
Problemy Ekologii, vol. 12 , nr 2, marzec–kwiecień 2008104

Dr inż. W. Lasek — ChemTech–ProSynTech, Inżynieria i Technologia 

Chemiczna

Sprzężenie rozwoju miast z dostępnością okolicznych po-

przemysłowych terenów wiejskich

Ekspansja miast w warunkach polityki rozwoju zrównoważo-

nego może napotkać na istotne ograniczenia. Oprócz uwarun-

kowań prawnych, ograniczenia te mogą dotyczyć stanu terenu 

pod zabudowę, dostępu do wody pitnej, możliwości oczysz-

czenia zwiększonego strumienia ścieków oraz zdeponowania 

dodatkowej ilości odpadów.

Trudności związane ze skażonym terenem ilustruje przykład 

bardzo atrakcyjnego obiektu położonego w centrum War-

szawy, należącego długo do masy upadłościowej Zakładów 

Wytwórczych Lamp Elektronowych im. Róży Luksemburg, 

w którym stwierdzono bardzo wysoki poziom rtęci. Ograni-

czenie wynikające z trudności w oczyszczaniu większej ilo-

ści ścieków może dotknąć te gminy Podhala, które korzystają 

z nowotarskiej oczyszczalni ścieków: planowana na pracę dla 

120 tys. RLM, funkcjonuje obecnie pod obciążeniem niemal 

dwukrotnie większym ze względu na duży udział ścieków 

przemysłowych w strumieniu ścieków komunalnych. Brak 

dostępu do wody pitnej ogranicza rozwój aglomeracji An-

drychowa, Wadowic czy Kalwarii Zebrzydowskiej. Najgorzej 

jest ze składowiskami odpadów. Te, które istnieją w wielu 

bardzo potrzebnych miejscach, mogą zostać zamknięte, gdyż 

— jak wskazują rezultaty projektu RoPSiM [1] — są źródłem 

poważnych skażeń środowiska. Z drugiej strony mało która 

gmina chce otworzyć na swym terenie składowisko odpadów, 

ze względu na protesty ludności i dużą uciążliwość dla środo-

wiska, jaką zwykle niesie ze sobą tego typu inwestycja.

Silnie oddziaływujące na otoczenie zakłady przemysłowe 

były rugowane z miast już w latach 60. ub. wieku, a odzy-

skane grunty przeznaczano pod zabudowę. Z dużych aglome-

racji, jak Warszawa czy Kraków, właśnie wówczas zniknęły 

zakłady garbarskie. Miasta, rozwijając się, wchodzą z ko-

nieczności na obszary wiejskie. Nie powinno przeznaczać się 

jednak pod zabudowę terenów rolniczych i leśnych: zostają 

więc nieużytki lub co najwyżej gleby najgorszej klasy. Dość 

często tereny te są skażone wskutek prowadzonej w przeszło-

ści działalności przemysłowej, która była wypierana z cen-

trów miast ze względu na związane z nią uciążliwości. Co-

raz częściej będziemy obserwować zatem sprzężenie rozwoju 

miast z dostępnością okolicznych poprzemysłowych terenów 

wiejskich i możliwością wykorzystania ich zgodnie z zasadą 

rozwoju zrównoważonego.

Ekologiczne ograniczenia i zagrożenia rozwoju miast

Przedstawione na wstępie sprzężenie może rodzić istotne za-

grożenia. Ilustrację tej tezy stanowią dwa jaskrawe przykłady. 

Pierwszy z nich dotyczy Aniołowa — dzielnicy Częstochowy 

— oraz wsi Rudniki, położonej nieopodal. W początkach XX 

w. zlokalizowano tam zakłady chemiczne wytwarzające m.in. 

związki chromu [2]. Produkcji tych chemikaliów zaniechano 

pod koniec lat 60., ale pozostawiono hałdy odpadów popro-

cesowych i silnie skażone tereny obu zakładów. Pod koniec 

lat 80. stwierdzono znacznie podwyższony poziom chromu 

w wodach gruntowych we wsi odległej o 30 km od Często-

chowy. Dokładne badania terenów wodonośnych obszaru 

położonego na północ od obu składowisk odpadów chromo-

wych pokazały, że w pobliżu hałd stężenie chromu w wodach 

podziemnych przekracza aż 80 razy dopuszczalną normę dla 

wody pitnej i utrzymuje się na poziomie kilkakrotnie wyż-

szym niż normatywny, nawet w odległości 30 km od źródła 

skażenia. Problem dotyczy ważnego zbiornika wód podziem-

nych w rejonie Częstochowy. Warto przypomnieć, że ilość 

wody przypadająca na statystycznego Polaka to zaledwie 

30% średniej europejskiej, a sytuację gorszą niż Polska ma 

jedynie Republika Czeska.

Drugim przykładem jest wieś Zembrzyce, której mieszkańcy 

na przestrzeni niemal 500 lat dali się poznać jako cenieni wy-

twórcy skór. Wieś graniczy z Suchą Beskidzką i leży w wi-

dłach dwóch rzek, które będą zasilać budowany retencyjny 

Zbiornik Świnna Poręba, stanowiący m.in. źródło wody pitnej 

dla Wadowic, Andrychowa i Kalwarii Zebrzydowskiej. Gmi-

na Zembrzyce trafiła pod koniec 2003 r. na listę 10 najbardziej

zagrożonych z ekologicznego punktu widzenia miejsc Ma-

łopolski, tuż za Zakładem Górniczo–Hutniczym Bolesław. 

Pisała o tym szeroko prasa [3]. To jeden z efektów projek-

tu RoPSiM [1], który uznał całą Gminę jako obiekt skażony 

i stwarzający duże ryzyko ze względu na użytkowanie terenu. 

Dane projektu RoPSiM potwierdzają inne oficjalne dokumen-

ty [4]. Wynika z nich, że zanieczyszczenie gleb gminy Ze-

mbrzyce metalami ciężkimi, takimi jak cynk, kadm, miedź, 

nikiel czy ołów jest przeważnie niższe niż w innych gmi-

nach Powiatu Suskiego. Stopnia zanieczyszczenia chromem 

nie badano, ale podano stan zanieczyszczenia siarką: okazuje 

się, że jedynie gmina Zembrzyce i sąsiadująca z nią gmina 

Budzów mają gleby o wyjątkowo wysokiej zawartości siar-

czanów. Wyniki analiz skłaniają do przypuszczeń, że ścieki 

garbarskie, w których siarczany i chlorki stanowią podstawo-

wy składnik suchej masy, były po prostu wylewane na pola. 

Należy spodziewać się zatem znacznego zanieczyszczenia 

gleb obu gmin chromem, gdyż do połowy ubiegłego roku Ze-

mbrzyce w ogóle nie posiadały oczyszczalni ścieków. Gmina 
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jest jednak uważana w planach władz każdego szczebla hie-

rarchii terytorialnej za atrakcyjny teren agroturystyczny. Sil-

ne skażenia gleb chemikaliami nieorganicznymi używanymi 

do wyprawy skór, bez podjęcia stosownych działań napraw-

czych w Gminie, mogą rodzić poważne zagrożenia dla zdro-

wia mieszkańców rozwijających się aglomeracji miejskich 

korzystających z wód Skawy, a w przyszłości — wód Zbior-
nika Świnna Poręba.

Skażenia chromem charakterystyczne dla terenów Mało-

polski

Niniejszy referat ukazuje typowy dla Małopolski wycinek 

problemu, przedstawionego poprzednio w zarysie poprzez 

podane przykłady ograniczeń i zagrożeń rozwoju wybranych 

miast. Związany jest on ze skażeniami gleb i wód Regionu 

związkami chromu pochodzącymi z produkcji skór i prze-

twórstwa rud chromowych. Nie jest to jednakże mały wy-

cinek, gdyż na 75 miejsc stanowiących najpoważniejsze za-

grożenia dla środowiska Małopolski przynajmniej 25% jest 

związanych z emisją chromu [1]. Produkcja skór i wyrobów 

skórzanych jest w Małopolsce dobrze rozwinięta, wykazu-

jąc zwłaszcza w produkcji obuwia ze skóry znaczenie domi-

nujące w produkcji ogólnopolskiej [5]. Branża skórzana ma 

bardzo bogate tradycje w Regionie. Ze względu na wymogi 

technologiczne procesu garbowania i rodzaj używanych che-

mikaliów stanowi jednak niebezpieczeństwo dla stanu środo-

wiska naturalnego.

Zagrożenia środowiskowe stwarzane przez chrom mogą w zna-

czący sposób wpływać na jakość wody do picia, powodować 

trudności we właściwym oczyszczaniu ścieków z zagrożonego 

obszaru oraz potęgować pogorszenie standardów jakości życia 

na terenach leżących w pobliżu składowisk odpadów.

Warto przyjrzeć się bliżej tym problemom. Nowy Targ to od 

dawna bardzo silny ośrodek garbarstwa i futrzarstwa. Na sto-

sunkowo niewielkim obszarze istnieje ponad 300 podmiotów 

przetwarzających skóry, głównie owcze. Miejska oczyszczal-

nia przyjmuje ścieki komunalne o dużej zawartości ścieków 

garbarskich. To nowoczesny obiekt, który całkiem dobrze 

radzi sobie z chromem, mimo iż skład ścieków rzeczywi-

stych daleko odbiega od założeń projektowych. Wytwarza 

on jednak około 35 ton osadów ściekowych o zawartości do 

4% chromu w suchej masie na dobę. Osady są deponowane 

na terenie oczyszczalni, przyczyniając się do pogorszenia ja-

kości powietrza, a dotychczasowe sposoby ich utylizacji nie 

sprawdziły się [6]. W Dunajcu stwierdza się nadal pokaź-

ne ilości chromu, przy czym jest to zarówno chrom(III), jak 

i chrom(VI) [7–10]. Niestety, nie wszystkie ścieki garbarskie 

Podhala przechodzą przez nowotarską oczyszczalnię. W re-

zultacie obszar całej gminy Szaflary, wskutek obecności licz-

nych cieków powierzchniowych zanieczyszczonych ściekami 

garbarskimi, jest źródłem skażenia wód powierzchniowych, 

zwłaszcza Białego Dunajca [1]. Nie został do tej pory stwo-

rzony jakikolwiek system, pozwalający na kompleksowe roz-

wiązanie problemu ścieków garbarskich, osadów ścieków 

zawierających chrom oraz wszelkiego rodzaju odpadów gar-

barsko–futrzarskich, w tym odpadów zanieczyszczonych 

chromem. W efekcie składowiska odpadów zlokalizowa-

ne w pobliżu ośrodków produkcji wykorzystującej związki 

chromu powodują poważne skażenia okolicznych terenów 

(Alwernia, Dobczyce, Nowy Targ, Zakopane, Kościelisko, 

Kraków [1], Zembrzyce [11]. Udokumentowana obecność 

chromu w wodach Zbiornika Czorsztyńskiego z pewnością 

ma wpływ na biocenozę tego akwenu, zwłaszcza obszarów 

przydennych [12]. Mimo że chrom w postaci akwohydrok-

sojonu Cr(III) powinien być stosunkowo szybko usuwany 

z objętości wody do osadu dennego, podwyższoną zawartość 

chromu w wodzie i osadzie dennym Dunajca stwierdziła inna 

grupa badawcza w Zbiorniku Rożnowskim [13], leżącym oko-

ło 50 km poniżej Zbiornika Czorsztyńskiego.

Innowacyjny sposób recyklingu odpadów skór chromo-

wych i osadów ściekowych zawierających chrom

Od niedawna istnieje rozwiązanie stanowiące remedium na 

przedstawione uprzednio ograniczenia i zagrożenia środowi-

skowe związane z obecnością odpadów garbarskich i osadów 

ściekowych skażonych chromem [14]. Opracowana technolo-

gia, jak wskazuje notka biograficzna autora, została bardzo

wysoko oceniona.

Istotą rozwiązania jest innowacyjny sposób recyklingu wszyst-

kich odpadów z produkcji skór chromowych, w którym uciąż-

liwe zanieczyszczenia są selektywnie usuwane i przetwarzane 

w produkty rynkowe. Specjalnym aspektem projektu jest moż-

liwość wspólnej przeróbki złożonych osadów ścieków chro-

mowych i osadów ścieków komunalnych. Silnie skażone wody 

ściekowe, dzięki zastosowaniu tej metody ulegają oczyszcze-

niu do poziomu umożliwiającego ich bezpośrednie wprowa-

dzenie do wód powierzchniowych lub użycie do sporządzania 

roztworów roboczych stosowanych w cyklu technologicznym. 

Organiczna pozostałość obu osadów jest składnikiem szere-

gu mieszanych organiczno/mineralnych preparatów nawo-

zowych. Odzyskany z odpadów chrom(III) jest używany do 

wytwarzania garbnika. Oczyszczony kolagen skór służy jako 

surowiec do produkcji żelatyny technicznej, biopolimerów 

lub nawozów organicznych o specjalnej charakterystyce. Do 

oczyszczania szlamowatych osadów ścieków garbarskich słu-

ży m.in. ekstrakcja ciecz/ciecz z użyciem katalizatora przenie-

sienia międzyfazowego. W procesie tym usuwa się chrom(III), 

żelazo(III) lub glin wraz z nadmiarem chlorków ze ścieków 

do fazy organicznej, zastępując je siarczanami. Wszystkie sole 

nieorganiczne, zarówno te wydzielone selektywnie ze stru-

mienia wód ściekowych w kolejnych fazach procesu, jak i te 

uzyskane na etapie regeneracji katalizatora, po oczyszczeniu 

tworzą pełnowartościowe produkty. Technologia wprowadza 

szereg nowości: związki chromu(III) usuwa się z garbowanej 

tkanki kolagenowej dwoin, strużyn i obcinków skórzanych 

jako kompleksy silniejsze niż te, które wytworzyły się pomię-

dzy kationami Cr(III), a grupami funkcyjnymi białka w pro-

cesie garbowania. Kompleksy wymywa się roztworami wod-

nymi w bardzo łagodnych warunkach. Cr(III) i Fe(III) obecne 

w osadach ściekowych przekształca się w kompleksy aniono-

we o żądanej trwałości i ładunku elektrycznym, a następnie 

ekstrahuje się je wraz z nadmiarem chlorków do fazy orga-

nicznej za pomocą katalizatora przeniesienia międzyfazowe-

go. Roztwory ekstrakcyjne cyrkulują w cyklach zamkniętych 

typu: ekstrakcja–regeneracja ekstrahenta. Kolagen oczyszczo-
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nych odpadów skórzanych ma zachowaną pierwotną struktu-

rę włóknistą. Warunki technologiczne są wyjątkowo łagodne, 

a sam proces przebiega w sposób bezodpadowy i bezwyziewo-

wy, nie generując przy tym dodatkowej ilości ścieków. Wybra-

ne szczegóły technologiczno–aplikacyjne rozwiązania zostały 

przedstawione w prezentacji towarzyszącej niniejszej konfe-

rencji, opisują je ponadto w sposób wyczerpujący publikacje 

w fachowej prasie branżowej [15–18], stąd nie będą one oma-

wiane teraz. Zatem od dwóch lat oficjalnie, a od ponad 3 lat

praktycznie — istnieje nowoczesne narzędzie umożliwiające 

skuteczną walkę z przedstawionym problemem ekologicznym 

Małopolski. Możliwe jest więc pogodzenie interesów władz, 

przedsiębiorców i ludności, zgodnie z zasadą rozwoju zrów-

noważonego, gdyż wdrożenie technologii przyniesie zarówno 

efekty ekologiczne, jak i ekonomiczne oraz społeczne.

Wstępnym warunkiem rewitalizacji skażonych obszarów po-

winno być zapobieżenie dalszej degradacji, kolejnym krokiem 

dopiero winny być właściwe działania likwidacji skażeń, 

a następnie — rekultywacja terenu. Aby zapobiec postępują-

cej degradacji środowiska należy stworzyć system punktów 

recyklingu odpadów skór chromowych i osadów ściekowych 

zawierających chrom. System powinien umożliwiać legalne 

pozbywanie się wytwarzanych odpadów i niezwłoczne kie-

rowanie ich do przerobu według opracowanej technologii. To 

przedsięwzięcie opłacalne i wykonalne. W skali Małopolski 

— jak wynika z posiadanych danych — potrzebna byłaby do 

utworzenia takiego systemu jedna większa lub co najwyżej 

trzy mniejsze jednostki: dwie w południowej części Regionu, 

a jedna w okolicach Krakowa.

Likwidacja skażeń gleby może biec głównie poprzez reme-

diację in situ, polegającą na zmniejszeniu biodostępności 

chromu dla roślinności i jego immobilizacji w glebie. Obie 

drogi można realizować stosunkowo tanio sposobem che-

micznym. W razie konieczności przemieszczeń zanieczysz-

czonego gruntu w związku z planowanymi robotami budow-

lanymi, należy skażoną ziemię odmyć na miejscu, a ekstrakt 

przetransportować w celu regeneracji czynnika ługującego 

do jednej z trzech jednostek tworzących system lub — w za-

leżności od rozmiaru i wielkości skażeń — dokonać regene-

racji na miejscu, a w jednostce systemu poddać oczyszczeniu 

czynnik regenerujący. Uniknie się w ten sposób powstawania 

ścieków, gdyż roztwory ługujące cyrkulować będą w cyklach 

zamkniętych.

Likwidacja skażeń wywołanych niekorzystnym oddziały-

waniem nieczynnych składowisk odpadów powinna pole-

gać przede wszystkim na dokładnej kontroli odcieków, któ-

re należy w całości kierować do wybranej jednostki systemu, 

gdzie wydzielony zostanie chrom i inne metale ciężkie, a za-

nieczyszczenia organiczne ulegną „spaleniu na mokro” na 

drodze chemicznej za pomocą pogłębionych procesów utle-

niania (AOPs) [17–19].

Z przytoczonej wizji wynika, że dla likwidacji różnorodnych 

źródeł skażeń chromem wymienionych w podsumowaniu 

projektu RoPSiM nie byłoby potrzeby stosowania drogiego 

i indywidualnego podejścia do poszczególnych przypadków, 

lecz byłaby wykorzystana w tym celu baza aparaturowa sys-

temu, który i tak działałby w celu likwidacji skażeń wynika-

jących z bieżących potrzeb oczyszczalni ścieków, zakładów 

garbarskich i galwanizerskich. Warto podkreślić, że istotą 

systemu jest wciąż ta sama, uniwersalna technologia.

Przykłady praktyki postępowania z terenami i wodami 

narażonymi na skażenia chromem w Małopolsce

Utylizacja osadów przemysłowych ścieków garbarskich i od-

padów skór chromowych w Zakładach Chemicznych Alwernia 

S.A.

Z początkiem 1998 r. Zakłady — producent soli chromu(III) 

i (VI) z rudy chromowej — w porozumieniu z Instytutem 

Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakow-

skiej podjęły działania, mające na celu utylizację garbarskich 

osadów ścieków chromowych z perspektywą możliwości uty-

lizacji odpadów skór chromowych. Recykling chromu na ko-

rzystnych warunkach dotyczył jedynie tej ilości osadów chro-

mowych, która była równoważna masie chromu zakupionego 

w stosownych produktach Zakładu. Recykling pozostałej ilo-

ści chromu był możliwy jedynie za bardzo wysoką opłatą, 

która w tamtym czasie przynajmniej czterokrotnie przewyż-

szała koszt zdeponowania osadu na składowisku.

Przedsięwzięcie szybko upadło, głównie ze względów ekono-

micznych i procesowych. Do samej metody przerobu można 

mieć poza tym zastrzeżenia natury ekologicznej: w warunkach 

alkalicznego utleniania Cr(III) do Cr(VI) w wysokich tempe-

raturach w obecności chlorków bilans chromu nie zamyka się, 

prawdopodobnie ze względu na tworzenie wyjątkowo lotne-

go chlorku kwasu chromowego [20]. Osady ścieków komunal-

nych skażone chromem w ogóle nie były brane pod uwagę jako 

konieczne do oczyszczania, mimo iż w 1998 r. kłopoty nowo-

tarskiej oczyszczalni ścieków były już dobrze znane [6].

Likwidacja skażeń wód i gleb gminy Zembrzyce

Wiosną 2003 r. nasza firma opracowała koncepcję chemicz-

nego oczyszczania ścieków w Zembrzycach [21]. Wieś wy-

kazywała wówczas proporcję ilości zakładów garbarskich 

do ogólnej liczby ludności na poziomie wyższym niż w No-

wym Targu. Opracowana przez nas koncepcja była jednym 

z elementów programu dla Zembrzyc, mającym na celu za-

pobieżenie dalszym skażeniom chromem terenu wsi i dwóch 

okalających ją rzek. Bardzo zaawansowane były działania 

prowadzone we współpracy z lokalnym przedsiębiorcą, ma-

jące na celu wybudowanie zakładu przetwarzającego wszel-

kie wytwarzane w Gminie odpady garbarskie, w tym odpady 

chromowe, na gruntach sąsiadujących z planowaną do budo-

wy oczyszczalnią ścieków komunalnych. Zaprojektowana in-

stalacja była przygotowana do przeróbki osadów garbarskich 

ścieków chromowych, które powstawałyby w utworzonej 

oczyszczalni. Inwestycja wpisana została do planów gospo-

darki odpadami, zarówno Gminy [11], jak i Powiatu [4]. Nie-

stety, brakło dobrej woli Władz. W rezultacie wybrano inną 

koncepcję, w której rolę węzła oczyszczającego ścieki garbar-

skie miał pełnić jedynie odrębny biologiczny reaktor SBR. 

Lokalni garbarze, mimo zastrzeżeń, zapłacili za projekt. Na 

jesieni 2005 r. okazało się, że nawet tak znacznie okrojona 

w stosunku do pierwotnych zamierzeń i nieadekwatna do 

warunków panujących w Zembrzycach oczyszczalnia che-

miczna nie powstanie. Mimo naszych licznych protestów, 

w połowie 2006 r. uruchomiono w Gminie obiekt bez węzła 

oczyszczania ścieków garbarskich. W tym czasie proporcja 
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ilości zakładów garbarskich do ogólnej liczby ludności w Ze-
mbrzycach kształtowała się mniej więcej podobnie, jak w No-
wym Targu. W efekcie popełniono te same błędy w procesie 
projektowym oraz decyzyjnym, jakie popełniono dziesięć lat 
wcześniej w Nowym Targu. Tym razem jednak popełniono je 
z pełną świadomością, lekceważąc zasady zapisane w II Po-
lityce Ekologicznej Państwa. Analogia pomiędzy istniejącym 
Zbiornikiem Czorsztyńskim a budowanym Zbiornikiem Świn-
na Poręba są oczywiste: wystarczy spojrzeć na mapę i mieć 
na względzie zanieczyszczenia chromem i innymi chemika-
liami garbarskimi wód Skawy i Paleczki: głównych dopły-
wów zasilających przyszły zbiornik.
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Mgr B. Kowalik, mgr J. Jakubowska–Łazęcka — Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. 

Przed Polską jako nowym członkiem Unii Europejskiej otwie-
rają się niezwykłe możliwości rozwoju. Z możliwości tych ko-
rzysta też Małopolska  — region, który przede wszystkim ze 
względu na potencjał ludzki, jest miejscem, w którym wielu 
inwestorów chciałoby ulokować swoje inwestycje. Tu jednak 
pojawia się bardzo poważna bariera, jaką jest brak uzbrojo-
nych terenów o odpowiedniej powierzchni. Z drugiej strony 
w województwie małopolskim istnieje nadal wiele obszarów 
poprzemysłowych i powojskowych, które nie są w żaden spo-
sób wykorzystane. Pomijając bardzo pomyślne pojedyncze 
działania rewitalizacyjne (jednym z nich jest przeprowadzo-
na w latach 1993–1999 przez Małopolską Agencję Rozwoju 
Regionalnego — MARR S.A.– rewitalizacja Zakładów So-
dowych Solvay), lista obszarów i obiektów, jakie mogłyby 
i powinny zostać przywrócone do użytkowania jest jeszcze 
długa. 

Dynamiczny rozwój gospodarczy i ogromne zapotrzebowa-
nie na tereny pod nowe inwestycje stwarzają niezwykle ko-
rzystny klimat dla działań związanych z odzyskiwaniem 
uzbrojonych terenów i przywracaniem ich do użytku czy też 
nadawaniem ich nowych przeznaczeń.

Musimy mieć świadomość, że pozyskiwanie nowych terenów 
inwestycyjnych wymaga stosowania nowoczesnych metod 
zarządzania nieruchomościami oraz lepszego wykorzystania 
istniejących zasobów i poszukiwania sposobów na efektyw-
ne zagospodarowanie przestrzeni inwestycyjnej, w tym tej 
istniejącej. Takie możliwości stwarza właśnie wykorzysta-
nie dostępnych obszarów poprzemysłowych i powojskowych. 
Mając na uwadze ten fakt MARR S.A. zdecydowała się wes-
przeć procesy rewitalizacyjne w Małopolsce przystępując do 
realizacji projektu INCORD.

Celem projektu INCORD, realizowanego w latach 2004–
–2006,  przez MARR S.A. w ramach Programu INTERREG 
IIIC we współpracy z partnerami z Niemiec, Czech, Słowa-
cji i Estonii był rozwój intensywnej i ukierunkowanej współ-
pracy międzyregionalnej poprzez wymianę doświadczeń 
w zakresie Zintegrowanych Koncepcji Rozwoju (IDC — In-
tegrated Development Concepts). Od pewnego czasu zinte-
growane podejście zyskuje na znaczeniu w Europie, w rezul-
tacie i przede wszystkim w związku z rozszerzeniem Unii 
Europejskiej. Zintegrowane Koncepcje Rozwoju są bowiem 
właściwym instrumentem pozwalającym na identyfikację re-
gionalnych sił i słabości oraz umożliwiają opracowanie prak-
tycznych strategii i działań. Ponadto zastosowanie IDC jest 

BOGUMIŁA KOWALIK, JOANNA JAKUBOWSKA–ŁAZĘCKA 

Koncepcja zintegrowanego rozwoju obszarów  

poprzemysłowych i powojskowych w Małopolsce

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


