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WIELOWYMIAROWOŚĆ PROCESU REWITALIZACJI 
W UJĘCIU METODYCZNYM

Małgorzata Prusik, Ryszard Źróbek 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Strzeszczenie. Artykuł dotyczy szczegółowej charakterystyki wielowymiarowości procesu 
rewitalizacji. Przytoczono m.in. definicje, które wskazują na złożoność tego procesu. Anali
za wybranych pozycji literatury pozwoliła na przedstawienie rewitalizacji jako zjawiska 
owieloaspektowym podłożu, którego zasięg obejmuje zróżnicowane tereny, np. obszary 
miejskie, tereny poprzemysłowe czy powojskowe. O wielowymiarowości procesu świadczą 
również kierunki oddziaływania i osiągania korzyści (w aspekcie przestrzennym, społecznym 
czy technicznym). Artykuł wzbogacono również o charakterystykę procesu degradacji, któ
ry jako przyczyna podjęcia działań rewitalizacyjnych wskazuje na ich wielopłaszczyznowy 
charakter.
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W PR O W A D ZEN IE

„Z degradow anych  obszarów  m iejskich  nie pow inno się postrzegać jako  problem  
tylko jako  źródło niewykorzystanego potencjału ludzkiego, który należy uwolnić, aby 
przyczynić się do ogólnego rozw oju obywatelskiego i w zrostu gospodarczego m iasta” . 
[Dokum ent referencyjny... 2010] K ażde polskie m iasto boryka się z procesem  degra
dacji p rzestrzen i m iejsk iej. P rob lem em  je s t nie ty lko  fizycznie n iszczejąca  tkanka 
m iejska, ale rów nież tow arzyszące tem u negatyw ne zjaw iska gospodarcze, społeczne 
czy środow iskow e. O bszaram i kryzysow ym i w  m iastach są  przede w szystk im  stare 
centra charakteryzujące się zabytkow ą zabudową, zmarginalizowane dzielnice m ieszka
niow e oraz tereny poprzem ysłow e i pow ojskow e. O dpow iedzią na w skazane defekty 
je s t realizacja procesu rew italizacji. U  schyłku XX w., proces ten zorientow any był 
głównie na popraw ę w izerunku struktury urbanistyczno-architektonicznej m iasta. K o
lejny zaś zapoczątkow ał pojm ow anie rew ita lizacji jako  w ielow ym iarow ego procesu 
przynoszącego korzyści na w ielu płaszczyznach. Celem artykułu jes t zwrócenie uwagi
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na wielowym iarowość procesu rewitalizacji oraz prezentacja w ybranych definicji i po 
jęć  z tego zakresu. O pracow anie m a charakter teoretyczny poparty w ynikam i innych 
rozważań i w łasnym  doświadczeniem w  zakresie realizacji procesów rewitalizacji w  la
tach  2008-2014 .

TER E N Y  ZDEGRADOW A NE

Tereny zdegradowane są to opuszczone bądź słabo wykorzystywane obszary mające 
rzeczyw isty lub subiektyw ny problem  z zanieczyszczeniem , znajdujące się głównie na 
rozw iniętych terenach m iejskich. Takie obszary  w ym agają interw encji, dzięki której 
m ożliw e będzie osiągnięcie korzyści z ich ponow nego w ykorzystania [Ferber 2006]. 
D egradację przestrzeni m ożna określić jako  pogarszanie stanu zagospodarowania. Sto
pień pogorszenia w yznacza się z uw zględnieniem  punktu odniesienia. Za punkt odnie
sienia uznaje się obszar, na k tórym  proces degradacji nie w ystępuje, a w ięc w ynosi 
zero. Zatem  o degradacji m ówi się wówczas, gdy analizowany obszar ocenia się poni
żej zera w  odniesieniu do w yznaczonego punktu  [M ironowicz 2010]. Ze w zględu na 
genezę pow stania terenów zdegradowanych dokonuje się następującej klasyfikacji [Lo
rens 2009]:
a) obszary miejskie (cztery grupy):

-  I grupa -  obszary o genezie XVIII wiecznej i wcześniejszej -  starom iejskie struk
tury historyczne majacej w alory turystyczne,

-  II grupa -  obszary o genezie X IX  wiecznej, do których zalicza sie struktury w illo
we, ap rzede wszystkim  kamienice, o niskich walorach kulturowych, jednakże inte
resujące z punktu w idzenia siedzib firm,

-  III grupa -  obszary o genezie międzywojennej -  zabudowa jednorodzinna,
-  IV grupa -  obszary z okresu powojennego cechujące się zabudow ą w ielorodzinną 

w techno log ii w ielkopłytowej.
b) kom pleksy wielofunkcyjne jako kategoria obszarów  zdegradowanych obejm uje dwie 

podkategorie:
-  obszary śródm iejskie -  centra m iast o różnorodnej strukturze urbanistycznej i ar

chitektonicznej, będące siedzibą specjalistycznych funkcji o randze m etropolitar
nej,

-  zespoły krajobrazowe -  tereny sportowe i rekreacyjne, a także fragmenty zagospo
darowanych obszarów w  pobliżu cieków wodnych.

c) obszary zdegradow ane związane z infrastrukturą techniczną i przem ysłow ą -  tereny 
całkow icie pozbaw ione poprzedniej funkcji: przem ysłow ej, w ojskow ej, kolejow ej 
czy portowej.

d) „nieużytki m iejskie” -  obszary tym czasowo zagospodarowane bądź niezagospodaro
w ane z różnych przyczyn, np. nieodbudow ane tereny powojenne, przypadkow e lub 
celowe rezerwy powstałe w  w yniku rozwoju miasta.

D egradację, bez w zględu na genezę pow stania, dzieli się zw ykle na trzy w arianty 
oddziaływania [W ańkowicz 2011]:
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a) d egradację p rzestrzen i (p rob lem y przestrzenne, arch itek ton iczne i u rbanistyczne) 
-  pogarszająca się kondycja zabudowy i stanu technicznego prowadzi do w ytw orze
nia strefy w ykluczenia społecznego;

b )degradację społeczną (problem y gospodarcze, społeczne i środow iskow e) -  m arg i
nalizacja i wykluczenie społeczności lokalnej w  przestrzeni niezdegradowanej;

c)degradację przestrzeni oraz degradację społeczną, które w ystępują jednocześnie. 
Degradacja przestrzeni w yw ołana jest w ielom a czynnikami, które przez długi okres

w pływ ają na pogarszanie stanu struktury miejskiej. Źródła złej kondycji m aterii m iasta 
w P o lsce  m ożna doszukiwać się w  okresie gospodarki socjalistycznej. Zaliczyć m ożna 
do nich: uprzem ysłow ienie kraju; niski poziom  budżetu na realizację działań m oderni
zacyjnych i u trzym ujących tkankę m ieszkaniow ą w  niepogorszonym  stanie; n iską  j a 
kość i n iew ystarczającą ilość m ateriałów  oraz przestarzałość technologii ów czesnego 
budow nictwa, a także elim inowanie w łasności prywatnej w  polityce kraju. Do w spół
czesnych czynników w ynikających przede w szystkim  z transform acji społeczno-gospo
darczej należą: praw na bariera inwestycji; niski poziom  zasobów finansowych w  budże
cie lokalnym ; n ieefek tyw ne w ykorzystan ie  m ajątku  pub licznego ; bezproduktyw ne 
zarządzanie przestrzenią, a także n iefunkcjonalny układ zagospodarow ania lokalnego 
[Sztando 2010]. D egradacja społeczna zw iązana je s t głów nie z izo lacją m ieszkańców  
obszaru kryzysow ego w zględem  pozostałej części m iasta. Spowodowane je s t to m.in. 
brakiem  wykształcenia, a w  rezultacie w ysokim  poziom em  bezrobocia (izolacja ekono
m iczna) [Billert 2003]. Z jaw iska przyczyniające się do postępującej degradacji p rze
strzennej czy społecznej zaprezentowano w  tabeli 1.

Tabela 1. Zjawiska degradacji -  przestrzennej i społecznej 
Table 1. Degradation phenomena -  spacial and social

ZJAWISKA DEGRADACJI 
DEGRADATION PHENOMENA:

PRZESTRZENNEJ - SPATIAL SPOŁECZNEJ -  SOCIAL
Negatywne postrzeganie obszaru 
Negative perception of the area

Degradacja rodzin 
Families degradation

Zaniedbanie i dewastacja budynków i otoczenia 
Neglect and devastation of buildings and surroundings

Ponadprzeciętny poziom przestępczości 
Above-average levels of crime

Degradacja środowiska 
Environmental degradation

Niski poziom zdrowotny 
Low levels of health

Degradacja przestrzeni publicznej 
Degradation of public space

Deficyt wykształcenia 
Education deficit

Deficyt usług i handlu 
Services and trade deficit

Niskie zarobki 
Low earnings

Deficyt obszarów rekreacji 
Recreation areas deficit

Wysoki poziom bezrobocia 
High levels of unemployment

Słaby rozwój infrastruktury socjalnej i kulturalnej 
Insatisfactory development of social infrastrycturend cultural

Wysoki odsetek korzystający z pomocy 
społecznej
Hihg number of users of social assistance

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Billert 2003) 
Source: own study
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Rozwiązywanie podstaw owych problem ów  obszarów  kryzysow ych spoczywa w  rę 
kach wyspecjalizowanych jednostek administracji samorządowej z udzialem społeczności 
lokalnej. Proaktywne działania w  tej kwestii dotyczy przede wszystkim [Ferber 2006]:
-  zidentyfikowania obszarów dotkniętych problemami;
-  zm niejszenia ich negatywnych skutków;
-  aktywnego w spierania w łaścicieli obszarów  zdegradow anych chcących uw olnić się 

ztrudnej sytuacji;
-  optymalnego, ponownego wykorzystania terenów problemowych;
-  publicznej prezentacji projektów  nowego w ykorzystania zdegradowanej tkanki m iej

skiej;
-  przeciw działania powstawaniu obszarów zdegradowanych.

REW ITA LIZA CJA

W yszczególnione działania charakteryzują zjawisko odwrotne do zjaw iska degrada
cji -  rew ita lizac ję . P roces ten  p o leg a  n a  p rzyw rócen iu  do życ ia  zdegradow anych  
(zniszczonych i zdekapitalizow anych) części m iasta, czego efektem  je s t przystosow a
nie starego zasobu budownictwa do nowych potrzeb i osiągnięcie harmonijnego rozw o
ju  aglomeracji [Turała 2005]. N ie pow stały jeszcze szczegółowe regulacje prawne w y
jaśn ia jące zjaw isko rew italizacji, d latego też nie istnieje pełna praw na defin icja  tego 
pojęcia. W ystępują natom iast definicje o różnym  zakresie na potrzeby tworzonych pro
gram owych i operacyjnych dokumentów. D efinicje te przedstaw iają zjaw isko rew itali
zacji jako reakcję na kryzys w u jęc iu  procesowym , dążąc do zrównoważonego rozwoju. 
W  procesie tym  b io rą  udział w ładze lokalne z isto tną ro lą  społeczeństw a [Strzelecka 
2011]. Jedną z definicji procesu rew italizacji przedstaw iono w  W ytycznych M inistra 
Rozwoju Regionalnego w  zakresie program owania działań dotyczących mieszkalnictwa: 
„rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym 
obszarze proces p rzem ian  przestrzennych , technicznych , społecznych i ekonom icz
nych, inicjow any przez sam orząd terytorialny(głów nie lokalny) w  celu w yprow adzenia 
tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie m u nowej jakości funkcjonalnej i 
stworzenie warunków  do jego rozwoju, w  oparciu o charakterystyczne uw arunkow ania 
endogeniczne” [W ytyczne M inistra R ozw oju Regionalnego... 2008]. N ieco inną treść 
definicji rew italizacji przedstaw ił Kom itet N aukow y Projektu Instytutu Rozw oju M iast 
z 15 lutego2008 roku -  „rewitalizacja to skoordynowany proces prowadzony wspólnie 
przez w ładzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elem en
tem  polityki rozw oju i m ający na celu przeciw działania degradacji przestrzeni zurbani
zowanej, zjaw iskom  kryzysowym , pobudzanie rozw oju i zm ian jakościowych, poprzez 
w zrost aktyw ności społecznej i gospodarczej, popraw ę środow iska zam ieszkania oraz 
ochronę dziedzictw a narodow ego, z zachow aniem  zasady zrów now ażonego rozw oju” 
[Strzelecka 2011].

Rewitalizacja byw a niewłaściwie rozum iana jako podejm owanie pojedynczych dzia
łań, np. rem ont jednego spośród w ielu budynków  znajdujących się na obszarze objętym 
kryzysem  [M uzioł-W ęcław ow icz 2009]. M nogość w ystępujących w  teorii zagadnień
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rew italizacji dow odzi, iż je s t to proces skom plikow any w  swej istocie, o w ielow y
m iarow ym  podłożu. Z przedstaw ionych określeń i definicji w ynika, że głów nym i w y
m iaram i tego procesu są w ym iar ekonom iczny, społeczny, fizyczny i kulturowy, k tó 
rych realizacja pozw ala na zrównow ażony rozwój gospodarczy, społeczny i przestrzen
ny miasta.

C elem  rew ita lizac ji w  u jęc iu  ekonom icznym  je s t  pobudzen ie konkurencyjności 
m iasta poprzez ponow ne w ykorzystanie przestrzeni m iejskiej, szczególnie je j central
nej części. N a rozwój gospodarczy m iasta w pływ a pozytywny klim at inwestycyjny uzy
skiwany dzięki rewitalizacji. Społeczny w ym iar tego procesu rozum iany je st jako spo
łeczny rozwój miasta. W  tym  celu realizowane są działania dążące do odnowy zasobów 
m ieszkaniowych oraz w spieranie m ieszkańców  rewitalizowanego obszaru np. w  aspek
cie przedsiębiorczości [Turała 2005]. W ym iar fizyczny przejaw ia się natom iast realizo
w aniem  prac technicznych ratujących zdegradow aną tkankę m iejską zjednoczesnym  za
chow aniem  i w yeksponow aniem  historycznego charakteru  struktury urbanistycznej -  
stanowiąc aspekt kulturowy [M urzyn 2006]. N a wym iar fizyczny procesu rewitalizacji, 
o k tórym  w spom niano, sk ładają  się  zw ykle następujące zakresy  czynności [Skalski 
2006]:
-  rem onty -  przyw rócenie takiej kondycji budynku, jaka istniała w  poprzednim  cyklu 

eksploatacji;
-  m odernizacja -  rem ont uzupełniony wprowadzeniem  nowszych, sprawniejszych bądź 

dodatkowych fragmentów wyposażenia -  , podnosząc tym  samym komfort,
-  rew aloryzacja -  przyw racanie w artości poprzez rem ont lub m odernizację obiektów  

o isto tnej w artości zabytkowej.
W ymiar kulturow y rewitalizacji je s t to dążenie do podniesienia wartości miasta, co 

należy rozum ieć jako wysoki poziom  estetyki struktury m iejskiej, a także um ożliw ia
nie rozw oju  kulturalnego. Istotnym  elem entem  do osiągnięcia tego celu  je s t dbałość
0 dziedzictwo kulturowe. A trakcyjność m iasta decyduje o w iększym  zainteresow aniu 
inwestorów, a także pobudza integrację społeczną.

W zm ocnienie tożsam ości m iasta je s t to nie tylko ochrona bogactw a kulturow ego
1 podkreślenie jego  w artości, ale rów nież ochrona środowiska. U jęcie ekologiczne re 
w italizacji także je s t bardzo istotne, nie tylko z punktu w idzenia przyszłych inw esto
rów, ale także społeczności lokalnej [Turała 2005].

O w ielow ym iarow ości rew ita lizacji św iadczy rów nież różnorodność przestrzeni, 
k tórą poddaje się procesom  rew italizacji. Ze w zględu na zróżnicow anie przestrzeni, 
kwalifikującej się do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych, proces ten można po 
dzielić na cztery typy, [Ziobrowski 2010]:
a) rew italizację zdegradowanych śródmieść i w ielofunkcyjnych przedwojennych obsza

rów zabudowy miejskiej;
b) rew italizację obszarów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych;
c)rew ita lizację  blokow isk, w  tym  szczególnie blokow isk w zniesionych w  technologii 

w ielkopłytowej;
d )rew ita lizac ję  k ra jobrazu  m iast ze szczególnym  uw zględn ien iem  sylw etki m iasta  

i systemu przestrzeni publicznych, w  tym  zieleni miejskiej.
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Pierw szy typ rew italizacji charakteryzują obszary m iejskie o dużym  znaczeniu lo 
kalnym , często o funkcji turystycznej. W ystępujące tam  zw ykle zabytki nadają  p rze
strzeni dużą  w artość architektoniczną, co decyduje o konieczności ich odnowy, p rze
ciw dzia łając bezpow ro tnym  zniszczeniom . Z rew ita liz ac ją  zdegradow anych  części 
m iasta w iąże się zm iana funkcji zabudowy, dzięki czem u następuje popraw a sytuacji 
społecznej i pobudzenie aktyw ności gospodarczej m ieszkańców. D ziałania rew italiza- 
cyjne przeprow adzone są ponadto na terenach poprzem ysłow ych i pow ojskow ych. N a 
tych obszarach skupiają się przede w szystkim  na doprow adzeniu do sprawności infra
struktury zarówno komunalnej, jak  i transportowej, a tak że  poprawie kondycji środowi
ska. W  efekcie następuje popraw a sytuacji odnaw ianego obszaru, co zapew nia m ożli
w ość nadania m u nowej funkcji (np. m ieszkaniow ej, usługow ej). Proces rew italizacji 
realizow any je s t także na obszarach dotkniętych negatywnym i zjawiskami społecznymi. 
Problem  dotyczy głów nie dzielnic zabudow anych blokam i z w ielkiej płyty, gdzie czę
sto występuje problem  patologii społecznej. Budynki mieszkalne na tym  terenie w ym a
gają kom pleksow ych prac naprawczych, co przyczynia się do przeciw działania w yklu
czeniu społecznemu. D ziałania te m ożna sprowadzić do pojęcia humanizacji blokowisk 
[Narodowe Strategiczne Ram y O dniesienia 2007-2013].

K ażdy przypadek obszarów  problem ow ych je st inny i w ym aga określenia różnych 
celów. N adrzędnym  celem  procesu rew italizacji d la  w szystkich obszarów  zdegradow a
nych je s t porzucenie „złego w izerunku” [S trzelecka 2011]. Szczegółow e cele p rzy 
św iecające rew italizacji, bez w zględu na m iejsce realizacji procesu, m ożna zgenerali- 
zować iw yróżn ić cele uniwersalne, ramowe, [Lorens 2009]:
-  u rb an is ty czn o -a rch itek to n iczn e  -  p race  do tyczące  zabudow y  a rch itek to n iczn ej, 

zw łaszcza mieszkaniowej, a  także przem ysłowej, w do d atk u  w ażnym  elem entem  jest 
rozm yślna m odyfikacja krajobrazu kulturowego;

-  techniczne -  u lepszanie in frastruk tury  m iejskiej, bazy  technicznej i in frastruk tury  
drogowej;

-  społeczne -  pow strzym yw anie rozw oju  oraz rozp rzestrzen ian ia  się  negatyw nych  
skłonności społecznych, tj. patologii, w ykluczeń społecznych;

-  ekonom iczne -  realizow ane działania prowadzące do postępów  gospodarczych, roz
wój gałęzi przedsiębiorstw  komercyjnych, w  tym  sektora turystyki;

-  środowiskow e -  zw iązane z popraw ą kondycji środow iska przyrodniczego, elim ina
cja zanieczyszczeń, w  tym  także emisji.

Cele te scharakteryzow ała również Sztando (2008). Za priorytety urbanistyczno-ar
chitektoniczne uznała osiągnięcie ładu  przestrzennego, przyw rócenie w artości h isto 
rycznych i estetyki zabytków. Techniczne zagadnienia te obejm ują głów nie popraw ę 
stanu technicznego budynków  i budowli. Do celów  społecznych należą redukcja zjaw i
ska pato logii i w ykluczenia społecznego, aktyw izacja m ieszkańców , w zrost poziom u 
bezpieczeństw a publicznego, a także udogodnienia d la  niepełnosprawnych. O granicze
nie bezrobocia  i rozw ój p rzedsięb io rczośc i, w zrost jak o śc i u sług  to  ty lko  n iektóre 
priorytety do osiągnięcia równow agi ekonom icznej na obszarze kryzysow ym  [Sztando
2008] N ieodłącznym  elem entem  procesu rew italizacji je s t zm iana zagospodarow ania 
i s truk tury  funkcji rew ita lizow anej części m iasta. P o lepszone w arunki p rzestrzenne 
przyczyniają się do osiągania przedstawionych celów. N ależy jednak pamiętać, że m uszą
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być one odpow iednio dobrane i dostosow ane do sytuacji na danym  obszarze, by  nie 
doszło do ponownej jego degradacji.

O siągnięciu priorytetów  w  procesie rewitalizacji sprzyja [Sztando 2010]:
-  rosnące zainteresowanie społeczności lokalnej odnow ą miasta;
-  wzrost świadomości w ładz w  zakresie ich roli w  kształtowaniu miasta;
-  wzrost budżetu miejskiego na realizację tego typu działań;
-  rozwój sektora naukowo-badawczego w  kraju;
-  dobre praktyki napływające z zagranicy.

D ziałania rew italizacyjne m ają więc charakter wielowątkowy, podlegają w zajem ne
m u uzupełnianiu się niezbędnem u do osiągnięcia zm iany jakościowej na zdegradow a
nym  obszarze. Do cech charakteryzujących zjaw isko rew italizacji św iadczących m.in. 
o w ie lo a s p e k to w o ś c i  p ro c e su  n a le ż ą  [w w w .b ip .k ra k o w .p l/z a la c z n ik .p h p ? z id  
=10342& w er=0& new =n& m ode=shw  20.10.2014]:
-  działania zm ierzające do odnowy tkanki miejskiej prowadzone są na obszarach zurba

nizowanych;
-  w ybrany obszar musi ulegać degradacji lub być w  stanie kryzysowym;
-  zjawisko degradacji obejmuje nie tylko przestrzeń, ale rów nież funkcję i substancję, 

określa się obszar problem ow y zarów no w  aspekcie arch itek toniczno-urbanistycz
nym  (przestrzeń, substancja) jak  rów nież w  odniesieniu do strefy -  społecznej i go
spodarczej (funkcja); niezbędne jest, aby proces rew italizacji rozw iązyw ał problem y 
w  ram ach każdej strefy na obszarze kryzysowym, działania o wym iarze technicznym 
powinny odgrywać rolę narzędzia do osiągania istotnych celów  społecznych i ekono
micznych;

-  w  realizacji procesu rew italizacji istotna jest integracja w szystkich podmiotów, b io 
rących w  nim  udział -  społeczności lokalnej, w ładz publicznych, sektora przedsię
biorców, inwestorów  prywatnych, organizacji pozarządowych czy kościołów.

Isto tną dodatkow ą cechą procesu rew italizacji, której nie przedstaw iono wcześniej 
jest jej trwałość. M ówi się o tym  wówczas, gdy osiągnięta popraw a stanu obszaru zde
gradowanego będzie nieodwracalna, tzn. nie nastąpi naw rót czynników  problem owych 
tego obszaru, a przede wszystkim, gdy nastąpi rozwój odnowionej tkanki miejskiej. Do 
osiągnięcia trwałych efektów rewitalizacji niezbędna jest dobra organizacja podm iotów  
biorących w  niej udział. D obra organizacja to w  głównej m ierze rozpoczęcie procesu 
od zdiagnozow ania i przeanalizow ania problem ów  społeczno-gospodarczych i ekono
m icznych na terenie objętym  kryzysem . B adanie przyczyn i skutków  w ystępow ania 
problem ów  pow inno odbywać się nie tylko na obszarze zdegradow anym , ale rów nież 
w u jęc iu  całego miasta. L istę badanych czynników sporządza się zgodnie ze specyfiką 
danego obszaru z uwzględnieniem aspektu przyszłości (dokonanie niezbędnych prognoz 
n iektórych zjaw isk). N a pow odzenie tego etapu niew ątpliw ie m a w pływ  sondow anie 
opinii publicznej. L iczą  się nie tylko uw agi m ieszkańców  obszaru kryzysow ego, ale 
również osoby prywatne prowadzące na analizowanym  terenie działalność gospodarczą 
[Sztando 2010].

Proces rew italizacji w  trakcie swojego przebiegu osiąga liczne korzyści, m niejszej 
czy w iększej wagi. Zestaw ienie pogrupow anych osiągnięć w ynikających z realizacji 
procesu odnowy m iast przedstawiono w  tabeli 2.
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Tabela 2. Zestawienie korzyści wynikających z realizacji procesu rewitalizacji
Table 2. Summary of benefits arising from the implementation of the revitalization process

Korzyści wynikające z procesu rewitalizacji 
Benefits arising from the implementation of the revitalization process

Dla mieszkańców -  wzrost dostępności powierzchni mieszkalnej -  increase the availability of living
For resident space;

-  poprawa jakości i dostępności usług/improve the quality and availability of services;
-  poprawa bezpieczeństwa/improvement of safety;
-  poprawa standardu infrastruktury i przestrzeni publicznej/improvement of 
infrastructure and public space;
-  szansa na wzrost zamożności/chance to increase wealth

Dla odwiedzających -  poprawa jakości i zakresu usług /improve the quality and range of services;
For visitors -  poprawa bezpieczeństwa publicznego/improving public safety;

-  atrakcyjniejsza oferta spędzania wolnego czasu/attractive range leisure
Dla mieszkańców -  wzrost i poprawa rynku pracy/growth and improvement in the labor market;
For resident -  poprawa dostępności rynku pracy/improving the accessibility of the labor market;

-  stabilizacja lub wzrost dochodów/stabilization or increase in income
-  dostępność i poprawa jakości przestrzeni do prowadzenia działalności 
gospodarczej/availability and improve the quality of the space to conduct business;
-  wsparcie publiczne dla firm/public support for companies;
-  działalność integralna firm i instytucji obszaru/activities of companies and 
institutions integral area;
-  dostępność lepiej wykwalifikowanych pracowników/ availability of better qualified 
workers

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mliczyńska-Hajda (2009)
Source: own study based on Mliczyńska-Hajda (2009)

N a  podstaw ie analizy  litera tu ry  m ożna w yróżnić isto tne zasady rew ita lizacji, k tóre 
zw iększa ją  p raw dopodob ieństw o  pow odzen ia  tego p rocesu  rew ita lizac ji [Rydzik
2009]

-  wykorzystywanie zasobów miejskich;
-  dbałość o w spólne dobro społeczności lokalnej;
-  etap przygotowawczy i wdrażania procesu oparty na zasadach demokracji;
-  w spółpraca sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego z uwzględnieniem  ko 

rzyści dla każdej ze stron;
-  p lanow anie program ów  w ielow ym iarow ych , obejm ujących  p rzestrzeń  społeczną, 

przeciw działanie patologiom , a także zapew nienie rozw oju infrastruktury  zarówno 
społecznej, jak  i technicznej z uwzględnieniem poprawy stanu środowiska naturalnego;

-  kontrola realizacji projektów  za pom ocą monitoringu;
-  zastosowanie sprawnego procesu kontroli i ewaluacji finansowania procesu rew itali

zacji;
-  opieranie projektu na zasobach lokalnych i przedsiębiorczości m ieszkańców z m ożli

w ością wykorzystania środków ze źródeł krajowych bądź unijnych.

Dla mieszkańców 
For resident
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PO D SU M O W A N IE

R ewitalizacja je s t to nieprzypadkowy, zaplanowany proces o długotrwałym  przebie
gu z uw zględnieniem  horyzontu czasowego. Zachow anie tych cech pozw ala na osią
gnięcie pozytyw nych efektów  i pożądanych rezultatów  [Kaźm ierczak, Pazder 2011]. 
N ajisto tn iejszą korzyścią, k tó rą  przynosi m iastu  zjaw isko napraw cze -  rew italizacja, 
je s t n iew ątpliw ie zażegnanie negatyw nych trendów  [Turała 2005]. C echą charaktery
styczną procesu  rew ita lizacji je s t w ielow ym iarow ość. Zaprezentow ane opracow anie 
n iew ątpliw ie w yczerpująco przedstaw ia to zjawisko. D ziałania z zakresu rew italizacji 
stanow ią w ażny elem ent zrów now ażonego rozw oju. W  obu przypadkach celem  je s t 
osiągnięcie korzyści n a  w ielu  p łaszczyznach: społecznej, gospodarczej, kulturow ej, 
środowiskowej itd. O wielowym iarowości świadczy również fakt zasięgu działania tego 
procesu. N ie ogranicza się on do jednego  rodzaju  obszarów  problem ow ych. A rtykuł 
stanowi podstaw ę do rozw ażań na tem at rewitalizacji jako składowej polityki regional
nej dążącej do zrównoważonego rozwoju.
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T H E  M U L T ID IM E N SIO N A L IT Y  O F T H E  R EV ITA LIZA TIO N  PR O C ESS 
IN  T E R M S  O F M E T H O D O L O G IC A L .

Abstract. This article refers to the particular characteristics of the multidimensionality 
of the revitalization process. Quoted definition which indicates the complexity of the 
process. Analysis of the literature enabled to present this process as phenomenon of the 
multifaceted substrate, whose range covers diverse areas, such as. urban areas, industrial 
areas or post-military. The multidimensionality of the process also provide directions impacts 
and achieving the benefits (in terms of spatial, social or technical). Article enriched also by 
the characteristics of the degradation process, which as a cause of action revitalization 
indicates their multifaceted nature.

Key words: degraded areas, revitalization, multidimensionality
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