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Najbardziej wartościowe są te obszary, na których występuje 
największe zróżnicowanie siedliskowe, ingerencja człowieka 
jest ograniczona do minimum oraz gdzie cały teren jest czyn-
ny ekologicznie. Z tego powodu dość wysoko w tej klasyfi-
kacji znalazły się zwały i nieużytki poprzemysłowe, pomimo 
dużego zanieczyszczenia i całkowicie antropogenicznego po-
chodzenia tych biotopów (jest to kompleks trwałych zbioro-
wisk nieleśnych i zaroślowych z różnymi typami roślinności, 
o dużych możliwościach potencjalnych). Natomiast najcen-
niejszą przyrodniczo jednostką przestrzenna jest kompleks 
leśny (występujący tylko w Rudzie Śląskiej–Wirku) oraz 
kompleks terenów użytkowanych rolniczo. 

Wnioski

1.  Wyraźne zmiany struktury i zasobów kompleksów prze-
strzennych badanych jednostek terytorialnych, jakie na-
stępowały na przestrzeni ponad 200 lat, są związane 
z rozwojem i działalnością przemysłu wydobywcze-
go (górnictwo) i przetwórczego (hutnictwo), który był 
główną przyczyną degradacji środowiska na ich obsza-
rze.

2.  Badane dzielnice, choć obie przemysłowe, różnią się 
sposobem zagospodarowania i użytkowania znacznej 
części gruntów. Charakter części dzielnicy Wirek w Ru-
dzie Śląskiej pozostał rolniczy, gdyż przemysł koncen-
trował się w jej północnej części, natomiast Wełnowiec 
był w całości objęty działalnością przemysłową, stwa-
rzając niekorzystne warunki dla rozwoju rolnictwa.

3.  Najcenniejsze pod względem przyrodniczym są tereny 
czynne ekologicznie, na których ingerencja człowieka 
została ograniczona do minimum, które posiadają duże 
możliwości potencjalnego zagospodarowania.

4.  Stosunkowo wysoką wartość waloryzacji uzyskały zwa- 
 

ły i nieużytki poprzemysłowe z pokrywą roślinną oraz 
trwałe zbiorowiska nieleśne i zaroślowe.

5.  Najniżej w waloryzacji obu miast zostały ocenione tere-
ny przemysłowe oraz zabudowane.
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Głęboka restrukturyzacja polskiego przemysłu skutkuje 
zmianami w sposobie wykorzystania terenów oraz zmiana-
mi właścicielskimi. W poprzednim, ekstensywnym syste-
mie rozwoju przemysłu, państwowe zakłady gospodarowały 
terenami w sposób bardzo rozrzutny i bez przywiązywa-
nia większej uwagi do problemów środowiskowych. Wiele 
z tych terenów przestało pełnić funkcje gospodarcze a zgod-
nie z zasadą rozwoju zrównoważonego należy dążyć do ich 
ponownego wykorzystania, gdyż ograniczy to zapotrze-
bowanie na nowe tereny niezbędne do rozwoju przemysłu, 
usług i mieszkalnictwa.

W polskim ustawodawstwie brakuje przepisów odnoszą-

cych się bezpośrednio do terenów poprzemysłowych. Bra-
kuje nawet jednej i oficjalnie obowiązującej definicji terenu
poprzemysłowego. Pozostaje więc konieczność korzystania 
z obowiązujących norm prawnych odnoszących się w sposób 
bezpośredni, bądź pośredni, do problemów zanieczyszczenia 
gleb i gruntów, przeznaczenia terenów na określone cele oraz 
szeroko rozumianych spraw własności terenów i całych nie-
ruchomości 

Z uwagi na przedmiot działania jakim jest teren, na którym 
występuje zanieczyszczenie, bądź inna forma degradacji, 
pierwszą i podstawową sprawą, od której należy rozpocząć 
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jakiekolwiek działania jest określenie właściciela terenu. 

Zgodnie z art. 102 ust. 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.) władający powierzchnią ziemi, na której występuje za-

nieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształ-

cenie naturalnego ukształtowania terenu jest obowiązany do 

przeprowadzenia rekultywacji, na podmiocie który spowo-

dował zanieczyszczenie — w przypadku wykazania tego 

przez władającego a w niektórych, określonych w ustawie 

przypadkach, na staroście. Ustawa nie odnosi się więc do 

zdewastowanej infrastruktury technicznej i budynków po-

przemysłowych.

Teren (grunt) niezależnie od sposobu jego użytkowania stano-

wi nieruchomość posiadającą pewną wartość, na którą składa 

się szereg cech posiadających róże wartości w zależności od 

wielu czynników, jak np. dla gruntu pod działalność usługo-

wą duży priorytet będzie miała lokalizacja, dla gruntów pod 

uprawę roślin — klasa bonitacyjna gleby itd.

W związku z powyższym w prawodawstwie polskim funk-

cjonuje wiele pojęć definiujących glebę w zależności od spo-

sobu użytkowania, np. grunt, teren, obszar, gleba, ziemia, 

przestrzeń, teren zdegradowany, teren zdewastowany itp.

W kontekście powyższego warto podkreślić, że niezależnie 

od sposobu użytkowania gleba (grunt) stanowi również kom-

ponent środowiska, medium, w którym dochodzi do aku-

mulacji różnego rodzaju zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia 

z gleby mogą migrować w głąb i wraz z wodami gruntowymi 

jak i powierzchniowymi rozprzestrzeniać się na większe od-

ległości. Niektóre zanieczyszczenia mogą bardzo trwale łą-

czyć się ze składnikami gleby i zalegać w niej bardzo długi 

okres.

Obowiązujące przepisy prawne z zakresu ochrony środowi-

ska, w tym powierzchni ziemi, nakładają wymóg ochrony po-

wierzchni ziemi, a w razie zaistnienia niekorzystnych zmian 

konieczność przywracania do właściwego stanu.

Wejścia w życie przepisów dotyczących ochrony powierzch-

ni ziemi (ogólnie) nastąpiło stosunkowo późno. Na tę lukę 

szczególnie często zwracano uwagę w procesie prywatyzacji 

zakładów. Problem terenów (gleb, gruntów) zdegradowanych 

oraz ich naprawy (rekultywacji) podniesiono w przepisach 

z zakresu rolnictwa –Ustawa z 3 lutego 1995 r. — o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych.

Ponieważ większość terenów poprzemysłowych znajduje się 

w strefach zurbanizowanych, przepisy Ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych tylko w wyjątkowych wypadkach 

znajdują dla nich zastosowanie, w szczególności dotyczące 

przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne oraz re-

kultywacji i zagospodarowania gruntów.

W wielu wypadkach degradacja terenów ma związek z wy-

dobywaniem kopalin ze złóż podziemnych lub powierzch-

niowych, gdzie niektóre problemy, jak  odpowiedzialność za 

szkody, reguluje ustawa z 4 lutego 1994 r.– Prawo geologicz-

ne i górnicze.

Ustawa z 27 marca 2003 r. — o planowaniu i  zagospodaro-

waniu przestrzennym określa zakres i sposób postępowania 

w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele oraz za-

sad ich zagospodarowania, przyjmując rozwój zrównoważo-

ny i trwały jako podstawę tych działań, a także określa za-

sady i tryb rozwiązywania konfliktów pomiędzy interesami

prywatnymi i publicznymi w tych sprawach.  Ustalenie prze-

znaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy do zadań 

własnych gminy.  

Skutkiem przemian ustrojowych i towarzyszącym im prze-

mian gospodarczych jest często bardzo skomplikowany stan 

prawno–własnościowy terenów, który może utrudnić albo 

wręcz uniemożliwić podjęcie jakichkolwiek działań rewita-

lizacyjnych. Do rozwiązywania tych problemów, a także do 

przeprowadzania obrotu gruntami mają zastosowanie  prze-

pisy szeregu ustaw, w tym:

•  ustawa z 21 sierpnia 1997 r. — o gospodarce nierucho-

mościami określająca m.in. zasady gospodarowania nieru-

chomościami stanowiącymi własność skarbu Państwa oraz 

własność jednostek samorządu terytorialnego, scalania 

i podziału nieruchomości, pierwokupu nieruchomości oraz 

ich wyceny,

•  ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych prowadzo-

nych w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości,

•  ustawa z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa okre-

ślająca tryb wygaszania przez Spółki Skarbu Państwa swo-

ich zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz jednostek sa-

morządu terytorialnego, 

•  ustawa z 23 kwietnia 1994 r. — Kodeks cywilny — regulu-

jąca stosunki cywilno — prawne między osobami fizycz-

nymi i osobami prawnymi.

W polskich uwarunkowaniach ustawowych odpowiedzial-

ność prawna za tereny zdegradowane, w tym poprzemysło-

we, spoczywa na władających tymi terenami lub na podmio-

tach, które spowodowały degradację a odpowiedzialność 

administracyjna i, w niektórych przypadkach, także prawna 

na starostach. Dotychczasowa praktyka dowodzi, że system 

ten funkcjonuje  nieefektywnie a w niektórych wypadkach 

zupełnie nie funkcjonuje.

Władającym dla dużej części terenów poprzemysłowych 

w Polsce  jest Skarb Państwa, a szkody dla środowiska zo-

stały wyrządzone w okresie, gdy władały tymi terenami 

przedsiębiorstwa państwowe, które nie przetrwały okresu 

transformacji w formie i kondycji finansowej umożliwiają-

cej przeprowadzenie kosztownej rekultywacji. W tej sytuacji 

zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska obowiązek ten 

spoczywa na skarbie Państwa. 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, występuje czasem 

problem terenów „porzuconych” po działalności gospodar-

czej, gdy były władający przestał istnieć lub istnieje ale wyeg-

zekwowanie zasady „zanieczyszczający płaci” jest praktycz-

nie nierealne. Także w takich sytuacjach odpowiedzialność 

zostaje przeniesiona na władze publiczne.

Obowiązek prowadzenia przez starostów corocznej aktuali-

zacji rejestrów zawierających informacje o terenach, na któ-

rych stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub 

ziemi był realizowany w stopniu niepełnym lub znikomym. 
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Trudno byłoby także wskazać przykłady działań rekultywa-
cyjnych podejmowanych przez samych starostów na obsza-
rach, na których obowiązek rekultywacji ich właśnie obciąża. 
Ustawowe przeniesienie tych obowiązków na organy admini-
stracji rządowej raczej nie przyniesie radykalnej zmiany w tej 
dziedzinie.

Dotychczasowy brak dostatecznego zaangażowania Skarbu 
Państwa w rozwiązywanie problemów terenów poprzemy-
słowych powoduje brak środków nawet na przeprowadzenie 
niezbędnego rozpoznania umożliwiającego opracowanie pro-
jektów rekultywacji, nie mówiąc o ośrodkach na realizację 
projektów. Brakuje również skutecznych mechanizmów eko-
nomicznych zachęcających funkcjonujące zakłady lub przy-
szłych inwestorów do podejmowania przedsięwzięć w zakre-
sie rekultywacji gruntów. 

W wielu kręgach decyzyjnych w Polsce panuje przekonanie, 
że rekultywacja terenów poprzemysłowych z przeznacze-
niem na cele gospodarcze zostanie dokonana na zasadach ko-
mercyjnych, przy wykorzystaniu mechanizmów rynkowych. 
Mimo, że istnieją przykłady pełnej rewitalizacji, czyli rekul-
tywacji i zagospodarowania terenów przez inwestorów pry-
watnych przy okazji realizacji dużych projektów, to należy je 
traktować raczej jako wynik wyjątkowo korzystnej lokaliza-
cji terenu i raczej umiarkowanego stopnia degradacji. 

Za co najmniej dyskusyjny, jeżeli nie błędny, należy uznać 
postulat kierowania środków publicznych wyłącznie na dzia-
łania rekultywacyjne gruntów przeznaczonych na cele śro-
dowiskowe. Zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego, ale 
także ze zdrowym rozsądkiem, powinniśmy przede wszyst-
kim chronić tereny „zielone” przed potencjalną degradacją 
poprzez powtórne, a przyszłości wielokrotne wykorzystywa-
nie gospodarcze tych samych terenów.

Z doświadczeń innych krajów wynika, a w Polsce prawdopo-
dobnie sytuacja nie jest znacząco odmienna,  że około 15–20%  
terenów ma szansę na przeprowadzenie rekultywacji bez po-
mocy władz publicznych. Podobna ilość terenów zwykle wy-
maga tak dużych nakładów na włączenie ich do ponownego 
użytkowania, że nie można oczekiwać podjęcia takich dzia-
łań w najbliższej przyszłości. Przywrócenie do użytku go-
spodarczego pozostałych 60–70% terenów będzie wymagać 
udziału władz publicznych oraz wykorzystania odpowiednich 
instrumentów prawnych i finansowo–ekonomicznych.

W większości państw i regionów dawnej UE wypracowano 
sprawne i trwałe mechanizmy finansowania zadań z zakresu
rewitalizacji terenów będących poza zainteresowaniem sfery 
komercyjnej, jak: dotacje z poziomu państwa, z poziomu re-
gionu i z poziomu lokalnego a także specyficzne formy po-
datków (opłat) celowych i dotacje z funduszy UE. W polskich 
realiach środki z budżetu państwa są teoretycznie dostępne 
na realizację niektórych zadań, ale należy mieć świadomość 
ograniczonych możliwości budżetowych w stosunku do po-
trzeb, czego świadectwem jest realizacja programu pilota-
żowego „Program rządowy dla terenów poprzemysłowych”, 
oraz nierozwiązane problemy gruntów stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa. 

W „Programie rządowym…” biorąc pod uwagę realne moż-
liwości finansowania, proponuje się ograniczenie działań re-

kultywacyjnych do terenów, na których występuje najwięk-
sze zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska oraz gdzie ze 
względów społecznych (wysoki stopień bezrobocia, wynika-
jący z zamykania lub restrukturyzacji przemysłu), problem 
zagospodarowania terenów poprzemysłowych tworzących 
duże obszarowo skupiska, odgrywa dużą rolę w polityce re-
gionalnej. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych jest dla 
tych regionów jednym z warunków pozyskiwania inwestycji 
i tworzenia nowych miejsc pracy. W wyniku przyjęcia takie-
go założenia zostały wytypowane regiony do działań pilota-
żowych, a mianowicie takie, gdzie była największa koncen-
tracja przemysłu, który w okresie transformacji dotknęły 
przemiany strukturalne. Jednym z tych regionów jest obszar 
Górnego Śląska.

Wdrażanie tego programu przebiega bardzo powoli, głów-
nie z powodu braku dostatecznej ilości środków finansowych
niezbędnych do podjęcia działań pilotażowych oraz trudności                
z rozwiązaniem problemów prawno–własnościowych wybra-
nych terenów.

Większe nadzieje można wiązać w zaangażowanie środków 
samorządowych, szczególnie wtedy, kiedy realizacja okre-
ślonych przedsięwzięć przyniesie określone korzyści gospo-
darcze i/bądź środowiskowe, w wymiarze lokalnym lub re-
gionalnym. Wprowadzenie w Polsce nowych podatków bądź 
opłat celowych nie wydaje się realne, ale w pewnym sensie 
rolę taką pełnią Fundusze Ochrony Środowiska, które mogą 
współfinansować zadania w zakresie poprawy parametrów
ekologicznych terenów. Przynajmniej do roku 2013 istotnym, 
a w większości wypadków podstawowym źródłem współfi-
nansowania wymienionych zadań mogą być fundusze UE.

Przykłady z Francji, Niemiec i Belgii świadczą o dużej ak-
tywności tamtejszych regionów w rozwiązywaniu proble-
mów rewitalizacyjnych, natomiast w naszych warunkach rola 
samorządu szczebla wojewódzkiego jest problemem ciągle 
dyskutowanym. Wiadomo, że musi być konsekwentnie prze-
strzegana zasada pomocniczości, co oznacza, że problemy, 
które mogą być rozwiązane w systemie komercyjnym trzeba 
pozostawić komercji i nie należy wyręczać gmin tam gdzie 
same są zdolne do podejmowania skutecznych działań. Słusz-
ne wydaje się założenie, że województwo winno pełnić rolę 
koordynatora, między innymi poprzez gromadzenie, porząd-
kowanie i udostępnianie niezbędnych informacji, a działania 
bezpośrednie może podejmować jedynie w uzasadnionych 
wypadkach.

Dotychczasowe doświadczenia pozwalają także na podjęcie 
próby określenia roli samorządu szczebla wojewódzkiego 
w rozwiązywaniu problemów rewitalizacji terenów poprze-
mysłowych na swoim obszarze oraz wskazanie zadań, które 
winny być koordynowane z poziomu województwa. Do za-
dań tych należą w szczególności:
1)  utworzenie wojewódzkiej bazy terenów poprzemysłowych 

obejmującej:
– inwentaryzację
–  waloryzację i klasyfikację terenów,
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2)  sformułowanie celów i priorytetów w zakresie rewitaliza-
cji terenów poprzemysłowych,

3)  tworzenie regionalnej, hierarchicznej bazy projektów re-
witalizacji,

4)  tworzenie płaszczyzn wymiany doświadczeń wynikają-

cych z realizacji projektów pilotażowych.

Warto również zastanowić się nad zmianami ustawowymi, 

umożliwiającymi wykreowanie, na poziomie regionalnym, 

operatora zdolnego do przygotowania i realizacji projektów 

o dużej skali i o znaczeniu wojewódzkim (ponadlokalnym), 

których realizacja przekracza możliwości poszczególnych 

gmin.

Należy założyć, że rozwiązanie istotnych problemów z dzie-

dziny rewitalizacji terenów  poprzemysłowych będzie moż-

liwe w okresie nie mniejszym niż około 30 lat, odpowiednio 

do wysokości dostępnych środków finansowych. Ze względu

na trwającą obecnie, a także przyszłą transformację przemy-

słu, kolejne podmioty będą kończyły swoją działalność, po-

zostawiając kolejne tereny i nowe problemy. Ilość dostępnych 

środków finansowych jest i będzie zawsze ograniczona, jest

zatem niezbędne ich angażowanie tam gdzie będą spodziewa-

ne największe efekty gospodarcze i/lub ekologiczne. Wyma-

ga to zarówno dokładnego rozpoznania stanu degradacji po-

szczególnych terenów jak i uwzględnienia wielu czynników  

o charakterze środowiskowym, gospodarczym i społecz-

nym, umożliwiającego waloryzację i klasyfikację terenów, 

a w konsekwencji hierarchizację i optymalizację podejmowa-

nych działań. Bardzo ważne jest także jak najszybsze dokona-

nie oceny sytuacji prawno–własnościowej terenów, ponieważ 

dopiero rozstrzygnięcie bądź rozwiązanie tej kwestii  umożli-

wi podjęcie konkretnych działań.

Mgr inż. T. Adamski, dr inż. J. Ziora — Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego

W województwie śląskim degradacja powierzchni ziemi, 
jest związana przede wszystkim z przemysłem wydobyw-
czym i przetwórczym. Najczęściej mamy do czynienia za-
równo z degradacją chemiczną (zanieczyszczeniem) i fizycz-
ną (morfologiczną), tzn. przekształceniem powierzchni i/lub 
elementami zabudowy terenu. Degradacja chemiczna może 
wywierać negatywny wpływ na stan środowiska i zdrowie 
mieszkańców oraz, podobnie jak degradacja fizyczna, ograni-
czać możliwość pełnienia niektórych funkcji gospodarczych.

Ponowne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych po-
przez nadanie im nowych funkcji gospodarczych, rekreacyj-
nych lub przyrodniczych, jest ważnym wyzwaniem dla całego 
regionu, w szczególności dla wszystkich szczebli administra-
cji rządowej oraz samorządowej i musi stanowić realną alter-
natywę dla przeznaczania pod działalność gospodarczą no-
wych terenów (tzw. greenfields). Zagospodarowanie musi 
być jednak poprzedzone działaniami rekultywacyjnymi, któ-
rych celem jest przywrócenie terenowi zdolności do pełnienia 
przewidzianych dla niego funkcji. Rekultywacja może obej-
mować zarówno oczyszczanie terenu oraz przemieszczania 
gruntów jak i usuwanie zbędnych elementów infrastruktury 
bądź ich naprawę.

Województwo śląskie nawiązało kontakty z regionami 
państw zachodnich, które posiadają doświadczenia w sku-
tecznym rozwiązywaniu podobnych problemów na swoim 
terenie, a w szczególności z Regionem Nord–Pas de Calais, 
Północną Nadrenią–Westfalią oraz Walonią. Bezpośrednie 
przeniesienie tamtych doświadczeń na nasze warunki nie jest 
wprawdzie możliwe, ale skorzystanie z nich stwarza szansę 
uniknięcia wielu błędów a przez to zaoszczędzenia zarówno 
czasu jak i kosztów.

Zarówno doświadczenia z regionów zachodniej Europy jak 
i zapisy w Programie rządowym dla terenów poprzemysło-

wych dowodzą, że kompleksowe rozwiązanie istniejących 
zaległości w zakresie terenów zdegradowanych, w tym po-
przemysłowych, wymaga ogromnych środków finansowych,
nieosiągalnych w perspektywie kilku, a nawet kilkunastu lat. 
Ze względu na trwającą obecnie, a także przyszłą transforma-
cję przemysłu, kolejne podmioty będą kończyły swoją dzia-
łalność, pozostawiając kolejne tereny i nowe problemy. Sko-
ro nie jest możliwa równoczesna rewitalizacja wszystkich, 
wymagających tego terenów, kolejność działań nie może być 
przypadkowa. Niezbędne jest więc tworzenie narzędzi i me-
chanizmów umożliwiających ich hierarchizację. 

TADEUSZ ADAMSKI, JERZY ZIORA

Metodyka waloryzacji terenów poprzemysłowych  
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