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1) Założenia programu rządowego dla terenów poprzemysłowych, Warsza-
wa 2003

Jednym z ważnych, przełomowych zjawisk kończących dwu-
stuletnią epokę przemysłową w  Europie było przekroczenie 
granicy dzielącej rozwój ekstensywny–ilościowy od rozwoju 
intensywnego–jakościowego. Dzięki rozwiniętej infrastruk-
turze, nowym technologiom, lepszej organizacji, globalnemu 
podziałowi pracy zbędne stały się zarówno rozległe obsza-
ry rolne, jak i położone w miastach wielkie obiekty i tereny 
przemysłowe. Dodatkowo, rosnące wymagania dotyczące 
ograniczania negatywnego wpływu produkcji na środowi-
sko wymogło na przemyśle opuszczanie dotychczasowych 
lokalizacji. Towarzysząca przemysłowi infrastruktura tech-
niczna — transportowa czy energetyczna a także infrastruk-
tura mieszkaniowa i społeczna — osiedla pracownicze, przy-
fabryczne szkoły, domy kultury i kluby sportowe stały się 
zbędne lub utraciły hojnych przemysłowych sponsorów.

Tereny poprzemysłowe — skala i skutki zjawiska

Zjawisko opuszczania dotychczasowych lokalizacji przez 
przemysł wystąpiło w całej Europie w różnym czasie i z róż-
nym natężeniem, wszędzie jednak miało charakter masowy 
i intensywny. Zagospodarowanie terenów i obiektów poprze-
mysłowych jest zatem problemem powszechnym. W Polsce 
około 60% miast posiada niewykorzystane tereny i obiekty 
przemysłowe [1]. Powierzchnię terenów, na których wystą-
piła przemysłowa degradacja szacuje się na 8000 km² w tym 
około 1400 km² w stopniu dużym lub bardzo dużym.1) 

Problem opuszczonych terenów i obiektów poprzemysłowych 
nie dotyczy wyłącznie wielkich okręgów czy miast przemy-
słowych, jak Zagłębie Ruhry czy Aglomeracja Górnoślą-
ska, Łódź czy Manchester, lecz także miast nie kojarzonych 
z przemysłem, takich jak Kraków czy Warszawa oraz wielu 
miast małych i średnich. Miasta małe dysponujące mniej-
szym potencjałem mają też mniejsze możliwości przekształ-
cenia obiektów poprzemysłowych. Obszary te doświadczają 
zjawisk kryzysowych związanych z dezindustrializacją sil-
niej niż obszary metropolitalne. Jednym z nich jest wyludnia-
nie się miast także ze względu na utratę miejsc pracy w prze-
myśle oraz towarzyszących mu usługach i emigracja młodych 
ludzi do wielkich metropolii. Powoduje to, że równolegle 
z wyludnianiem się tych terenów następuje nadmierny roz-
rost obszarów metropolitalnych i zanik tak zwanego miasta 
zwartego (compact city).

Badania nad przekształcaniem terenów i obiektów po-

przemysłowych

Istotny wpływ dezindustrializacji na funkcjonowanie miast 
sprawił, że ponowne zagospodarowanie terenów i obiektów 
poprzemysłowych stało się wielkim wyzwaniem dla władz 
miejskich, regionalnych, a przez swoją masowość, ryzyko 
środowiskowe i społeczne także rządów państw uprzemy-
słowionych. Jedno z zasadniczych pytań, jakie zadawano 
brzmiało: czy obiekty i tereny poprzemysłowe należy widzieć 
jako uciążliwy i trudny do pozbycia się balast minionej epoki 
industrialnej czy też jako użyteczny teraz i w przyszłości za-
sób? Odpowiedzi na to pytanie dochodzące z różnych miejsc 
w Europie były różne. Mieliśmy więc przypadki całkowitej li-
kwidacji pozostałości przemysłu z jednej strony i spontanicz-
nej zmiany sposobu ich użytkowania z drugiej. Jeden i drugi 
sposób często nosił znamiona działania pochopnego przyno-
szącego wprawdzie szybki ale krótkotrwały profit a czasami
powodującego niekorzystne, nieodwracalne zmiany. Jedno-
cześnie jednak zapoczątkowano szeroką dyskusję oraz bada-
nia naukowe w zakresie historii kultury materialnej, ekologii, 
prawa, inżynierii środowiska, zarządzania i ekonomii, urba-
nistyki i architektury. Rozpoczęto eksperymenty, cierpliwe 
sprawdzanie nowych narzędzi i metod prawnych, technicz-
nych, organizacyjnych, finansowych prowadzących do zna-
lezienia optymalnych sposobów użytkowania niepotrzebnych 
już przemysłowi nieruchomości.

Badania i oparta na nich praktyka przekształceń w różnych 
okresach dotyczyły innych zagadnień. W Polsce do około 
1990 roku obserwowano wzrost powierzchni terenów zajmo-
wanych na cele produkcyjne. Przedmiotem badań były głów-
nie tereny pogórnicze, którym, po zakończeniu eksploatacji, 
należało przywrócić ekonomiczną użyteczność albo przy-
najmniej zniwelować ich szkodliwe oddziaływanie na otocze-
nie (rekultywacja). 

W ostatniej dekadzie XX wieku zaobserwowaliśmy masowe 
opuszczanie i porzucanie terenów i obiektów poprzemysło-
wych. Ich przekształcenia miały charakter spontaniczny, cha-
otyczny. Organizowały je przedsiębiorstwa, mając jedyny cel: 
korzyść ekonomiczną — zwykle doraźną a czasem o znamio-
nach spekulacji (rys.1). 

W tym samym okresie prowadzono jednak intensywne ba-
dania naukowe w różnych dziedzinach i dyscyplinach, takich 
jak: prawo, historia kultury materialnej, geografia, socjolo-
gia, ekonomia, inżynieria środowiska, inżynieria budowlana, 
architektura, urbanistyka i planowanie przestrzenne. Można 
więc mówić o kształtowaniu się teorii przekształceń terenów 
i obiektów poprzemysłowych, która określiła przyczyny ich 
powstawania, opisała ich rozmieszczenie i rodzaje, określiła 
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relacje między nimi a otoczeniem, zbudowała metody okre-
ślania możliwości ich przekształceń (rys.2) itd. to zaś stało się 
podstawą do zbudowania narzędzi praktycznych: odpowied-
nich struktur organizacyjnych, regulacji prawnych, procedur, 
realizacji projektów modelowych [3]. 

Po roku 2000 posługując się narzędziami teoretycznymi 
i praktycznymi można było przystąpić do szerokiej realiza-
cji projektów przekształceń. Są to już przekształcenia zu-
pełnie inne niż w poprzednich dwóch okresach. Ich przed-
miotem stały się nie tylko same obiekty poprodukcyjne lecz 
także powojskowe, pokolejowe i inne, w których stosowano 
różne technologie o charakterze przemysłowym. Podmio-
tem przekształceń obok przedsiębiorstw przemysłowych 
stały się samorządy gminne, przedsiębiorstwa developer-
skie, uczelnie wyższe, osoby prywatne. Zmienił się też cel 
przekształceń. Obok celów wyraźnie ekonomicznych, które 
są przecież statutowymi celami przedsiębiorstw komercyj-
nych pojawiły się cele kulturowe czy ekologiczne wpisują-
ce się w cel generalny przekształceń jakim jest wytworze-
nie zrównoważonych relacji z otoczeniem, naruszonych czy 
wręcz zerwanych przez likwidację zakładu przemysłowe-
go. Dotychczasowe przekształcenia spontaniczne zostały 
zastąpione przez działania planowe, zgodne z obowiązują-

Rys. 1. Zdegradowane obiekty poprzemysłowe wystawione 
na sprzedaż.[Fot. Autor]

Rys. 2. Schemat procesu przekształceń terenów poprzemysło-
wych [2]
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cych prawem, umieszczone w dokumentach strategicznych, 
wpisane w system planowania przestrzennego, często ujęte 
w różnorodne programy realizowane na poziomie lokalnym 
(np. programy rewitalizacji obszarów miejskich) lub regio-
nalnym, a także krajowym (Rządowy program dla terenów 

poprzemysłowych).

W tym okresie rozpoczęto też kształcenie kadry odpowiednio 
do takich działań przygotowanej. Edukacja prowadzona na 
różnych kierunkach studiów nakierowana była (i jest nadal) 
na przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności różnych 
specjalistów w zakresie:
–  oceny wartości technicznej, użytkowej i ideowej (historycz-

nej, estetycznej, znaczeniowej) przekształcanych obiektów,
–  rozpoznanie szans i możliwości zagospodarowania terenu 

i obiektu,
–  dobór optymalnego sposobu użytkowania,
–  metod i technologii inżynierskich i konserwatorskich,
–  finansowania przekształceń.

Kierunki przekształceń terenów i obiektów poprzemy-

słowych

Działania podejmowane w celu rozwiązywania problemów 
terenów i obiektów poprzemysłowych można zgrupować 
w trzech głównych kierunkach:
–  ochrona dziedzictwa kulturowego związanego z przemy-

słem,
–  poprawa warunków środowiskowych, kształtowanie krajo-

brazu i użytkowania ziemi,
–  zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych 

dla celów gospodarczych.

Prowadzone w różnych krajach uprzemysłowionych działania 
przybrały różne formy: od pojedynczych małych prywatnych 
projektów, takich jak przekształcenie starej lampiarni górni-
czej na mieszkanie („Bolko Loft”) w Bytomiu do skompliko-
wanych programów regionalnych zawierających zróżnicowa-
ne działania, jak Międzynarodowe Wystawy Budownictwa 
w Niemczech (IBA Emscher Park 1989–99, IBA Fuerst–Pu-
eckler–Land 2000–2010). Działania te wykazały, że tereny 
i obiekty poprzemysłowe należy traktować jako zasób, który 
może przybierać różnorakie wartości: czysto utylitarne, hi-
storyczne, estetyczne czy znaczeniowe. Decyzje o tym jak 
i kiedy ten zasób wykorzystać zależy od wartościowania, 
od tego czy możemy określić dla jakich potrzeb możemy go 
wykorzystać i jakimi środkami możemy dysponować aby go 
udostępnić. 

Lokując nowe, atrakcyjne funkcje w opuszczonych przez 
przemysł obiektach położonych zwykle w obszarach śród-
miejskich osiągamy kilka celów: poprzez zachowanie i wy-
eksponowanie wartości historycznych, estetycznych czy 
emocjonalnych sprzyjamy utrzymaniu silniejszej tożsamości 
lokalnej mającej znaczenie przy podejmowaniu przez ludzi 
decyzji o opuszczeniu bądź nie własnego miasta. Pojawia się 
również szansa poprawy wizerunku danego miasta ważnego 
dla prowadzenia marketingu urbanistycznego. Zagospodaro-
wane na różne cele — również mieszkaniowe — obiekty te 
poprawiają strukturę miasta, jego zwartość, funkcjonalność, 
sprawność. 

Wszystkie te przyczyny sprawiły, że przekształcenie tych 
obszarów w taki sposób aby na nowo stały się wartościowy-
mi częściami miast stało się pilnym i ważnym zadaniem sa-
morządów miast, a patrząc szerzej jednym z istotnych części 
państwowej i regionalnej polityki rozwoju społecznego, eko-
nomicznego i przestrzennego. Niektóre samorządy zaczęły 
samodzielne próby przekształcenia zdegradowanych obsza-
rów poprzemysłowych. Trzeba tu wspomnieć o pierwszych 
działaniach Krakowa zmierzających do przekształcenia te-
renów po zakładach Solvay a także planach przekształcenia 
opuszczonych terenów stoczni Gdańskiej. W pierwszej po-
łowie lat dziewięćdziesiątych próby podjęły Warszawa, Ka-
towice, Łódź, Bielsko–Biała. Prowadzi się też w dużej skali 
działania o charakterze rekultywacyjnym na terenach pogór-
niczych np. w okolicach Tarnobrzega, Turoszowa, Bełcha-
towa, Konina i na Górnym Śląsku. Rząd wypracował kilka 
propozycji prawnej regulacji rewitalizacji zdegradowanych 
obszarów miejskich wprowadzając pojęcie „obszarów wyma-
gających rehabilitacji” do planowania miejscowego (Ustawa 
o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r.), przygotowu-
jąc założenia do ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich 
a także rządowego programu dla obszarów poprzemysło-
wych. Celem opracowania tych dokumentów było przede 
wszystkim rozwiązanie zagadnień organizowania i finanso-
wania przekształceń. 

Spośród wielu innych, czasem spektakularnych (jak Mu-
zeum Powstania Warszawskiego w zajezdni tramwajowej czy 
centrum kultury„Fabryka Trzciny” w zakładach mięsnych 
w Warszawie) projektów warto wspomnieć o tych, których 
opracowanie i/lub realizacja pozwoliła sprawdzić nowe po-
dejścia, procedury, źródła finansowania, a ich skala, poło-
żenie, popularyzacja oraz oddziaływanie na inne podobne 
przedsięwzięcia pozwala określić je jako „projekty flagowe”
w skali kraju: 
● Chorzów — Katowice — Siemianowice: Wojewódzki Park 
Kultury i Wypoczynku ze Stadionem Śląskim; jedna z pierw-
szych (1952–1962) realizacji w świecie polegających na prze-
kształceniu zdegradowanego terenu w tej skali (600 ha) i na 
tak wiele zróżnicowanych funkcji,
● Bielsko–Biała: przekształcenie i włączenie do śródmieścia 
większości opuszczonych zakładów włókienniczych i maszy-
nowych; przekształceń dokonano w krótkim czasie (około 
10 lat) posługując się „miękkimi” środkami — Biuro Roz-
woju Miasta przygotowało wiele koncepcji zagospodarowa-
nia opuszczonych zakładów — ich właściciele i inwestorzy 
często zmieniali pod wpływem tych pomysłów własne wizje 
przekształceń dzięki czemu uniknięto lokowania tam nieko-
rzystnych dla śródmieścia funkcji (rys.3), 
● Łódź: adaptacja zakładów Poznańskiego na centrum han-
dlowe, rozrywkowe i hotelowo–konferencyjne „Manufak-
tura” (rys.4); cele komercyjne połączono z dążeniem do za-
chowania wartościowej, zabytkowej substancji budowlanej; 
podobne walory ma projekt przekształcenia wielkiej przę-
dzalni Scheiblera na cele mieszkaniowe (lofty), 
● Kraków: rewitalizacja dzielnicy Zabłocie; odpowiednio 
i systematycznie przygotowano studia i analizy a następnie 
opracowano równolegle program rewitalizacji i miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, co umożliwia podje-
cie systematycznych działań [4],



Problemy Ekologii, vol. 12 , nr 2, marzec–kwiecień 2008 79

● Gdańsk: koncepcja „Młodego Miasta” na obszarze opusz-
czonych terenów Stoczni Gdańskiej; przedstawione dotych-
czas koncepcje unikają prostego „ekonomicznego wyko-
rzystania” terenów lecz próbują kształtować dalszy ciąg 
pełnowartościowej tkanki miejskiej z przestrzeniami publicz-
nymi, obsługą komunikacyjną, zielenią miejską itd., prezen-
tując podejście integralne i zrównoważone,
● Katowice: budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego 
w zlikwidowanej kopalni „Katowice”; ten projekt pokazuje 
znaczenie wartości niematerialnych — ideowych; muzeum 
miało już wyznaczoną lokalizację w zupełnie innym miejscu, 
była opracowana także jego koncepcja architektoniczna, jed-
nak ze względów symbolicznych przeniesiono lokalizację na 
miejsce kopalni planując wykorzystanie części jej zabytko-
wych obiektów,
● Bełchatów: zagospodarowanie składowiska nadkładu na 
cele sportowe i energetyczne (farma wiatrowa); długofalowe 
działania polegające na obmyślaniu przyszłego użytkowania 
składowiska już w momencie rozpoczęcia eksploatacji po-
zwoliły odpowiednio hałdę „Góra Kamieńsk” formować, za-
lesiać, wyposażyć w infrastrukturę i zagospodarować.

Dalsze perspektywy

Około 20 lat temu sformułowano tezę o konieczności równo-

czesnego istnienia zasadniczych uwarunkowań, umożliwiają-

cych prowadzenie przekształceń terenów i obiektów poprze-

mysłowych [2].

▪  Musi istnieć powszechna, wysoka świadomość społeczna 

w zakresie kształtowania przestrzeni. Wyraża się ona wolą 

życia w lepszym otoczeniu, zdrowszym środowisku, pięk-

niejszym krajobrazie. Ludzie wiedzą i widzą, że sposo-

bem osiągania lepszych warunków życia nie jest rabunko-

wa gospodarka (bezwarunkowy wzrost ekonomiczny) albo 

opuszczanie „zużytej” przestrzeni i ekspansja na inne nie 

zniszczone jeszcze tereny, lecz przekształcanie obszarów 

dotychczas zajmowanych i przeznaczanie ich na inne cele. 

Jesteśmy powołani do stworzenia podstaw kultury „trans-

formacji” w przeciwieństwie do kultury „ekspansji”.

▪  Nauka i technologia powinny wytwarzać narzędzia prze-

kształceń, umożliwiające rozwiązywanie problemów tech-

nicznych, organizacyjnych, społecznych.

▪  Gospodarka jest w stanie dostarczyć niezbędnych tech-

nicznych, organizacyjnych i finansowych środków na prze-

kształcenia oraz generuje popyt na nowe inwestycje.

▪  Niezbędne jest istnienie sił społecznych tworzących z ini-

cjatywy oddolnej i odgórnej prawo i struktury do osiągnię-

cia zaplanowanych celów.

Dzisiaj, w 2007 roku możemy stwierdzić, ze w Polsce warun-

ki takie istnieją. Potwierdzeniem ad hoc prawdziwości tego 

zdania jest fakt, że w niniejszym tekście w zasadzie nie przy-

wołuje się zagranicznych przykładów dla zilustrowania tema-

tu. Jeszcze kilka lat temu byłoby to znacznie trudniejsze. To 

optymistyczne stwierdzenie nie powinno przesłaniać wielu 

problemów i trudności. Jak wspomniano wyżej powodzenie 

procesu przekształceń w znacznej mierze zależy od wielko-

ści i położenia miasta oraz stanu jego gospodarki, w którym 

proces zachodzi. Prowadzenie przekształceń w obszarach 

kryzysowych jest trudne gdyż energia ludzi i środki finanso-

we są przeznaczane na przeżycie a nie na intensywny rozwój. 

W takiej sytuacji ważne staje się pragmatyczne podejście do 

przekształceń, cierpliwe budowanie grup interesu publicz-

nego i prywatnego, kształtowanie sprzyjającej przekształ-

ceniom atmosfery, montowanie narzędzi organizacyjnych 

i finansowych. Brakuje często świadomości władz, zaintere-

sowania społeczności lokalnej, kadry zdolnej do prowadze-

nia działań i wreszcie pieniędzy. Dlatego ważne jest prowa-

dzenie badań naukowych i wdrażanie oraz popularyzacja ich 

wyników. Stają się one użytecznym wsparciem dla władz lo-

kalnych, właścicieli nieruchomości poprzemysłowych, urba-

nistów i architektów w procesie oceny wartości technicznej, 

użytkowej i ideowej obiektów, rozpoznania szans i możli-

wości ich zagospodarowania, doboru optymalnego sposobu 

użytkowania, zastosowania realizacyjnych metod i technolo-

gii budowlanych. 

Problemy obszarów poprzemysłowych nie ograniczają się do 

obiektów bezpośrednio służących produkcji przemysłowej 

ale obejmują także te, bez których przemysł nie mógłby funk-

cjonować, które bez przemysłu nie mogłyby się w naszej cy-

wilizacji pojawić. Osiedla pracownicze, infrastruktura 

Rys.4. Łódź. Centrum handlowo–rozrywkowe „Manufaktura” 

w starych zakładach tekstylnych Poznańskiego [Fot. Autor]

Rys.3. Bielsko–Biała. Stara fabryka adaptowana na klub mu-

zyczny [Fot. Autor]
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społeczna, obiekty usługowe i techniczne to wytwory epo-

ki przemysłowej, które w pełni wykształciły się w pierwszej 

połowie XX wieku. Takie wieloaspektowe i integralne podej-

ście do dziedzictwa przemysłowego wydaje się być jedynym 
możliwym. Związki wytwarzane przez kulturę przemysłową 
pomiędzy obiektami i terenami produkcyjnymi, mieszkal-
nymi, usługowymi a także terenami otwartymi stanowiący-
mi system społeczno–teczniczno–przyrodniczy muszą być 
oczywiście u progu epoki postindustrialnej redefiniowane.
Zawsze jednak w polu widzenia powinny pozostawać wszyst-
kie elementy i relacje tego systemu. Być może doświadczenia 
z projektów prowadzonych w celu ponownego wykorzysta-
nia dziedzictwa poprzemysłowego dadzą nam również wska-
zówki jak zagospodarowywać przestrzeń, jak projektować 
obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe aby łatwiej było je 
przekształcać dla pojawiających się w przyszłości nieznanych 
jeszcze potrzeb.
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Problem

W miarę, jak rewitalizacja coraz mocniej oddziałuje na miej-
ską rzeczywistość bardziej widoczne stają się problemy wy-
nikające ze słabości strategii i braków w instrumentarium 
sterowania tym procesem. Prowadzenie projektów rewitali-
zacji bez odpowiedniej podbudowy strategicznej i struktural-
nych analiz w skali miejskiej i metropolitalnej grozi marno-
trawstwem kapitału kulturowego i potencjału rozwojowego 
miasta. W ostatnich latach, problem ten dotyczy w szczegól-
ności wielu przypadków inwestowania na terenach dotknię-
tych zjawiskami degradacji wywołanej utratą funkcji prze-
mysłowych. Jego rozwiązanie może korzystnie wpłynąć na 
ład przestrzenny w naszych miastach.

Istnieje wiele argumentów przemawiających za postawieniem 
hipotezy, że w miastach „Starej Unii” rewitalizacja jest za-
zwyczaj okazją do porządkowania miejskiej struktury prze-
strzennej wg scenariusza o cechach strategii urbanistycznej. 
Poszczególne przedsięwzięcia składają się na projekt miejski 
podporządkowany czytelnej idei, która nosi również znamio-
na kompozycji urbanistycznej. Rzecz w tym, aby takie myśle-
nie dotarło tam, gdzie są podejmowane decyzje o znaczeniu 
strategicznym dla polskich miast.

W polskich miastach programy i projekty rewitalizacji powo-
li, ale coraz wyraźniej zaznaczają swą obecność. Wpływają 
na obraz przestrzeni urbanistycznej, budują nowy wizerunek 
miasta, a w konsekwencji będą zapewne oddziaływać na ja-

kość życia miejskiego. Instytucje zainteresowane rewitaliza-
cją urbanistyczną gromadzą i porządkują zbiory przykładów 
dobrej praktyki i dokonań samorządów lokalnych a także 
konsekwencje negatywnych skutków, jakie w sferze rewita-
lizacji ujawnia słabość polityki przestrzennej państwa wobec 
miast. Wciąż jednak brakuje opracowań, które na podstawie 
szczegółowych analiz porównawczych przedstawiałyby syn-
tezę uwzględniającą również strukturalne aspekty wdrażania 
programów rewitalizacji i odpowiadających im projektów.

Wybierając jako temat wypowiedzi potencjalne związki po-
między rewitalizacją terenów poprzemysłowych a porząd-
kowaniem struktury przestrzennej miasta podejmuję, po raz 
kolejny, próbę zainteresowania urbanistów i ich partnerów 
procesem podejmowania decyzji dotyczących rewitalizacji 
ich wpływem na logikę strukturalną formy miejskiej (rys. 
1). W sensie metodologicznym jest to przypomnienie postu-
latu, aby w procesie planistycznym poprzedzającym działa-
nia w sferze rewitalizacji w sposób bardziej wymierny niż 
dotychczas kojarzyć perspektywę strategiczną i struktural-

ną1). Wynika to z założenia, że logika operacji urbanistycz-
nych uporządkowanych w myśl pewnej strategii powinna być 
spójna z logiką formy urbanistycznej. Ta z kolei, powinna od-
zwierciedlać te cechy struktury przestrzennej miasta/obszaru 
metropolitalnego, które spełniają kryteria racjonalności cha-
rakterystyczne dla naszych czasów i specyfiki sytuacji prze-
strzennej danego regionu.

Ujmując rzecz najkrócej, zakładam, że warto powrócić do 
dyskusji nad uznawaną od stuleci współzależnością mię-
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1) Słuszności metodologicznej takiego podejścia broniłem już w pracy pt. 
Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, [3]

2 .  K o n f e r e n c j a


