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Wprowadzenie

Promowanie terenów zdegradowanych jako miejsca inwestycji wśród poten-
cjalnych inwestorów powinno być poprzedzone ich szczegółową inwentaryzacją 
w celu przekonania się o skali zjawiska w ujęciu przestrzennym, środowiskowym 
i gospodarczym.

W krajach odnoszących największe sukcesy w ponownym zagospodarowa-
niu terenów poprzemysłowych i zdegradowanych istnieją bazy danych o takich 
terenach. W Polsce nie istnieje centralna baza danych o terenach zdegradowa-
nych, natomiast na poziomie regionów inwentaryzacje tych terenów są najczę-
ściej wyrywkowe i niepełne, co potwierdzają przeprowadzone przez Instytut Roz-
woju Miast na przełomie lat 2007/2008 badania ankietowe, z których wynika, że 
większość miast, w których występuje problem terenów zdegradowanych, dys-
ponuje tylko częściowymi informacjami na ich temat lub nie posiada takich in-
formacji. Rejestr obiektów poprzemysłowych i zdegradowanych opracowano 
w zaledwie trzech województwach: śląskim, częściowo małopolskim oraz pod-
karpackim1, natomiast w przypadku województwa mazowieckiego opracowano 
1 J.K. Lenartowicz, A. Ostręga: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przez ochronę dziedzic-

twa techniki. Problemy polskie. W: Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych 2012. 
I Polsko-Niemieckie Forum Rekultywacji i Rewitalizacji Obszarów Pogóniczych. Wisła-Jawor-
nik 8-9 marca 2012, s. 67.
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wykaz terenów o przekroczonym standardzie jakości gleby lub ziemi i terenów 
zdegradowanych działalnością przemysłową2.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę inwentaryzacji zdegra-
dowanych, w wyniku działalności gospodarczej i bytowej człowieka, obszarów 
w celu zintensyfikowania procesów ich dalszego zagospodarowania. Realizując 
nową inwestycję należy bowiem rozważyć w pierwszej kolejności wykorzystanie 
istniejących terenów poprzemysłowych, a dopiero potem zdecydować o ewentu-
alnym sięgnięciu po tereny dotychczas niezagospodarowane3. Potencjał znajdu-
jących się na takich terenach obiektów może być wykorzystany do poprawy sytu-
acji gospodarczej, ekonomicznej i społecznej regionów.

1. charakterystyka terenów poprzemysłowych i zdegradowanych

Użytkowanie przez człowieka terenu powoduje różnorodne jego przekształ-
cenia. W wielu przypadkach są one tak głębokie, że prowadzą do degradacji użyt-
kowanego terenu. Jednym z warunków zrównoważonego rozwoju miast jest od-
nowa terenów zdegradowanych, czyli takich, które są dotknięte poprzednim 
sposobem ich zagospodarowania oraz sposobem zagospodarowania terenów są-
siednich. Są to tereny opuszczone lub słabo wykorzystywane, mające problemy 
z zanieczyszczeniem, znajdujące się głównie na rozwiniętych terenach miejskich4, 
których wartość użytkowa w stosunku do ich wartości początkowej5 zmniejszy-
ła się. Brak wiedzy o aktualnym stanie oraz stopniu degradacji stanowi jedną 
z głównych barier w ponownym zagospodarowaniu tych terenów.

W Programie Rządowym dla Terenów Poprzemysłowych, stanowiącym je-
den z elementów Polityki Ekologicznej Państwa, zakładającej w horyzoncie śred-
niookresowym do 2010 roku maksymalne zagospodarowanie nieużytków poprze-
mysłowych, zamkniętych składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych 
2 M. Huculak: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Polskie doświadczenia i perspektywy. 

W: Przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokole-
jowe i powojskowe. Rewitalizacja miast polskich. Tom 4. Red. W. Jarczewski. Instytut Rozwoju 
Miast, Kraków 2010, s. 150.

3 H. Lewandowska, N. Weckwert, G. Boroń: Kierownik ds. terenów poprzemysłowych – nowe 
stanowisko dla samorządów. W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Red. 
G. Malina. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Po-
znań 2011, s. 95.

4 U. Ferber, P. Nathanail, J. Bergatt Jackson, M. Gorski, Ł. Drobieniec, B. Petriková, M. Finka: 
Tereny zdegradowane. Podręcznik. Projekt pilotażowy Leonardo Da Vinci, maj 2006, s. 11.

5 K. Gasidło: Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych. Zeszyty Naukowe Politechniki 
Śląskiej nr 1408, Gliwice 1998, s. 8.
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oraz realizację programu pełnej inwentaryzacji, rozpoznania i rekultywacji tzw. 
starych składowisk, przyjęto następującą definicję terenu zdegradowanego: „Te-
ren zdegradowany to teren zanieczyszczony lub teren, którego naturalne ukształ-
towanie zostało zmienione w sposób niekorzystny”6. Z kolei „Teren zanieczysz-
czony jest to teren, na którym występują przekroczenia dopuszczalnych wartości 
stężeń substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowi-
ska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz stan-
dardów jakości ziemi”7.

Ze względu na charakter uprzednio prowadzonej działalności tereny zdegra-
dowane dzielą się m.in. na: tereny poprzemysłowe, tereny powojskowe, tereny 
pokolejowe, tereny poportowe i zdegradowane tereny miejskie. W zachodnioeu-
ropejskiej literaturze przedmiotu tereny kolejowe często utożsamia się z terena-
mi poprzemysłowymi8.

W ramach każdego z tych typów mogą wystąpić tereny o wysokim stopniu 
zagrożenia ryzykiem środowiskowym i zdrowotnym oraz takie, które nie będą 
wykazywały zagrożenia i będą mogły przyjąć nowe funkcje, korzystne dla roz-
woju danego obszaru.

Na użytek Programu Rządowego dla Terenów Poprzemysłowych tereny po-
przemysłowe zdefiniowano jako „zdegradowane, nie użytkowane lub nie w pełni 
wykorzystane tereny przeznaczone pierwotnie pod działalność gospodarczą, któ-
ra została zakończona”9. Według amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska te-
ren poprzemysłowy to „nieruchomość, której poszerzenie, przebudowa czy też 
powtórne użycie mogą być utrudnione ze względu na rzeczywistą lub domniema-
ną obecność substancji niebezpiecznych lub/i zanieczyszczeń”10.

Z punktu widzenia genezy i cech fizycznych można mówić o dwóch typach 
terenów poprzemysłowych. Pierwszy typ to obszary, które przestały być miej-
scem produkcji przemysłowej lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej 
produkcji w obrębie zakładów przemysłowych, łącznie z niedokończonymi in-
westycjami przemysłowymi, które można określić mianem terenów pofabrycz-

6 Ministerstwo Środowiska: Program Rządowy dla Terenów Poprzemysłowych przyjęty przez 
Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r., s. 3.

7 Ibid., s. 3; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz.U. nr 165, poz. 1359.

8 D. Załuski: Tereny pokolejowe PKP S.A. – szanse i możliwości przekształceń na nowe funkcje 
miejskie. W: Przestrzenne aspekty rewitalizacji…, op. cit., s. 211.

9 Ministerstwo Środowiska: Program Rządowy dla Terenów Poprzemysłowych…, op. cit., s. 3.
10 E.J. Lipińska: Dziedzictwo czy ryzyko środowiskowe pozostałości dawnych robót górnictwa naf-

towego? W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Red. J. Skowro-
nek. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach, Instytut Ekologii 
Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice 2009, s. 86.
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nych. Natomiast drugi typ to obszary zdegradowane przez działalność przemysło-
wą. Tereny poprzemysłowe to tereny, które utraciły dotychczas pełnione funkcje. 
Znaczna ich część została wyłączona z użytkowania, co jednak nie wyklucza krót-
koterminowej dzierżawy fragmentów terenu przez różne podmioty, w tym także 
dla celów produkcji przemysłowej11.

Tereny poprzemysłowe cechują się: zdewastowanymi budowlami, nieziden-
tyfikowanymi i niezabezpieczonymi instalacjami stanowiącymi zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzkiego, niezidentyfikowanymi skażeniami struktur budowla-
nych i terenu oraz jego zanieczyszczeniami12.

W przypadku terenów poprzemysłowych potencjalny inwestor zaintereso-
wany rewitalizacją nieruchomości poprzemysłowych musi się liczyć z różnorod-
nością występujących w praktyce form degradacji, którymi mogą być:

tereny poprzemysłowe zdegradowane chemicznie (tereny, na których gleba  –
wymaga oczyszczenia),
tereny poprzemysłowe zdegradowane pod względem fizycznym (tereny wy- –
magające rekultywacji likwidującej niekorzystne przekształcenia naturalne-
go, morfologicznego ukształtowania terenu),
tereny niepełniące już funkcji gospodarczych lub spełniające je nieefektyw- –
nie, które nie są zdegradowane chemicznie lub fizycznie (morfologicznie).
Tereny pokolejowe obejmują obszary likwidowanej infrastruktury kolejo-

wej, zazwyczaj znajdujące się w pobliżu użytkowanych linii i stacji kolejowych. 
Wśród nich można wyróżnić tereny towarzyszące działającym dworcom kolejo-
wym, tereny stacji postojowych, towarowych i rozrządowych oraz infrastruktury 
kolejowej, tereny likwidowanych linii i dworców kolejowych13.

Wśród terenów powojskowych można wyróżnić dwa typy obszarów. Pierw-
szym są instalacje wojskowe, służące do obrony terenu. Ich przykładem są kom-
pleksy fortyfikacji miejskich (twierdze, forty, bunkry), często zlokalizowane 
w pobliżu centrum miasta, ale ze względu na trudności z doprowadzeniem infra-
struktury trudne do zaadaptowania. Drugim typem są instalacje służące działal-
ności militarnej, których przykładem są kompleksy koszarowe, z rozległymi te-
renami otwartymi (placami ćwiczeń), składające się z budynków koszarowych, 
obiektów magazynowych, administracyjnych, szpitali wojskowych, hangarów, 
a nawet lotnisk wojskowych i tereny poligonów14.

11 B. Domański: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów. 
W: Przestrzenne aspekty rewitalizacji…, op. cit., s. 125.

12 J.K. Lenartowicz, A. Ostręga: Op. cit., s. 67.
13 M. Kopeć: Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 132.
14 Ibid., s. 131.
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Obszary poportowe to tereny dawnych struktur portowych morskich i rzecz-
nych oraz stoczni i składów15.

W wyniku przeprowadzonych na przełomie lat 2007/2008 przez Instytut 
Rozwoju Miast badań ankietowych w ramach projektu pt. „Rewitalizacja miast 
polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego, duchowego oraz 
czynnik zrównoważonego rozwoju” zidentyfikowano 115 353,67 ha obszarów 
wymagających rewitalizacji16.

W tabeli 1 przedstawiono opracowany w oparciu o studia literatury wykaz 
typów obszarów zdegradowanych oraz ich powierzchnię17.

Tabela 1

Obszary zdegradowane wymagające rewitalizacji w polskich miastach
Typ obszarów 
zdegradowanych

Powierzchnia terenów zdegradowanych
(ha)

Stare dzielnice śródmiejskie 59 188,27

Blokowiska 14 925,5

Tereny poprzemysłowe 22 239,9

Tereny powojskowe 4000,0

Tereny pokolejowe 15 000,0

Suma 115 353,67

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Jarczewski: Podsumowanie. W: Przestrzenne aspekty rewitali-
zacji. śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Rewitalizacja miast 
polskich. Tom 4. Red. W. Jarczewski. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, s. 291; W. Jarczewski: 
Degradacja techniczna i społeczna. W: Założenia polityki rewitalizacji w Polsce. Rewitalizacja miast 
polskich. Tom 9. Red. Z. Ziobrowski. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010, s. 31.

Czynnikiem hamującym decyzję inwestora o zagospodarowaniu terenu zde-
gradowanego jest brak rozpoznania co do stopnia skażenia danej nieruchomości18. 

15 Ibid., s. 133.
16 W. Jarczewski: Podsumowanie. W: Przestrzenne aspekty rewitalizacji…, op. cit., s. 291.
17 W. Jarczewski: Degradacja techniczna i społeczna. W: Założenia polityki rewitalizacji w Pol-

sce. Rewitalizacja miast polskich. Tom 9. Red. Z. Ziobrowski. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 
2010, s. 31; W. Jarczewski: Podsumowanie. W: Przestrzenne aspekty rewitalizacji…, op. cit., 
s. 292. Dla porównania: D. Maciąg, J.K. Lenartowicz: Analiza problematyki zasobu brownfields 
w Polsce w ramach projektu Regentif. W: Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów po-
przemysłowych, innowacja i dobra praktyka. Materiały z 2. Konferencji Regentif – sieć dla inten-
syfikacji innowacji w dziedzinie regeneracji obszarów poprzemysłowych. Red. J.K. Lenartowicz. 
D. Maciąg. Kraków 2007, s. 51; Narodowa Strategia Spójności: Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2006, s. 151; M. Kopeć: Op. cit., s. 131; H. Lewandowska, N. We-
ckwert, G. Boroń: Op. cit., s. 96.

18 A. Starzewska-Sikorska: Przekształcenia terenów poprzemysłowych jako działanie służące pod-
niesieniu atrakcyjności regionu. W: Krajobraz zbudowany na węglu. Red. J. Gorgoń. Instytut 
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 2008, s. 27.
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Znajomość stopnia zanieczyszczenia terenu jest bowiem warunkiem niezbędnym 
do określenia kosztów oczyszczania.

2. rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych

Przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych obszarom poprzemysło-
wym jest bez wątpienia jednym z istotniejszych problemów regionalnych Unii 
Europejskiej ze względu na rosnącą potrzebę ochrony gleb, powierzchni ziemi 
i wód. Względy te znalazły odbicie w prawie europejskim. Obowiązujące obecnie 
i projektowane dyrektywy Unii Europejskiej wymagają od państw członkowskich 
podjęcia działań w zakresie terenów zdegradowanych lub zagrożonych degrada-
cją gleb. Są to: Dyrektywa w sprawie gospodarowania odpadami z przemysłu wy-
dobywczego oraz projektowana Ramowa dyrektywa glebowa19.

Dyrektywa w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemy-
słu wydobywczego nakłada na państwa członkowskie obowiązek przeprowadze-
nia inwentaryzacji obiektów zamkniętych po działalności górniczej, w tym rów-
nież obiektów gospodarki odpadami znajdujących się na ich obszarze, które mogą 
negatywnie oddziaływać na środowisko lub które w krótkim lub średnim okresie 
mogą stworzyć potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Natomiast 
projekt Ramowej dyrektywy glebowej wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji 
terenów zdegradowanych i opracowania raportów o stanie gleby.

Zawarta w Programie Rządowym dla Terenów Poprzemysłowych z 2004 
roku definicja rewitalizacji brzmi następująco: „Rewitalizacja obejmuje proces 
rekultywacji i proces ponownego zagospodarowania terenu (w tym oczyszczenie, 
przebudowę i modernizację istniejącego pokrycia terenu), które przywrócą stan 
umożliwiający pełnienie przez ten teren funkcji użytkowych”20.

Proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych powinien przebiegać w spo-
sób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że powinien 
uwzględniać pełny cykl życia terenu, czyli pierwotne użytkowanie, stan obec-
ny oraz stan docelowy, w którym teren spełniać będzie nowe, możliwe do zreali-
zowania funkcje. Tak rozumiany proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych 
wymaga odtworzenia historii dotychczasowego użytkowania terenu, ustalenia 
jego aktualnego stanu i dokonania jego charakterystyki, doprowadzenia terenu do 
19 J. Krupanek: Programowanie przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w ska-

li regionalnej. Przykład województwa śląskiego. W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji…, 
op. cit., s. 177.

20 Ministerstwo Środowiska: Program Rządowy dla Terenów Poprzemysłowych…, op. cit., s. 4.
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stanu wolnego od zanieczyszczeń chemicznych i/lub niekorzystnego ukształtowa-
nia, w stopniu wystarczającym do przypisania mu nowych funkcji.

Rewitalizacja, a następnie przekształcenie terenów poprzemysłowych staje 
się koniecznością ze względów21:

środowiskowych (zabezpieczenie przed oddziaływaniem znajdujących się na  –
danym terenie zanieczyszczeń na otoczenie – wody podziemne, gleby, ogra-
niczenie wykorzystania terenów zielonych),
gospodarczych (możliwość wykorzystania obiektów, infrastruktury, korzyst- –
ne usytuowanie),
społecznych (tereny poprzemysłowe są często miejscem sprzyjającym zjawi- –
skom niekorzystnym społecznie),
przestrzennych (miasta aglomeracji potrzebują nowej przestrzeni i dlatego są  –
zmuszone poszukiwać wolnych terenów w obrębie swojego terytorium).
Niedostrzeganie konieczności rewitalizacji tych terenów prowadzi do dalszej 

ich degradacji oraz stwarza zagrożenie dla ludzi i środowiska, natomiast poprawa 
infrastruktury na terenach zdegradowanych przyciąga inwestorów, a zrealizowa-
ne przez nich inwestycje zachęcają do inwestowania kolejnych inwestorów. Do-
brze zagospodarowane obszary zdegradowane mogą przynieść inwestorowi duże 
korzyści z tytułu ich atrakcyjnego usytuowania lub krótkiego cyklu rozpoczęcia 
działalności w ramach istniejącej infrastruktury technicznej. Jednocześnie wyso-
kie ceny tego typu nieruchomości oraz formułowane przez władze miasta warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu czy też konieczność przestrzegania wyma-
gań konserwatora zabytków lub ochrony środowiska mogą zniechęcić do lokowa-
nia nowej działalności gospodarczej na terenach zdegradowanych.

3. Wojewódzkie bazy o terenach poprzemysłowych 
i zdegradowanych

Pełne i wiarygodne informacje o terenach poprzemysłowych stanowią war-
tość dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych pozyskaniem terenów zde-
gradowanych i mogą znacznie przyczynić się do wspierania przekształceń na za-
sadach komercyjnych. Temu służą tworzone w niektórych województwach bazy 
danych ewidencjonujące obszary zagrożone. Poniżej przedstawiono proces po-
wstawania niektórych baz danych o terenach poprzemysłowych.

21 A. Starzewska-Sikorska: Op. cit., s. 27.
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W województwie podkarpackim rozpoczęto realizację projektu pt. „REWI-
TAL – innowacje w rewitalizacji terenów zdegradowanych na Podkarpaciu”, któ-
rego głównym celem jest promocja i identyfikacja innowacji w dziedzinie rewi-
talizacji terenów zdegradowanych w województwie podkarpackim. W ramach 
projektu zamierzano opracować bazę danych zawierającą katalog opisujący ob-
szary poprzemysłowe na Podkarpaciu. Baza o terenach zdegradowanych REWI-
TAL obejmuje swoim zasięgiem województwo podkarpackie. Baza ta identyfiku-
je budynki i obszary poprzemysłowe w 5 spośród 25 powiatów województwa22. 
Ma ona umożliwić prezentację terenów zdegradowanych przeznaczonych pod ak-
tywizację gospodarczą. Dodatkowo można też będzie uzyskać informacje na te-
mat programów i instytucji zajmujących się rewitalizacją terenów poprzemysło-
wych23. Informacji do bazy dostarczają instytucje samorządowe.

W 2000 roku przyjęto do realizacji projekt pt. „Inwentaryzacja składowisk 
odpadów oraz byłych terenów przemysłowych w województwie małopolskim”. 
W ramach tego projektu przeprowadzono inwentaryzację obszarów potencjalnie 
skażonych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów poprzemysłowych24. Uwa-
żano bowiem, że aby móc racjonalnie planować i wdrażać w życie projekt rekul-
tywacji terenów zdegradowanych i poprzemysłowych, bardzo istotne jest zewi-
dencjonowanie obszarów zagrożonych25.

Celem projektu było opracowanie narzędzia, które można wykorzystać do 
monitorowania stanu bezpieczeństwa ekologicznego oraz do podejmowania de-
cyzji w zakresie działań naprawczych. Pod pojęciem narzędzia rozumiano rozwią-
zanie informatyczne umożliwiające rangowanie ryzyka dla zdrowia człowieka, 
które potencjalnie niosą skażone miejsca, uprzednio zinwentaryzowane i zgro-
madzone w bazie danych. Pozwoliło to na stałą aktualizację w bazie miejsc przy-
puszczalnie skażonych. W szczególności skupiono się na miejscach, w których 
prowadzono w przeszłości działalność gospodarczą lub składowano odpady.

W ramach pierwszego etapu zakładano zebranie informacji o wszystkich po-
tencjalnie skażonych obszarach w województwie małopolskim. Informacje o skła-
dowiskach i wysypiskach pochodziły z materiałów Wojewódzkiego Inspektora-
tu Ochrony Środowiska w Krakowie, natomiast informacje na temat potencjalnie 
skażonych obszarów przemysłowych pochodziły m.in. z map archiwalnych, opra-

22 M. Huculak: Op. cit., s. 149.
23 W. Burdzy, A. Waścińska: Baza terenów poprzemysłowych na Podkarpaciu tworzona w ramach 

projektu REWITAL. W: Rewitalizacja miast…, op. cit., s. 58.
24 D. Maciąg, J.K. Lenartowicz: Analiza problematyki zasobu brownfields w Polsce w ramach pro-

jektu Regentif. W: Rewitalizacja miast…, op. cit., s. 53; M. Huculak: Op. cit., s. 148.
25 S. Piróg: Baza terenów skażonych w Małopolsce. Projekt ROPSIM. W: Rewitalizacja miast…, 

op. cit., s. 77.
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cowań naukowych, materiałów Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN). W ten sposób uzyskano infor-
macje o przeszło 4000 obiektów. W drugim etapie projektu na podstawie map geo-
logicznych, geologiczno-gospodarczych i hydro-geologicznych w skali 1: 50 000 
wyłoniono 75 obiektów („lista 75”). W trzecim etapie dla wyłonionych 75 obiek-
tów opracowano reprezentatywne zestawy badań terenowo-laboratoryjnych, któ-
re umożliwiły uzupełnienie bazy danych o wymagany zakres informacji.

Na podstawie ustalonych priorytetów oraz wyników badań wyselekcjonowa-
no 50 obiektów. Spośród nich dla 10 różnych obiektów o najwyższym priorytecie 
należało opracować wzorcowe strategie postępowania zmniejszające lub likwidu-
jące szkodliwe oddziaływanie na środowisko w formie programu naprawczego.

Dzięki staraniom Marszałka Województwa Małopolskiego po zakończe-
niu projektu w roku 2004 uzyskano środki finansowe na likwidację zanieczysz-
czeń we wskazanych za pomocą aplikacji miejscach. We wrześniu 2004 roku bazę 
wraz z aplikacją przekazano do 22 starostw województwa małopolskiego w celu 
poprawy stanu środowiska.

Regionem o dużym udziale terenów poprzemysłowych i zdegradowanych 
jest województwo śląskie. W województwie śląskim dominują tereny poprzemy-
słowe i zdegradowane związane z górnictwem i przemysłem przeróbczym. Naj-
częstszymi przyczynami degradacji są zanieczyszczenia chemiczne oraz degrada-
cja morfologiczna, to jest deformacja powierzchni lub elementów ukształtowania 
terenu26.

Wdrożenie we wrześniu 2006 roku Regionalnego Systemu Informacji Prze-
strzennej (RSIP) miało na celu stworzenie użytecznego narzędzia, wspierającego 
proces realizacji ustawowych zadań stojących przed samorządem województwa 
śląskiego, do których należą m.in.: zwiększenie skuteczności ochrony środowiska 
oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa ślą-
skiego27. Regionalny System Informacji Przestrzennej w województwie śląskim 
jest podstawą zarządzania regionalnego terenami poprzemysłowymi i zdegrado-
wanymi28. Jest to baza danych przestrzennych, w której zgromadzona została in-

26 Wojewódzki Program Przekształceń Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych. Instytut 
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa w Katowi-
cach, Katowice 2008, s. 4.

27 Rewitalizacja terenów zdegradowanych a możliwości rozwoju regionu. Red. T. Adamski, R. Or-
pych. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Projekt Revita Silesia, s. 9; E. Zagórska: 
Działania podejmowane w województwie śląskim w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemy-
słowych (w druku).

28 J. Krupanek: Programowanie przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w ska-
li regionalnej. Przykład województwa śląskiego. W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji…, 
op. cit., s. 177, 182.
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formacja o terenach poprzemysłowych zgłoszonych przez poszczególne gminy 
województwa śląskiego. Zawarte są w niej również informacje służące analizie 
i ocenie oddziaływań na środowisko oraz uwarunkowań ich przyszłego zagospo-
darowania. Dodatkowo przewidziano wykorzystanie źródeł informacji o terenach 
górniczych i zagrożeniach górniczych oraz o terenach poprzemysłowych i zde-
gradowanych.

Opracowany w 2006 roku arkusz inwentaryzacyjny posłużył do przeprowa-
dzenia wstępnej inwentaryzacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. 
W oparciu o metodykę waloryzacji terenów poprzemysłowych opracowano an-
kietę, którą rozesłano do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, izb i or-
ganizacji z branży górniczej i hutniczej z terenu województwa śląskiego. Wypeł-
nione ankiety wykorzystano do utworzenia w ramach RSIP Wojewódzkiej Bazy 
Terenów Poprzemysłowych funkcjonującej jako tzw. warstwa TPP29. W utwo-
rzonej w latach 2004-2005 bazie zarejestrowano 486 terenów poprzemysłowych 
i zdegradowanych (powyżej 11 000 ha). 17 grudnia 2008 roku Sejmik Wojewódz-
twa Śląskiego uchwałą nr III/31/11.2008 przyjął „Wojewódzki Program Prze-
kształceń Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych” (WPPTP), do budowy 
którego wykorzystano Wojewódzką Bazę Terenów Poprzemysłowych30. Opraco-
wany przez Konsorcjum Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – Głów-
ny Instytut Górnictwa Wojewódzki Program Przekształceń Terenów Poprzemy-
słowych i Zdegradowanych dla województwa śląskiego ma za zadanie wspieranie 
samorządu w gospodarowaniu obszarami w celu ich wtórnego wykorzystania. 
W ramach programu opracowany został system waloryzacji terenów pod kątem 
ich potencjału dla realizacji różnych funkcji31. Dzięki temu możliwa jest optyma-
lizacja działań rekultywacyjnych poprzez koncentrację dostępnych środków fi-
nansowych na terenach stanowiących potencjalnie największe zagrożenie dla śro-
dowiska i zdrowia ludzi.

Docelowo Główny Instytut Górnictwa oraz Urząd Marszałkowski dążą do 
utworzenia w ramach Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej 
(ORSIP) „Ogólnodostępnej Platformy Informacji – Tereny Poprzemysłowe i Zde-
gradowane (OPI – TPP)”, czyli powszechnie dostępnej, publicznej regionalnej bazy 
danych o terenach poprzemysłowych oraz prowadzonej na nich działalności32.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet V Środowisko, działanie 5.4 
Zarządzanie środowiskiem.
29 B. Domański: Op. cit., s. 136; M. Huculak: Op. cit., s. 149.
30 A. Starzewska-Sikorska: Op. cit., s. 26.
31 Ibid.
32 E. Zagórska: Op. cit.



118 elżbieta Zagórska

Projekt obejmuje kilka etapów prac i działań zmierzających do stworzenia 
i wprowadzenia do użytku produktu finalnego w postaci OPI-TPP dla obszaru wo-
jewództwa śląskiego. W maju 2011 roku w wyniku przeprowadzonego postępo-
wania w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, budowę i wdro-
żenie systemu OPI-TPP wybrano wykonawcę – konsorcjum Gispartner Sp. z o.o. 
i ESRI Polska Sp. z o.o. Do tworzenia bazy danych o terenach poprzemysło-
wych i zdegradowanych w ramach I etapu wykorzystano elektroniczny formularz 
eTPP33. W celu uzyskania pełnej informacji na temat terenów mających potencjał 
i kwalifikujących się do ponownego wykorzystania i zagospodarowania, rozpo-
częto II etap prac nad tworzeniem bazy danych. W ramach tego etapu umożliwio-
no dostęp do bazy i formularza eTPP jednostkom nadal wprowadzającym dane 
oraz tym, które zamierzały dopiero dołączyć do takich działań. W październiku 
2011 roku rozpoczęto III etap prac związanych z tworzeniem bazy danych o te-
renach poprzemysłowych i zdegradowanych za pomocą elektronicznego formu-
larza eTPP. Ten etap polegał na dalszym uzupełnieniu bazy o zdegradowane tere-
ny o różnym charakterze. Baza danych na tamten moment zawierała szczegółowe 
informacje o 512 terenach poprzemysłowych i zdegradowanych w województwie 
śląskim.

Oprócz scharakteryzowanych powyżej trzech wojewódzkich baz o terenach 
zdegradowanych, należy również wspomnieć o sporządzonym przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie dla województwa mazowieckiego 
wykazie terenów o przekroczonym standardzie jakości gleby lub ziemi i terenów 
zdegradowanych działalnością przemysłową34.

Wnioski

Z uwagi na to, że Polska nie dysponuje bazą danych o liczbie terenów po-
przemysłowych, należy w oparciu o przygotowany wcześniej ogólnopolski for-
mularz rejestru obiektów poprzemysłowych przystąpić do rejestrowania obiek-
tów poprzemysłowych w województwach, które do tej pory nie rozpoczęły prac 

33 J. Ziora, J. Bondaruk, I. Nawara-Słomska: System gromadzenia informacji o terenach poprze-
mysłowych w województwie śląskim. Ogólnodostępna Platforma Informacji – Tereny Poprze-
mysłowe i Zdegradowane jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzen-
nej (RSIP). V Międzynarodowa Konferencja: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów 
zdegradowanych. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych, Ustroń, 5-7 października 2011 r. (prezentacja).

34 M. Huculak: Op. cit., s. 150.
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nad takimi bazami. Stworzenie w Polsce bazy danych o terenach poprzemysło-
wych jest ważne nie tylko z punktu widzenia możliwości zwiększenia wśród in-
westorów promocji terenów zdegradowanych przeznaczonych pod aktywizację 
gospodarczą, ale także z punktu widzenia rozwijającego się zainteresowania tu-
rystyką „przemysłową” do miejsc, gdzie atrakcją stają się budowle i urządzenia 
dawnej technologii35.
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VoiVodSHip dataBaSeS on poSt-indUStriaL and deGraded 
areaS aS an eXaMpLe oF actionS taken in tHe FieLd 

oF recoVery oF poSt-indUStriaL and deGraded areaS

Summary

Before degraded areas can be promoted among would-be investors as potential sites for 
investment, a detailed record of such areas should be kept to show a general picture of this 
phenomenon in spatial, environmental and economic terms. Basically, one of the main obsta-
cles to the re-development of these areas in Poland is a lack of knowledge about the quality 
of such land. The creation of a national base of areas previously invested in, comprising the 
data about their size, uses and environmental features, e.g. former industrial, railway, port or 
military ones, etc. should be regarded as the prerequisite for an efficient spatial policy.


