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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.
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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. 
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Jednym z kluczowych problemów, ujawnionych w  dysku-
sjach z ekspertami z regionów zachodnich jest sprawa wy-
kreowania publicznego operatora regionalnego, zdolnego do 
zarządzania problematyką terenów trudnych (nie będących 
przedmiotem zainteresowania ze strony rynku). We Francji 
rola takiego operatora sprowadza się do doprowadzenia tere-
nu do stanu umożliwiającego jego zagospodarowanie w syste-
mie komercyjnym. Problem winien być rozwiązany na szcze-
blu regionalnym i lokalnym, ale wymaga także interwencji 
i pomocy szczebla krajowego. Prace nad koncepcją funkcjo-
nowania operatora regionalnego w polskich warunkach są 
prowadzone w ramach programu Interreg IIIc — Regionalne-
go Trójkąta Weimarskiego.

Samorząd Województwa Śląskiego przeprowadził wstęp-
ną inwentaryzację terenów poprzemysłowych i przystąpił 
do budowy wojewódzkiej bazy tych terenów, jako elementu 
Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej. W  ramach 
projektu pn. „Wdrożenie Regionalnego Systemu Informacji 
Przestrzennej (RSIP) w  Województwie Śląskim dla wsparcia 
planowania regionalnego i  lokalnego, restrukturyzacji re-
gionu oraz zarządzania w  sytuacjach kryzysowych” zosta-
ła opracowana „Metodyka waloryzacji terenów poprzemysło-
wych” zawierająca:
–  narzędzia do gromadzenia informacji o  terenach poprze-

mysłowych i  zdegradowanych,
–  wytyczne do opracowania bazy danych do wykorzystania 

w Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej, 
–  metodę klasyfikacji terenów, opierającą się na ocenie za-

grożenia,
–  metodę kategoryzacji przydatności terenów pogórniczych 

do zagospodarowania, uwzględniającą specyfikę tych te-
renów.

Wyniki opracowania posłużyły do opracowania specjalnej 
ankiety, która została rozesłana do wszystkich gmin i powia-
tów oraz do agencji, izb i  organizacji gospodarczych z bran-
ży górniczej i hutniczej. Ankieta zawiera następujące dane:
–  rodzaj terenu (wybór z listy),
–  adres i powierzchnię,
–  stan prawny,
–  stan działań w zakresie rekultywacji,
–  istniejącą infrastrukturę,
–  ogólny stan zabudowy,
–  dostęp do układu komunikacyjnego,
–  obecne użytkowanie terenu,
–  użytkowanie wynikające z planu zagospodarowania (lub 

studium uwarunkowań),
–  rodzaj przemysłu, który spowodował degradację,
–  obecność odpadów na terenie,
–  jakie związki powodują zanieczyszczenia,
–  obserwowany lub podejrzewany wpływ zanieczyszczeń na 

zdrowie ludzi bądź na ekosystem,
–  istniejące lub spodziewane deformacje powierzchni.

Otrzymano ponad 500 wypełnionych ankiet, które stanowi-
ły podstawę do utworzenia wojewódzkiej wstępnej bazy te-
renów poprzemysłowych, w ramach Regionalnego Systemu 

Informacji Przestrzennej. Przyjęto, że odpowiednie części tej 
bazy będą przekazane wszystkim powiatom w województwie 
śląskim, które dostaną możliwości jej aktualizowania i uzu-
pełniania.

Baza ta jest wykorzystana do budowy Wojewódzkiego pro-
gramu przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegrado-
wanych, który zawiera:
–  waloryzację terenów poprzemysłowych i zdegradowanych 

i utworzenie podzbioru obszarów priorytetowych,
–  pełną ocenę i klasyfikację terenów priorytetowych pod ką-

tem przyszłych działań w zakresie minimalizacji ryzyka 
środowiskowego i zdrowotnego lub wykorzystania poten-
cjału społeczno–gospodarczego i przyrodniczego,

–  wskazanie optymalnych kierunków przekształceń terenów 
priorytetowych.

W ten sposób zostały stworzone możliwości hierarchizacji 
działań, a także ich optymalizacji, również pod kątem pra-
widłowości wykorzystania dostępnych środków finansowych
a wykorzystanie narzędzi analizy i oceny ryzyka zdrowot-
nego i środowiskowego pozwoli na optymalizację zakresu 
i kosztów przyszłych działań rewitalizacyjnych.

Dotychczasowe działania prowadzone przez władze samo-
rządowe województwa śląskiego pozwalają na sformułowa-
nie następujących wniosków.

1.  Podjęte w naszym województwie działania w zakre-
sie wstępnej inwentaryzacji i utworzenia wojewódz-
kiej bazy terenów staną się fundamentem dalszych 
prac,

2.  Rozwiązanie wszystkich problemów z zakresu te-
renów poprzemysłowych w krótkim czasie nie jest 
możliwe, wobec czego hierarchizację należy uznać 
za niezbędny element optymalizacji podejmowanych 
działań,

3.  Możliwość bezpośredniego wykorzystania boga-
tych doświadczeń partnerów z zachodniej Europy 
w skutecznym rozwiązywaniu problemów rewitali-
zacji terenów poprzemysłowych jest ograniczona ze 
względu na odmienny stan prawny i odmienne uwa-
runkowania,

4.  Za najistotniejsze można uznać doświadczenia part-
nerów o charakterze organizacyjnym,

5.  Skuteczne rozwiązywanie trudnych i kosztownych 
problemów w przedmiotowym zakresie wymaga 
tworzenia trwałych mechanizmów i rozwiązań sys-
temowych, skutecznych w perspektywie kilkunastu, 
a nawet kilkudziesięciu lat,

6.  Należy poszukiwać optymalnej formuły koordynacji 
działań lokalnych z poziomu administracji samorzą-
dowej szczebla wojewódzkiego,
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