
Miejska przestrzeń publiczna 
jako obszar zdegradowany

Zgodnie z filozofią sustainable development celem głównym 
rewitalizacji powinna być poprawa jakości środowiska - zarów-
no przyrodniczych jak i kulturowych jego właściwości - tak by
wspomagać reanimację i dobrą kontynuację trwałego rozwoju.
Czytając projekt ustawy (wersja z 22 kwietnia 2015 r.) próbo-
wałem ustalić jakie cele przyświecały autorom. Odniosłem 
wrażenie, że koncentrują się one głównie wokół zagadnień 
technicznej modernizacji budynków i są dość odległe od 
całościowego spojrzenia na chory organizm, który wymaga 
diagnozy i terapii w formie wieloetapowego i złożonego pro-
cesu zmian strukturalnych, funkcjonalnych oraz społecznych. 

Rewitalizacja to proces zachodzący w konkretnym miejscu.
Głównym jego celem powinno być przywrócenie zdolności 
do trwałego rozwoju miejsca. Plan rewitalizacji zakłada 
zarządzanie zmianą stanu środowiska przyrodniczego i kul-
turowego miejsca w celu jego poprawy.
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Artur Kostarczyk* MIEJSCE - TERYTORIUM I JEGO GRANICE
Przedmiotem działań rewitalizacyjnych jest konkretne miejsce, którego stan (tak 
przyrodniczego jak i kulturowego środowiska) uległ zasadniczemu pogorszeniu, 
a więc miejsce chore, wymagające stosownej terapii. Rozpoznanie właściwości 
środowiska  - w tym utrwalonych historycznie i społecznie granic terytorium tego 
miejsca - jest istotną częścią diagnozy, bez której poprawa jakości środowiska nie 
będzie trwała.

Miasto tradycyjne (a zwłaszcza jego historyczne centrum) jest złożoną strukturą 
przestrzenną, którą w pewnym uproszczeniu można określić jako syntezę urban 
solids i urban voids  (bloków zabudowy zwartej i publicznych wnętrz urbanistycznych 
- ulic i placów)¹. Bloki zabudowy zwartej (w kwartałach śródmiejskich dużych 
miast i w historycznych centrach miast małych) należą przeważnie do zespołów 
budynków mieszkalnych. Struktura morfogenetyczna miasta jest złożonym układem 
jednostek morfogenetycznych - przestrzeni autonomicznych o różnej wielkości
 i niezależności . „Autonomiczne” mogą być niewielkie  kwartały zabudowy, albo nawet 
rozległe dzielnice miejskie. Jeżeli traktujemy społeczności lokalne podmiotowo, to 
do ich poczucia terytorialności również powinniśmy odnosic się z powagą. 

Sercem każdego autonomicznego terytorium jest  miejsce wspólne - publiczna 
przestrzeń miejska - wnętrze urbanistyczne ulicy lub placu. Rewitalizacja tej 
przestrzenni publicznej wymaga zintegrowanego projektowania urbanistyczno-
architektonicznego obejmującego struktury bloków zabudowy stanowiących ściany 
wnętrza ulicy bądź placu.

DEGRADACJA PUBLICZNYCH PRZESTRZENI MIEJSKICH
O ile degradacja substancji mieszkaniowej, będąca rezultatem gospodarki 
komunistycznej i braku samorządu municypalnego w Polsce w latach 1950-1990, 
jest zjawiskiem szczegółowo już zdiagnozowanym, o tyle degradacja publicznych 
przestrzeni miejskich jest zjawiskiem nowym,  choć bardzo charakterystycz-
nym dla ostatniego 25-lecia. Wymaga ona wnikliwego rozpoznania i rzetelnej 
diagnozy.  

Po likwidacji samorządu terytorialnego w Polsce w 1950 r. w ciągu następnych 
40 lat kolejne pokolenia mieszkańców miast traktowały przestrzenie publiczne jako 
własność reżimu, albo niczyją. Stąd po przywróceniu w 1990 r. gmin samorządowych 
i po restytucji własności komunalnej, nowe władze miast jako jedyną receptę na 
rozwój widziały szybką prywatyzację prawie całego mienia komunalnego. W takiej 
atmosferze stało się możliwe i akceptowane przez mieszkańców na przykład 
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wydzielenie działki geodezyjnej z części rynku w Kartuzach i jej sprzedaż w latach 90. 
XX wieku. Idealnie kwadratowy historyczny rynek Kartuz został wtedy pozbawiony 
swojego wschodniego narożnika .

KRYTERIA IDENTYFIKACJI OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Aktualny problem deprecjacji i zanikania publicznych przestrzeni miejskich pojawia 
się z rzadka w omawianym projekcie ustawy rewitalizacyjnej. Dlatego należy 
poszerzyć kryteria identyfikacji obszarów zdegradowanych i w art. 4 ust. 1 projektu 
ustawy uwzględnić - pkt. 3) brzmiący: „likwidacja lub degradacja funcjonalna terenów 
publicznych i niska jakość nowych terenów publicznych”. Ponadto, regionalna 
polityka rewitalizacji, w tym np. proponowane w projekcie ustawy limity: procent 
powierzchni gminy oraz procent liczby mieszkańców, powinna być zgodna z polityką 
terytorialną UE (nowy paradygmat polityki regionalnej) i kryteriami identyfikacji 
obszarów funkcjonalnych. Przykładowo w jednym mieście to może być np. 40% 
mieszkańców i 20% terytorium, a w innym 5% terytorium i 10% mieszkańców. 
Wystarczy porównać mapy środowiska kulturowego Dolnego Śląska i Podlasia, aby 
zrozumieć, że każdy region historyczny (jako obszar funkcjonalny) powinien mieć 
swoją własną politykę rewitalizacji.

  
KRYTERIA DELIMITACJI OBSZARU MIEJSCOWEGO PLANU REWITALIZACJI
Dopuszczenie, aby obszar planu stanowiły np. wysepki fragmentów bloków 
zabudowy wskazuje jasno, że autorów projektu ustawy interesuje bardziej „przerób 
kubaturowy” - urban solids, a nie urban voids. Zezwolenie na całkowitą dowolność 
w delimitowaniu obszarów planów miejscowych doprowadziło do kompromitacji 
ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To samo grozi 
projektowi ustawy rewitalizacyjnej. 

W projekcie każdego planu rewitalizacji wytyczenie granic terytorium jest sprawą 
kluczową. Ustawa powinna szczegółowo opisywać procedurę decyzyjną ustalania 
granic obszaru planu na etapie przed przystąpieniem do procedowania samego 
projektu planu - i już na tym etapie z bardzo silną partycypacją społeczności lokalnej.

Minimalna delimitacja obszaru miejscowego planu rewitalizacji powinna 
obejmować co najmniej wskazane wnętrze urbanistyczne ulicy czy placu, wraz ze 
wszystkimi blokami zabudowy stanowiącymi jego urbanistyczne ściany.

Realizacyjny projekt urbanistyczny, integrujący projektowo modernizację bloków 
zabudowy oraz posadzki ulicy czy placu, powinien stanowić główną treść projektu 
miejscowego planu rewitalizacji (a nie jedynie suplement do planu miejscowego).
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