. w ramach 

inicjatywy JESSICA. 

JESSICA to skrót od angielskiej nazwy Joint European Support for Sustainable Investment 

In City Areas, co oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w 

obszarach miejskich.6  

Celem Inicjatywy JESSICA jest wsparcie rozwoju obszarów miejskich poprzez między 

innymi ich rewitalizację zarówno  w aspekcie ekonomicznym jak i społecznym.  JESSICA 

umożliwia wykorzystanie części środków unijnych z funduszy strukturalnych w postaci 

inwestycji zwrotnych (pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe) w projekty dotyczące 

trwałego rozwoju obszarów miejskich,  powodując wzrost ich atrakcyjności rynkowej i 

społecznej.  

Mechanizm finansowy JESSICA zakłada, iż Fundusz Powierniczy dofinansowuje 

Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) tworzone przez poszczególne miasta ze 

środków własnych oraz innych partnerów publicznych  i prywatnych na podstawie ściśle 

określonych umów. Fundusze miejskie FROM inwestują w konkretne projekty miejskie 

poprzez pożyczki, gwarancje etc. Projekty realizowane przy wsparciu z Inicjatywy 

JESSICA z założenia powinny generować dochód. 

W tym wypadku dobre praktyki oparte są na następujących czterech krokach: 

1. Opracowanie studiów wykonalności.   

                                                           
6 www.fundusze europejskie.gov.pl 

http://www.fundusze/
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2. Wybór Funduszy Powierniczych (opcjonalnie).  

3. Wybór Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). 

4. Wybór projektów miejskich. 

W Polsce JESSICA jest wdrażana regionalnie w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych (RPO). Decyzja odnośnie przystąpienia do Inicjatywy JESSICA należała do 

zarządów województw na etapie przygotowania RPO. Dotychczas 3 województwa podjęły 

decyzję o wdrażaniu Inicjatywy, tj. wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz śląskie. 

Przykładowo, w województwie zachodniopomorskim finansowanie rewitalizacji w ramach 

RPO składa się z dotacji oraz środków pochodzących z inicjatywy JESSICA. Projekty 

realizowane w ramach JESSICA muszą spełniać dwa podstawowe kryteria7: 

1.Wymogi finansowe: 

a) Dochodowość (IRR>0); 

b) Przychody z inwestycji, z uwzględnieniem funduszy pochodzących z JESSICA, muszą 

co najmniej pokryć koszty realizacji przedsięwzięcia; 

c) Przychody z inwestycji, z uwzględnieniem funduszy JESSICA, muszą także pokryć 

oczekiwany przez inwestorów zysk (na poziomie rynkowym). 

2.Wymogi formalne: 

a) Projekt dotyczy obszarów miejskich objętych rewitalizacją (w tym obszarów 

poprzemysłowych i powojskowych); 

b) Uwzględnienie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji w części przeznaczonej 

na Inicjatywę JESSICA; 

c) Zgodność z założeniami RPO WZ. 

 

Podsumowując, można powiedzieć, że mechanizm JESSICA spełnia kryteria takiego 

sposobu finansowania rewitalizacji zaniedbanych obszarów miejskich, który preferując 

współdziałanie z kapitałem prywatnym oraz partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), 

stosując w praktyce mechanizm dźwigni i finansowania zwrotnego (innowacyjny 

instrument rewolwingowy) przyczynia się nie tylko do  trwałego rozwoju „ośrodków 

wzrostu” ale także do większej produktywności  inicjatywy publicznej. Tym samym 

                                                           
7 Robert Michalski, „Wdrażanie inicjatywy JESSICA w Polsce (Zachodniopomorskie), Konferencja 

„Finansowanie rewitalizacji miast w Polsce”, Poznań, 14.V.2010r. 
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wydaje się, że jest to jeden z lepszych instrumentów, który potencjalnie może wspierać 

rewitalizację dogęszczającą jako element inteligentnego rozwoju miasta kompaktowego. 

 

  

4. Przykłady rewitalizacji zagęszczającej realizowanej we współpracy publiczno-

prywatnej. 

 Księży Młyn w Łodzi8; 

Łódź rozpoczęła rewitalizację/odnowę miejskich i poprzemysłowych kwartałów 

zabudowy, kiedy postanowiła wykorzystać i wyeksponować wartościowe elementy 

swojego dziedzictwa kulturowego w postaci reliktów zabudowy przemysłowej z XIX i 

początków XX wieku. Dominującym elementem krajobrazu Łodzi są wielkie kompleksy 

pofabryczne, zdegradowane funkcjonalnie i technicznie oraz będące źródłem problemów 

ekonomicznych i społecznych. Stanowiąc swoiste „miasta w mieście”, dzisiaj poddawane 

są procesom adaptacji do nowych funkcji miastotwórczych. Ogólnie znany jest przykład 

rewitalizacji części kompleksu przemysłowego Izraela Poznańskiego, w efekcie którego 

powstało Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Manufaktura”. W tym opracowaniu zwrócę 

uwagę na mniej znany ale nie mniej ciekawy przykład rozpoczętej rewitalizacji dawnego 

imperium przemysłowego rodziny Scheiblerów, zwanego przez dewelopera „U 

Scheiblera”. Na  obszarze „Księżego Młyna” zrealizowano już kilka inwestycji w ramach 

trwającego już kilka lat procesu rewitalizacji tej części miasta: 

 starą remizę strażacką, 

 pofabryczne obiekty przy ul. Tymienieckiego (część z nich wchodzi w skład 

obszaru Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).  

 Przebudowa/adaptacja przędzalni Scheiblera na powierzchnie mieszkalne w postaci 

421 loftów o powierzchni od 40 do 200 m2 (spółka Opal Property Developments). 

18 maja 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie loftów „U Scheiblera”. Ideą 

rewitalizacji zabytkowej fabryki było przywrócenie dawnej świetności budynkom 

poprzemysłowym przy jednoczesnym zachowaniu ich unikalnego charakteru. 

Dzięki działaniom rewitalizacyjnym w obrębie Księżego Młyna, w szczególności 

przy ulicy Tymienieckiego, obszar „Księżego Młyna” ma szansę stać się 

najbardziej prestiżowym zakątkiem Łodzi. Już wkrótce będą tu restauracje, 

kawiarnie, przedszkole, delikatesy, sklepy z wyposażaniem wnętrz, a także biura. 

 

Ale sami mieszkańcy osiedla „Księży Młyn” skarżą się na słabą komunikację z władzami 

miasta, w tym z działającym w Urzędzie Miasta zespołem ds. Księżego Młyna. Dopiero po 

spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się 18 maja 2011 r. , wiceprezydent miasta, 

Agnieszka Nowak, powiedziała: „…Udało nam się ustalić zakres projektu rewitalizacji 

osiedla. Sporządzony zostanie plan miejski, do którego wytyczne przygotuje konserwator 

zabytków…”9 

                                                           
8 Tadeusz Markowski, Filip Moterski, artykuł pt. „Wykorzystanie materialnego dziedzictwa 

poprzemysłowego w procesie rewitalizacji na przykładzie Łodzi” w Monografii i Studiach Instytutu Spraw 

Publicznych UJ pt.”Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce”, red. n. Aleksander Noworól, Kraków 2010 r. 

9 http://lodz.naszemiasto.pl/tag/rewitalizacja-ksiezy-mlyn.html 
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 Nowe Miasto w Krakowie10; 

W wyniku rozpoczętego przez Miasto Kraków (w latach dziewięćdziesiątych) 

procesu rewitalizacji zaniedbanych terenów śródmiejskich wokół stacji kolejowej 

Kraków Główny zrealizowane zostały następujące zadania zmieniające 

diametralnie zagospodarowanie tej części miasta: 

a. Krakowskie Centrum Komunikacyjne (KCK): Nowy układ komunikacyjny 

od Ronda Mogilskiego, przez ul.ul. Lubomirskiego, Wita Stwosza z 

włączeniem do Alei 29 Listopada (otwarta XII.2004 r.) oraz przejazd 

tunelem pod torami od ul. Wita Stwosza(ul. Św. Rafała Kalinowskiego – 

otwarta V.2007 r.) z włączeniem do ulicy Szlak, ul. Pawia z linią 

tramwajową (otwarta IX.2006 r.), tunel szybkiego tramwaju (otwarty 

XII.2008r.), przeniesienie dworca PKS do nowej lokalizacji przy ul. 

Bosackiej (regionalny Dworzec Autobusowy otwarty XI.2005 r.), nowe, 

podziemne przestrzenie obsługi pasażerów dworca kolejowego w realizacji, 

wyremontowana, zabytkowa hala dworca kolejowego Kraków Główny. 

b. Nowy kształt Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego (d. Dworcowy) z hotelem 

Andel’s (4*, 159 pokoi, 5 sal konferencyjnych) i frontową fasadą Galerii 

Krakowskiej, zespół Galerii Krakowskiej wzdłuż peronów Dworca 

Kolejowego (60.000 m2, biura 10.000 m2, parking 1400 samochodów), 

zespół mieszkalny pod nazwą Angel City (350 apartamentów – oddane do 

użytku X.2009 r.) przy obiektach Politechniki Krakowskiej, kolejne 

budynki komercyjne w przygotowaniu lub budowie. 

Partnerzy publiczni zrealizowali inwestycje infrastrukturalne z udziałem inwestorów 

prywatnych (umowa partycypacyjna) , którzy z kolei zrealizowali inwestycje komercyjne i 

mieszkaniowe. Poszczególne obiekty realizowano poza procedurami rewitalizacyjnymi 

oraz bez udziału Ustawy o PPP. Proces zainicjowany przez Miasto Kraków we współpracy 

z PKP, PKS i instytucjami wojewódzkimi, kontynuowany był następnie przez firmy 

prywatne. Trzeba jednak zaznaczyć, że pierwsza z nich zrezygnowała z prowadzenia 

projektu z powodu negatywnych reakcji gęstego otoczenia społecznego i zbyt wolnego 

przebiegu procedur deweloperskich po czym przekazała projekt w ręce firm które 

                                                           
10   http://www.strona.krakow.pl/archiwum/temat/temat_nowe_miasto.htm 
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dostosowały swoje ambicje do możliwości lokalnego rynku. W efekcie powstało 

Krakowskie Centrum Komunikacyjne a zdewastowane tereny przykolejowe zamieniły się 

w nowoczesny obszar śródmiejski pod nazwą Nowe Miasto – położony na 12 ha, w 

bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta oraz Dworca PKP i PKS. 

 Śródmieście Sopotu11; 

W 1992 roku władze miasta Sopotu rozpoczęły prace nad strategią rozwoju miasta. 

Wykonano szereg prac badawczych by określić priorytety mieszkańców, instytucji i firm 

sopockich.  

Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu, wraz z pakietem uchwał 

wspomagających jego realizację, został przyjęty przez Radę Miasta Sopotu uchwałą z dnia 

27 listopada 1997r. i stanowi ważny element Planu Strategicznego Miasta Sopotu12. Na 

przestrzeni lat program był kilkakrotnie modyfikowany, aby sprostać rosnącym potrzebom 

remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz oczekiwaniom mieszkańców. 

Główne założenia programu to: 

 tworzenie mechanizmów i warunków umożliwiających rewitalizację zabytkowych 

budynków i obszarów, 

 sukcesywne porządkowanie i rewitalizacja wartościowych kulturowo i 

ekonomicznie kwartałów miasta w celu odzyskania lub podwyższenia ich wartości 

funkcjonalnej, technicznej, ekonomicznej i kulturowej, 

 konserwacja zabytkowej substancji mieszkaniowej. 

Cele programu: 

 odnowa kamienic mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych przy udziale środków 

gminnych – programy pomocowe, 

 kompleksowe przekształcanie przy udziale inwestora zewnętrznego wytypowanych 

rejonów miasta, 

a w konsekwencji także: 

 podniesienie poziomu dochodów, standardu życia i zamożności mieszkańców oraz 

poziomu bezpieczeństwa w rejonach przeznaczonych do rewitalizacji, 

 rozpowszechnianie wśród mieszkańców zachowań aktywnych i postaw 

przedsiębiorczych oraz wzmacnianie poczucia przynależności do lokalnej 

społeczności. 

Aby ułatwić wykonywanie w praktyce Miasto Sopot aktywnie współdziałało z 

mieszkańcami przygotowując np. różnorakie dokumenty o charakterze „pomocników” 

dobrych praktyk rewitalizacyjnych. Jednym z nich to opracowane w Urzędzie Miasta 

Zasady gospodarowania przestrzenią oraz urbanistyczno-architektoniczne wytyczne 

rewitalizacji centrum Sopotu w obrębie wybranych kwartałów, przygotowane po to aby 

mieszkańcom przekazać w zrozumiały sposób zasady kształtowania przestrzeni (Lorens 

1998). Określały one kierunki przekształceń przestrzennych, definiowały dla każdego 

kwartału indywidualnie typy działań przestrzennych oraz podział na zadania inwestycyjne, a 

                                                           
11 Aleksandra Czyżewska, artykuł pt. „Program rewitalizacji zabytkowego centrum w Sopocie” w książce 

pt.”Przykłady rewitalizacji miast” pod redakcją Aliny Muzioł-Węcławowicz, Seria Rewitalizacja Miast 

Polskich, Tom 12, IRM, Kraków 2010 r. 

12 „Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrum Sopotu – Dobre Praktyki”, Przewodnik po rewitalizacji 

wydany przez Gminę Miasta Sopot, 2007 r. 
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także wskazywały możliwości inwestycyjne. Program rewitalizacji spowodował znaczne 

zaangażowanie wspólnot mieszkaniowych w remonty budynków i porządkowanie 

obszarów priorytetowych, a ich zaangażowanie finansowe przekroczyło wkłady Miasta.  

 

30 czerwca 2006r. Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę Nr XXXVIII/640/2006 w sprawie 

przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) Miasta Sopotu. 

LPR to dokument opracowany przy współpracy szerokiego grona lokalnych ekspertów i 

zawierający diagnozę obecnego stanu miasta, zwłaszcza uwarunkowań lokalizacyjnych, 

zasobów środowiskowych, mieszkaniowych, problematyki zagospodarowania 

przestrzennego, ochrony uzdrowiskowej i konserwatorskiej, rozwoju turystycznego, 

kultury, sportu, infrastruktury technicznej a także zagadnień ekonomicznych i 

charakterystyki społeczno-demograficznej Sopotu. Zebrane informacje umożliwiły 

opisanie najbardziej kluczowych problemów z punktu widzenia rewitalizacji. LPR jest 

komplementarny w stosunku do Planu Strategicznego Miasta Sopotu, Strategii 

Województwa Pomorskiego, Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na 

lata 2004-2013, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Miasta Sopotu oraz innych miejskich dokumentów strategicznych. Program odnosi 

się także do celów ZPORR oraz Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego. 

Miasto Sopot od 1997 r. zabezpiecza w swoich budżetach środki na realizację zadań 

rewitalizacyjnych. Przykładem jest Uchwała nr XXVII/324/97 w sprawie ustalenia 

programu inwestycji i remontów miasta Sopotu na lata 1998 -1999. Dba również o 

uchwalanie nowych Planów Miejscowych. Miasto pokryte jest aktualnymi planami w 

około 80%, a w odniesieniu do obszarów rewitalizowanych – w 100%. 

Innym przykładem współpracy publiczno-prywatnej jest prowadzenie wspólnie z 

inwestorami prywatnymi kompleksowej rewitalizacji/odnowy całych kwartałów 

śródmiejskich. Najbardziej znany to Centrum Haffnera, projekt prowadzony przez spółkę 

z udziałem Gminy Miasta Sopotu, Banku PKO BP S.A. oraz prywatnej spółki 

deweloperskiej NDI S.A. Projekt został zrealizowany w latach 2006-2009 za ponad 91 mln 

euro, zbudowano obiekty o powierzchni 25000 m kw. oraz drogowy tunel podziemny o 

długości 191 m, przykryty na długości 70 m. Mówiąc o tym sukcesie trzeba odnotować, że 

jego współtwórcy i interesariusze zostali poddani postępowaniu prokuratorskiemu z 13 

zarzutami o niegospodarność, które ostatecznie zostało umorzone po dwóch latach. 

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski mówiąc o tym , że zarzuty były absurdalne i 

nieprawdziwe zwrócił uwagę, że taki sposób oceny działalności Gminy w tym zakresie 

kwestionuje „…w ogóle ideę partnerstwa publiczno-prywatnego, a zarzuty te można by 

postawić wszystkim samorządom prowadzącym inwestycje w formie spółki 

cywilnoprawnej”. 

 

Te trzy przykłady faktycznie prowadzonych rewitalizacji obszarów miejskich pokazują, że 

realizowane są one w różnych formułach, współpraca sektora publicznego i prywatnego 

często kuleje i może być powodem zarzutów prokuratorskich a sukces osiągają tylko te 

społeczności, które w rozumny i zaplanowany sposób prowadzą procesy odnowy obszarów 

zdegradowanych, rozwijając współpracę wszystkich interesariuszy rewitalizowanych 

obszarów. 
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5. Udział rzeczoznawców majątkowych i innych doradców rynku nieruchomości 

w procesach rewitalizacji dogęszczającej. 

 

Rzeczoznawcy majątkowi mają do spełnienia wyjątkową rolę w procesach rewitalizacji / 

odnowy obszarów miejskich. W szczególności ci rzeczoznawcy, który specjalizują się w 

wycenach nieruchomości metodą pozostałościową. Jak wiemy metoda ta jest stosowana 

przede wszystkim do określania wartości rynkowej nieruchomości , jeżeli nieruchomość ta 

„podlegać ma rozwojowi polegającemu w szczególności na budowie, odbudowie, 

rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, modernizacji, adaptacji, montażu lub remoncie 

obiektu budowlanego.”13 A w punkcie 3.3 przytoczonej Noty 4 jest mowa o konieczności 

określenia w takiej sytuacji „ najkorzystniejszego sposobu użytkowania nieruchomości”, 

który zgodnie z punktem 3.6 KSWP114 oznacza „wykorzystanie nieruchomości, które jest 

fizycznie możliwe, odpowiednio uzasadnione, prawnie dopuszczalne, ekonomicznie 

opłacalne i zapewniające największą wartość… nieruchomości.” A co zrobić, gdy np. ze 

względów społecznych lub technicznych nie można zrealizować „najkorzystniejszego 

sposobu użytkowania nieruchomości” który powinien w rezultacie zapewnić 

interesariuszom największą wartość ekonomiczną nieruchomości ? Przecież podczas 

rewitalizacji, nawet dogęszczającej, może być tak, że dla konkretnego obszaru 

priorytetowego ważniejsze będzie rozwiązanie palących kwestii społecznych a nie 

osiągnięcie jak największej, czysto ekonomicznej wartości odnowionego obszaru. Z 

punktu widzenia specyficznie określonych celów rewitalizacji zdewastowanego obszaru 

pojęcie „najkorzystniejszy sposób użytkowania” nie musi się wcale wiązać z 

koniecznością osiągnięcia największej wartości ekonomicznej/rynkowej. Wtedy 

rzeczoznawca może przyjąć jako podstawę pojęcie „alternatywnego sposobu 

użytkowania”, opisanego w punkcie 5 KSWP 115, niestanowiącego dla danej 

nieruchomości sposobu najkorzystniejszego w rozumieniu p. 3.6 KSWP 1. 

                                                           
13 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Nota Interpretacyjna Nr 4 (NI 4), Zastosowanie Metody 

Pozostałościowej w Wycenie Nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 

14 PKZW, Krajowy Standard Wyceny Podstawowy Nr 1 (KSWP 1), Wartość Rynkowa i Wartość 

Odtworzeniowa, PFSRM. 

15 KSWP 1 uchwalony przez Radę Krajową PFSRM 7 kwietnia 2009 r. w Warszawie. 
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Powyższe przykłady pokazują, że rzeczoznawcy majątkowi dysponują bardzo użytecznymi 

narzędziami i wsparciem w postaci standardów wyceny, które mogą zastosować w 

procesach rewitalizacji/odnowy zaniedbanych obszarów miejskich. Rzeczoznawcy na 

zlecenie interesariuszy rewitalizacji mogą dokonywać nie tylko formalnych wycen ale 

również działając szerzej, jako doradcy rynku nieruchomości, mogą współuczestniczyć w 

procesach rewitalizacyjnych, koordynować je bądź nimi zarządzać, poprzez tworzenie 

wizji, strategii i realizacyjnych planów operacyjnych.  Dotyczy to w szczególności tych 

rzeczoznawców, którzy z racji wieloletniej praktyki i zdobytego doświadczenia działają na 

rynku nieruchomości raczej jako doradcy szeroko rozumianych interesariuszy tego rynku, 

prywatnych i publicznych, wychodząc poza formalne, specjalistyczne ramy zawodu 

rzeczoznawcy majątkowego.  

 

6. Podsumowanie. 

Rewitalizacja dogęszczająca, jako coraz częściej praktykowana forma odnowy i 

powiększania wartości nieruchomości, jest specyficzną odmianą rewitalizacji obszarów 

miejskich, służącej interdyscyplinarnemu, inteligentnemu rozwojowi miasta 

kompaktowego. Wymaga ona ścisłej współpracy wszystkich interesariuszy tych procesów, 

zarówno publicznych jak i prywatnych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat dynamiczni 

uczestnicy rynku nieruchomości zbudowali znaczącą strukturę naukową, techniczną i 

organizacyjną wspierająca procesy odnowy naszych miast. Należą do nich nie tylko grupy 

naukowo-badawcze na wyższych uczelniach oraz organizacyjno-wykonawcze w ramach 

samorządów ale też różnego rodzaju instytucje jak np. krakowski Instytut Rozwoju 

Miast16, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji17, Związek Miast Polskich18 czy portale 

internetowe, np. Rewitalizacja Miast Polskich19. Te grupy interesariuszy rozwoju 

gospodarki przestrzennej i rynku nieruchomości, wspierane funduszami i doświadczeniami 

płynącymi z Unii Europejskiej, w tym również w ramach inicjatywy JESSICA, 

przyczyniają się w znacznej mierze nie tylko do rozwoju ekonomicznego naszego kraju, 

ale także do rozwiązywania nabrzmiałych problemów społeczno-kulturowych 

                                                           
16 www.irm.krakow.pl 

17 www.fr.org.pl 

18 www.zmp.poznan.pl 

19 www.gis.rewitalizacja.org.pl 
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charakterystycznych dla krajów będących w transformacji. Niemałą rolę mają tu do 

odegrania rzeczoznawcy majątkowi i inni doradcy rynku nieruchomości, którzy po 20 

latach aktywnego współtworzenia rynkowych struktur zawodowych  mogą w znaczący 

sposób przyczynić się do odnowy i rozwoju obszarów miejskich w Polsce. 
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