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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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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 
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często niezbędnym warunkiem uruchomienia konkretnych 

działań finansowanych przez UE. Ogromne zapotrzebowanie

na modernizację podstawowej infrastruktury w wielu róż-

nych sektorach stwarza potrzebę zastosowania kompleksowe-

go podejścia, odzwierciedlającego rosnącą złożoność proble-

mów regionalnych, i równocześnie uwzględniającego zasadę 

rozwoju zrównoważonego.

Opracowanie IDC dla całej Małopolski jest praktycznie nie-

możliwe, gdyż każdy obszar ma swoją specyfikę. Dlatego

też w przygotowanym opracowaniu „Założenia do Progra-

mu Rewitalizacji Obszarów Poprzemysłowych i Powojsko-

wych w Małopolsce” zdecydowano się na zaprezentowanie 

swoistego wariantowego schematu działania pozwalającego 

na przygotowanie planów rewitalizacji dla różnych obsza-

rów. Między innymi pokazano bariery, jakie utrudniają prze-

prowadzenie udanych procesów rewitalizacji oraz wskazano 

najlepsze sposoby zagospodarowania wybranych obszarów 

uwzględniając ich specyfikę.

Jednym z celów IDC była też identyfikacja potencjalnych

projektów — obszarów poprzemysłowych i powojskowych 

w regionie, wymagających rewitalizacji. W opracowaniu ak-

tualnej bazy takich obszarów wykorzystano dane zestawio-

ne w bazie danych ROPSIM (Registration of Polluted Sites in 

Malopolskie Voivodeship), która dla potrzeb projektu została 

odpowiednio zmodyfikowana i zweryfikowana (zaktualizo-

wana baza projektu opisuje stan na marzec 2006). Baza ROP-

SIM  została stworzona w 2003 roku, w Zakładzie Gospodar-

ki Odpadami Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi 

i Energią PAN na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Małopolskiego w Krakowie. Dla potrzeb projektu 

INCORD, z przedstawionej wyżej bazy danych ROPSIM zo-

stały wyodrębnione tylko te obiekty, których charakter kwa-

lifikował je do postępowania rewitalizacyjnego. Dlatego z li-

sty obiektów przedstawionych w ww. bazie zostały wybrane 

obiekty wielko– średnio i małoobszarowe. Obiekty o charak-

terze punktowym nie zostały wzięte pod uwagę. Przy sporzą-

dzaniu bazy danych ROPSIM autorzy kierowali się kryterium 

skażenia bądź potencjalnego skażenia terenu. Dlatego w bazie 

znalazły się takie obiekty, jak np. składowiska przemysłowe 

i komunalne, rafinerie, bazy transportowe, szyby wydobyw-

cze itp. Istnieją jednak obiekty, czy tereny poprzemysłowe, 

które nie spełniają tego kryterium. Takimi obiektami są np. 

tereny po eksploatacji kopalin, w których proces wydobyw-

czy zakończony został kilka lub kilkadziesiąt lat temu, a które 

nie zostały zrekultywowane i zagospodarowane. Przykładem 

takich terenów są liczne kamieniołomy wapienia w granicach 

miasta Krakowa (np. zespół wyrobisk Krzemionki Podgór-

skie), czy choćby liczne tereny po eksploatacji kruszyw wy-

dobywanych systemem spod wody (np. Bagry, Cholerzyn, 

Przylasek Rusiecki). Tereny te, kwalifikujące się do miana te-

renów poprzemysłowych, ze względu na brak występującego 

źródła skażenia (bądź potencjalnego skażenia) nie znalazły 

się w oryginalnej bazie ROPSIM. Baza obiektów poprzemy-

słowych przedstawiona w niniejszym opracowaniu została 

o takie obiekty uzupełniona. Po zredukowaniu bazy ROPSIM 

oraz uzupełnieniu o elementy poprzemysłowe, nie będące te-

renami skażonymi, w bazie projektu znalazło się ponad 180 

obiektów [1].

Rys. 1. „Białe Morza” — budowle o wy-

sokości do 30 m, wypełnione węglanem 

wapnia 

Rys. 2. Zator — stawy poprzemysłowe po rekultywacji  



Problemy Ekologii, vol. 12 , nr 2, marzec–kwiecień 2008 109

Następnie, gminy, w których zidentyfikowano tereny poprze-
mysłowe zostały poddane dodatkowej analizie pod względem 
sytuacji społeczno–ekonomicznej. Została ona opisana po-
przez takie wskaźniki, jak: liczba mieszkańców, poziom wy-
kształcenia, współczynnik aktywności gospodarczej, wskaź-
nik zatrudnienia oraz stopa bezrobocia.

Przeprowadzona w celu sporządzenia bazy inwentaryzacja 
obszarów wymagających rewitalizacji wraz z dodatkowymi 
informacjami dotyczącymi m.in. sytuacji społeczno–gospo-
darczej pozwoliła na ustalenie hierarchii wymagających re-
witalizacji małopolskich obszarów przekształconych działal-
nością przemysłową czy wojskową.

Kolejnym elementem IDC było przeprowadzenie analizy 
SWOT województwa małopolskiego z punktu widzenia moż-
liwości wykorzystania istniejących obszarów poprzemysło-
wych i powojskowych. Identyfikacja słabych i mocnych stron
na tle szans i zagrożeń w odniesieniu do terenów poprzemy-
słowych i powojskowych pozwoliła na określenie pozycji stra-
tegicznej Małopolski, w tym wymagających rewitalizacji ob-
szarów poprzemysłowych i powojskowych w województwie. 
Przeprowadzona analiza SWOT wskazała ogólne kierunki 
rozwoju regionu, prezentując możliwe sposoby wykorzysta-
nia potencjału terenów i obiektów poprzemysłowych i powoj-
skowych. Na podstawie wariantowych analiz zostały wybra-
ne najbardziej pożądane sposoby rewitalizacji tych terenów.  

Jedną z bardzo poważnych barier procesów rewitalizacyjnych 
jest niezwykle rozproszenie aktów prawnych regulujących te 
zagadnienia. W celu umożliwienia sprawnej realizacji przed-
sięwzięć rewitalizacyjnych, jest konieczna szczegółowa ana-
liza obowiązującego prawa i podjęcie starań w celu usunięcia 
niedostatków obecnych regulacji prawnych. Dlatego też, nie-
zwykle użytecznym elementem opracowania jest zestawienie 
wszystkich obowiązujących polskich aktów prawnych i do-
kumentów rządowych (54 pozycje, stan na czerwiec 2006), 
związanych z procesami rewitalizacji oraz Dyrektyw unij-
nych odnoszących się do tego zagadnienia. W opracowaniu 
znalazły się również schematy procesów rewitalizacji dosto-
sowane do poszczególnych jej rodzajów (rewitalizacja w kie-
runku przyrodniczym, rekultywacja i zagospodarowanie za-
kładu górniczego, itp.) 

Projekt INCORD zajmował się kwestią zintegrowanego roz-
woju regionalnego nie tylko na poziomie teoretycznym, ale 
również wdrożył pięć projektów pilotażowych. Projekty te 
koncentrowały się na konkretnych dziedzinach właściwych 
dla danego regionu. W ramach projektu pilotażowego w Ma-
łopolsce, opracowano analizę zidentyfikowanych obszarów
poprzemysłowych, która doprowadziła do wyłonienia kilku 
kluczowych obszarów do rewitalizacji. W ramach Programu, 
dla dwóch wybranych obszarów opracowano plany zagospo-
darowania z elementami studium wykonalności.

1. Obszar dawnych stawów osadowych byłych Krakow-

skich Zakładów Sodowych Solvay, tzw.” Białych Mórz” 
— stanowiący kontynuację procesu rewitalizacji terenów po 
byłych Zakładach Sodowych “Solvay”. Celem projektu jest:
−  stworzenie infrastruktury dla rozwoju turystyki pielgrzym-

kowej (park kontemplacyjny, baza gastronomiczna, nocle-
gowa)  

−  zapewnienie dogodnych warunków do uprawiania spor-
tu i rozrywki kulturalnej dla ogółu społeczeństwa, w tym 
szczególnie dla młodzieży z obszaru Podgórza

2. Rewitalizacja stawów poprzemysłowych w miejscowo-

ści Zator. Celem projektu jest:

−  rozwój turystyki wypoczynkowej i wędkarskiej — stwo-
rzenie  „Doliny Karpia”

−  promocja regionu Zatorskiego jako Centrum Turystyczne-
go bazującego na atrakcjach „Doliny Karpia” — muzeum 
wędkarskie, centrum sportu wodnego, wioska rybacka, itp. 
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Rys. 3. Zator — projekt Wioski Rybackiej 


