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ANALIZA METOD REWITALIZACJI W NIEMIECKIM 
MIEŚCIE lIPSK I MOŻlIWOŚĆ ZAADAPTOWANIA ICH 
NA GRUNT MIASTA GNIEZNA

Streszczenie

Gniezno jest miastem średniej wielkości położonym w zachodniej części Polski. Wykazuje silną po-
trzebę zmian, do których należy podejść kompleksowo przez wprowadzanie programów rewitalizacji. 
Biorąc pod uwagę udane przykłady przeprowadzonych programów rewitalizacji w niemieckim mieście 
Lipsk autor poszukuje szansy dla miasta Gniezna i zaadaptowania sprawdzonych już metod. Praca za-
wiera analizę literatury dotyczącej rewitalizacji w Niemczech. Ta część ułatwi przygotowanie syntezy po-
równawczej, wykonanie analiz przyczynowych i logicznych, które doprowadzą autora do podsumowania 
i stworzenia najlepszej metody rewitalizacji dla miasta Gniezna w dalszej części swojej pracy badawczej.

Autor, analizując historię Niemiec, zauważył wiele wspólnych cech z miastami polskimi. Jednak 
na ich losach zaważyło różnorodne podejście do tematu rewitalizacji po zniszczeniach wojennych. 
Dzisiaj widać to jak znacznie różnią się od siebie miasta rozdzielone jedynie linią granicy geogra-
ficznej. Autor zauważa możliwości zaadaptowania sprawdzonych niemieckich metod rewitalizacji na 
ziemiach polskich.

Słowa kluczowe: rewitalizacja, rozwój przestrzenny, urbanistyka.

Wstęp

Pojęcie rewitalizacji zostało zdefiniowane przez Komitet Naukowy powołany przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 15.02.2008 r. W 2015 roku ogłoszono 
Ustawę o rewitalizacji, która aktualnie obowiązuje. Definicja rewitalizacji brzmi następu-
jąco: „Rewitalizacja jest to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę sa-
morządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju 
i mający na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzy-
sowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej 
i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, 
przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju”. 

Miasto Gniezno spotyka się ze skutkami globalizacji, deindustrializacji, które dopro-
wadziły do konieczności restrukturyzacji gospodarczej i społecznej miasta. Ze względu na 
wyjazd młodych ludzi z miasta w poszukiwaniu bardziej aktywnych miejsc egzystencji, 
zmienia się też zapotrzebowanie na usługi, tym samym miejsca pracy, by młodych zatrzy-
mać. Poznań jest tak konkurencyjny ze względu na różnorodność funkcji i możliwości 
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mieszkania, pracy, odpoczynku, rozrywki, że Gniezno ze swoją niewielką różnorodnością 
nie wydaje się atrakcyjne dla ludzi ambitnych i rozwojowych. Sytuacja ta wymusza na wła-
dzach lokalnych wzbogacenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej, edukacyjnej, 
a także dbałość o utrzymanie wysokiej jakość przestrzeni publicznej, integracji i zaangażo-
wania społecznego. Niezbędna w obecnej sytuacji jest dbałość o wysoki poziom transportu 
publicznego, który umożliwi łatwość połączeń między Gnieznem, Poznaniem i Bydgoszczą, 
jak również pomiędzy Gnieznem i mniejszymi ośrodkami wiejskimi.

Poszukiwanie dobrych przykładów programów rewitalizacji w Europie, które zostały 
już sprawdzone na miejskim organizmie o podobnych problemach może doprowadzić do 
sformułowania bardziej trafnych założeń rewitalizacji dla miasta Gniezna bez eksperymen-
towania nieznanych metod.

Opracowywany artykuł dotyczy analizy rewitalizacji niemieckiego miasta Lipsk i porów-
nania jej z podobnymi zamierzeniami w Gnieźnie. Autor ma na celu sprawdzenie możliwości 
adaptacji niektórych programów czy scenariuszy w Gnieźnie, które dały dobre efekty. Artykuł 
zawiera szersze spektrum rozważań o rewitalizacji w skali europejskiej, a nie tylko zawężają-
cej swoje perspektywy do technik, z których korzystają miasta i gminy w Polsce. Gniezno jest 
w zagrożonej grupie miast kurczących się i nie wykorzystujących swojego potencjału. 

Pierwsza część artykułu dotyczy analizy programów rewitalizacji w Niemczech. Autor 
wskazuje na kontekst historyczny, który jest tożsamy z tym, co działo się w owym czasie 
w Polsce i narzędzia, które były wykorzystywane w czasach powojennych do odnowy miast. 
Lipsk będący miastem przemysłowym rozwiązywał w ciekawy sposób kwestie dotyczące 
terenów pofabrycznych. Ostatnia część artykułu ma na celu odniesienie doświadczeń miasta 
Lipsk do ziemi gnieźnieńskiej.

Analiza rewitalizacji w Niemczech

Powojenny rozwój miast niemieckich do lat 70. XX wieku przebiegał podobnie jak w Polsce. 
Zachodnie Niemcy przez 10 lat po wojnie stawiały na odbudowę historycznych centrów miast, 
tak jak nasze ośrodki miejskie: Warszawa, Poznań, Gdańsk i Wrocław. W Niemczech, jak 
i w Polsce dochodziło do procesu filteringu (Lowry 1960), który polegał na lokowaniu kapitału 
w nowe budownictwo dla klasy średniej, a tym samym doprowadzanie starych zasobów miesz-
kaniowych do degradacji. W Niemczech Zachodnich odnowie poddano stare zasoby dzielnic, 
które ulegały niszczeniu, a w byłym NRD centra miast i inne dzielnice historyczne. Ten typ 
działań nazwano „rewitalizacją klasyczną”, dla której w 1971 roku uchwalono ustawę i uru-
chomiono specjalne środki finansowe. Program tych działań był dla rządu bardzo kosztowny 
ze względu na konieczność pozostania przy podobnym poziomie czynszu dla mieszkańców, 
a sporych nakładach finansowych na modernizację. Sytuacja odbudowy wymusiła na wła-
dzach zmianę taktyki planistycznej. Zamiast poukładanego już systemu planów miejscowych 
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trzeba było nagle zająć się planowaniem elastycznym działaniem, nieformalnym, w które za-
angażowani byli mieszkańcy, właściciele nieruchomości, eksperci i pracownicy administracji. 
Programy odnowy były konsultowane z mieszkańcami i następnie uchwalane. Zrozumiano, że 
rewitalizacja to proces, a nie jednorazowy akt prawny. Wprowadzono tzw. „pozwolenia rewi-
talizacyjne”, które działały w sposób podobny do warunków zabudowy, dbając o to, by zamie-
rzenia budowlane były zgodne z planem rewitalizacji rozwoju danej gminy. Egzekwowanie 
programów rewitalizacji było bardzo restrykcyjne w Niemczech, co umożliwiło dogonienie 
standardów zabudowy w bardziej rozwiniętych dzielnicach. Narzędzia te miały bardzo dobre 
zastosowanie w mniejszej skali, nie w działaniu globalnym dla całego miasta, które dzisiaj jest 
niezbędne dla miasta Gniezna.

Rozwój programów rewitalizacji

Ze względu na deindustrializację i globalizację w latach 80. konieczne było wprowadze-
nie zmian w programach rewitalizacji. W Europie powstał program URBAN, a w Niemczech 
– Miasto Socjalne. Wystąpiły zapaści centrów miasta, suburbanizacja i spadek demograficz-
ny, które to zjawisko nazywano kurczeniem się miast. Pojęcie rewitalizacji zaczęło nabierać 
innego znaczenia – zintegrowanego rozwoju, który miał przygotować miasta na XXI wiek. 

Procesy rewitalizacji rozpoczęły się na zachodzie kraju w 1971 roku z wprowadzeniem 
ustawy rewitalizacyjnej, a na wschodzie na przełomie lat 1990 i 1991 wraz ze zjednocze-
niem Niemiec. Główne założenia polegały na: 
 - ochronie dziedzictwa kulturowego, 
 - wzmocnieniu roli obszarów centralnych i śródmieść, 
 - przeciwdziałaniu patologi na terenach objętych dużymi zniszczeniami budowlanymi, 
 - odnowie obszarów kryzysowych, przede wszystkim tych, na których nie można konty-

nuować dotychczasowej funkcji np. tereny poprzemysłowe, pokolejowe, powojskowe. 
Powyżej opisana sytuacja w Niemczech narzuciła konieczność opracowania komplek-

sowych programów rozwoju miast, które uzyskały nazwę „zintegrowane programy rozwoju 
lokalnego”. Wychodząc od generalnej wizji rozwoju miasta dochodzono w nich do uszcze-
gółowień związanych z:
 - budowaniem nowych miejsc pracy, 
 - ekologicznym i zrównoważonym dysponowaniem gruntami, jak również rozwojem 

przestrzeni publicznych, 
 - rozwojem usług, 
 - wzmocnieniem funkcji handlu,
 - ochroną dóbr kultury.

W tych zintegrowanych programach rozwoju lokalnego plany rewitalizacji opierają się 
na funkcjonalnych i historycznych cechach danych ośrodków tak, aby podkreślać walory 
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i planować priorytety inwestycyjne dla danych charakterystycznych konkretnego miasta. 
Programy powinny również określać podmioty niezbędne do realizacji planów. Niektóre 
z nich trzeba stworzyć, albo korzystać z gotowych podmiotów prywatnych i państwowych, 
które wpływają na rozwój współpracy będący również niezbędnym elementem programów 
rewitalizacji. 

Na sukces całego przedsięwzięcia ma wpływ wysoki poziom uspołecznienia i partycypa-
cji społecznej przy prowadzeniu procesów planistycznych. Poprzedzającym elementem dla 
planowania jest wytyczenie rejonów, dla których niezbędne są miejscowe plany i terenów, 
a które zostaną sprzedane prywatnym inwestorom. Inwestycje prywatne są również podda-
ne współpracy z miastem, aż do końca procesu inwestycyjnego, co w wyniku rewitalizacji 
przyczynia się pozytywnie do tego, że inwestycje są zgodne z planem i polityką rozwojową 
miasta. Wpływa to na stabilność współpracy i inwestycji, dzięki wsparciu ze strony miasta, 
i podwyższenie jakości przestrzeni publicznej. Pozwolenie na wprowadzenie inwestycji nie-
stabilnych, o niskich kosztach pracy powoduje wypieranie grup o wysokich kwalifikacjach 
zawodowych. To wpływa na upadek takich wartości jak szkolnictwo wyższe, kultura, obni-
żenie jakości usług i handlu.

Rewitalizacja w Niemczech rozumiana jest obecnie jako element ogólnomiejskiej polity-
ki rozwojowej, która oparta jest na europejskim systemie wartości: 
 - społeczne i ekologiczne gospodarowanie gruntami, 
 - demokratyzacja procesów planistycznych, 
 - zintegrowane plany rozwoju będące punktem wyjścia dla przestrzennej, społecznej i go-

spodarczej polityki miasta (Billert 2006).

Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w procesie rewitalizacji 
w Niemczech

Partnerstwo publiczno-prywatne polega na współpracy podmiotów prywatnych:
 - inwestorów, 
 - przedsiębiorców budowlanych, 
 - architektów, urbanistów z władzami samorządowymi, które mają na celu konkretne 

przedsięwzięcia: 
• inwestycje w infrastrukturę, 
• poprawę przestrzeni publicznej, 
• budowę osiedli mieszkaniowych,
• wspieranie rozwoju miasta od strony kulturalnej,
• rozwój przedsiębiorczości, 
• planowanie przestrzenne, 
• rozwój infrastruktury i budownictwa. 
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Rewitalizacja miasta Lipsk w Niemczech

Lipsk leży w Saksonii, 150 km od Berlina, 300 km od Frankfurtu i przeszedł silne prze-
miany podczas okresu industrializacji w drugiej połowie XIX wieku, a zwłaszcza rozwinął 
przemysł metalowy, tekstylny, elektryczny, chemiczny, energetyka, górnictwo i drukarstwo. 
Na skutek rozwoju przemysłu gwałtownie wzrastała liczba zaludnienia ze 107 tys. w 1871 
roku do 750 tys. w 1930 roku. Wprawdzie miasto nie ucierpiało silnie podczas wojen w sto-
sunku do innych ośrodków miejskich, ale w 1949 roku w nowym NRD władzę scentralizo-
wano w zniszczonym Berlinie. Lipsk skończył swój czas świetności, zerwano wiele kontak-
tów biznesowych, a dużą część fabryk rozebrano i wywieziono do Rosji.

W tym mieście, ważnym ośrodku kulturalnym dla NRD, stworzono konglomerat przemy-
słowy i kontynuowano organizowanie targów produkcji przemysłowej Bloku Wschodniego.

Mimo silnych starań Lipsk w okresie od 1933 do 1989 roku stracił wielu mieszkańców; 
ich liczba spadła z 713 tys. do 530 tys. W wyniku restrukturyzacji po zjednoczeniu NRD 
z RFN i zamknięciu wielu słabszych ekonomicznie przedsiębiorstw miasto dotknęła fala 
bezrobocia, z którą do dzisiaj władze niemieckie nie mogą sobie poradzić. Po roku 1990 
można wystąpił silny efekt starzenia się społeczeństwa i depopulacja. Wraz z upadkiem 
przemysłu nastąpiła degradacja środowiska naturalnego. Zmniejszająca się liczba miesz-
kańców doprowadziła do wzrostu liczby pustostanów i tym samym ich pogorszenia tech-
nicznego. Ze spadkiem jakości przestrzeni w centrum Lipska miasto zaczęło rozlewać się na 
obrzeża i wzmacniać efekt suburbanizacji. 

Strategia dla rewitalizacji miasta Lipska

Podjęto decyzję na podstawie rewitalizacji na dwóch głównych założeniach:
 - działania marketingowe mające na celu zachęcenie dużych inwestorów do inwestowania 

w Lipsku; pokazanie miasta jako europejskiego centrum kulturalnego i ekonomicznego, 
wprowadzono zatem bogaty program wydarzeń gospodarczych powodujących rozgłos;

 - odnowa miejska śródmieścia, która miała na celu podwyższenie jakości budownictwa 
w centrum, aby stać się konkurencją dla budownictwa na przedmieściach.
W 2000 roku został przyjęty Plan Rozwoju Miasta, który stał się podstawą do odnowy 

miejskiej w Lipsku w zakresie budownictwa mieszkalnego na obrzeżach miasta, osiedli blo-
ków i starej zabudowy. Składał się z następujących części: diagnoza, zarys planu działania 
– strategia dotycząca nowej zabudowy mieszkaniowej, odnowa miejska – podnoszenie ja-
kości obszarów staromiejskich, bloków mieszkaniowych – dopasowanie podaży do popytu 
mieszkań.

Programy Domy miejskie” i Program użytkowania własnego miały na celu stworze-
nie dla ponad 100 rodzin rocznie możliwości kupienia domu w zabudowie bliźniaczej lub 
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mieszkania w starszej zabudowie na preferencyjnych warunkach. Te możliwości wpływały 
pozytywnie na zwiększenie liczby lokali własnościowych, jak i na zagęszczanie centrum 
hamując tym samym rozwój przedmieść. Obszary starszej zabudowy były objęte opieką 
i nie ulegały degradacji. Urząd Rewitalizacji i Rozwoju Budownictwa pomaga osobom za-
interesowanym starszą zabudową w znalezieniu odpowiedniej nieruchomości, partnerów 
do zakupu, sprawnym przeprowadzeniu części administracyjnej i projektowej planowanych 
remontów, a na koniec podział nieruchomości między właścicieli. Program oceniany jest 
bardzo pozytywnie i zaczyna być wprowadzany w innych miastach w Niemczech (Bryx, 
Jadach-Sepoło 2009).

Ilustracja 1
Widok dziedzińca kamienicy w lipsku przed rewitalizacją

Źródło: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1734653 [dostęp: 15.12.2016]. 
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Lipsk jest miastem dużo większym niż Gniezno i ma bardzo rozbudowaną administrację 
zajmującą się planowaniem w mieście. Wartym uwagi aspektem są „kręgi zaangażowania” 
uczestników w procesach rewitalizacji w Lipsku. Ze względu na bardzo rozwiniętą party-
cypację społeczeństwa w procesy planistyczne, zdecydowanie większa liczba podmiotów 
bierze udział w procesie poza osobami z urzędu. Kręgi dzielą się w następujący sposób:
 - pierwszy krąg – osoby pracujące w Urzędzie Odnowy Miasta i Rozwoju Mieszkalnictwa;
 - drugi krąg – specjaliści z różnych dziedzin, którzy współpracują z urzędem: architekci, 

urbaniści, eksperci z konkretnych dziedzin. Grupa ta liczy 35 osób i stanowi uzupełnie-
nie dla pracowników urzędu dostarczając wiedzę ekspercką;

Ilustracja 2
Widok dziedzińca kamienicy w lipsku po rewitalizacji

Źródło: jak w ilustracji 1. 
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 - trzeci krąg – jest to grupa osób skupiających się wokół konkretnych zagadnień, którymi 
są zainteresowani. Liczba osób uzależniona jest od danego tematu, przeważnie jest to  
70 osób;

 - krąg czwarty – rodziny i bliscy osób zaangażowanych. Posiadając większą wiedzę niż 
przeciętny obywatel tworzą „marketing szeptany”.
Dzięki zaangażowaniu lokalna społeczność ma silniejsze poczucie wspólnoty, emo-

cjonalnie przywiązując się do danych zagadnień tworzy miejsca, które są bezpieczne, 
pozbawione patologi, zadbane. Obywatele są mocniej związani ze swoją ziemią i prze-
kazują kolejnym pokoleniom zdrowe wzorce postępowania w społeczeństwie rozwinię-
tym. 

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych

Ze względu na przemysłowy charakter miasta i likwidację wielu przedsiębiorstw w latach 
90. konieczne było zaadaptowanie wielu istniejących budynków na inne funkcje: mieszka-
niowe i biurowe. Adaptacja byłej farbiarni tekstyliów Buntgarnwerke w dzielnicy Plagwitz 

Ilustracja 3
Widok z góry na zespół budynków Buntgarnwerke

Źródło: http://www.buntgarnwerke.de/html/elster-park.html [dostęp: 15.12.2016].
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w zachodniej części Lipska jest przykładem udanego przeprowadzenia procesu rewitalizacji. 
Zakład ten znajduje się w samym centrum miasta i w 1995 roku prywatny inwestor – firma 
Atrium GmbH – zdecydowała się zaadaptować budynek na mieszkania, restauracje i biura. 
Konieczne było, we współpracy z miejskim konserwatorem zabytków, wypracowanie wersji 
dostosowanej do nowej funkcji, w której uwzględniono doświetlenie dziedzińca. W tym celu 
wykonano przebicia przez dach., umożliwiające dostęp światła dziennego. Ważne było to, 
że zespół budynków Buntgarnwerke otrzymał drugie życie z poszanowaniem pierwotnej 
architektury przemysłowej tkwiącej formalnie w czasach jej świetności. Inwestor Atrium 
GmbH przeprowadził szeroką promocję inwestycji, która była skierowana do młodych ludzi 
i singli o wyższych dochodach. Inwestycja wpłynęła bardzo pozytywnie na ożywienie dziel-
nicy Plagwitz, jak i dla samego Lipska. Z opinii włodarzy miejskich wynika, że realizacja 
Buntgarnwerke przyczyniła się do zachęty pozostania przez młodych ludzi w centrum i jego 
miastotwórczego zagęszczenia.

W Niemczech programy rewitalizacyjne są co roku sprawdzane, a wyniki publikowane 
w raporcie z monitoringu. Skuteczna rewitalizacja nie obędzie się bez odpowiednich orga-
nów do kontroli zmian, postępów, tendencji rozwojowych. Dla przedsiębiorców raporty te 
są równie ważne. Pozwalają przewidzieć, jakie zmiany mogą się dokonać ze względu na 
skoki demograficzne. Wiedza na temat stanu planów rewitalizacji pozwala w razie potrzeby 
na zmianę strategii, alokację środków finansowych. 

Programy rewitalizacji okazały się zbawienne dla Lipska:
 - liczba mieszkańców w 2006 roku przekroczyła 500 tys. osób, 
 - zmniejszyła się liczba niezamieszkałych mieszkań,
 - w dzielnicach historycznych budynki są w dobrym stanie technicznym silnie zasiedlone, 

poprawiono jakość mieszkań z 24% do 74% mieszkań odnowionych,
 - przyrost liczby domów jedno- i dwurodzinnych był mniejszy niż planowano, ale dzięki 

temu centrum się bardziej dogęściło, zablokowano efekty suburbanizacji.
Lipsk, mimo dużego sukcesu, jaki osiągnął dzięki rewitalizacji, wciąż boryka się z wyso-

kim bezrobociem, które w 2006 roku wynosiło 18,9%. Dalsze plany zmian powinny skupić 
się na zagadnieniach gospodarczych i społecznych. 

Analiza rewitalizacji w Polsce

Do końca lat 70. polityka planistyczna w Polsce była podobna jak w Niemczech. Wraz 
z ustawą w Niemczech dotyczącą tzw. rewitalizacji klasycznej z 1971 roku, polskie śro-
dowiska zajmujące się konserwacja zabytków, w tym historycznych miast, , zorientowane 
wówczas dobrze w trendach światowych, niezależnie od trudności wynikających z polityki 
państwa „kraju za zamkniętą kurtyną”, próbowały wdrożyć do legislacyjnych działań sejmo-
wych podobną ustawę o rewitalizacji. Inicjatorem tej akcji był prof. Krztysztof Pawłowski. 
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Akcja ta jednak zakończyła się niepowodzeniem. Władze nie były zainteresowane naprawą 
i ożywieniem istniejących struktur miejskich, sprawa nowej ustawy nie weszła na wokandę 
w Sejmie. 

W latach 80. polityka planistyczna w Polsce przyjęła inne kierunki rozwoju niż na zacho-
dzie Europy. Polska stanęła przed koniecznością zmian, ale nie używano tu odpowiednich 
metod i instrumentów, dzięki którym mogłyby one zostać wprowadzone w życie. Wielu 
specjalistów zajmujących się planowaniem przestrzennym, którzy mogliby służyć swoją 
wiedzą, wobec niemożności w Polsce racjonalnego działania dla miast i ich mieszkańców 
oraz użytkowników w imię postępu i rozwoju, wyjechało za granicę. 

Nawarstwiały się problemy w miastach polskich z ostatnich 45 lat, a dodatkowo po 
1990 roku trzeba było myśleć o rozwiązaniach rozwojowych dla miasta nadążając za glo-
balizacją i rozwojem gospodarki rynkowej. Po upadku komunizmu Polska cierpiała na 
brak kapitału prywatnego i publicznego. Bardzo słabo rozwijało się budownictwo. Kolejne 
rządy doprowadzały do całkowitego upadku jednostek administracyjnych planowania 
przestrzennego. W 2003 roku została uchwalona ustawa o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, która wprowadziła jedyny instrument planistyczny w Polsce – plany 
miejscowe. W dniu 18 października 2006 roku wprowadzono uchwałę o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju, określającej „zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty 
prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi”, która reguluje dodatkowo 
plany rewitalizacji. Wiele dokumentów planistycznych uchwalanych jest w odniesieniu 
do innych przepisów takich jak plan gospodarki nieruchomościami, czy program ochrony 
środowiska (Topaczewska 2010).

Pojęcie zrównoważonego rozwoju nie jest precyzyjnie wyjaśnione, a główne cele plano-
wania nie niosą ze sobą żadnych konkretów i mogą prowadzić do subiektywnych wniosków. 
W gminach wprowadzono dokument planistyczny nazwany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego, który nie posiada mocy prawnej porządkującej 
przestrzeń i rozwiązania dla planowanych i istniejących inwestycji, mogące mieć kluczowe 
znaczenie dla rozwoju przestrzennego, społecznego, ekonomicznego danej gminy. W kon-
sekwencji grunt stał się źródłem kapitału wykorzystywanego przez prywatnych dewelope-
rów, prywatnych i publicznych właścicieli gruntów. Łatwość opracowywania miejscowych 
planów doprowadziła do żywego rozwoju budownictwa deweloperskiego realizowanego na 
peryferiach miast. Wpływa to na szerzenie chaosu przestrzennego, suburbanizację i tak zwa-
ny efekt urban sprawl, który prowadzi do niekontrolowanego rozlewania się miast. 

Degradacja centrów miejskich i wizja możliwych środków naprawy

Kapitał, który zostaje wypychany poza centra miast doprowadza do spadku liczby 
mieszkańców w centrum, a tym samym do degradacji budynków i lokali. Powoduje, że 



66 ANALIZA METOD REWITALIZACJI W NIEMIECKIM MIEŚCIE LIPSK...

centra, które powinny być wizytówką miast zaczynają zamieszkiwać osoby biedne, bez-
robotne, rośnie również przestępczość i poczucie zagrożenia dla przyjezdnych. Plany gen-
tryfikacji dla centrów miast miałyby rację bytu w przypadku podejścia globalnego doty-
czącego remontu kamienic, zmian społecznych i komunikacyjnych. Budynki pozostające 
na terenach miejskich są zarządzane w sposób niewystarczający, co powoduje ich szybką 
degradację. Gminy mające w swoich zasobach lokale mieszkalne i użytkowe notują duże 
zadłużenia w spłacie czynszów przez najemców, a co za tym idzie brakuje im środków na 
ich rewitalizację. 

W Polsce istnieje bardzo duża potrzeba odnowy nieruchomości będących w złym sta-
nie technicznym. Ustawa o rewitalizacji weszła w życie w 2015 roku, jednak brakuje 
programów rewitalizacji i instrumentów zarządzających, które ułatwiłyby modernizację. 
Dzisiejsze planowanie w Polsce stoi przed dużym wyzwaniem wynikającym ze spadku 
demograficznego i wzrostem potrzeb mieszkańców dotyczących jakościowego i nowo-
czesnego miasta. Brak odpowiednich instrumentów do nowoczesnego zarządzania roz-
wojem przestrzennym miasta jest sporą przeszkodą dla realizacji europejskich założeń 
planistycznych. Pozyskiwanie środków na cele rewitalizacji powinno się odbyć przez po-
łączenie prywatnych kapitałów ze środkami z Unii Europejskiej, ale do takich zadań ko-
nieczne jest stworzenie odpowiedniego instrumentu administracyjnego odpowiedzialnego 
za tego typu transakcje. Istotnym narzędziem planistycznym powinny być strategie roz-
woju miast, które byłyby opracowywane na dłuższe okresy czasowe przykładowo 10 lat. 
Strategie te byłyby wprowadzane w życie i monitorowane przez odpowiednie jednostki 
do tego celu powołane. Powinny zawierać plany dotyczące rozwoju przestrzennego, spo-
łecznego, ekonomicznego, gospodarczego, a przede wszystkim doprowadzić do większej 
partycypacji mieszkańców w jego opracowywaniu. 

Lokalny Program Rewitalizacji składa się z doświadczeń niemieckiego programu 
Przebudowa Miasta i europejskiego URBAN. Jest to program operacyjno-planistyczny ma-
jący za zadanie pomoc w: 
 - rozwoju partycypacji społecznej, 
 - tworzeniu instrumentów administracyjnych mogących koordynować procesy rewitaliza-

cji i rozwoju miasta, 
 - integrowaniu sektorów administracyjnych, 
 - budowaniu nowych systemów i programów planowania rozwoju miast, 
 - wdrażaniu odnowy ekonomiczno-społecznej obszarów kryzysowych, 
 - realizowaniu zadań publicznych, dzięki którym przyciągane są inwestycje sektora pry-

watnego.
Powyższe zadania miały na celu stworzenie instrumentów i programów, które ułatwiły 

pozyskiwanie funduszy dofinansowujących z Unii Europejskiej przede wszystkim dotyczą-
cych projektów społeczno-ekonomicznych, ochrony dóbr kultury i środowiska, z zakresu 
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infrastruktury. Lokalny Program Rewitalizacji miał na celu integrację wszelkich planów roz-
woju dla miast, które nie do końca były akceptowane przez prywatnych inwestorów, bezkar-
nie realizujących do tej pory swoje zamierzenia inwestycyjne. Jak pokazują dotychczasowe 
przykłady, Lokalny Program Rewitalizacji nie znalazł odzwierciedlenia w systemach pla-
nistycznych i polska polityka przestrzenna nie kontynuuje europejskiego modelu rozwoju 
miast i rewitalizacji (Billert 2006).

 

Gniezno – miasto potencjału rozwojowego 

Gniezno jest jednym z przykładów miast o bogatej historii i dziedzictwie kulturowym, 
które nie wykorzystuje w pełni szansy rozwoju. Temat ten został szczegółowo omówio-
ny w pracy doktorskiej autorki. Poniżej zamieszczono ilustracje inwestycji poczynionych 
w Gnieźnie, które najbardziej przyczyniły się do poprawy wizerunku miasta.

Ilustracja 4
Plac św.Wojciecha w Gnieźnie przy Katedrze wykonany na przyjazd Jana Pawła II  
w 2007 roku, dzisiaj wykorzystywany do wszelkich wydarzeń kościelnych 
i kulturalnych

Źródło: http://wikimapia.org/4723466/pl/Plac-Św-Wojciecha [dostęp: 15.12.2016].
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Podsumowanie 

Mimo wrażenia, że miasta, które autor porównuje są zdecydowanie różne to mają wiele 
wspólnych cech, które postawiło je w podobnej sytuacji i wymusiło wprowadzenie radykal-
nych planów rewitalizacji. Przede wszystkim są to podobne losy historyczne i liczne znisz-
czenia tych miast.

Trudne lata po II wojnie światowej rozpoczęły działania w kierunku dążenia do odbudo-
wy miast oraz opracowania strategii rozwoju.

Miasto Lipsk, które było miastem przemysłowym, korzystając z bogatej wiedzy i do-
świadczeń w niemieckim planowaniu przestrzennym wprowadziło program zmian zakłada-
jący przede wszystkim:
 - zahamowanie odpływu ludności z centrum miasta przez proponowanie różnego typu do-

finansowań do remontów mieszkań i innych programów;
 - przygotowanie programów rewitalizacji kamienic – poszukiwanie przez urząd osób 

chętnych do wspólnego zakupu kamienicy z innymi zainteresowanymi, następnie urząd 
wspomaga w planowaniu remontów i podziału kamienicy; tym sposobem bez nakładów 
państwowych kamienice miały szansę na uzyskanie drugiego życia;

 - zaadaptowanie budynków poprzemysłowych znajdujących się w centrum miasta na inne 
funkcje – biurowe, mieszkaniowe, handlowe, które spowodowały aktywizację życia 
w tych budynkach i dzielnicach, a tym samym zachowanie atrakcyjnej architektury za-
bytkowej;

Ilustracja 5
Dworzec kolejowy w Gnieźnie po remoncie w 2014 roku

Źródło: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=133056451 [dostęp: 15.12.2016].
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 - bardzo rozbudowany schemat partycypacji społecznej w opracowanych planach rozwoju 
miast, większe poczucie odpowiedzialności społecznej.
Po wojnie Gniezno zadbało o niezbędne naprawy budynków, rekonstrukcje katedry, ko-

ściołów. Niestety, zabrakło całościowego planowania społecznego, ekonomicznego i gospo-
darczego jak w Lipsku. Dlatego dzisiaj można zauważyć skutki tych działań:
 - brak polityki mieszkaniowej; centrum zamieszkane jest głównie przez osoby o niskich 

dochodach, które generują patologie; osoby lepiej sytuowane wyprowadziły się do do-
mów jednorodzinnych na peryferia;

 - brak programów kulturalnych, które mogłyby przyciągać turystów, nie tylko mieszkań-
ców;

 - rozległe obszary kolejowe z nieużytkowanymi budynkami starych lokomotywowni wraz 
z dużą działką po fabryce Polokna znajdującą się po sąsiedzku do dzisiaj nie mają żadnej 
zastępczej funkcji doprowadzając do niszczenia zagospodarowania tego terenu i odbie-
rania rejonu jako niebezpiecznego i zaniedbanego;

 - trzy jeziora znajdujące się w centrum mają ogromny potencjał do stworzenia programu 
turystycznego dla mieszkańców i przyjezdnych;

 - bardzo atrakcyjne położenie geograficzne mogłoby sprzyjać rozwojowi wycieczek tury-
stycznych powiązanych z Gnieznem;

 - brakuje programów aktywizujących mieszkańców do większego zaangażowania w pla-
nowanie przestrzenne i rozwój miasta, aby czuli się odpowiedzialni i związani z ziemią
Mimo wielu podobieństw Gniezna z niemieckim Lipskiem widać bardzo dużą rozbież-

ność w poziomie świadomości społecznej i rozumienia środowiska życia. Potrzeba zaszcze-
pienia globalnej polityki rozwoju miasta może dać szansę ponownych jego narodzin. 
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Analysis of Revitalization Methods in the German City of leipzig  
and the Possibility of Adaptation to the City of Gniezno

Summary

Gniezno is a medium-sized city located in the western part of Poland. The city has a strong need 
for change, which needs to be addressed comprehensively by the introduction of revitalization pro-
grams. Taking into account the successful examples of revitalization programs carried out in the 
German city of Leipzig the author looks for a chance for the city of Gniezno and adopting proven 
methods. The work will consist of an analysis of literature on revitalization in Germany. This part 
will facilitate the preparation of comparative synthesis, the execution of causal and logical analyzes, 
which will lead the author to summarize and create the best method of revitalization for the city of 
Gniezno in the further progress of his research work.

By analyzing the history of Germany, he noticed many common features with Polish cities. How-
ever, their fate was influenced by a variety of approaches to revitalization after the war. Today we 
can see how much different cities are separated by only a line of geographical boundaries. The author 
notes the possibility of adapting the proven German methods of revitalization to the Polish lands.

Key words: revitalization, spatial development, urban planning.
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