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Wstęp 

Obszary krawędziowe poprzemysłowych zespołów urbanistycznych są 
obszarami zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów postin-
dustrialnych rozumianych jako zbiór obiektów poprzemysłowych służących 
dawniej procesom produkcji  lub wydobycia wraz z niezbędną infrastrukturą 
przestrzenną (np. magazyny, zaplecza socjalne, biura, place zakładowe). 

Zespoły zabudowy poprzemysłowej często w okresie postprodukcyjnym 
są odłogowane i podobnie, jak w fazie produkcji, wyraźnie wydzielone w tkan-
ce urbanistycznej granicami formalnymi w postaci wysokich ogrodzeń czy 
murów. Mają one bezpośredni wpływ na kształtowanie się procesów społecz-
nych, ekonomicznych oraz przestrzennych w swoich obszarach krawędzio-
wych. 

Elementami tworzącymi obszary krawędziowe mogą być dawne kolonie 
robotnicze wraz z towarzyszącymi im funkcjami komplementarnymi – szko-
łami, obiektami kulturowymi, sportowymi, ochrony zdrowia, przestrzeniami 
rekreacyjnymi. Chociaż wymienione elementy są czasem zaliczane do posze-
rzonej definicji zespołów poprzemysłowych1, należy wyraźnie podkreślić 
istotną różnicę w procesach zachodzących po fazie upadku zakładu przemy-
słowego na obszarach postprodukcyjnych ściśle związanych z wytwórstwem 
i wydobyciem a przemianami, którym podlegają tereny je uzupełniające. Infra-
struktura nierozerwalnie związana z działalnością zakładu (produkcja, wydo-
bycie, magazynowanie), stanowiąca niegdyś „serce zespołu”, obumiera, często 
staje się nieużytkiem, podlega odłogowaniu i stanowi element „wykluczony” 
w tkance urbanistycznej. Funkcje dawniej jej towarzyszące, których powstanie  
uwarunkowane było koniecznością zapewnienia mieszkań pracowniczych 
i przestrzeni do życia stają się natomiast autonomicznymi, wciąż żywymi jed-

                                                        
1 Gasidło K., Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Wydawnictwo Poli-
techniki Śląskiej, Gliwice 1998. 
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nostkami, które muszą zaadaptować się do nowych realiów i stawić czoła pro-
blemom ekonomicznym, przestrzennym oraz społecznym. 

Obszarami krawędziowymi są jednak nie tylko tereny, które w przeszłości 
związane były z działalnością zakładów, ale również elementy pobliskiej tkan-
ki urbanistycznej nigdy nie mające wyraźnych lub dominujących powiązań 
funkcjonalnych z zespołami poprzemysłowymi. Niekorzystne sąsiedztwo ob-
szarów w stanie kryzysowym generuje na ich obszarze liczne problemy – 
w tym wzrost patologii społecznych, stagnację ekonomiczną oraz postępującą 
degradację zabudowy. 

Celem artykułu jest zdefiniowanie kryteriów, jakimi powinno się kierować 
podczas wyznaczania granic omawianych obszarów krawędziowych. Popraw-
na delimitacja i diagnoza stanu istniejącego może stanowić podstawę do opra-
cowania strategii przekształceń służących poprawie jakości przestrzeni i życia 
na terenach znajdujących się w strefie bezpośredniego wpływu zespołów po-
przemysłowych. W artykule podano przykład z obszaru Zagłębia Dąbrowskie-
go, kompleks cementowni i kopalni Grodziec w Będzinie, ilustrujący poruszane 
problemy. 

1.  Obszary krawędziowe poprzemysłowych zespołów urbanistycznych 
a obszary kryzysowe 

Diagnoza stanu i jakości obszarów krawędziowych w dużej mierze zależ-
na jest od cyklu życia zagospodarowania terenu zakładu poprzemysłowego. 
Analiza postindustrialnych zespołów na terenie Zagłębia Dąbrowskiego oraz 
Górnego Śląska pozwala zaobserwować postępującą degradację przestrzeni 
bezpośrednio sąsiadującej z odłogowanym, „wykluczonym” w tkance urbani-
stycznej zakładem poprzemysłowym. Proces ten zazwyczaj związany jest nie 
tylko z problemem bezrobocia wśród mieszkańców kolonii robotniczych, ale 
także na przykład ze stagnacją gospodarczą (brak nowych inwestycji z uwagi 
na spadek atrakcyjności terenu) wynikającą nie tylko ze względów ekono-
micznych, ale również przestrzennych. Tego typu obszary krawędziowe po-
przemysłowych zespołów urbanistycznych borykają się z licznymi, nawar-
stwiającymi się problemami o podłożu społecznym, przestrzennym i ekono-
micznym. 

Wokół zespołów poprzemysłowych, które przebyły cykl odnowy i zostały 
poddane procesowi przekształceń, zauważalny jest natomiast wzrost jakości 
przestrzeni obszarów sąsiadujących i ich stopniowe wychodzenie ze stanu 
kryzysu. Stają się one atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, poprawie ule-
ga również standard zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury społecznej 
a niekiedy stają się również obszarami chętnie odwiedzanymi przez turystów. 
Dotyczy to szczególnie tych zespołów, które mają znaczącą wartość historycz-
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ną, stanowią ważny element dziedzictwa kulturowego obszaru a ich walory 
estetyczne zostały dostrzeżone i docenione. 

2.  Delimitacja obszarów krawędziowych poprzemysłowych zespołów 
urbanistycznych 

Nieodzownym elementem umożliwiającym zdefiniowanie działań służą-
cych rehabilitacji i restrukturyzacji obszarów krawędziowych poprzemysło-
wych zespołów urbanistycznych w fazie upadku i odłogowania jest ich po-
prawna delimitacja. Podczas wyznaczania granic należy wziąć pod uwagę kilka 
kryteriów: aspekt historyczny, przestrzenny, ekonomiczny oraz społeczny. 

2.1. Aspekt historyczny 

Dzisiejsze obszary krawędziowe zespołów poprzemysłowych często po-
wstawały w podobnym okresie  jako uzupełnienie funkcji przemysłowej. Ich 
architektura nawiązuje do towarzyszącego im zakładu przemysłowego. 
Na terenie Zagłębia Dąbrowskiego są to w przewadze niskie, ceglane budynki. 
Kryterium historyczne nie może być jednak jedynym czynnikiem branym pod 
uwagę w procesie delimitacji (obszaru krawędziowego). Wiele ze zlikwidowa-
nych już zakładów prowadziło bowiem działalność przez dziesiątki lat, na 
przestrzeni których tkanka urbanistyczna obszarów krawędziowych narastała. 
W ich granicach powstawały zespoły urbanistyczne nie wykazujące wyraźnych 
powiązań funkcjonalnych i ekonomicznych z pobliskim ośrodkiem przemy-
słowym, którego upadek nie pozostał jednak bez znaczenia dla omawianego 
typu obszaru. 

2.2. Aspekt społeczny 

Stan kryzysowy obszarów krawędziowych poprodukcyjnych zespołów 
urbanistycznych dostrzegalny jest również w aspekcie społecznym. Dane sta-
tystyczne pozwalają określić przestrzenny zakres oddziaływania zakładów 
poprzemysłowych w fazie upadku i odłogowania na obszary sąsiadujące, 
w których, poza spodziewanym wzrostem bezrobocia, występują liczne pato-
logie społeczne mające związek między innymi ze wzrostem przestępczości. 
Saldo migracji na obszarach krawędziowych w stanie kryzysowym ma wartość 
ujemną2. 

2.3. Aspekt przestrzenny 

Przestrzeń sąsiadująca i pozostająca w strefie bezpośredniego wpływu 
zespołów poprzemysłowych (w fazie upadku i odłogowania) ulega degradacji. 

                                                        
2 Wnioski oparte na przykładowych statystykach znajdujących się w opracowaniu: 
Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Będzina, BCO Biuro Doradztwa Biznesowe-
go, A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka Sp.J., Kielce; zmiany z maja i czerwca 2010 r., Refe-
rat Gospodarki Przestrzennej Urząd Miejski w Będzinie, Będzin 2010.  
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Dotyczy to zarówno zabudowy mieszkaniowej, jak również przestrzeni pu-
blicznych oraz pozostałej infrastruktury społecznej. Stan techniczny budynków 
zlokalizowanych w obszarach krawędziowych stale się pogarsza, spada liczba 
funkcjonujących obiektów związanych kulturą, rekreacją czy nauką. Degradacji 
ulegają również niegdyś chętnie odwiedzane przez lokalną społeczność prze-
strzenie publiczne, w tym tereny zieleni, które w następstwie niekorzystnych 
przemian stają się strefami „wykluczonymi”, wywołującymi poczucie zagroże-
nia zawiązane z przebywaniem na ich obszarze. Krawędzie zespołów poprze-
mysłowych cechują się ponadto stagnacją rozwoju zabudowy i infrastruktury 
przestrzennej. 

2.4. Aspekt ekonomiczny 

Cechą charakterystyczną dla obszarów krawędziowych poprzemysłowych 
zespołów urbanistycznych w fazie upadku i odłogowania jest spadek cen grun-
tów i nieruchomości. Obszary tego typu przestają być atrakcyjne dla nowych 
inwestycji, spada liczba prywatnych firm. W następstwie rosnącego bezrobocia 
i ubożenia lokalnej społeczności zmniejsza się również popyt na usługi, 
których prowadzenie przestaje być opłacalne . 

3.  Obszar krawędziowy cementowni oraz kopalni Grodziec w Będzinie 

3.1. Lokalizacja zespołu poprzemysłowego w skali miasta 

Obszar dawnej cementowni oraz kopalni Grodziec w Będzinie zlokalizo-
wany jest w północno – zachodniej części miasta, u podnóża Góry Świętej Do-
roty (382 m n.p.m.) z zabytkowym kościołem, Góry Kijowej (345,5 m n.p.m.) 
oraz Parciny (354,3 m n.p.m.). Istotną barierę między omawianym terenem 
a centrum Będzina stanowi piaskowa linia kolejowa oraz droga krajowa nr 1. 
W latach 1938–1951 obszar ten należał do gminy Grodziec, między 1951 
a 1975 stanowił samodzielne miasto. Od 1975 roku jest dzielnicą Będzina. 

Obszary krawędziowe obydwu zakładów przemysłowych zachowują cią-
głość przestrzenną ze względu na swoje bezpośrednie sąsiedztwo. 
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Rysunek 1. Lokalizacja Kopalni Węgla Kamiennego i Cementowni Grodziec 
w skali miasta. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Map Stack by Stamen, 
http://mapstack.stamen.com/ [dostęp dnia 23.04.2016]. 

Rysunek 2. Grodziec na mapie z 1914 roku. 

Źródło: fragment mapy 12592 @ Karte des Westlichen Russlands 1:100 000 
(1892–1921), Beuthen-Bendzin, Archiwum Map WIG,  http://igrek.amzp.pl/ 
details.php?id=12592 [dostęp dnia 23.04.2016]. 
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3.2. Powstanie, rozwój i upadek cementowni oraz kopalni Grodziec 

Fotografia 1. Grodziec, cementownia, lata 1920–1930. Droga widoczna za bu-
dynkami na pierwszym planie to ul. Barlickiego. Przy lewej krawędzi zdjęcia, 
istniejące do dziś budynki (wybudowane dla pracowników kop. Grodziec) przy 
ul. Konopnickiej. Dwa kominy to Cementownia Grodziec. Daleko w tle na 
wzniesieniu kościół św. Doroty. 

Źródło: http://fotopolska.eu/Bedzin/d212,Grodziec_.html?f=459522-foto [do-
stęp dnia 21.04.2016]. 
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Fotografia 2. Cementownia Grodziec, 2012 rok. 

Źródło: http://fotopolska.eu/Bedzin/b1865,Cementownia_Grodziec.html?f= 
14659-foto [dostęp dnia 21.04.2016]. 

Będzińska cementownia powstała ok. 1857 roku i była pierwszym tego 
typu obiektem przemysłowym na terenie Królestwa Polskiego i piątym na 
świecie. Jej założycielem i pierwszym właścicielem był Jan Ciechanowski3. 
Zakład trudnił się wytwórstwem cementu portlandzkiego. W początkowej 
fazie rozwoju dysponował zaledwie dwoma prymitywnymi piecami do obróbki 
surowca oraz dwoma zespołami młynów żarnowych. W latach 1857–1880 
nastąpił pierwszy etap rozwoju infrastruktury cementowni, w 1910 roku za-
kład został zaopatrzony w światło elektryczne, restrukturyzacji uległ również 
proces produkcji. Od 1912 roku zmienił się sposób transportu surowców do 
produkcji cementu – zaprzęgi konne zostały zastąpione kolejką wąskotorową 
wykorzystującą lokomotywę parową. W lipcu 1923 roku cementownia została 
wydzierżawiona a w 1925 roku sprzedana belgijskiemu koncernowi Solvay'a, 
który rozbudowywał ją aż do 1939 roku. Przed 1925 rokiem  zakład wybudo-
wał dom dyrektora cementowni przy ulicy Chopina, cztery bloki przy  dawnej 
                                                        
3 Dyrektorem cementowni był inżynier Emil Konaszewski. Po śmierci Jana Ciechanow-
skiego w 1882 roku właścicielem zakładu został jego syn, Stanisław Ciechanowski. 
Źródło: Blacharnia Miejska. Internetowy Wydział Architektury i Urbanistyki miasta Bę-
dzina., http://www.architekt.bedzin.pl/blog/?p=3095 [dostęp dnia 24.04.2016]. 
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ulicy Legionów (dziś Wojska Polskiego) oraz budynek mieszkalny dla kadry 
technicznej przy ulicy Barlickiego. Inwestycje w rozbudowę obszarów bezpo-
średnio sąsiadujących z terenem zakładu wiązały się z napływem ludności 
szukającej pracy i poprawy jakości życia. W trakcie wojny doszło do zniszczeń, 
których odbudowa miała miejsce w latach 1945–1950. W 1955 roku poza re-
strukturyzacją procesu produkcji na terenie zakładu i uruchomieniem nowego 
kamieniołomu, oddano do użytku osiedle pracownicze przy ulicy Nowotki za-
pewniające przestrzeń do życia dla 84 rodzin, przedszkole dla 120 dzieci oraz 
dom kultury. Cementownia została zamknięta 31 lipca 1979 roku na skutek 
wyeksploatowania przez Kopalnię Grodziec utrzymywanego przez długi czas 
filaru oporowego w zalegającym pod zespołem przemysłowym pokładzie wę-
gla o grubości 1,8m. 

Fotografia 3. Plac kopalni, lata 1920–1930. 

Źródło: http://fotopolska.eu/Kopalnia_Wegla_Kamiennego_Grodziec_Bedzin?f 
=844832-foto [dostęp dnia 21.04.2016]. 

 

  



53 

 

Fotografia 4. Główny budynek biurowy nieistniejącej kopalni Grodziec, 
widok od ul. Barlickiego, 2012 rok. 

Źródło: http://fotopolska.eu/274971,foto.html?o=b459 [dostęp 21.04.2016]. 

Kopalnia Węgla Kamiennego Grodziec została uruchomiona 7 czerwca 
1899 roku przez Grodzieckie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Przemy-
słowych. Do czasu likwidacji Kopalni „Maria” w 1938 roku nazywanej „Grodź-
cem I” omawiany zakład przemysłowy określano mianem „Grodziec II”, po-
tocznie natomiast mówiono o nim „Grodziec Towarzystwo” Na terenie dzisiej-
szej dzielnicy Będzina przed powstaniem KWK Grodziec funkcjonowały trzy 
kopalnie – wspomniana  KWK „Maria” założona w 1894 roku, „Barbara” po-
wstała w 1823 roku oraz KWK „Bory” uruchomiona w 1917 roku. Kopalnia 
Węgla Kamiennego Grodziec, podobnie jak cementownia, została wykupiona 
przez zakład Solvay'a. Jej pierwszym dyrektorem był Stanisław Skarbiński. 
Obszar zakładu znajduje się na czterech blokach tektonicznych przebiegają-
cych uskokiem grodzieckim i będzińsko–wojkowickim. Kopalnia posiadała 
łącznie siedem szybów głębinowych. W trakcie II wojny światowej nie prowa-
dziła działalności wydobywczej – wznowiła ją natomiast w 1945 roku. W la-
tach 70. w okresie PRL-u, kierownictwo kopalni wraz z Dąbrowskim Zjedno-
czeniem PW planowało jej restrukturyzację i przebudowę w celu zwiększenia 
wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów związanych z eksploata-
cją i wydobyciem. Ostatecznie jednak zakład zaprzestał swoją działalność 
w 1998 roku  a trzy lata później został oficjalnie zamknięty. 

Dziś ocalała infrastruktura cementowni zachwyca pasjonatów architektu-
ry postindustrialnej. Zabudowa kopalni zachowała się natomiast w szczątko-



54 

 

wych ilościach. Obszary krawędziowe obydwu zakładów poprzemysłowych 
ulegają stopniowej degradacji. 

3.3. Delimitacja obszarów krawędziowych poprzemysłowych zespo-
łów urbanistycznych na przykładzie kopalni oraz cementowni 
Grodziec 

Rysunek 3. Obszar poprzemysłowego zespołu urbanistycznego kopalni oraz 
cementowni Grodziec.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Map Stack by Stamen, 
http://mapstack.stamen.com/ [dostęp dnia 23.04.2016]. 

Upadek najważniejszych zakładów przemysłowych na terenie dzisiejszej 
dzielnicy Będzina – Grodźca, spowodował szereg niekorzystnych zmian na ich 
obszarach krawędziowych, które zostały zapoczątkowane zamknięciem ce-
mentowni a następnie kopalni Grodziec. 
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3.4. Delimitacja obszarów krawędziowych na podstawie kryterium 
historycznego4 

Rysunek 4. Delimitacja obszarów krawędziowych na podstawie kryterium 
historycznego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Map Stack by Stamen, 
http://mapstack.stamen.com/ [dostęp dnia 23.04.2016]. 

Powstanie i działalność zakładów przemysłowych spowodowała rozwój 
obszarów krawędziowych. Zakładano kolonie robotnicze wraz z uzupełniającą 
je infrastrukturą społeczna. Do najbardziej wartościowych pod względem 
dziedzictwa historycznego można zaliczyć: kompleks zabudowy osiedla pra-
cowniczego Boleradz a także osiedla robotnicze zlokalizowane przy ulicy Nor-
berta Barlickiego, Górniczej oraz Marii Konopnickiej pochodzące z początku 
XX wieku. Zabudowa, której powstanie wiązało się bezpośrednio z działalno-
ścią zakładów przemysłowych stanowi w przewadze dwupiętrowe kamienice 
– dziś niektóre z nich liczą sobie ponad 100 lat i znajdują się na liście obiektów 
zabytkowych zakwalifikowanych do ochrony. Poza budownictwem mieszka-

                                                        
4 Na podstawie opracowania: Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Będzina, BCO 
Biuro Doradztwa Biznesowego, A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka Sp.J., Kielce; zmiany 
z maja i czerwca 2010 r., Referat Gospodarki Przestrzennej Urząd Miejski w Będzinie, 
Będzin 2010.  
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niowym do elementów zachowanej tkanki urbanistycznej towarzyszącej nie-
gdyś zabudowie przemysłowej należy: budynek przedszkola, wieża ciśnień 
oraz przychodnia ZOZ zlokalizowane przy ulicy Barlickiego pochodzące z po-
czątków XX wieku, willa dyrektora cementowni znajdująca się przy ulicy Fry-
deryka Chopina z przełomu XIX i XX wieku, kapliczka przy ulicy Limanowskie-
go o rodowodzie sięgającym połowy XIX wieku, budynek straży pożarnej przy 
ulicy Nowotki oraz dom kultury przy ulicy Słowackiego z lat dwudziestych 
XX wieku. 

3.5. Delimitacja obszarów krawędziowych na podstawie kryterium 
społecznego5 

Na terenie obszarów krawędziowych dawnej cementowni i kopalni ob-
serwuje się szereg niekorzystnych zjawisk demograficznych – wzrasta liczba 
osób w wieku poprodukcyjnym, maleje natomiast liczba osób w wieku przed-
produkcyjnym. Liczba osób długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku 
produkcyjnym wynosi natomiast 1,5%. Obszar znajdujący się w sąsiedztwie 
zespołów poprzemysłowych boryka się z licznymi problemami społecznymi. 
Według wskaźnika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 80,5/1000 osób 
korzysta z zasiłków. Wartość ta znacząco przewyższa średnią dla wojewódz-
twa śląskiego, która wynosi 52/1000 osób. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce 
przy ulicach: Marii Konopnickiej, Norberta Barlickiego, ZBoWiD, Bolesława 
Limanowskiego, Juliusza Słowackiego, Kwiatowej, Węgroda i Górniczej. Ponad-
to obszar sąsiadujący z dawnymi zespołami przemysłowymi cechuje się naj-
wyższym wskaźnikiem liczby osób w środowiskach objętych pomocą w skali 
całego miasta wynoszącym 3,0. 

  

                                                        
5 Ibidem (11) 
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Rysunek 5. Delimitacja obszarów krawędziowych na podstawie kryterium 
społecznego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Map Stack by Stamen, 
http://mapstack.stamen.com/ [dostęp dnia 23.04.2016]. 

3.6. Delimitacja obszarów krawędziowych na podstawie kryterium 
przestrzennego6 

Zabudowa oraz infrastruktura obszarów krawędziowych dawnej cemen-
towni oraz kopalni Grodziec jest w wysokim stopniu zdegradowana. Poza 
obiektami z przełomu XIX i XX wieku na omawianym terenie występuje rów-
nież zabudowa pochodząca z okresu powojennego(lata 1960–1988). Dla zna-
czącej liczby obiektów w ramach programu rewitalizacji zgłoszono potrzebę 
remontu z uwagi na ich zły stan techniczny, pokrycie materiałem azbestowym 
oraz niskim komfortem zamieszkania. Dla wielu z nich jest to jedyna szansa 
umożliwiająca dalszą egzystencję i bezpieczne użytkowanie. Degradacji w za-
uważalnym stopniu uległy również przestrzenie publiczne. Na omawianym 

                                                        
6 Na podstawie opracowania: Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Będzina, BCO 
Biuro Doradztwa Biznesowego, A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka Sp.J., Kielce; zmiany 
z maja i czerwca 2010 r., Referat Gospodarki Przestrzennej Urząd Miejski w Będzinie, 
Będzin 2010.  
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obszarze brakuje także systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków 
a jego infrastruktura techniczna wymaga remontu. 

Rysunek 6. Delimitacja obszarów krawędziowych na podstawie kryterium 
przestrzennego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Map Stack by Stamen, 
http://mapstack.stamen.com/ [dostęp dnia 23.04.2016]. 
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3.7. Delimitacja obszarów krawędziowych na podstawie kryterium 
ekonomicznego7 

Rysunek 7. Delimitacja obszarów krawędziowych na podstawie kryterium 
ekonomicznego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Map Stack by Stamen, 
http://mapstack.stamen.com/ [dostęp dnia 23.04.2016]. 

Tereny sąsiadujące z omawianymi zespołami poprzemysłowymi cechują 
się wysokim odsetkiem osób bezrobotnych. Spada również liczba przedsię-
biorców lokalizujących swoją działalność w obszarach krawędziowych dawnej 
cementowni oraz kopalni Grodziec. Z uwagi na niekorzystne sąsiedztwo 
i nawarstwiające się na wielu płaszczyznach problemy tereny te nie są atrak-
cyjne dla nowych inwestycji. W związku z ubożeniem lokalnej społeczności 
degradacji ulega również sektor usług na omawianym obszarze. 

 

  

                                                        
7 Na podstawie opracowania: Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Będzina, BCO 
Biuro Doradztwa Biznesowego, A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka Sp.J., Kielce; zmiany 
z maja i czerwca 2010 r., Referat Gospodarki Przestrzennej Urząd Miejski w Będzinie, 
Będzin 2010.  
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3.8. Wnioski 

Delimitacja uwzględniająca kryterium historyczne, społeczne, przestrzen-
ne oraz ekonomiczne na przykładzie obszarów towarzyszących odłogowanej 
zabudowie poprzemysłowej dawnej kopalni oraz cementowni Grodziec po-
zwoliła wyodrębnić zdefiniowany na wstępie obszar krawędziowy, który wy-
kazuje wszystkie cechy charakterystyczne dla tego typu terenu. Występują 
w nim zarówno problemy społeczne związane z wysokim wskaźnikiem bezro-
bocia wśród mieszkańców oraz patologiami społecznymi, jak i przestrzenne, 
zauważalne chociażby w analizie stanu technicznego zabudowy oraz pozosta-
łej infrastruktury. Teren ten cechuje się występowaniem obiektów powstałych 
jako uzupełnienie funkcji przemysłowej w obszary mieszkaniowe, rekreacyjne 
czy kulturowe. Ponadto charakterystyczną cechą analizowanego obszaru jest 
spadek liczby prywatnych firm i zastój gospodarczy. 

Na poniższym rysunku znajduje się analiza zbiorcza będąca wynikową de-
limitacji omawianego obszaru pod względem przyjętych kryteriów. Tereny 
z nawarstwiającymi się problemami stanowią obszary krawędziowe poprze-
mysłowych zespołów urbanistycznych. 

Rysunek 8. Obszary krawędziowe poprzemysłowych zespołów urbanistycz-
nych wyodrębnione na podstawie analiz przeprowadzonych wg kryteriów: 
historycznego, społecznego, przestrzennego oraz ekonomicznego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Map Stack by Stamen, 
http://mapstack.stamen.com/ [dostęp dnia 23.04.2016]. 
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Zakończenie 

Granice obszarów krawędziowych postindustrialnych zespołów urbani-
stycznych często nie są oczywiste. Przyjęte w opracowaniu kryteria ich delimi-
tacji pozwalają wyznaczyć ramy przestrzenne bezpośredniego wpływu i od-
działywania zamkniętych zakładów przemysłowych w fazie upadku i odłogo-
wania na otaczającą je tkankę urbanistyczną. Obszary krawędziowe cechują się 
wówczas nawarstwiającymi się problemami społecznymi, gospodarczymi oraz 
przestrzennymi, czego dowodzi przywołany w artykule przykład kompleksu 
cementowni i kopalni Grodziec. Wynikowa analiz będzińskiego zespołu po-
przemysłowego na podstawie przyjętego kryterium historycznego, społeczne-
go, przestrzennego oraz ekonomicznego pozwoliła dokonać delimitacji obsza-
rów krawędziowych, których granice przybierają nieregularny kształt zależny 
od indywidualnych uwarunkowań. Obszar krawędziowy w odniesieniu do 
omawianego przykładu nie ogranicza się jedynie do historycznej tkanki, której 
powstanie warunkowane było zapotrzebowaniem i rozwojem zakładu, ale 
obejmuje również tereny znajdujące się w strefie bezpośredniego wpływu, 
które nigdy nie miały wyraźnych powiązań funkcjonalnych z postindustrial-
nym zespołem. 

Podjęta w artykule próba delimitacji obszaru krawędziowego dawnej ko-
palni oraz cementowni Grodziec w fazie upadku i odłogowania wskazuje na 
konieczność poddania analizie znacznie bardziej rozległego terenu niż tylko 
ograniczającego się do infrastruktury uzupełniającej funkcję produkcyjną w 
mieszkania robotnicze czy też przestrzeń rekreacyjną. Poprawne wyznaczenie 
granic obszarów w stanie kryzysowym sąsiadujących z zespołami poprzemy-
słowymi na podstawie przyjętych kryteriów może stanowić podstawę do opra-
cowania strategii przekształceń służących poprawie jakości przestrzeni i życia 
w obszarach krawędziowych poprzemysłowych zespołów urbanistycznych. 

Problematyka ujęta w artykule jest przedmiotem dalszych, pogłębionych 
badań i będzie jednym z wątków przygotowywanej rozprawy doktorskiej.  
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Streszczenie 

Obszary krawędziowe poprzemysłowych zespołów urbanistycznych są obsza-
rami zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów postindu-
strialnych rozumianych jako zbiór obiektów poprzemysłowych służących 
dawniej procesom produkcji  lub wydobycia wraz z towarzyszącą im niezbęd-
ną infrastrukturą przestrzenną. Zespoły postindustrialne w fazie upadku 
i odłogowania negatywnie oddziałują na otaczającą je tkankę urbanistyczną, 
generując nawarstwiające się problemy na płaszczyźnie przestrzennej, spo-
łecznej i ekonomicznej.  Artykuł podejmuje próbę zdefiniowania kryteriów 
delimitacji tego typu terenów, uwzględniając wymienione aspekty. Poprawna 
diagnoza stanu istniejącego oraz wyznaczenie granic obszarów krawędzio-
wych może stać się podstawą opracowania strategii ich przekształceń. 

Summary 

Brownfields border areas are areas located in the immediate vicinity of the 
post-industrial complexes defining as a group of post-industrial buildings for-
merly used for production and exploitation  processes with all the necessary 
space infrastructures. Post-industrial complexes in the phase of decline and 
abandonment have a negative influence on border areas causing increasing 
spatial, social and economic problems. Article tries to define the criteria for the 
delimitation of these types of spaces taking into consider these aspects. 
The correct diagnosis of the existing situation and the delimitation of the 
brownfields border areas may become the basis for developing strategies for 
their transformations. 
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