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ABSTRACT: Revitalization, as a method of intervention in deprived urban neighborhoods, 

hardly places itself in the arsenal of land-use planning methodology. Thereby it gets, mostly, 

to the category: instrument of repair, reactive. 

It is expected that the program of revitalization will trigger those of the endogenous 

resources that manage to overcome the effects of socio-economic degradation, and will 

change only that deprived part of the city, suppressing unfavorable course of things. 

The paper presents the observations and conclusions of the participatory programming 

of revitalization in two Polish cities that had been undertaken and carried out with regard to 

achieve change in land use of broader scale, beyond the requirement to restore the status quo 

and repair distorted functional and spatial relationships. 
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1. Zamiast wstępu: zmiana miasta a rewitalizacja 

Zmiana to fakt. Coś staje się inne niż dotychczas (Słownik PWN 2012). 

Rewitalizować czyli przywracać życiu. Coś staje się inne niż dotychczas. Rewitalizacja jest 

zmianą, programowanie (planowanie) rewitalizacji zapowiada i formuje tę zmianę.  

Urbanistyka polega na sztuce budowania, ale i na sztuce burzenia. Miasto, tak samo jak inne 

żywe organizmy, podlega cyklom przemian, stałego odnawiania i degradacji, a nawet 

destrukcji (van den Berg 1982; Korcelli 2000; Węcławowicz 2003). Coś musi zniknąć, by 

powstało coś nowego. Zmienność jest cechą miejskiej przestrzeni, fizycznej i meta-fizycznej. 

Uchwycenie i opis procesu zmiany miasta, nastąpić może poprzez obserwację jego 

struktury społeczno-przestrzennej. Badania i studia geograficzne oraz socjologiczne nad 
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społeczno-przestrzennymi strukturami miejskimi, o charakterze teoretyczno- uogólniającym i 

w nurcie ekologii społecznej a następnie czynnikowej (Węcławowicz 1988, 2003), jak też i 

inne opracowania, opisujące przemiany społeczno-przestrzenne miasta, np. w Gdańsku 

(Załęcki 2003), Gdyni (Szmytkowska 2008), Katowicach (Węcławowicz 1989), Krakowie 

(Zborowski 2005), Łodzi (Piotrowski 1966; Kaczmarek 1996), Toruniu (Jaroszewska-

Brudnicka 2004), Warszawie (Węcławowicz 1975; Społeczna mapa Warszawy 2004) składają 

się na pewien obraz procesu zmiany polskich miast.  

Zmiany przestrzenne miasta, jako zjawisko, badał Słodczyk (2001), a Malikowski i 

Salicki (Przemiany przestrzenne w dużych miastach… 2007) badali i analizowali przemiany 

przestrzenne w dużych miastach Polski, zestawiając je z analizą przekształceń w wybranych 

dużych miastach Europy środkowo-wschodniej.  Zmiana miasta w skutek zmiany systemu 

wartości, zmian światopoglądowych i ideologicznych, zatem wpisująca się w kategorie badań 

nad kultura miasta, była jak dotąd w Polsce przedmiotem niewielu prac, a w pracach nad 

geografią kultury właściwie nie występuje (Łoboda 2004). 

Rewitalizacja, w odniesieniu do miasta i jego struktury społeczno-przestrzennej, jest 

pojęciem relatywnie nowym i różnorodnie definiowanym (Gałązka, Jadach-Sepioło 2008; 

Lista 2012). Posługiwać się będę następującą definicją: rewitalizacja to skoordynowany 

proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych 

uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie 

degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian 

jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska 

zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad 

zrównoważonego rozwoju
1
. Definicja ta, choć złożona, a nawet rozwlekła, uwypukla 

niedoceniany lub raczej niedostrzegany aspekt zmiany – czas, na przeciwdziałanie degradacji 

(kryzysowi), zmianę wyprzedzającą (kryzys), co wyróżnia ją spośród innych definicji tego 

pojęcia, licznie obecnych w literaturze tematu (Gałązka i Jadach-Sepioło 2008). 

Miejsce rewitalizacji w procesie zmiany polskich miast jak dotąd nie było 

przedmiotem badań, choć analizowano funkcję rewitalizacji w rozwoju miasta (Mliczyńska-

                                                           
1
 Definicja zbudowana i stosowana w projekcie badawczym zamawianym „Rewitalizacja miast 

polskich, jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik 

zrównoważonego rozwoju” realizowanego w latach 2007-2010 (PBZ-MNiSW-4/3/2006), w którym 

autorka brała udział, jako ekspert. 
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Hajda, 1996), potencjał rewitalizacji w budowaniu policentryczności miast (Zuziak 2007) i 

znaczenie rewitalizacji w rozwoju regionalnym (Mliczyńska-Hajda 2009). 

Zmiany w mieście, wiązane z programowaną rewitalizacją a wykraczające poza jej 

docelowy obszar,  ujawnione w polskiej literaturze tematu są różnorodne, składa się na nie:  

 akceptacja dla procesu zmian, aktywizacja społeczności do uczestnictwa  

w planowaniu zagospodarowania przestrzennego (Górecki, Zębik 2009), 

 efekt przesunięcia, kiedy kryzys nie zanika (wskutek działań rewitalizujących),  

a jedynie przesuwa się na inny obszar miasta (Gorczyca 2009), 

 ewolucja relacji pomiędzy mieszkańcami i miastem (Mliczyńska-Hajda 2008, Górecki 

i Zębik 2009), 

 gentryfikacja lub pogłębienie stratyfikacji społecznej (Jadach-Sepioło 2009, Górecki i 

Zębik 2009, Grzeszczak 2010), 

 odtworzenie (albo realizacja strategii) policentryczności miasta (Zuziak, 2007), 

 osiągnięcie pełniejszej integracji funkcjonalno-przestrzennej miasta (Łangowski i 

Podbrez 2008),  

 konsolidacja formalna (wizualna) i utrwalenie różnorodności funkcjonalnej (centrum) 

miasta (Mliczyńska-Hajda 2008),  

 wypracowanie kompleksowych form organizacji renowacji zabudowy mieszkaniowej 

w mieście, aktywizacja społeczności do finansowego uczestnictwa w działaniach 

renowacyjnych (Kulpa-Jarocka, Mliczyńska-Hajda 2010), 

 zmiany w semantyce miasta, zmiana kontekstów i znaczeń (Lubecka 2010), 

 zmiana wizerunku i społecznej percepcji (części) miasta (Górecki, Zębik 2009, 

Łangowski, Podbrez 2008). 

Podjęta została próba kompleksowego zbadania rezultatów i oddziaływania 

programowanej rewitalizacji na konkretne miasto, a wnioski z badania przeprowadzonego w 

Dzierżoniowie w 2008r, przy zastosowaniu specjalnie opracowanej metody badawczej zostały 

opublikowane (Mliczyńska-Hajda 2010), sugerując tym samym kierunek ewentualnych 

dalszych badań i rozwijania metodyki. Analizy porównawcze, tak potrzebne w badaniach nad 

rewitalizacją i jej rezultatami  (zmiany), prawdopodobnie natrafią na częsty w badaniach nad 

systemem osadniczym problem porównywalności danych statystycznych oraz przestrzennych 

jednostek odniesienia (Korcelli 2000). 

Ujęcie procesu zmiany miasta w cykl rozwojowy, wg van der Berga (1982): 

urbanizacja, suburbanizacja, deurbanizacja i reurbanizacja, a następnie prześledzenie 
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desygnatów definicji rewitalizacji, prowadzi do wniosku, że choć w literaturze rewiatalizacja 

związana jest z ostatnią fazą tego cyklu: reurbanizacją (Noworól 2010, s.30) - jako jedno z 

narzędzi wtórnej urbanizacji- to profilaktyczny aspekt przyjętej definicji, sytuuje rewitalizację 

jako metodę przeciwdziałania suburbanizacji, przez co – choć zapewne w niewielkim stopniu- 

użyteczną także wobec procesu dezurbanizacji.  

Skala i głębokość zjawisk kryzysowych w polskich miastach nie została kompleksowo 

zbadana.  Szacuje się, że odsetek terenów zdegradowanych w ogóle terenów 

zainwestowanych i zurbanizowanych w miastach wynosi około 21,2%.  Na tych obszarach 

mieszka około 2,4mln osób (Ziobrowski, Jarczewski 2010). 64,2%  terenów zdegradowanych 

(13,6% ogółu terenów miastach) to stare dzielnice śródmiejskie i blokowiska. 35,8% terenów 

zdegradowanych to tzw. miejskie odłogi, niezamieszkałe ale zainwestowane tereny 

powojskowe, pokolejowe i poprzemysłowe (Jarczewski 2009, s. 291). Dane te, choć 

szacunkowe, pozwalają ocenić skalę problemów i potencjałów, które rewitalizacja może 

wyzwolić, zmieniając polskie miasta. 

Miasto, odkąd istnieje, zmienia się i jest zmieniane. Zmiana, a raczej zmienność jest 

cechą  miasta, i człowieka również. Co jednak wcale nie zmniejsza jego obaw przez 

zmianami swego miejskiego środowiska życia. Relację: człowiek-miasto, w procesie 

permanentnej zmiany, plastycznie uchwycił socjolog miasta Roberta Park (1967), według  

którego miasto jest najbardziej udaną próbą człowieka w przekształcenia świata, w którym 

żyje, podług pragnień jego serca. Ale, jeżeli miasto to świat stworzony przez człowieka, to 

jest to świat, w którym człowiek odtąd skazany jest żyć. Tak, pośrednio, i bez świadomości 

natury tego zadania, tworząc miasto, człowiek przetwarza siebie.
2
  

Z takiej perspektywy widać, że rewitalizacja jest szczególnym narzędziem zmiany 

miasta: uczestnictwo (partycypacja społeczna) w jej planowaniu i realizacji, wpisane w 

metodę – czynią z niej w oczach społeczeństwa, z założenia, „wehikuł przyjaznej zmiany”- 

pożądanej i demokratycznej, dziejącej się w akceptowanym tempie i miejscu: co doskonale 

odpowiada zaleceniom miejskiego marketingu, który przestrzega przed rewolucyjnymi 

zmianami w obrazie miasta (Szromik 2007, s.137). Nowa kultura zmiany - uspołecznienie i 

demokratyzacja planowania zmian miasta, po doświadczeniach miejskich rewolt i buntów z 

                                                           
2
 Przekład autorki. (man’s most successful attempt to remake the world he lives in more after his 

heart’s desire. But, if the city is the world which man created, it is the world in which he is henceforth 

condemned to live. Thus, indirectly, and without any clear sense of the nature of his task, in making 

the city man has remade himself ). 
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połowy ub. wieku, miała wpływ na kształtowanie neo-liberalnego paradygmatu rozwoju 

miast, dla którego istotne znaczenie miały wnioski i rekomendacje zawarte w publikacji 

OECD  z 1983r. Managing urban change. Jak pisze Long (2000) raport ten zmienił podejście 

organizacji do miast, bowiem obejmował przegląd strategii zdolnych ogarnąć upadek i wzrost 

miast (s. 68) a jednocześnie formułował rekomendacje dla państw członkowskich. Wśród 

zaleceń znalazły się sugestie otwarcia (uspołeczniania) systemu planowania i wprowadzania 

zmian w miastach. Raport miał wpływ na ustalenia wewnątrz Unii Europejskiej (UE), w tym 

na kształt i cele inicjatywy URBAN uruchomionej w 1994r, której rezultaty ukształtowały 

cele i formy rewitalizacji miast – jako instrumentu polityki regionalnej UE.  

 

2. Rewitalizacja  a  planowanie  partycypacyjne  

 

Rola partycypacji społecznej (uczestnictwa interesariuszy) w rewitalizacji wynika  

z obranej definicji procesu rewitalizacji. Również wtedy, gdy rewitalizację traktować jedynie 

funkcjonalnie, jako metodę ingerencji (wywołania zmiany) inicjującej proces zmian struktury 

społeczno-przestrzennej zdegradowanej części miasta, jest to przecież w założeniach 

ingerencja wspólnie planowana i prowadzona (przez władzę samorządową, społeczność 

lokalną i innych, zainteresowanych zmianą, partnerów - interesariuszy rewitalizacji). Również 

szersza perspektywa analizy rewitalizacji, jako strategii zmiany, koncepcyjnie osadzonej  

w teoriach kapitału społecznego i terytorialnego, skłania do wyboru partycypacyjnego 

paradygmatu jej planowania, według współczesnych, rozwiniętych metodycznie
3
 reguł 

wyłożonych w podstawowej pracy Friedmann’a (1987). Partycypacja społeczna jest 

wprowadzana wskutek postulatów ideologicznych lub wymagań metodycznych, 

upowszechnia się i przybiera konkretne formy, oferujące różne poziomy uczestnictwa, które 

obrazowo odzwierciedla klasyczna, ośmiostopniowa drabina Arnstein’a (1969). Wobec tego 

można postawić pytanie o poziom osiąganego uczestnictwa w planowaniu.  

 

Analizując znaczenie partycypacji społecznej w rewitalizacji, Skalski (1996) zwrócił 

uwagę na obecność na terenach rewitalizowanych dwóch grup ludności: aktywnych 

uczestników i „milczącej większości”, a to wymaga tworzenia mechanizmów motywujących 

                                                           
3
 Teoria, metodologia i techniki partycypacyjnego planowania były przedmiotem szczególnego zainteresowania 

w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku. Podsumowanie, w postaci przeglądu podstaw teoretycznych  
i kompendium metodycznego (wykraczające poza rezultaty badań prowadzonych w ośrodkach 
anglojęzycznych) znaleźć można w dwutomowej pracy: Fisher F., 2001, Building Bridges, t.1 i 2, United Nations 
Centre for Human Settlements (Habitat). 
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do uczestnictwa, najlepiej aktywnego, bowiem powodzenie rewitalizacji zależy od uzyskania 

wiarygodności u inwestorów lokalnych. Opisy praktyki procesów rewitalizacji, 

zainicjowanych w Polsce w latach 90tych ub. wieku, pokazują dążenie do partycypacji 

społecznej, w różnych przejawach i formach, jako konstytutywną cechę programowanej 

(ówcześnie) rewitalizacji (Mliczyńska-Hajda 2008; Kipta 2008). Rozpowszechnia się jednak 

błędny pogląd, że partycypacja społeczna w rewitalizacji pojawia się w Polsce dopiero od 

roku 2004, jako element procedury przygotowania Lokalnych Programach Rewitalizacji 

(LPR), powstających w odpowiedzi na możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii 

Europejskich i zgodnie z unijnymi standardami (Hołda 2010). 

Według Ziobrowskiego, słabą stroną działań rewitalizacyjnych w polskich miastach 

jest mały udział społeczności lokalnych, co tłumaczy on brakiem zaufania do władzy, 

wskutek czego – jak pisze - dopiero po uzyskaniu odczuwalnych efektów rewitalizacji 

pojawia się zainteresowanie mieszkańców, a zaangażowanie właścicieli nieruchomości 

zawsze jest słabe. Stwierdzając dalej, że dla sukcesu rewitalizacji istotne znaczenie ma jej 

społeczny wymiar (Ziobrowski 2010, s. 269), wskazuje ją, jako warunek powodzenia procesu 

rewitalizacji. Społeczny wymiar (rewitalizacji) albo społeczny aspekt (rewitalizacji), 

rozumiany jest w pierwszej kolejności, jako badanie i studia nad społeczno-przestrzennymi 

strukturami miejskimi, w drugiej kolejności, jako ogólne kryterium delimitacji (rewitalizacji) 

i interwencji, którego parametryzacja obejmuje wskaźniki opisujące takie zjawiska jak np. 

ubóstwo, marginalizacja społeczna, depopulacja czy przestępczość (Zborowski, 2010).  

Oba te ujęcia społecznego wymiaru rewitalizacji pozostawiają poza przedmiotem 

swego zainteresowania społeczną aktywność, uczestnictwo (w rewitalizacji), zarówno w 

planowaniu jak i prowadzeniu zmian. Partycypacja społeczna, uaktywnienie i włączenie w 

proces zmian, zdają się być celem, a następnie rezultatem rewitalizacji, szczególnie nurtu 

nazywanego rewitalizacją społeczną (Rewitalizacja społeczna… 2011)  

Partycypację w rewitalizacji niektórzy autorzy ukazują jako aspekt organizacyjny, 

element procedur tworzenia polityk, polegający przede wszystkim, o ile nie wyłącznie,  na 

informowaniu i konsultowaniu (Jadach-Sepioło 2010; Wańkowicz 2011), aktywne 

uczestnictwo partnerów (interesariuszy) rewitalizacji - zarówno w przygotowaniu programu 

rewitalizacji jak i w jego wdrażaniu- przedstawiając jako nową, pożądaną perspektywę, 

uwarunkowaną zastosowaniem nowego modelu (Noworól 2005). Tymczasem włączanie 

mieszkańców (interesariuszy) w planowanie zmian, które przynieść powinna rewitalizacja od 

początku budowania programu rewitalizacji, aktywizowanie do uczestnictwa w planowaniu i 

wdrażaniu działań rewitalizacyjnych, w tym do uczestnictwa w finansowaniu  jest w Polsce 
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elementem praktyki działań rewitalizacyjnych, co najmniej, od ostatniej dekady ub. wieku 

(Czyżewska 1997). Znaczący wpływ na ugruntowanie konstruktywnego podejścia do 

partycypacji społecznej, jako kluczowego elementu procesu planistycznego na rzecz 

rewitalizacji i rozwoju miasta (Lorens,2010, s.87) miały książki: I. Sagan (2000) i K. 

Pawłowskiej (2008). Kompleksowe podstawy metodyczne dla partycypacyjnego planowania i 

wdrażania zmian, prowadzących do rewitalizacji w miastach, prezentują: Podręcznik 

rewitalizacji (wydany w 2003r.) oraz w publikacja Rewitalizacja miast. Planowanie i 

realizacja (Lorens 2010). 

Przekrojowe badania nad instrumentarium dla partycypacji społecznej w rewitalizacji  

przeprowadził Hołda (2010), koncentrując się na uchwyceniu różnorodności zastosowanych 

instrumentach, wybrał do analizy komplet wytycznych urzędów marszałkowskich (dla 

programów rewitalizacji 2007-2013) oraz zbiór 190 LPR z okresu 2004-2009. Badanie i 

analizę ukierunkował przyjęty podział instrumentów według trzech poziomów uczestnictwa 

(partycypacji): informowanie, konsultowanie i aktywny udział interesariuszy. Wnioski z 

badania, które objęło 20% ogólnej liczby miast, autor uważa za podstawę do identyfikacji 

mocnych i słabych stron podejmowanych przez miasta działań, które służą partycypacji 

społecznej w rewitalizacji polskich miast (Hołda 2010, s.144).  

Opierając się na tych wnioskach, oraz na zarysowanym wcześniej, ogólnym obrazie praktyki i 

teorii, postawienie tezy  o wyraźnej rozbieżności pomiędzy dostępnym zasobem dobrych 

praktyk w partycypacji wraz z jej ugruntowaną teorią (modelami) a stosowaną praktyką 

partycypacyjnego programowania i wdrażania rewitalizacji (przynajmniej w okresie objętym 

badaniem). Uzasadnieniem dla takiej oceny jest inny wniosek z omówionych badań, a 

mianowicie to, że powszechne uczestnictwo interesariuszy w realizacji działań 

rewitalizacyjnych (poprzez projekty) nie jest poprzedzone stymulowaniem interesariuszy do 

aktywnego uczestnictwa w planowaniu zmian (programowaniu rewitalizacji), czego 

przyczyny autor upatruje w tym, że miasta skupiają się głównie na komunikacji społecznej 

lub marketingu rewitalizacji, a partycypację (w jej programowaniu) sprowadzają do 

minimum, zbierając jedynie opinie w trybie konsultacje społecznych (Hołda 2010, s. 145). 

Uogólniając, można stwierdzić, sięgając do terminologii stosowanej przez Lorensa 

(2010), że w miastach rozpowszechniona jest „partycypacja akceptująca”, natomiast 

„partycypacja wyprzedzająca
4
” w planowaniu rewitalizacji nie jest rozpowszechniona na tyle, 

                                                           
4
 Lorens (2010, s. 88) określa w ten sposób rodzaj partycypacji (i metodę planowania), w której dialog 

ze społecznością (interesariuszami) podejmowany jest zanim wypracowane zostaną jakakolwiek 
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by uznać ją za element ugruntowanej praktyki. Odnosząc się do 8 poziomów uczestnictwa, 

które przedstawia drabina Arnstein’a, można założyć, że osiągany jest środek tej drabiny, 

poziom 3: informowanie i poziom 4: konsultacje. Na tym tle, zważywszy przyjętą definicję 

rewitalizacji, interesujące mogą być wnioski z obserwacji dwóch przykładów zastosowania 

„partycypacji wyprzedzającej” do zaplanowania zmiany zagospodarowania przestrzennego, w 

części dwóch dużych miast, objętych wdrażanymi programami rewitalizacji. 

W obu przypadkach zasadniczy proces programowania rewitalizacji został 

zakończony, a zamiana w zagospodarowaniu przestrzennym ma doprowadzić do realizacji 

celów, wytyczonych w programie rewitalizacji. Syntetycznie rzecz ujmując, celem jest re-

integracja struktury społeczno-przestrzennej. Instrumentem realizacji ma być miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, a następnie realizacja przedsięwzięć budowlanych, 

zmieniających zasadniczo obecny sposób zagospodarowania przestrzennego, co jest 

warunkiem pełnego powodzenia zaprogramowanej rewitalizacji. W obu miastach inicjatorem 

procesu programowania rewitalizacji był samorząd (jst), a inicjatorem zastosowania 

„partycypacji wyprzedzającej” dla zaplanowania zmiany zagospodarowania przestrzennego 

była jednostka odpowiedzialna za realizację programu rewitalizacji, działania planistyczne 

zorganizowane zostały przy wsparciu organizacji pozarządowych, instytucji kultury i 

wolontariuszy. W obu miastach zdecydowano o organizacji konkursów urbanistyczno-

architektonicznych, po tym jak powstały społeczne koncepcje zagospodarowania (które po 

opracowaniu przez profesjonalistów, trafiły do miejskich pracowni urbanistycznych, jako 

podstawa do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). 

Pierwszy przykład to Podzamcze w Lublinie. Proces rewitalizacji w Lublinie 

przebiega w różnych częściach miasta, od połowy lat 90tych ub. wieku, kiedy miasto 

(korzystając z zagranicznej pomocy), kreatywnie i skutecznie wdrożyło w pełni 

uspołecznione działania rewitalizacyjne w 2 dzielnicach: Bronowice i Koźminek (Kipta 2008) 

Obecną fazę programowanej rewitalizacji zaznacza przyjęcie kolejnej edycji programu 

(Program dla Rewitalizacji 2009). 

Społeczna koncepcja zagospodarowania (nazywana wnioskiem do planu) powstała w 

ciągu trzech miesięcy (2010), w wyniku zastosowania partycypacyjnych działań projektowe 

(na kształt warsztatów), dostępnych dla każdego i prowadzonych z wykorzystaniem makiety. 

                                                                                                                                                                                     
rozwiązania, a koncepcja planu czy programu rodzi się w oparciu o wypracowane w debacie 

założenia, w interakcji inicjatora procesu planowania i społeczności (interesariuszy), organizowanej 

np. w formie warsztatów. 
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Proces partycypacyjnego planowania został opisany i udokumentowany (Materiał 2010). 

Powstały 52 prace – różnorodne ujęcia i rozwiązania przestrzenne, które zsyntetyzowane, po 

kolejnej turze konsyliów tematycznych (również przy makiecie) złożyły się na finalne 

opracowanie pn. Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Podzamcza (2010), które trafiło do miejskiej pracowni urbanistycznej
5
.  

W proces partycypacyjnego planowania włączyło się, w sumie, ponad 400 osób, z 

czego 250 podpisało społeczny wniosek do planu. Otwarty konkurs urbanistyczno– 

architektoniczny, na opracowanie projektu koncepcyjnego: Projekt rewitalizacji obszaru 

Podzamcza w Lublinie, miasto ogłosiło w sierpniu 2011 r. a wyniki konkursu upubliczniono 

w styczniu 2012 r. Jak wynika z bliższej analizy tego przykładu społeczny wniosek został 

dołączony do warunków (regulaminu) konkursu, a spośród 45 uczestników konkursu, których 

zapytano o to w ankiecie - pięciu zadeklarował skorzystanie z tego społecznego opracowania. 

Praca nagrodzona I miejscem w konkursie stała się podstawą do opracowania przez miejską 

pracownię urbanistyczną dwóch wariantów projektu planu miejscowego, które upubliczniono 

i poddano konsultacjom społecznym (w kwietniu 2013), co zaowocowało około 

dwudziestoma opiniami, zawierającymi również konkretne wnioski. Prace nad projektem 

planu miejscowego trwają. 

Drugi przykład to Śródka w Poznaniu. Programowany proces rewitalizacji rozpoczęto 

w Poznaniu w roku 2005, a działania rewitalizacyjne na Śródce stanowiły pilotaż programu 

(Łangowski, Podbrez 2007). Obecnie programowana rewitalizacja ujęta jest w trzecią edycję 

Miejskiego Programu Rewitalizacji dla m. Poznania (2012). Społeczna Koncepcja 

Zagospodarowania Śródki (SKZS) powstała w ciągu roku (2007), w wyniku debat oraz 

zastosowania partycypacyjnych działań projektowych (warsztaty), dostępnych dla każdego, a 

następnie gruntownie opisanych i udokumentowanych (Materiał, 2007). SKZS było podstawą 

dla opracowania wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (2007), 

który trafił do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU). W proces partycypacyjnego 

planowania dla Śródki włączyło się około 250 osób. Prace nad projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rozpoczęły się w czerwcu 2007. W kolejnym roku odbyły 

się dwa spotkania MPU z mieszkańcami osiedla a miasto ogłosiło konkurs (2008) na 

rozwiązanie urbanistyczne dla południowej części Śródki. Konkurs rozstrzygnięto w styczniu 

2009r. Prace nad projektem planu trwają. 

 

                                                           
5
 Jest to komórka organizacyjna Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublina. 
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3. Wnioski 

Uwzględniając opisane przykłady, ścieżkę partycypacyjnego formowania zmiany 

zagospodarowania, podyktowaną uwarunkowaniami metodycznymi programowanej 

rewitalizacji, które zakładają aktywne uczestnictwo mieszkańców (interesariuszy 

rewitalizacji) w planowaniu i wdrażaniu zmiany, można złożyć z trzech etapów: 

1. Diagnostyka, ukierunkowanie zmian w zagospodarowaniu, przygotowanie do 

planowania (np.: badania socjologiczne, analizy ekonomiczne, studia, spotkania z 

mieszkańcami [interesariuszami], debaty i dyskusje).  

2. Tworzenie społecznej koncepcja zagospodarowania (która powstaje poprzez 

współpracę interesariuszy z przedstawicielami samorządu miasta, na warsztatach, po 

czym następuje opracowanie rezultatów i nadanie im formy zrozumiałej dla 

profesjonalistów). 

3. Realizacja społecznej koncepcji:  

3.1. Uzupełnienie (treści i kształtu) do postaci koniecznej z uwagi na 

sformalizowane kryteria procesu zmiany w przestrzeni – np. do zakresu 

merytorycznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(mpzp) lub projektu budowlanego (ewentualnie: wielobranżowej koncepcji 

urbanistyczno-architektonicznej). 

3.2. Wdrożenie (np.: uchwalenie mpzp, ogłoszenie przetargu na roboty budowlane 

itp.).  

Planowanie partycypacyjne, prowadzone w formule warsztatów (np. charette) ma 

opinię czasochłonnego i długotrwałego, a przy tym złożonego organizacyjnie. Zestawienie 

terminarza działań, opisanych w obu przykładach, pozwala stwierdzić, że planowanie 

uspołecznione nie trwa dużo dłużej niż uzyskanie rezultatu konkursu, a wobec zawiłości 

procedur sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

zaobserwowane i opisane elementy organizacji planowania partycypacyjnego (konsylia, 

debaty, konsultacje przy makiecie) nie wychodzą poza formy znane, możliwe do 

zastosowania w każdych warunkach.  

Absorbcja koncepcji tworzonych społecznie, w drodze publicznego i tzw. 

„niefachowego” dyskursu, zaakceptowanie społecznego planu zagospodarowania 

profilowanego celami rewitalizacji, jako wiążącej wytycznej miejscowego planu, to w obu 

przypadkach wydaje się napotykać na trudności, które już uchwycił i opisał Skalski (2010), 

nawiązując przy tym do uzewnętrznionych w czasie III Kongresu Urbanistyki Polskiej (2012) 

kontrowersji, co do istoty i relacji pomiędzy planowaniem przestrzennym a programowaniem 



11 
 

na obszarach rewitalizacji (tamże, s. 52). Rozwijając ten wątek, trzeba zwrócić uwagę, że 

planowanie przestrzenne w miastach i programowanie rewitalizacji wciąż biegną oddzielnymi 

torami, planowanie koncentruje się wyłącznie na sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, a programowanie rewitalizacji sprowadza się najczęściej 

do opracowania programu rewitalizacji w taki sposób, aby można było sięgnąć po środki UE 

(Mliczyńska-Hajda, 2007). Takie podejście - według mnie przeciw skuteczne – wyraźnie 

oddzielające rewitalizację (instrument czy też metodę wprowadzania zmian w mieście), od 

przedmiotu formalnego planowania zagospodarowania przestrzennego, można znaleźć w 

opracowaniach teoretycznych (Janas, Jarczewski, Wańkowicz 2010; Wańkowicz 2011).  

Dezintegracja planowania (zmian) w miastach jest faktem, a rewitalizacja - metoda 

zmieniania miasta, interwencji w zdegradowanych dzielnicach miast - lokuje się z trudem w 

arsenale metodycznym planowania zagospodarowania przestrzennego. Trafia przez to, 

najczęściej, do kategorii instrument naprawczy, reaktywny. A za sprawą koniecznego 

uspołecznienia - instrument „trudny w użyciu”. W sytuacji, gdy większość obecnych 

programów rewitalizacji dotyczy szeroko rozumianych śródmieść (Rozwój miast w Polsce 

2010, s. 77) ogranicza to potencjalny wpływ programowanej rewitalizacji na proces zmiany 

polskich miast.   

Obserwowana praktyka porządkuje relacje podług hierarchii celów: od zagadnień 

złożonych, planowanych w programie rewitalizacji (trwałe przekształcenie struktury 

społeczno-przestrzennej zdegradowanej części miasta) do szczegółowych, jak np. ustalenie 

sposobu i zasad zagospodarowania przestrzennego nieruchomości (w mpzp). Tym samym 

opisane przykłady skłaniają do podważenia niektóre tez Wańkowicza (2007 i 2011), 

dotyczących miejsca i funkcji programu rewitalizacji.  

Poziom uspołecznienia procesu planowania można ocenić jako średni. Uczestnictwo 

osiągnęło  poziom zaawansowanej metodycznie partycypacji deliberatywnej, tj. środek 

drabiny Arnstein’a. Pozostaje do przejścia ostatni z trzech etapów: realizacja. Potrzebna jest 

umiejętność przekładania rezultatów partycypacyjnego planowania na sformalizowaną 

dokumentację planistyczną czy projektową: otwarcie na współdecydowanie o zmianie.  

Nie marnując przy tym z trudem wzbudzanej społecznej aktywności, zainteresowania 

miastem i jego zmienianiem.  

Dezintegracja planowania zmian w mieście - obserwowana, uwidoczniona na 

przykładach i utrwalana niektórymi, opisującymi model rewitalizacji opracowaniami 

teoretycznymi- jest jednak w mojej ocenie przede wszystkim skutkiem dysfunkcyjnych 

rozwiązań prawnych, o których szeroko pisze Jędraszko (2005). Paradoksem zaś jest to, że 
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obowiązujące prawo ani nie definiuje relacji pomiędzy planowaniem zagospodarowania 

przestrzennego a programowaniem rewitalizacji, ani nie wyklucza otwartości na mozolnie 

wypracowany społeczny konsensu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że proces rewitalizacji w 

strukturach społeczno-przestrzennych otwartych na inwestycje w nieruchomościach wymaga 

nowych i trwałych zasad zagospodarowania przestrzennego, których społeczna użyteczność 

zależy od tego, czy zostaną skrojone na miarę i potrzeby procesu rewitalizacji oraz w 

odpowiednim dla niego czasie –  wtedy wzmocnią i ustabilizują proces korzystnej zmiany, 

ograniczając zjawiska niepożądane (np. spekulację nieruchomościami,  przejmowanie renty 

rewitalizacyjnej, gentryfikację). 

Systematyczna, trwając a od wielu lat budowa partycypacyjnej metodyki planowania 

procesów rewitalizacji splata się z rosnącą aktywnością społeczności miast (na co wskazuje 

np. utworzenie w roku 2010 Kongresu Ruchów Miejskich), dążących do demokratyzacji 

procesu planowania zmian w miastach. Europejski system wartości – demokratyczny 

(uspołeczniony) proces planistyczny, ekologiczne i społecznie sprawiedliwe 

zagospodarowanie gruntów – oraz zintegrowane plany rozwoju, to punkt wyjścia dla polityki 

rozwoju miasta,  integrującej na płaszczyźnie merytorycznej (planowanie zmian społeczno-

gospodarczych i przestrzennych) oraz metodycznej (planowanie partycypacyjne i 

sformalizowane (Billert, 2006).  

Partycypacja w planowaniu rewitalizacji i koniecznych w związku z tym zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym, jeśli nie zostanie zaakceptowana jako standard to zostanie 

z czasem wymuszona, jako że zmiana rewitalizująca, to proces uruchamiający czynniki 

endogeniczne i powinna z założenia być finansowana w jak największym stopniu ze środków 

prywatnych, ze środków publicznych jedynie wspierana (Jadach-Sepioło 2010, s. 20), co 

wobec kurczących się możliwości sektora publicznego oznacza zasadniczą zmianę układu sił, 

potencjału decydowania o zmianie. A jedna z 6 wytycznych, z raportu Barca, tak silnie 

akcentującego potrzebę rzeczywistego indukowania endogenicznych czynników 

rozwojowych na obszarach otrzymujących wsparcie, to wytworzenie przejrzystych reguł 

planowania i zagospodarowania przestrzennego stwarzających podstawy do zrównoważonego 

rozwoju miast (Barca, 2009).  

Konkluzje podsumuję sięgając do tekstu, który wraz z cytowaną wcześniej 

paraboliczną wypowiedzią Parkera, spina klamrą te rozważania nad społecznym 

uczestnictwem w planowaniu rewitalizacji i innych zmian miasta: 

Prawo do miasta jest czymś więcej niż indywidualnym prawem dostępu do zasobów miasta. 

Jest to prawo do zmiany: by zmieniać siebie, zmieniając miasto. Odkąd taka transformacja 
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niechybnie zależy od zdolności wspólnoty do kształtowania procesów urbanizacji, jest to 

prawo publiczne a nie osobiste. Swoboda tworzenia i przetwarzania naszych miast i nas 

samych to, założę się, jedno z najcenniejszych i to najbardziej zaniedbane, z naszych praw 

człowieka
6
 (Harvey 2003).  
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PROGRAMOWANIE REWITALIZACJI A PROCES ZMIANY MIASTA - Z 

PERSPEKTYWY DOŚWIADCZEŃ W PARTYCYPACYJNYM PLANOWANIU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WYBRANYCH POLSKICH 

MIASTACH. 

 

ABSTRAKT: Rewitalizacja, jako metoda interwencji w zdegradowanych dzielnicach miast, 

lokuje się z trudem w arsenale metodycznym planowania zagospodarowania przestrzennego. 

Trafia przez to, najczęściej, do kategorii instrument naprawczy, reaktywny. Oczekuje się, że 

program rewitalizacji wyzwoli te, spośród endogenicznych zasobów, które zdołają 

zniwelować skutki degradacji społeczno-gospodarczej, i zmienią tylko tę część miasta, 

hamując niekorzystny bieg rzeczy. 

Referat przedstawia obserwacje i wnioski z partycypacyjnego programowania 

procesów rewitalizacji w dwóch polskich miastach, podjętych i przeprowadzonych z 

uwzględnieniem wywołania zmiany przestrzennego zagospodarowania w skali szerszej, 

wykraczającej poza postulat przywrócenia status quo i naprawy zniekształconych relacji 

funkcjonalno-przestrzennych. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: urbanistyka, miasto, rewitalizacja, planowanie przestrzenne, 

partycypacja społeczna 

 


