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Abstrakt. Proces rewitalizacji staje się nieodzownym elementem planowania przestrzennego uwzględniającym społeczny i urbanistyczny punkt widzenia. Wybrane aspekty
tego procesu przedstawiono na przykładzie lokalnych programów rewitalizacji dwóch miast
powiatowych: Legionowa i Gostynina. Scharakteryzowano kryteria wyboru obszarów rewitalizowanych, podmioty uczestniczące w tym procesie, najważniejsze inwestycje oraz problemy dotyczące rewitalizacji zabudowy wielorodzinnej.
Słowa kluczowe: lokalny program rewitalizacji, rozwój przestrzenny, zabudowa wielorodzinna.

Wstęp
Rewitalizacja jest definiowana jako proces przemian przestrzennych, społecznych
i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast, który przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu
przestrzennego oraz ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.
Przytoczona definicja wskazuje na złożoność procesu oraz różnorodność jego elementów i pożądanych efektów. Dlatego można spotkać się z bardzo różnym podejściem oraz
metodyką przygotowania lokalnych programów rewitalizacji. Różnice w programach wynikają
zazwyczaj z uwarunkowań lokalnych i ponadlokalnych danej miejscowości, aktywności społecznej w danym mieście oraz priorytetów i aspiracji lokalnych władz.
Jednym z ważniejszych problemów rewitalizacji są duże skupiska zabudowy wielorodzinnej i ich odnowa architektoniczno-infrastrukturalna i przestrzenno-społeczna.
Działania rewitalizacyjne porównano na przykładzie dwóch miast: Legionowa i Gostynina, które są jednostkami pełniącymi funkcje administracyjne. Są bowiem siedzibą władz
powiatowych i gminnych, a jednocześnie stanowią ponadlokalne centra edukacji, kultury,
handlu, ochrony zdrowia i usług dla mieszkańców powiatu. Różnią się natomiast zdecydowanie funkcją decydującą o kierunkach ich rozwoju. W przypadku Legionowa będzie
to w dużej mierze funkcja „sypialni” dla ludności pracującej w pobliskiej Warszawie, zaś Gostynin ma się rozwijać pod kątem turystyki, wykorzystując położenie na atrakcyjnym przyrodniczo i rekreacyjnie terenie (m.in. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy) oraz planowaną realizację Ponadregionalnego Centrum Turystyki, Balneologii, Wypoczynku i Rekreacji.
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Charakterystyka procesu rewitalizacji
Delimitacja obszarów podlegających rewitalizacji. O wyznaczeniu obszarów przeznaczonych do rewitalizacji w obu miastach decydowały podobne cechy, świadczące o problemach społecznych i jakości zasobów mieszkaniowych.
Tabela 1
Kryteria delimitacji obszarów rewitalizowanych
Legionowo
kumulacja problemów społecznych, ubóstwo

Gostynin
bezrobocie,
ubóstwo,
wykształcenie mieszkańców

niski poziom i degradacja substancji mieszkaniowej

trudne warunki mieszkaniowe,

braki w infrastrukturze technicznej

degradacja techniczna infrastruktury

aktywność gospodarcza

przedsiębiorczość mieszkańców

przestępczość

przestępczość,



zanieczyszczenie środowiska naturalnego

degradacja techniczna budynków

Podmioty uczestniczące w lokalnym programie rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne nie są jedynie sprawą władz gminy. Zainteresowanie oraz chęć działania w kierunku
poprawy sytuacji w danej jednostce administracyjnej może być zobrazowana liczbą i typem
uczestników lokalnego programu rewitalizacji.
Tabela 2
Podmioty uczestniczące w lokalnym programie rewitalizacji
Legionowo

Gostynin

Urząd Miasta Legionowo

Urząd Miasta Gostynin

Starostwo Powiatowe w Legionowie

Urząd Gminy Gostynin

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
Wspólnota mieszkaniowa i związki wspólnot

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polam”

Komunalny Zakład Budżetowy

Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Gostynińskiego

Centrum Szkolenia Policji

Powiatowy Urząd Pracy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo”
Sp. z o.o.

Fundacja na rzecz Odbudowy Zamku Gostynińskiego

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Legionowo
Sp. z o.o.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Gostynińskiej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Towarzystwo Popierania Twórczości Plastycznej

PKP Polskie Linie Kolejowe

Miejski Dom Kultury

Prywatny właściciel

LPR a inne dokumenty strategiczne. Lokalne programy rewitalizacji analizowanych
miast są zgodne z opracowaniami strategicznymi wyższego rzędu.
W Legionowie LPR został opracowany i przyjęty w 2007 r., natomiast w Gostyninie
w 2005 r. Z tego powodu są pewne różnice między dokumentami wykorzystywanymi przy ich
przygotowaniu.
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Tabela 3
Wykaz dokumentów i opracowań wykorzystywanych w LPR
Legionowo

Gostynin

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego
Regionalny program operacyjny woj. mazowieckiego
na lata 2007-2013

Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego na lata 2004-2006

Narodowe strategiczne ramy odniesienia 20072013, wspierające wzrost gospodarczy i wzrost
zatrudnienia

Wojewódzki program rozwoju regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006

Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do
2015 r.

Strategia rozwoju Gminy Gostynin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
m. Legionowo (Uchwała Nr XLI/492/2001)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gostynina
Program aktywizacji gospodarczej
Plan rozwoju lokalnego m. Gostynin

Charakterystyka obszarów objętych rewitalizacją
Obszar rewitalizowany w Legionowie zajmuje około 80% powierzchni miasta
(1088 ha). Mieszka tu 92% mieszkańców (45 910)3. Teren podzielono na 7 zespołów zależnie od specyfiki zagospodarowania i funkcjonowania lub problemów społecznoprzestrzennych.
Zespół A to obszar jedynego w Polsce Centrum Szkolenia Policji. Jest niedostępny
dla mieszkańców Legionowa i stanowi tzw. miasto w mieście. W planowanych projektach
zakłada się zagospodarowanie części terenu Centrum wspólnie z Urzędem Miasta Legionowo i udostępnienie go mieszkańcom.
Zespół B obejmuje tereny przemysłowe, a także położone na skraju miasta osiedle
mieszkaniowe, zwane Osiedlem Młodych. Pod względem społecznym i przestrzennym teren
ten można uznać za odizolowany od pozostałej części Legionowa. Zabudowę osiedla tworzą
zarówno gminne zasoby komunalne, jak i budynki spółdzielcze. Zabudowa wielorodzinna jest
w złym i średnim stanie technicznym, który powoli się poprawia, wymaga jednak kompleksowych remontów, a teren wokół – odpowiedniego zagospodarowania. Wśród zamieszkującej
na osiedlu ludności bardzo często występują patologie społeczne.

Ryc. 1. Zabudowa wielorodzinna przy ul. Suwalnej, Osiedle Młodych (fot. Autora)

3

Dane Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legionowo (stan na 31.06.2007 r.)
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Ryc. 2. Przykład zabudowy wielorodzinnej na powojskowym osiedlu przy ul. Piaskowej
(fot. Autora)

Teren, który można uznać za poprzemysłowy, ograniczony ulicami: Suwalną, Olszankową, Sikorskiego i Wardenckiego, jest w większości własnością prywatną. W obowiązującym planie zagospodarowania jest to obszar przeznaczony pod działalność usługową z zabudową.
Zespół C obejmuje jednostkę wojskową, a w części jest obszarem poprzemysłowym,
jest tu też powojskowe Osiedle Piaski, zamieszkałe w dużej mierze przez rodziny emerytowanych żołnierzy. Każdy z powojskowych budynków stanowi wspólnotę mieszkaniową.
Mieszkańcy tworzą specyficzną grupę społeczną, dość roszczeniową i stanowczą. Osiedle
zamknięte w sensie społecznym, nadzorowane społecznie przez samych mieszkańców. Decyzje przestrzenno-inwestycyjne są często nieprzemyślane, podejmowane w krótkim czasie
przez układy sąsiedzkie. Obszar trudny do włączenia do kompleksowej rewitalizacji.

Ryc. 3. Przykłady zabudowy wielorodzinnej na Osiedlu Piaski przy ul. Zegrzyńskiej
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Obszar ograniczony ul. Zegrzyńską, torami kolejowymi, ul. Wąską, Strużańską można
uznać za poprzemysłowy. Teren ten ma wielu właścicieli, są to działki będące własnością
gminy i prywatne, a najprawdopodobniej część należy jeszcze do Agencji Mienia Wojskowego. Plany co do tego terenu są w fazie konsultacji, po części są już jednak znane. Planowane inwestycje to:
 kompleks handlowo-usługowy (zachodni inwestor),
 obiekty usług społecznych, m.in. warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych,
które ma utworzyć fundacja,
 osiedle domów jednorodzinnych (kontynuacja),
 droga stanowiąca przedłużenie Wrzosowej w stronę wiaduktu na działkach gminnych.
Przez zespół D przebiegają tory kolejowe, które dzielą miasto na dwie części: część,
na której skupia się działalność gospodarcza i społeczna, i teren z przewagą jednorodzinnej
zabudowy mieszkaniowej.
Na pograniczu zespołu C i D zlokalizowane jest zabytkowe Osiedle Kozłówka. Specyfiką tego terenu, który można zaliczyć do obszarów zabudowy przedwojennej, jest izolacja
przestrzenna od pozostałej części miasta. Osiedle Kozłówka jest zamknięte w trójkącie torami kolejowymi, prowadzi do niego tylko jedna droga znajdująca się w złym stanie technicznym. W bardzo złym stanie technicznym jest też zabudowa, podlegająca ochronie konserwatora zabytków. Jedynym wyróżniającym się obiektem jest nowy wielorodzinny budynek
mieszkalny. Drugi tego typu ma być realizowany. To odosobnienie przestrzenne łączy się
z izolacją społeczną. Obszar ten zamieszkuje ludność wyobcowana, którą można zaliczyć do
trudnych grup społecznych, często patologicznych, borykających się z licznymi problemami
społecznymi (alkoholizm, narkomania itp.).

Ryc. 4. Przykłady zabudowy na osiedlu Kozłówka (fot. Autora)
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Komunalne zasoby mieszkaniowe zajmują często rodziny eksmitowane z innych części
Legionowa. Rodziny te nie radzą sobie z problemami życia codziennego, nie podejmują stałej pracy, a ponadto ich poziom wykształcenia jest niski.

Ryc. 5. Przykłady zabudowy wielorodzinnej na obszarze E w Legionowie (fot. Autora)

Zespół E to typowe blokowiska, mieszka tam około 50% mieszkańców miasta. Poza
brakiem wystarczającej infrastruktury społecznej obserwuje się tu dużą dekapitalizację zasobów mieszkaniowych, budynki zbudowane zostały w technologii wielkiej płyty.
Najstarszą część miasta, objętą rewitalizacją, stanowi zespół F, gdzie skupiają się
handel i usługi. Obserwuje się tu degradację obiektów historycznych.
Na terenie zespołu G zlokalizowane są obiekty sportowe i rekreacyjne Legionowa.
W Gostyninie wyznaczono trzy obszary objęte obecnie procesem rewitalizacji. Ich
łączna powierzchni wynosi ok. 16 ha. Uwzględniając, że 50% powierzchni Gostynina stanowią lasy, a 30% grunty rolne, obszary objęte rewitalizacją zajmują jedynie 2,5% powierzchni
miasta, przy czym prócz wytypowanych terenów w Gostyninie znajdują się też i inne obszary, które również w znacznej części uległy degradacji. W związku z powyższym będą one
przedmiotem kolejnych etapów procesu rewitalizacji. Ze względu na rangę problemu, jak i na
efektywność planowanych działań priorytetem jest rewitalizacja trzech obszarów miasta.
Obszar I ograniczony jest ulicami: Płocką, przedłużeniem ulicy Przemysłowej do
Ziejkowej.
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Ryc. 6. Obszary objęte rewitalizacją w Legionowie
Źródło: LPR Miasta Legionowa na lata 2007-2025

W granicach charakteryzowanego obszaru znajdują się obiekty po byłym Budopolu
oraz Szkoła Podstawowa nr 3. Teren po Budopolu jest zdegradowany i wymaga nowego
zagospodarowania. Planowaną na tym obszarze inwestycją jest targowisko miejskie, które
ma sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości i kreować nowe miejsca pracy. Były Budopol był
miejscem pracy wielu mieszkańców Gostynina, obecnie teren jest zaniedbany i wymaga
wręcz, można powiedzieć, gruntownej rehabilitacji. Wprowadzenie tam nowego ładu, nadanie funkcji handlowych i ożywienie tego terenu jest głównym celem miasta.
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2
Ryc. 7. Główne obiekty obszaru I w Gostyninie objęte rewitalizacją.
1 – hale Budopolu, 2 – SP nr 3
Źródło: LPR Miasta Gostynina

Ryc. 8. Hale przemysłowe po Budopolu (fot. Autora)

Znajdujący się na tym obszarze budynek Szkoły Podstawowej nr 3 wymagał pilnego
remontu i dostosowania do aktualnych potrzeb edukacyjnych. Zniszczone były elewacje,
dziurawe dachy, odrapane i wysłużone ściany. Infrastruktura techniczna także w znacznym
stopniu uległa degradacji. Remont budynku szkoły i hali sportowej został już przeprowadzony. Pozostała modernizacja boiska szkolnego.
Oczekuje się, że rewitalizacja wymienionego obszaru i realizacja planowanych zadań
przyczyni się również do odwrócenia niekorzystnego trendu zwiększonej przestępczości
w tych okolicach.
Obszar II znajduje się pomiędzy ulicami: Sienkiewicza, Kolejową, Czapskiego,
Floriańską, Zamkową oraz przedłużeniem ulicy Targowej.
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Ryc. 9. Szkoła Podstawowa nr 3 po modernizacji (fot. Autora)

Na obszarze poddawanym rewitalizacji realizowane będą zadania, polegające m.in.
na modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1, Domu Kultury, Spółdzielni Polam oraz Gimnazjum
nr 1. Głównym kryterium wyznaczenia tego obszaru były problemy społeczne, jakie tam występują, a podstawowym celem rewitalizacji – zwiększenie dostępności edukacji i kultury
poprzez remont wymienionych obiektów.

Ryc. 10. Główne obiekty objęte rewitalizacją na obszarze II w Gostyninie.
5 – SP nr 1, 6 – Dom Kultury, 7 – osiedle SM Polam, ul. Wspólna, 8 – Gimnazjum nr 1
Źródło: LPR Miasta Gostynina
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Modernizacje obiektów mają wpłynąć na wyrównanie szans rozwoju społecznego osób tam
zamieszkujących. Wyrównanie szans ma nastąpić również dzięki odnowie tkanki mieszkaniowej. Obszar zamieszkiwany jest przez osoby ubogie. W roku 2004 w samej spółdzielni
Polam 1091 gospodarstw domowych pobierało dodatki mieszkaniowe, co świadczy o znacznej pauperyzacji mieszkańców tego obszaru. Powstałe problemy uniemożliwiają, lub co najmniej znacznie utrudniają prawidłowy rozwój ekonomiczny i społeczny tego obszaru, jak
i zrównoważony rozwój całego miasta.
Obszar III wyznaczony jest ulicami: Targową do Zamkowej, w kierunku Kościuszki do
Legionów Polskich i do Targowej wraz z ulicą Bagnistą, Kościelną oraz Floriańską.

Ryc. 11. Obiekty objęte rewitalizacją na obszarze II w Gostyninie
(zgodnie z ryc. 9: SP nr 1, Dom Kultury, zabudowa wielorodzinna SM Polam, Gimnazjum nr 1)
(fot. Autora)

O wyznaczeniu terenu zdecydowały przede wszystkim uwarunkowania kulturowe Gostynina, miasta o bogatej historii znajdującej odzwierciedlanie m.in. w architekturze i układzie
urbanistycznym. Należą do nich stanowiska archeologiczne, przestrzenne układy uznane za
zabytkowe, kompleksy zabudowań historycznych oraz poszczególne obiekty podlegające
ochronie konserwatorskiej, jak i tradycje miasta oraz jego walory krajobrazowe. Z uwagi na
zniszczenia wojenne degradacji uległa przestrzeń publiczna z pierwotnie harmonijnie zabudowaną centralną częścią miasta, co spowodowało, że obecnie teren wymaga podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu przestrzennego.

24

Ryc. 12. Główne obiekty objęte rewitalizacją na obszarze III w Gostyninie: 3 – zamek, 4 – rynek
Źródło: LPR Miasta Gostynina

Ryc. 13. Zamek Gostyniński (fot. Autora)
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Ryc. 14. Zabudowa Rynku Gostynińskiego (fot. Autora)

Pod tym względem priorytetowa wydaje się kontynuacja:
 rewaloryzacji Rynku Gostynińskiego, który z racji pełnienia różnych funkcji, w tym gospodarczych, społecznych i estetycznych, jest obiektem zdegradowanym, oraz wyremontowanie oficyn przy ratuszu miejskim;
 rewitalizacji Zamku Gostynińskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na cele kultury
i rekreacji.
Zabudowa wielorodzinna w procesie rewitalizacji
Odnośnie do odnowienia wielorodzinnej tkanki mieszkaniowej analizowanych miast
należy zauważyć, że:
 w Legionowie zabudowa wielorodzinna jest objęta procesem rewitalizacji na mocy Lokalnego programu rewitalizacji;
 w Gostyninie niewielka część zabudowy jest włączona w proces rewitalizacji określony
w Lokalnym programie rewitalizacji (zasoby mieszkaniowe spółdzielni Polam);
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 większa gostynińska spółdzielnia mieszkaniowa nie jest podmiotem uczestniczącym
w LPR, ale w ramach własnej działalności odnawia elewacje budynków, poprawia ich
właściwości termiczne i remontuje instalacje;
 w Gostyninie modernizacja zasobów komunalnych w ramach działań miasta nie ujętych
w LPR (większa część wielorodzinnych budynków TBS jest po modernizacji, a ponadto
wznoszone są nowe obiekty);
 dominującą grupą budynków wielorodzinnych są bloki z lat 70. i 80. XX w.;
 nowa zabudowa wielorodzinna przeważa zdecydowanie w Legionowie i realizowana jest
przez deweloperów, w Gostyninie nowe inwestycje mieszkaniowe to pojedyncze budynki
wznoszone przez spółdzielnie lub miejscowy TBS.
Tabela 4
Procentowy udział zabudowy wielorodzinnej w zależności od czasu budowy*
Lata budowy

Miasto
1945-1970

1971-1988

po 1988

Legionowo

6

85

9

Gostynin

9

60

31

* Dotyczy tylko budynków wielorodzinnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych

Ryc. 15. Przykłady zabudowy wielorodzinnej z lat 70.-80. XX w. w Gostyninie (fot. Autora)

Ryc. 16. Przykłady nowej zabudowy wielorodzinnej w Gostyninie (fot. Autora)
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Ryc. 17. Przykłady nowej zabudowy wielorodzinnej w Legionowie (fot. Autora)

Podsumowanie
Porównując zakres lokalnych programów rewitalizacji oraz rodzaj podejmowanych
działań, można zauważyć kilka różnic między omawianymi miastami.
W Legionowie mamy do czynienia z kompleksowym ujęciem programu rewitalizacji,
nastawionego na poprawę tkanki mieszkaniowej i struktury przestrzenno-infrastrukturalnej
oraz na efekty społeczne. Wynika to po pierwsze z większej liczby i różnorodności podmiotów uczestniczących w działaniach rewitalizacyjnych, a po drugie z dość typowych inwestycji,
dających dosyć szybki efekt wizualny.
W Gostyninie lokalny program rewitalizacji ma charakter perspektywiczny. Skupiono się na kilku celach bezpośrednio związanych z uwarunkowaniami kulturowymi oraz infrastrukturą społeczną. Należy zwrócić również uwagę na powiązanie działań z inwestycjami
ponadlokalnymi, jak budowa Ponadregionalnego Centrum Turystyki, Balneologii, Wypoczynku i Rekreacji, małej obwodnicy czy dużej obwodnicy. To powiązanie działań pozwoli na poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej miasta, a miejmy nadzieję, że również na wzrost
wartości inwestycyjnej, co pozwoli na przyciągnięcie inwestorów, którzy będą lokować swoje
zasoby i pomysły w Gostyninie. Zastosowana logika ma przyczynić się do rozwoju usług turystycznych, które będą przynosić wymierne korzyści miastu i mieszkańcom. Wzrost atrakcyjności turystycznej Gostynina dzięki realizacji planowanych projektów stworzy szansę na
zwiększenie liczby turystów, co w konsekwencji prowadzić będzie do zaistnienia warunków
do dywersyfikacji działalności gospodarczej i do wzrostu mobilności zawodowej ludności.
W obu przypadkach przy konsekwentnej realizacji programów rewitalizacja doprowadzi do powstania nowych pozytywnych zjawisk społecznych i ekonomicznych, co z kolei
przełoży się na wartość i wizerunek miasta.
Nie należy zapominać o aspekcie ekonomicznym rewitalizacji, który nie był przedmiotem tego artykułu, decydującym w konsekwencji o powodzeniu lub porażce programu, decydującym o zrównoważonym rozwoju miasta.
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LOCAL URBAN RENEWAL PROGRAMMES
IN SELECTED COUNTY TOWNS OF THE MAZOVIA REGION
Abstract. The process of urban renewal is becoming an indispensable element of
spatial planning, and it takes into account both social, and urban-planning points of view. The
paper presents selected aspects of that process on the basis of local urban renewal programmes concerning two county towns in Poland: Legionów and Sochaczew. Criteria of selection of areas to be subjected to renewal, entities participating in that process, most important projects, as well as problems related to the renewal of multi-family buildings were described.
Key words: local urban renewal programme, spatial development, multi-family buildings

Dr inż. Konrad Podawca
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

29

