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DOŚWIADCZENIA LEGNICY W REWITALIZACJI  
NA TERENACH PRZEJĘTYCH PO WOJSKACH FEDERACJI ROSYJSKIEJ 

 
 

Abstrakt. Na początku lat 90. XX w. rozpoczęło się wycofywanie wojsk radzieckich 
z Polski. Legnica, będąca dotąd siedzibą Dowództwa Północnej Grupy Wojsk AR, stanęła 
przed wielkim wyzwaniem związanym z zagospodarowaniem odzyskanego mienia. Było to 
zadanie pionierskie, ponieważ wcześniej żaden z samorządów nie miał do czynienia 
z problemem tego typu i na taką skalę. 

Działania legnickiego samorządu miały na celu przede wszystkim powstrzymanie 
postępującej degradacji przejętych obiektów, z których zdecydowana większość stanowiła 
starą, zabytkową zabudowę, jak również przeciwdziałanie degradacji środowiska 
naturalnego. 

W związku z ogromną kosztochłonnością rewitalizacji terenów i obiektów przejętych po 
wojskach Federacji Rosyjskiej władze miasta uzyskały wsparcie z zewnętrznych źródeł 
finansowania, m.in. z Funduszu Współpracy Polsko-Niemieckiej, z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogółem na zagospodarowanie mienia 
w latach 1991-2006 wydatkowano 72 988 700 zł, w tym środków własnych w wysokości 
50 658 700 zł oraz środków zewnętrznych 22 330 000 zł. 

Projekty Legnicy pn. „Zagospodarowanie mienia po wojskach Federacji Rosyjskiej” 
oraz pn. „Tworzenie centrów konwersji dla efektywnego rozprzestrzeniania się i zastosowań 
know-how oraz ekspertyz demilitaryzacji – DEMKON” adresowane do miast, w których 
znajdowały się radzieckie bazy wojskowe, zakończyły się sukcesem. Legnica stała się na 
powrót miastem pięknym i atrakcyjnym dla mieszkańców, turystów i inwestorów, zajmując 
należne jej miejsce wśród dolnośląskich miast. 

 
Słowa kluczowe: mienie po jednostkach armii radzieckiej, zadanie pionierskie, 

finansowanie, proces zagospodarowania 
 
 

Kiedy w 1990 r. rozpoczęto wycofywanie wojsk rosyjskich z Polski, Legnica zainicjo-
wała konsultacje dla gmin „gościnnych”, w których stacjonowały wojska Federacji Rosyjskiej. 
Na kolejnych spotkaniach roboczych wypracowywano wnioski pod adresem Rządu i Parla-
mentu, zgłaszając zarazem problemy wynikające z przejmowania mienia. 

Działania te były zgodne z ustawą O zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu 
Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej i  Strategicznym programem rządowym 
pn. Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej.  

Dopiero we wrześniu 1993 r. ostatni żołnierze wojsk Federacji Rosyjskiej opuścili 
Legnicę. Opóźnienie zostało spowodowane tym, że tutaj właśnie mieściło się Dowództwo 
Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Pomimo upływu lat jeszcze dzisiaj trwają prace 
związane z regulacjami prawnymi nieruchomości. Wojska rosyjskie na powierzchni 17 km2 
posiadały ponad 1200 obiektów.  

Skarb państwa przejął łącznie 1203 obiekty, w tym 482 budynki mieszkalne i 721 
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obiektów niemieszkalnych, a następnie przekazał Gminie Legnica 367 budynków 
mieszkalnych i 437 obiektów niemieszkalnych. 

W związku z powyższym Legnica stanęła przed wielkim wyzwaniem związanym 
z zagospodarowaniem odzyskanego mienia. Było to zadanie pionierskie, ponieważ 
wcześniej żaden z samorządów nie miał do czynienia z problemem tego typu i na taką skalę. 
Brak było również unormowań prawnych w tym zakresie. 

Przejęte obiekty były zdewastowane, a teren lotniska skażony i niebezpieczny ze 
względu na znajdujące się na nim materiały wybuchowe. 

Zasadniczym celem, jaki postawiły sobie władze Legnicy, było ratowanie starej, często 
zabytkowej zabudowy, a w szczególności reprezentacyjnych budynków, które mogłyby 
służyć jako obiekty użyteczności publicznej. Ogromnym problemem było powstrzymanie pro-
cesu degradacji środowiska naturalnego (0,5 mln m3 zanieczyszczonego gruntu, zwłaszcza 
na lotnisku, gdzie przez 4 lata czerpano paliwo). 

Zarząd Miasta wskazał grupy odbiorców, do których głównie skierowany został projekt 
pn. „Zagospodarowanie mienia po wojskach Federacji Rosyjskiej”. Były to: 
 osoby oczekujące na własne mieszkanie, 
 przedsiębiorcy poszukujący obiektów na siedziby swoich firm, jak i frontu robót oraz zbytu 

na towary i usługi, 
 instytucje kultury, oświaty, służby zdrowia i sportu, oczekujące na własne siedziby oraz 

obiekty do prowadzenia działalności statutowej, 
 bezrobotni oczekujący na utworzenie nowych miejsc pracy. 

Od 1995 r. Legnica brała udział w projekcie pn.: „Tworzenie centrów konwersji dla 
efektywnego rozprzestrzeniania się i zastosowań know-how oraz ekspertyz demilitaryzacji – 
DEMKON” utworzonym dla miast, w których znajdowały się radzieckie bazy wojskowe. 
Realizacja projektu objęła spotkania robocze przedstawicieli 5 miast europejskich, na których 
uczestnicy wymieniali się informacjami dotyczącymi stanu technicznego baz wojskowych 
i planami ich zagospodarowania oraz doświadczeniami w rozwiązywaniu konkretnych 
problemów. 

W związku z ogromną kosztochłonnością zadania, jakie gmina Legnica wzięła na 
swoje barki, władze miasta podjęły działania zmierzające do uzyskania zewnętrznych źródeł 
finansowania procesu zagospodarowania mienia. 

Większość prac rozbiórkowych (128 obiektów) przeprowadzono w zamian za 
odzyskiwanie materiałów budowlanych. Z budżetu miasta przeznaczono środki na kredyty 
dla osób, które podjęły się remontu mieszkań i części wspólnych budynków na własny koszt. 
Na remont dawnej Akademii Rycerskiej (ryc. 1) uzyskano środki z Funduszu Współpracy 
Polsko-Niemieckiej dzięki poparciu niemieckiego miasta partnerskiego Wuppertal. Z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano środki na ratowanie 
zdegradowanego środowiska, w tym na utylizację paliwa zalegającego na lotnisku. Uzyskano 
również środki finansowe z Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, od Generalnego 
Konserwatora Zabytków oraz ze Strategicznego programu rządowego. Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa remontuje i adaptuje do swoich potrzeb obiekty w tzw. Czerwonych 
koszarach dzięki środkom z budżetu państwa. 
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Ryc. 1. Urząd Miasta Legnicy – stan obecny 

Źródło: Urząd Miasta Legnicy 
 

Po blisko siedemnastu latach zagospodarowano 97% obiektów, w tym budynki 
mieszkalne i niemieszkalne. 

Budynki mieszkalne. Zagospodarowanie przejętych na rzecz gminy Legnica 367 
budynków mieszkalnych (2984 mieszkania) przedstawia się następująco:  
a) 20 budynków (766 lokali) przeznaczono na mieszkania komunalne, 
b) 8 budynków (40 lokali) przeznaczono na mieszkania rotacyjne i zastępcze, 
c) 205 budynków (1022 mieszkania) przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu. 

Wszystkie zostały sprzedane. W tej grupie znalazło się 8 budynków typu Leningrad, które 
zostały sprzedane tzw. małym spółdzielniom mieszkaniowym. 

d) 128 budynków (975 mieszkań) przeznaczono na tzw. remont własny wykonywany na 
koszt przyszłych najemców, 

e) 2 budynki (18 lokali) przeznaczono na cele niemieszkalne, tj. na potrzeby klubu sporto-
wego, 

f) 2 budynki (150 mieszkań) wniesiono aportem do Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego, 

g) 2 budynki (13 mieszkań) z uwagi na katastrofalny stan techniczny oraz lokalizację 
niezgodną z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczono 
do rozbiórki. Prace rozbiórkowe wykonano w zamian za odzysk materiałów. 

W latach 1993-2005 gmina Legnica finansowała remont 30 budynków mieszkalnych, 
w tym 2 typu Leningrad oraz 2 obiektów koszarowych zaadaptowanych na cele mieszkalne 
i uzyskała łącznie 973 mieszkania komunalne. Wydatki na ten cel wyniosły 10 885 000 zł. 
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Obiekty niemieszkalne. Spośród przejętych 437 obiektów niemieszkalnych: 
a) 12 obiektów sprzedano na cele mieszkalne, przewidując uzyskanie 439 mieszkań, 
b) 2 obiekty koszarowe zaadaptowano na mieszkania komunalne, uzyskując 149 mieszkań, 
c) 8 obiektów wyremontowano, w tym m.in. na potrzeby opieki społecznej, ochrony zdrowia, 

oświaty, 
d) 10 obiektów wniesiono aportem do TBS z siedzibą w Kamiennej Górze.  

Działania w zakresie zagospodarowania przejętego mienia pozwoliły na odzyskanie 
dawnej świetności przez dzielnicę Tarninów, gdzie nowi właściciele ze szczególną dbałością 
odremontowali secesyjne wille. Po latach rezydencja gen. Dubynina i otaczający ją ogród 
znów cieszą pięknym wyglądem jako restauracja i hotel.  

Miasto może ponownie pochwalić się pięknymi obiektami użyteczności publicznej, 
zlokalizowanymi głównie w centrum i na Tarninowie, w których znalazły siedzibę: Sąd Okrę-
gowy, Bank Śląski, ZUS, Urząd Kontroli Skarbowej, Diecezja Kościoła Rzymsko-Katolic-
kiego, Wyższe Seminarium Duchowne i Fakultet Papieski. Dla emerytów i rencistów 
wyremontowano obiekty z przeznaczeniem na Dom Dziennego Pobytu, Dom Pomocy 
Społecznej dla Dorosłych oraz Dom Księży Emerytów. 

Szacuje się, że w zagospodarowanych obiektach utworzono ok. 2000 miejsc pracy, 
w tym 1100 na terenie lotniska w Legnicy. 

Modernizacja dróg i obiektów mostowych. Inwestycje w zakresie remontów 
i modernizacji dróg i obiektów mostowych prowadzono w latach 1995-1997 oraz w 2000 r. 
i 2002-2006 r., wydatkując na ten cel ponad 7 559 040 zł. 

Przeprowadzone inwestycje pozwoliły na zagospodarowanie przejętych obiektów oraz 
włączenie do układu komunikacyjnego miasta dróg obsługujących tereny po wojskach 
Federacji Rosyjskiej. 

W dzielnicy Tarninów, w obrębie tzw. Kwadratu, realizowano w latach 2004-2005 prace 
na ul. Grabskiego, głównej osi komunikacyjnej dzielnicy, na łączną kwotę 510 000 zł, następ-
nie w 2006 r. wykonano modernizację ul. Grabskiego, której koszt wynosił 2 294 839,86 zł 
przy znacznym wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
w wysokości 1 721 129,90 zł. 

Porządkowanie infrastruktury podziemnej i urządzeń technicznych. W ramach 
działań rewitalizacyjnych na odzyskanych terenach w latach 1995-2004 przeprowadzono 
również: 
a) modernizację kotłowni i budowę węzłów cieplnych,  
b) remonty i budowę oświetlenia ulicznego, 
c) uzbrojenie terenów (przepusty pod torami dla przeprowadzenia rurociągu, „uciepłownie-

nie” terenów tzw. Kompleksów oraz Kwadratu, modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej 
na terenie Kwadratu i Tarninowa),  

d) rekultywację terenu na lotnisku (usunięcie odpadów, oczyszczenie cieku wodnego 
Kopanina, zakup i zamontowanie separatora oraz przeprowadzenie prac geologicznych, 
monitoring wód podziemnych, rekultywację środowiska gruntowo-wodnego). 

Prace planistyczne. W latach 1993-2005 samorząd podjął również prace związane 
z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, planów operacyjnych oraz 
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opracowań ekofizjograficznych dla terenów przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej 
wydatkując na ten cel kwotę 1 239 000 zł. 

Zewnętrzne źródła finansowania działań rewitalizacyjnych. Na zagospodarowanie 
mienia przejętego po wojskach Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2006 Gmina Legnica 
uzyskała zewnętrzne środki finansowe z różnych źródeł: 
1) 8 838 400 zł – z budżetu państwa (Strategiczny program rządowy), 
2) 6 000 300 zł – z budżetu państwa (dotacja celowa), 
3) 555 000 zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
4) 457 000 zł – z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
5) 3 000 000 zł – z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
6) 1 250 000 zł – darowizny z KGHM Polska Miedź SA oraz  firm: Dohle i ARAL, 
7) 507 800 zł – współfinansowanie inicjatywy lokalnej przez Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową w Legnicy, 
8) 1 721 129 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Ogółem na zagospodarowanie mienia w latach 1991-2006 wydatkowano środki 
w wysokości 72 988 700 zł, w tym środki własne w wysokości 50 658 700 zł oraz środki 
zewnętrzne w wysokości 22 330 000 zł. 

Dochody ze sprzedaży mienia. Dochody ze sprzedaży nieruchomości przejętych 
od wojsk Federacji Rosyjskiej wyniosły ok. 45 076 800 zł, w tym: 
 15 998 600 zł – za nieruchomości mieszkalne, 
 15 883 700 zł – za nieruchomości niemieszkalne, 
 13 194 500 zł – za grunty niezabudowane. 

Towarzystwo budownictwa społecznego. Uwzględniając potrzeby mieszkańców 
w zakresie mieszkań na wynajem, w 2003 r. Gmina Legnica podjęła decyzję o prowadzeniu 
budownictwa mieszkaniowego w formule budownictwa społecznego. W dniu 27.10.2003 r. 
Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy Legnica do TBS Sp. z o.o. w Kamien-
nej Górze i wniesieniu wkładu w wysokości 50 000 tys. zł. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczaj-
nego Zgromadzenia Wspólników z 2004 r. Gmina objęła 100 udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym TBS po 500 zł każdy. W dniu 6 stycznia 2005 r. zostało zawarte 
porozumienie między Gminą Legnica a TBS, określające m.in. przewidziane do realizacji 
zadania inwestycyjne, polegające głównie na adaptacji istniejących obiektów na budynki 
mieszkalne wielorodzinne, w tym: 
 adaptację 2 budynków typu Leningrad – 150 mieszkań,  
 adaptację na cele mieszkaniowe budynku poszpitalnego wraz z dobudową budynku 

mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego – 44 mieszkania, 
 adaptację 5 koszarowców po wojskach rosyjskich na cele mieszkalne przy ul. Złotoryjskiej 

– 269 mieszkań, 
 budowę projektowanych od podstaw 5 budynków wielorodzinnych – 256 mieszkań.        
Ogółem porozumienie zakłada przekazanie do użytku w Legnicy przez TBS 719 mieszkań 
na wynajem. 

Obiekty przekazane do użytku:  
 ul. Złotoryjska – 2 budynki – 150 mieszkań dwupokojowych o pow. 50 m2, przekazane 
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w lutym 2006 r.; wartość inwestycji wyniosła 12 622 008 zł, w tym udział Gminy 24,46% 
(z aportem);       

 ul. Daszyńskiego – 2 budynki (poszpitalny i dobudowany) – ogółem 44 mieszkania o po-
wierzchni 25-68 m2, przekazane w lipcu 2007; wartość inwestycji wyniosła 4 549 900 zł, 
w tym udział Gminy 34,90% (z aportem).     

Ogółem w latach 2004-2007 przekazano do użytku 194 mieszkania. 
Obiekty w trakcie realizacji: 

 ul. Złotoryjska, budynki B, C, D – adaptacja trzech koszarowców na cele mieszkalne – 
151 mieszkań o różnej powierzchni. Wartość inwestycji 19 358 300 zł, w tym udział Gminy 
23,36% (z aportem).     

 ul. Złotoryjska, budynek E – koszarowiec adaptowany na cele mieszkalne – 56 mieszkań 
o różnej powierzchni. Wartość inwestycji 8 543 400 zł, w tym udział Gminy 24,21% 
(z aportem).  

Ogółem do czerwca 2010 r. – oddanych zostało kolejnych 207 mieszkań. 
Obecnie Legnica, wcześniej zaniedbane i podzielone murami miasto, rozkwita. Dzięki 

wieloletnim wysiłkom legniczan staje się na powrót piękna i atrakcyjna dla mieszkańców, 
turystów i inwestorów, zajmując należne jej miejsce wśród miast dolnośląskich. 
 
 

LEGNICA'S EXPERIENCE IN THE REVITALIZATION OF THE FORMER RUSSIAN 
FEDERATION ARMY LANDS 

 
Abstract. Early in the 1990's, the Russian Army started to withdraw from their bases in 

Poland. Legnica, the town which was the site of the Russian Northern Army Group HQ, faced 
a great challenge associated with the management of the regained properties. It was 
a pioneering task, because no local government had to deal with such problems or on that 
scale before.  

The activities of the Legnica's municipality were primarily intended to stop the fast 
degradation of facilities since the majority of buildings were old historical structures, as well 
as counteract natural environment degradation.  

Owing to the huge costs of land and building revitalization, the municipality obtained 
support from external sources of financing, e.g. the Polish-German Co-operation Fund, the 
National Environmental Protection and Water Economy Fund, the Housing and Urban 
Development Agency subsidies, or the European Regional Development Fund. In total, 
72,988,700 Polish zlotys, including 50,658,700 from own resources and 22,330,000 from 
external funds, were spent for property development in 1991-2006.  

The Legnica Projects called the "Development of the Property Left by the Russian 
Federation Army" and the "Creation of Conversion Centres for Effective Know-How and 
DEMKON Expert Opinion Dissemination and Application," designed for the towns in which 
the former Russian bases were located, were completed with success. Legnica became 
a beautiful and attractive town for its residents, tourists and investors, occupying a well-
deserved place among the Lower Silesian towns. 

Key words: property after the Sowiet Army Units, pioneering job, funding, planning 
process 
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