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REWITALIZACJA PRZESTRZENI OSIEDLI MIESZKANIOWYCH – ZAKRES 
POTRZEB A MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE 

 
 

Abstrakt. Osiedla mieszkaniowe budowane w latach 70. i 80. XX w., stanowiące 
ważny element struktury urbanistycznej polskich miast, podlegają procesowi starzenia. 
Dotyczy to zarówno zasobów mieszkaniowych, jak i otaczającej je przestrzeni, prowadząc do 
sytuacji kryzysowych. Idea rewitalizacji, zgodnie z definicją zawartą w dokumentach 
strategicznych Unii Europejskiej, oparta jest na procesie wielokierunkowych działań 
naprawczych i służyć ma poprawie złej sytuacji. Projekt Program rewitalizacji przestrzeni 
całości terenu SMB „Imielin” w Warszawie pozwolił na identyfikację zjawisk negatywnych, 
obejmujących sferę przestrzenno-funkcjonalną, przyrodniczą i społeczną. Niestety 
możliwości uzyskania środków na działania naprawcze z funduszy UE (zgodnie z zapisami 
w obowiązujących dokumentach strategicznych, w tym RPO WM) nie odpowiadają realnym 
potrzebom spółdzielni mieszkaniowych. Obszary wsparcia ograniczone są wyłącznie 
do renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Problem 
mieszkalnictwa traktowany jest zatem marginalnie, mimo iż w założeniu rewitalizacja osiedli 
mieszkaniowych ma bezpośredni wpływ na poprawę życia mieszkańców miast. 

 
Słowa kluczowe: osiedle mieszkaniowe, przestrzeń, negatywne zmiany, rewitalizacja, 

dofinansowanie z funduszy UE, Regionalny program operacyjny województwa mazowiec-
kiego 
 
 

Wstęp 
Osiedla mieszkaniowe stanowią miejsce zamieszkania 1/5 społeczeństwa polskich 

miast, co stanowi 7-8 mln obywateli. Te tworzone w okresie powojennym, ale również te z lat 
70.-80. XX w. podlegają procesowi starzenia, związanemu z pogłębiającymi się niekorzyst-
nymi zmianami przestrzennymi i funkcjonalnymi. Wydawało się, iż wraz z propagowaniem 
idei rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w Polsce nastanie czas przywracania im ich utraco-
nych wartości. Nastąpił wzrost zapotrzebowania na odnowę starych zasobów mieszkanio-
wych, które znalazły się na straconej pozycji rynkowej względem nowo powstających 
konkurencyjnych osiedli o wysokim standardzie. Wejście Polski do Unii Europejskiej stało się 
więc szansą na zmniejszenie dysproporcji występujących na wielu poziomach w obrębie 
osiedli tworzonych dawniej i dziś. 

Rewitalizacja, nazywana przywracaniem do życia, oznacza wieloletni, wielokierunkowy 
proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych, którego celem 
jest wyprowadzenie danego obszaru z sytuacji kryzysowej (Skalski 1996). Odnosi się 
zarówno do przywrócenia terenowi dawnej, utraconej funkcji, jak i nadania mu nowych 
funkcji służących rozwojowi, wykorzystujących jego cechy endogeniczne. W rewitalizacji 
upatrywana jest nadzieja na poprawę złej sytuacji stwierdzanej w wielu jednostkach 
przestrzennych, do których zaliczane są także osiedla mieszkaniowe. Działania naprawcze 
nie powinny dotyczyć tylko wybranych elementów, a prowadzenie ich w ograniczonym 
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zakresie i wymiarze czasowym może być niewystarczające i nieekonomiczne. Dlatego 
jednym z warunków uzyskania trwałych efektów rewitalizacji jest jej kompleksowość. 
W przypadku osiedli mieszkaniowych działania naprawcze powinny więc obejmować nie 
tylko zabudowę, ale również otaczającą ją przestrzeń – integralną część całych zasobów 
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Czy przewidziane jest pełne wsparcie realizowanych 
działań naprawczych z funduszy Unii Europejskiej? Między realnymi potrzebami a możliwo-
ściami uzyskania dofinansowania występują niestety pewne rozbieżności. Obrazuje to 
diagnoza zawarta w opracowanym w 2008 r. projekcie Programu rewitalizacji przestrzeni 
całości terenu SMB „Imielin” w Warszawie. 
 

Osiedle Imielin w Warszawie – identyfikacja problemów 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Imielin” (www.smbimielin.pl) 
siedziba: ul. Malinowskiego 5, 02-776 Warszawa 
powierzchnia: 47,8 ha 
realizacja zabudowy i otoczenia: 1976-1986 
zasoby budowlane: 86 budynków mieszkalnych, 2 pawilony usługowo-handlowe 
 

Teren Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Imielin” zlokalizowany jest w dzielnicy 
Ursynów w Warszawie, typowej dzielnicy sypialni stolicy. Tworzy jedno z osiedli powstają-
cych od 1976 r. na rozległym obszarze SBM „Ursynów”, realizowanych w tzw. technologii 
wielkopłytowej, w systemie WK 70 Szczecin i w systemie prefabrykowanym Żerań. W 1990 r. 
osiedle Imielin wydzielono jako odrębną jednostkę. 

Opracowując projekt Programu rewitalizacji przestrzeni całości terenu SMB „Imielin” 
w Warszawie (Kimic i in. 2008), podjęto próbę przeanalizowania, czy w osiedlu występują 
sytuacje kryzysowe, a następnie wyznaczenia ich zasięgu terytorialnego w stosunku do 
całego terenu i przełożenia na wskaźniki. Jednocześnie Program posłużyć miał za punkt 
wyjścia do opracowania mikroprogramu rewitalizacji dzielnicy Ursynów, który dotychczas nie 
powstał. 

Jednym z celów podjętych badań była identyfikacja negatywnych zjawisk i sytuacji 
konfliktowych związanych z przestrzenią osiedla, składających się na diagnozę. Problemy te 
rozpoznano w następujących sferach. 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna: 
 brak jednolitej klasyfikacji przestrzeni publicznej, sąsiedzkiej, prywatnej, 
 niewystarczający program wypoczynkowy na potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych, 
 niewłaściwa organizacja stref gospodarczych, 
 niewłaściwe zagospodarowanie stref wejść do budynków, 
 utrudnienia w poruszaniu się – bariery architektoniczne ograniczające dostęp 

niepełnosprawnym i in., 
 problem tzw. przedogródków dostępnych dla ograniczonej grupy osób,  
 nagminne występowanie tzw. przestrzeni niczyich – niezagospodarowanych, 
 braki w wyposażeniu, zły stan nawierzchni, 
 brak przestrzeni do parkowania, niewystarczająca liczba miejsc postojowych, 
 nadmierna tranzytowość osiedli i błędny układ komunikacji. 
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Sfera przyrodnicza: 
 brak występowania lub zanik ciągłości systemów przyrodniczych w osiedlu i powiązań 

z terenami zieleni w dzielnicy, 
 zmniejszanie powierzchni biologicznie czynnej, 
 wywoływanie lub potęgowanie zjawisk negatywnych przez niewłaściwe kształtowanie 

układów i struktur roślinności (brak przemyślanej kompozycji), 
 niewykorzystanie potencjału roślinności do zainicjowania procesów przyrodniczych, 

niewłaściwy dobór gatunków roślin do cech miejsca, 
 niewłaściwie prowadzone zabiegi pielęgnacyjne. 

Sfera społeczna: 
 generowanie konfliktów między mieszkańcami na poziomie pieszy-kierowca samochodu, 

pieszy-rowerzysta, pieszy-pies, 
 brak lub niski poziom nawiązywania i utrzymywania więzi społecznych, 
 brak identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, 
 brak lub niewystarczający poziom zagospodarowania czasu wolnego, 
 występowanie zjawisk marginalizacji wybranych grup społecznych: niepełnosprawni, 

osoby starsze; wzrost poziomu patologii społecznych: agresji, przestępstw, 
 obniżanie poziomu bezpieczeństwa w osiedlu. 
 

Uwarunkowania formalne wdrażania programów rewitalizacji 
Obszary interwencji określono w dokumentach strategicznych przyjętych na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym. Rolę nadrzędną pełni Narodowa strategia spójności 
(NSS), oparta na Strategicznych wytycznych wspólnoty, określająca aktualne (tj. przewi-
dziane na lata 2007-2013) priorytety i obszary, dla których przyznawane są środki unijne 
i krajowe w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskim Funduszu 
Społecznym (EFS), Funduszu Spójności (FS). Do najważniejszych dla województwa 
mazowieckiego należą następujące dokumenty strategiczne: 

Na poziomie krajowym: 
 Strategia rozwoju kraju 2007-2015 z 2006 r. Za cel strategiczny przyjęto w niej 

podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski. Priorytet 2. Poprawa stanu 
infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej przewiduje w celu zbudowania 
podstawowej infrastruktury warunkującej osiągnięcie europejskiego poziomu cywilizacyjnego 
mieszkańców kraju inwestycje z zakresu infrastruktury mieszkaniowej. 

Na poziomie regionalnym: 
 Regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego 2007-2013 

z 2006 r. Wśród celów szczegółowych należy wyróżnić Cel 3. Aktywizacja miast 
i obszarów atrakcyjnych turystycznie, rozwinięty przez Priorytet V. Wzmacnianie roli 
miast w rozwoju regionu, którego cele dotyczą m.in. odnowy obszarów zdegradowanych 
i zagrożonych marginalizacją, a zwłaszcza dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych, 
starej zabudowy oraz osiedli, w tym budowanych z wielkiej płyty, dla których prowadzona 
będzie rehabilitacja tkanki miejskiej, a także poprawy dostępności infrastruktury dla osób 
niepełnosprawnych oraz działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.  
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Wśród zapisów na uwagę zasługuje Działanie 5.2. Rewitalizacja miast odnoszące 
się do zasobów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, obejmujące m.in. odnowę 
zdegradowanych obszarów miast, w tym projekty rewitalizacji infrastruktury mieszkaniowej – 
starej zabudowy i osiedli mieszkaniowych. W uszczegółowieniu pojawia się niestety 
ograniczenie zakresu projektów, a mianowicie wsparcie jest ograniczone do renowacji 
części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Do działań tych zalicza się: 
odnowę głównych strukturalnych części budynku, np.: dachy, fasady (usunięcie elementów 
wykonanych z użyciem azbestu), okien i drzwi fasady, klatek schodowych, korytarzy 
wewnętrznych i zewnętrznych, wejście i jego struktury zewnętrzne, windy, instalacje 
techniczne budynku. 

RPO WM stanowi główny dokument strategiczny w obrębie województwa mazowiec-
kiego. Zgodność z jego zapisami daje podstawę do ubiegania się o dofinansowanie 
wybranych grup beneficjentów, w tym, w Priorytecie V spółdzielni i wspólnot mieszkanio-
wych. Niestety dofinansowanie działań ograniczone do architektury nie przystaje do realnych 
potrzeb związanych z przestrzenią omawianego osiedla „Imielin”, co więcej otoczenie 
zabudowy wielorodzinnej nie znalazło miejsca w zapisach RPO WM. Dodatkowo warto 
nadmienić, iż znaczna część działań w zakresie modernizacji zabudowy (termoizolacja, 
wymiana elementów wspólnych) miała miejsce w poprzednim okresie dofinansowania  
2004-2006. 

 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020. Za cel nadrzędny 
przyjęto poprawę jakości życia mieszkańców. Cele pośrednie odnoszą się do rozwoju kapi-
tału społecznego przez poprawę warunków mieszkaniowych oraz skuteczne rozwiązywanie 
problemów społecznych. Pkt. 1.5. zakłada dążenie do poprawy warunków i zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych, pkt. 1.6. obejmuje intensyfikację działań w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych (zapobieganie wykluczeniu społecznemu, likwidacja barier 
utrudniających osobom niepełnosprawnym możliwość równoprawnego uczestnictwa w życiu 
społecznym i zawodowym). 

Na poziomie lokalnym: 
 Lokalny program rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013. Za cel pro-

gramu przyjęto m.in.: wsparcie dzielnic w prowadzeniu działań ukierunkowanych na 
przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych obszarów, które utraciły 
dotychczasowe funkcje społeczne. Działania kierunkowe i cele obejmują m.in. modernizację, 
remont, rozbudowę istniejącej substancji mieszkaniowej, a także zwiększenie bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz poprawę możliwości komunikacyjnych wewnątrz osiedli (m.in. 
zwiększenie liczby i poprawę funkcjonowania ciągów komunikacyjnych wewnątrz osiedli, 
rekultywację i/lub odnowę terenów międzyosiedlowych, dostosowanie istniejących układów 
komunikacyjnych wewnątrz osiedli do potrzeb mieszkańców, wprowadzenie systemu 
monitoringu, stworzenie warunków inicjowania form pomocy sąsiedzkiej w celu eliminowania 
zagrożeń na terenie osiedl i in.) oraz integrację mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu. 

 Strategia rozwoju Gminy Ursynów do 2010 r. Za cel przyjęto kształtowanie 
Ursynowa jako wielofunkcyjnej gminy, dbającej o jak najlepsze warunki zamieszkania, pracy 
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i wypoczynku mieszkańców. Cele strategiczne obejmują m.in. poprawę warunków życia 
mieszkańców i stanu bezpieczeństwa publicznego, rozwój mieszkalnictwa, w tym rozwój 
budownictwa mieszkaniowego oraz poprawę standardu zamieszkiwania (realizowane przez 
likwidację barier architektonicznych i urbanistycznych dla osób niepełnosprawnych, działania 
na rzecz realizacji terenów zieleni, rekreacji i sportu w bezpośrednim otoczeniu budynków 
i w zasięgu dojścia pieszego, poprawę warunków obsługi komunikacyjnej dla poszczegól-
nych enklaw mieszkaniowych), a także poprawę stanu zieleni, ze szczególnym uwzględnie-
niem zieleni osiedlowej. 
 

Podsumowanie i wnioski 
Imielin jest osiedlem powstałym w ostatnim ćwierćwieczu XX stulecia, powielającym 

cechy podobnych jednostek mieszkaniowych warszawskiej dzielnicy Ursynów, innych 
dzielnic Warszawy, a zapewne również miast całej Polski. Wobec różnicy między 
przedstawionym zakresem potrzeb SMB „Imielin” a możliwościami dofinansowania działań 
naprawczych przewidzianych dla osiedli mieszkaniowych w dokumentach strategicznych, 
w zapisach RPO WM zauważyć można dużą rozbieżność.  

Podstawowym problemem wydaje się brak spójnej koncepcji rozwoju całego obszaru, 
należącego do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a poddawanego procesom 
rewitalizacji. Zapisy zawarte w obowiązujących dokumentach wskazują, iż zakres 
działań priorytetowych w ograniczonym stopniu odnosi się do realnej sytuacji osiedli 
mieszkaniowych, skupia się na zasobach budowlanych, a nie uwzględnia przestrzeni 
stanowiącej integralną część terenu wspólnego dla wszystkich mieszkańców. Z punktu 
widzenia spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zakres ich indywidualnych potrzeb jest 
znacznie bardziej złożony niż możliwości uzyskania dofinansowania działań naprawczych 
z funduszy innych niż własne. 

Negatywne zjawiska i sytuacje konfliktowe zidentyfikowane w przestrzeni osiedlowej: 
 dotyczą wielu sfer oprócz architektury: sfery przestrzenno-funkcjonalnej, przyrodniczej, 

społecznej; 
 znacznie wykraczają poza obszary interwencji zawartych w RPO WM, przypisanych 

spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym. 
Możliwości dofinansowania działań z funduszy innych niż własne są dla spółdzielni 

i wspólnot mieszkaniowych niewystarczające. Różnorodność i wielość problemów występują-
cych w przestrzeni decyduje o tym, iż: 
 spółdzielnie i wspólnoty nie są w stanie prowadzić działań naprawczych kompleksowo, 
 mogą poszukiwać możliwości dofinansowania jedynie wybranych działań dotyczących 

naprawy przestrzeni. 
Mimo że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe są w gronie beneficjentów, 

to rezygnują z udziału w konkursach do lokalnych programów rewitalizacji. Dla projektów 
zakwalifikowanych do LPR dodatkowym utrudnieniem jest niewystarczająca liczba lub 
brak konkursów umożliwiających włączenie działań dotyczących osiedli mieszkaniowych 
do dofinansowania (sektor mieszkalnictwa traktowany jest marginalnie). Oznacza to 
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w praktyce brak gwarancji na uzyskanie nawet częściowego dofinansowania wybranych 
działań1.  

Ograniczenie możliwości uzyskania dodatkowych środków zamyka jednocześnie drogę 
do szybkiego i niezbędnego podwyższenia standardu zamieszkania w starych osiedlach. 
Sytuacja ta powoduje pogłębianie się zjawisk negatywnych i dalsze narastanie konfliktów 
na wielu poziomach życia i funkcjonowania osiedli mieszkaniowych, uniemożliwia też 
zainicjowanie i realizowanie działań naprawczych, prowadzonych w określonym czasie 
i przestrzeni, których efektywność jest przez to znacznie ograniczona. 
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REVITALIZATION OF HOUSING ESTATE SPACE:  
SCOPE OF NEEDS AND EU SUBSIDIZING POSSIBILITIES 

 
Abstract: The housing estates built in the 1970's and 1980's, constituting important 

elements of the Polish cities' urban structure, are growing old. That process affects their 
substance and surrounding open spaces, leading to crisis situations. The idea of 
revitalization, according to the definition contained in the strategic documents of the 
European Union, is based on the process of conducting multidirectional renewal activities, 
serving the improvement of housing estates' condition. The project called Revitalization 
Programme of the SMB "Imielin" Housing Estate in Warsaw identified negative changes in 
spatial, functional, natural and social aspects. Unfortunately, the scale of EU funding 
(according to the specifications of the strategic documents, including the Regional Operating 
Programme of the Mazowieckie Region) do not match the current needs of housing 
cooperatives. Financial support is limited only to common areas of multi-family houses 
subjected to renovation. Therefore, the housing problems are rather marginal despite the fact 

                                                
1 Sytuacja ta dotyczy województwa mazowieckiego – stan na dzień 30.06.2010 r. 
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that by assumption the revitalization of housing estates influences directly the improvement 
of the residents' living conditions. 

Key words: housing estate, open space, negative changes, revitalization, EU funds, 
Regional Operating Programme of the Mazowieckie Region 
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