
ISBN 978-83-63220-37-2  Kancelaria Senatu

Zarządzanie rozwojem miast 
o zmniejszającej się liczbie mieszkańców 
(w kontekście perspektywy finansowej  

2014 – 2020)



Zarządzanie rozwojem miast 
o zmniejszającej się liczbie mieszkańców 

(w kontekście perspektywy finansowej 2014 – 2020)



Materiały z konferencji zorganizowanej 
przez Komisję Samorządu Terytorialnego  

i Administracji Państwowej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju 
Regionalnego i Głównym Urzędem Statystycznym

1 marca 2013

G£ÓWNY
URZ¥D
STATYSTYCZNY

Zarz¹dzanie rozwojem
miast o zmniejszaj¹cej siê

liczbie mieszkañców

1 marca 2013 roku, godz. 10.00

sala 217 (gmach Senatu RP)

zapraszaj¹ na konferencjê

KOMISJA SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO 
I ADMINISTRACJI PAÑSTWOWEJ

SENAT RP

(w kontekœcie perspektywy finansowej 2014–2020)

Prosimy o potwierdzenie udzia³u w konferencji do dnia 22 lutego br.
tel. (22) 694-94-34, fax (22) 694-94-33, e-mail: kstap@nw.senat.gov.pl



Zarządzanie rozwojem miast 
o zmniejszającej się liczbie mieszkańców

(w kontekście perspektywy finansowej 
2014 – 2020)

Kancelaria Senatu 
Warszawa 2013



Recenzja naukowa
prof. dr hab. Bolesław Domański

Opracowanie
Natalia szajewska
małGoRzata liPińska

Redakcja techniczna
Paweł wojCieCHowski

isBN 978-83-63220-37-2

CiP - Biblioteka Narodowa

zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się
liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy
finansowej 2014-2020) / [oprac. Natalia szajewska,
małgorzata lipińska] ; senat Rzeczypospolitej
Polskiej. - warszawa : kancelaria senatu, 2013

Biuro informatyki
Dział Edycji i Poligrafii
warszawa 2013 r.
Nakład 60 egz.



5

Spis treści

WSTĘP
senator Janusz Sepioł                                                                     7 
minister Elżbieta Bieńkowska                                                             8

DEBATA WPROWADZAJĄCA

Elżbieta Bieńkowska
Depopulacja jako wyzwanie dla polskiej polityki miejskiej                              11

dr Jan Olbrycht
Shrinking Cities 
– problem globalny, problem europejski                                                19

WniOSki Z DOTyChCZASOWyCh BADAń nAD kuRCZĄCymi SiĘ miASTAmi

dr Annegret haase
No one-size-fits-all. 
O różnorodności kurczących się miast w Europie                                       31

dr Robert krzysztofik
„Zagłada miast” – projekt Shrink Smart 
– The Governance of Shrinkage within an European Context na Uniwersytecie Śląskim       45

Emilia Jaroszewska
Akcja CIRES „Cities Regrowing Smaller” organizowana przez COST
(European Cooperation in Science and Technology)                                    57

WymiAR SPOłECZny uByTku miESZkAńCóW miAST

prof. dr hab. iwona Sagan
Wykład wprowadzający                                                               73

Józef Sebesta
Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji
jako wyzwanie horyzontalne województwa opolskiego                                 83



6

dr Piotr Szukalski
Sytuacja demograficzna Łodzi.
Porównanie z innymi wielkimi polskimi miastami  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

WyMiAR URBANiSTyCZNy i eKoNoMiCZNy UByTKU MieSZKAńCóW MiAST

dr Adam Kowalewski
Wykład wprowadzający .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107

dr hab. Zbigniew Strzelecki
Regionalne konsekwencje spadku liczby mieszkańców miast .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121

jerzy Adamski
Kierunki optymalizacji funkcjonowania usług i infrastruktury kurczących się miast  . . . .137

ewa Kipta
Rewitalizacja kurczących się miast, czyli: jak w Polsce realizować hasło
don’t move, improve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

PoDSUMoWANie

Natalia Szajewska
Modele kurczących się miast – wnioski do badań .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159

oKRĄGły STół – KWeSTiA MiejSKA

Czego nie wiemy o polskich miastach? 
Czego należy uczyć urbanistów? 
Czy istnieje miejska i regionalna strategia wobec tego zjawiska?

prof. dr hab. Tadeusz Markowski
Wykład wprowadzający   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Parteka
Zanikające miasta symptomem nowej urbanizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

dr hab. Paweł Swianiewicz
Kurczące się miasta – czego nauczyła nas konferencja? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  199

dr hab. inż. arch. Zygmunt Ziobrowski
Zarządzanie rozwojem miast kurczących się – refleksje i wnioski . . . . . . . . . . 207

ANeKS

dr Grażyna Marciniak
Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej
– wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku.  .  .  .  .  .  .  .  .  217



7

WSTĘP

Świat się urbanizuje – to wręcz banalna konstatacja. W tak zwanym Trzecim 
Świecie rozrastają się gigantyczne, wielomilionowe metropolie. Ale statystyka 
nie oddaje całej złożoności rzeczywistości. Masowy napływ ludzi z terenów 
wiejskich do miast nie jest jedynym modelem przemian. Rozwój miast „kre-
atywnych”, miast „inteligentnych” czy „postindustrialnych”, fala procesów tzw. 
reurbanizacji, to zjawiska charakterystyczne dla krajów, w których zwiększanie 
się liczby mieszkańców jest niemal wyłącznie efektem zagranicznych migracji. 
W Europie miasta, które nie zwiększają liczby swoich mieszkańców, nie są 
wyjątkami. Wręcz przeciwnie – stają się normą.

Jesteśmy przyzwyczajeni utożsamiać witalność miasta z jego ilościowym wzro-
stem. To myślowy schemat, z którym trzeba się będzie pożegnać. Coraz częściej 
bowiem pojawiają się miasta, które przy zmniejszającej się liczbie mieszkańców 
potrafią podnosić rangę swojej „marki”, podwyższać dochody mieszkańców i sku-
tecznie zabiegać o wysoki standard ich życia. Procesy depopulacji oznaczające 
utratę – wydawałoby się – najcenniejszego kapitału, czyli zasobów ludzkich, mogą 
paradoksalnie otworzyć nowe możliwości dla planowania miejskiego. Tak jak 
nowe perspektywy otworzyły w swoim czasie procesy dezindustrializacji miast.

Musimy przyjąć do wiadomości, że zarządzanie miastami o malejącej licz-
bie mieszkańców to nie szczególne przypadki wywołane lokalnymi kryzysami 
– którym można dać odpór jakąś wyjątkową interwencją. To sytuacja normalna 
– w tym sensie, że powszechna.

Jaka może być skala tego zjawiska w Polsce, będącej poważnie zagrożoną 
wyludnieniem? Czy to zjawisko jest już wystarczająco poważnie ujmowane w na-
szych regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju? Jakie czekają nas w związ-
ku z tym zmiany w koncepcjach rozwoju polskich miast? Jakie są zagraniczne 
doświadczenia w tym zakresie i w jakim stopniu są one do wykorzystania?

Oto kluczowe pytania, które zrodziły potrzebę naszej konferencji. Otwiera 
ona debatę, która – jestem przekonany – będzie długo, być może stale, obecna 
w naszym namyśle nad zarządzaniem rozwojem polskich miast.

Janusz Sepioł 
Senator RP  

Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego  
i Administracji Państwowej
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Szanowni Państwo,

polityka miejska jest niezwykle istotnym elementem rozwoju regionalnego. 
Miasta przyciągają nowych mieszkańców, inwestycje, kapitał. Jednak globalna 
konkurencja między nimi bywa bezwzględna. Gdy niektóre miasta korzystają 
z szerokiego napływu kapitału ludzkiego i finansowego, inne stają przed pro-
blemem depopulacji. Znaczący spadek liczby ludności pociąga ze sobą kon-
sekwencje społeczne i gospodarcze, a także przestrzenne. Ten problem może 
nieść ze sobą dotkliwe konsekwencje dla Polski, szczególnie gdy uwzględnimy 
prognozę ujemnego przyrostu naturalnego oraz dalszej emigracji młodych osób. 
Odpływ kapitału ludzkiego, a w konsekwencji spadek atrakcyjności i mniejsze 
dochody miast, nieefektywne wykorzystywanie dostępnej infrastruktury, więk-
sze koszty usług publicznych, niższy poziom bezpieczeństwa w miastach – te 
wszystkie zagadnienia pokazują złożoność problemu. 

Depopulacja jest wyzwaniem nie tylko dla demografii, lecz również rozwoju 
regionalnego, gospodarki i całych społeczności zamieszkujących dane miasto. 
Skuteczna odpowiedź na ten problem wymaga rozwiązań systemowych. Ko-
nieczna jest reorganizacja sposobu zarządzania miejskimi strukturami, a także 
obranie odpowiedniej strategii wobec tego zjawiska. Depopulacja to także 
ogromne wyzwanie dla polityki państwa, na które staramy się odpowiadać 
m.in. poprzez Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz 
Krajową  Strategię Rozwoju Regionalnego 2010–2020.

Publikacja „Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie miesz-
kańców w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020”, będąca owocem 
konferencji, która odbyła się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej 1 marca 2013 r., 
pokazuje problem depopulacji w szerokim kontekście, zarówno w Polsce, jak 
i w innych krajach. Zabierają w niej głos naukowcy, eksperci oraz przedstawi-
ciele samorządów. Mam nadzieję, że taka szeroka perspektywa pomoże Państwu 
w zrozumieniu tego ważnego zagadnienia i konsekwencji, jakie ze sobą niesie. 

Minister Rozwoju Regionalnego



DEBATA WPROWADZAJĄCA
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Elżbieta Bieńkowska1

Depopulacja jako wyzwanie 
dla polskiej polityki miejskiej

abstrakt

W wystąpieniu przedstawione zostały informacje o postrzeganiu problemu miast w dokumen-
tach opracowanych w Ministerstwie rozwoju regionalnego: koncepcji Przestrzennego Zagospo-
darowania kraju 2030, krajowej strategii rozwoju regionalnego 2010–2030: regiony, miasta, 
obszary wiejskie, Założeniach krajowej Polityki Miejskiej. Zwrócona została uwaga na to, jak 
obecne i przyszłe przemiany demograficzne oddziaływają na możliwe kierunki prowadzenia polityki 
regionalnej i przestrzennej. Wskazano, jak diagnozy zawarte w dokumentach strategicznych mają 
wpływ na zakres i tematykę prac związanych z opracowywaniem przez ministerstwo krajowej 
Polityki Miejskiej oraz instrumentów polityki spójności na lata 2014–2020.

Zagadnienie rozwoju miast stanowi ważny element prowadzonych przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od kilku lat prac związanych z polityką 
przestrzenną i regionalną. W pracach tych wyzwania demograficzne stojące przed 
miastami i regionami stanowią istotny czynnik, co ma odzwierciedlenie w do-
kumentach strategicznych opracowywanych w resorcie. Ministerstwo wskazuje 
w nich na potrzebę postrzegania i rozwiązywania problemów występujących na 
danym terytorium przez pryzmat funkcjonalny. jest to nieodzowne, aby w sposób 
efektywny i możliwie zintegrowany odpowiadać na wyzwania rysujące się przed 
miastami, w tym związane z przemianami demograficznymi i z nich wynikające.

Dokonujące się zmiany demograficzne i przewidywane trendy powinny 
wpływać na kierunek podejmowanych działań, ich opłacalność i racjonalność. 
Mogą jednocześnie wymuszać określone działania nakierowane na łagodzenie 
lub likwidowanie negatywnych zjawisk nimi wywołanych. 

W okresie pomiędzy dwoma narodowymi spisami powszechnymi w la-
tach 2002 i 2011 liczba ludności Polski zwiększyła się o około 282 tys. 

1elżbieta Bieńkowska – minister rozwoju regionalnego.
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obywateli (0,7%), tj. z 38,2 mln do 38,5 mln. Wyniki tych spisów infor-
mują, że liczba ludności zamieszkałej w miastach zmalała o  204 tys. osób 
(ok. 1%), a na wsi wzrosła o 486 tys. (ok. 3%). W 2011 roku ludność 
miejska stanowiła 60,8% ogółu ludności (w 2002 r. udział ten wynosił – 
61,8%), a ludność wiejska 39,2% (w 2002 r. – 38,2%). Tak więc na prze-
strzeni ostatnich dziesięciu lat wyhamowany został proces „urbanizacji 
demograficznej” – przyrostu w skali kraju odsetka ludności mieszkającej 
w miastach i przyrostu liczby ludności mieszkającej w miastach, jaki miał 
miejsce nieprzerwanie w Polsce od zakończenia ii wojny światowej, na 
przestrzeni 50 lat.

Mówiąc o liczbie mieszkańców Polski, należy mieć na uwadze następujące 
zjawiska demograficzne: 

 • wydłużenie średniego czasu trwania życia;
 • zmniejszenie dzietności społeczeństwa (zarówno miejskiego, jak i wiej-

skiego – proces obserwowany od początku lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku, tj. kurczenie się podstawy piramidy wieku, czyli dzieci i mło-
dzieży);

 • zjawiska migracyjne zarówno w skali kraju, jak i wyjazdy poza granice 
Polski, głównie osób w wieku produkcyjnym, co znacząco dało zaob-
serwować się po wejściu Polski do Unii europejskiej. 

Te przeobrażenia, w połączeniu ze zmianami społeczno-gospodarczymi 
i cywilizacyjnymi zachodzącymi w Polsce z dużą intensywnością od lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku, oddziaływają na zmiany demograficzne, jakie mają 
miejsce w polskich miastach i ich najbliższym otoczeniu. 

Zjawiska depopulacji w układzie przestrzennym obserwuje się zarówno 
na wielu obszarach wiejskich i w małych miastach, jak i w obszarach cen-
tralnych największych miast. Wzrost liczby mieszkańców obserwowany jest 
w obszarach funkcjonalnych dużych miast, w miastach Polski wschodniej 
oraz miastach średnich regionalnych, pełniących funkcje wobec otaczających 
obszarów wiejskich i mniejszych miast. W okresie pierwszego dziesięciolecia 
XXi wieku największy wzrost ludności występował w gminach miejskich, 
miejsko-wiejskich i wiejskich znajdujących się w otoczeniu największych 
miast Polski. W okresie tym największy spadek liczby mieszkańców został 
zaobserwowany w dużych miastach, takich jak: Poznań, Bydgoszcz, łódź, 
Katowice. Analizy zmian liczby ludności w tym okresie wskazują, że naj-
większe tendencje spadkowe zaobserwowano w dużych miastach, liczących 
powyżej 100 tys. mieszkańców oraz w miastach najmniejszych do 10 tys. 
mieszkańców.
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Wyzwania demograficzne w dokumentach strategicznych 
przygotowanych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 

– Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030  
i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020:  

regiony, miasta, obszary wiejskie.

Najważniejszy krajowy dokument dotyczący zagospodarowania przestrzen-
nego kraju – Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
(KPZK 2030), przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku, wyraź-
nie wskazuje wagę uwarunkowań demograficznych dla prowadzenia polityki 
przestrzennej. W dokumencie stwierdza się, że zmiany związane z regresem 
demograficznym ujawnią się w pełni po roku 2020, a ich oddziaływanie na 
rozwój przestrzenny i zagospodarowanie przestrzenne będzie miało zróżnico-
wany charakter. KPZK 2030 wskazuje, że w skali kraju duży i średni wzrost 
liczby ludności przewidywany jest na obszarach otaczających większość miast 
wojewódzkich, podczas gdy największy spadek prawdopodobnie następować 
będzie w takich obszarach, jak Sudety, Wysoczyzna Bielska i Białostocka, 
Warmia i Mazury przy granicy z obwodem Kaliningradzkim czy Roztocze 
Południowe. jednocześnie, według prognoz, w największych miastach Polski 
wschodniej będzie zwiększała się liczba mieszkańców. Wskazywany jest także 
dość silny „warszawocentryczny” kierunek migracji międzyregionalnych.

Na przemiany demograficzne w układzie przestrzennym istotny wpływ ma 
mobilność przestrzenna ludności, związana z czasową lub trwałą zmianą miej-
sca zamieszkania, wynikającą z podjęcia pracy lub rozpoczęcia nauki. Należy 
również zwrócić uwagę na odpływ ludności za granicę, charakterystyczny 
zwłaszcza dla mieszkańców wsi oraz miast poniżej 100 tys. mieszkańców. 
W najbliższym czasie należy się spodziewać, że polskie miasta będą stawały 
się coraz atrakcyjniejsze dla imigrantów spoza Unii europejskiej. Dotyczy to 
zwłaszcza dużych ośrodków miejskich. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, 
obszary wiejskie (KSRR) przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 roku 
również wskazuje wyzwania demograficzne jako ważny czynnik wpływający 
na rozwój regionów. Strategia ta zwraca uwagę na zróżnicowaną skalę obec-
nych i przewidywanych zmian demograficznych w poszczególnych regionach. 
Na przykład niedawna emigracja zarobkowa do Ue dotyczyła szczególnie 
województw: podkarpackiego (gdzie w 2008 r. do pracy za granicę wyjechały 
osoby z 14,7% gospodarstw domowych), opolskiego (z 13,7%) oraz zachod-
niopomorskiego (z 10,2%). Perspektywy rozwojowe i wyższy poziom życia 
oraz atrakcyjniejsze rynki pracy w miastach powodują, że następuje wyraźny 
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przepływ ludności z obszarów wiejskich do miast lub w ich najbliższe otoczenie. 
Dotyczy to szczególnie osób młodych w wieku produkcyjnym. W perspektywie 
długookresowej prowadzić to może do wyludnienia i zwiększenia zapóźnień 
rozwojowych na obszarach wiejskich. Dotyczy to przede wszystkim obszarów 
wiejskich Polski środkowej i wschodniej. 

Na rozwój miast, szczególnie tych mniejszych, lub określonych obszarów miast 
wpływają przeobrażenia dotykające duże zakłady pracy związane z tradycyjnymi 
działami gospodarki. Restrukturyzacja takich zakładów lub ich upadek oddzia-
łuje na sytuację demograficzną miast lub ich obszarów. Utrata dotychczasowego 
miejsca pracy sprzyja podejmowaniu decyzji o powrocie (migracjom) do miejsc 
wcześniejszego zamieszkania lub migracjom w celu poszukiwania pracy w innych 
ośrodkach. Są to również migracje zarobkowe do innych państw Ue, które często 
połączone są z późniejszym sprowadzaniem rodzin. Wzrost bezrobocia, połączo-
ny ze zmianą struktury wieku i innymi czynnikami demograficznymi, takimi jak 
wydłużenie średniego okresu życia czy zmniejszenie dzietności, stwarza problemy 
społeczne. Zjawiska te potęgowane są przez problemy miast wynikające z prze-
obrażeń gospodarczych, przejawiające się problemami gospodarczymi, społecznymi 
czy przestrzennymi. jednym z kierunków działań, które mogą przyczyniać się do 
łagodzenia tych problemów, będą planowane kompleksowe programy rewitalizacji.

Rola miast w rozwoju przestrzennym i regionalnym 

Przy podejmowaniu decyzji i realizacji działań rozwojowych w miastach nie-
zbędne jest uwzględnianie procesów depopulacyjnych, które mają wpływ na 
ekonomiczne uwarunkowania inwestycji infrastrukturalnych, projektów urbaniza-
cyjnych, usług publicznych czy działań dotyczących kapitału ludzkiego. istotne jest, 
zwłaszcza w obliczu niełatwej sytuacji finansowej samorządów, aby kłaść nacisk 
na potrzebę realizacji takich projektów, które nie prowadzą do zwiększania obcią-
żeń finansowych samorządów z powodu niedoszacowania lub nieuwzględnienia 
późniejszych kosztów utrzymania zrealizowanych inwestycji czy też niepełnego 
i nieodpowiedniego ich wykorzystania (np. z powodu niewielkiej lub niższej niż 
zakładano liczby użytkowników). Wyzwania i potrzeby oraz kierunki polityki są 
zróżnicowane w zależności od wielkości i znaczenia różnych typów miast.

Według szacunków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w obszarach funk-
cjonalnych 18 miast wojewódzkich1 generowana jest połowa polskiego PKB. 

1 Pod pojęciem ośrodki wojewódzkie należy rozumieć miasta, które od 1.01.1999 roku są 
siedzibą wojewody i (lub) sejmiku województwa. 
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Miasta wojewódzkie wraz z otoczeniem pełnią szczególnie ważną rolę ze wzglę-
du na koncentrację funkcji gospodarczych, politycznych, administracyjnych, 
społecznych i kulturalnych. Powoduje to konieczność podejmowania działań 
służących podnoszeniu spójności terytorialnej obszarów funkcjonalnych ośrod-
ków miejskich. efektem integracji przestrzennej jest rozwój dobrych powiązań 
komunikacyjnych i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 
w ramach obszaru funkcjonalnego. 

W kontekście rozwoju największych miast, nie tylko w Polsce, problemem 
staje się zjawisko żywiołowej suburbanizacji. od lat obserwujemy spadek 
liczby mieszkańców w granicach administracyjnych miast z jednoczesnym 
jego wzrostem w jednostkach administracyjnych położonych w sąsiedztwie. 
„Rozlewanie się miast” i niekontrolowany przebieg tego zjawiska stwarza wiele 
problemów natury przestrzennej, ekonomicznej i społecznej. W celu ograni-
czenia niekorzystnego zjawiska, które zwiększa koszty dostarczania usług pu-
blicznych, przyczynia się do degradacji środowiska, stwarza liczne problemy 
natury logistycznej i organizacyjnej. KPZK 2030 wprowadza zasadę ograniczania 
ekspansji na nowe tereny. Zasada ta przejawia się intensyfikacją procesów 
urbanizacyjnych na obszarach już zagospodarowanych, tak aby minimalizować 
ekspansję zabudowy na niezagospodarowane obszary. Problematyka ta będzie 
przedmiotem przeglądu zasad, sposobu, i warunków funkcjonowania insty-
tucji, procedur i instrumentów w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, 
który będzie prowadzony przez ministerstwo. Wynika to z wyrażonej w KPZK 
potrzeby zmian w systemie planowania przestrzennego.

W przypadku mniejszych ośrodków miejskich (ośrodków subregionalnych) 
interwencja polityki przestrzennej i regionalnej ukierunkowana będzie na 
zwiększenie ich integracji przestrzennej, społecznej i gospodarczej, zwiększanie 
atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój rynku pracy, poprzez wspomaganie oto-
czenia biznesu oraz rozwój funkcji gospodarczych o ponadlokalnym obszarze 
oddziaływania. Ważnym aspektem wspierania miast subregionalnych, jako 
atrakcyjnych miejsc zamieszkania, ma być rozwijanie oferty wysokiej jakości 
usług publicznych świadczonych w tych miastach – dotyczy to głównie edukacji 
na poziomie średnim i wyższym zawodowym, ochrony zdrowia oraz kultury. 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uważa, że tylko zintegrowane i ściśle 
dopasowane terytorialnie przedsięwzięcia, łączące sferę gospodarczą i spo-
łeczną, mają szanse zahamowania lub odwrócenia niekorzystnych procesów 
demograficznych w tych miastach.

Większość małych miast wymaga zwiększenia ich potencjału i znaczenia jako 
lokalnych ośrodków rozwojowych, ważnych dla otaczających je obszarów wiej-
skich. W odniesieniu do przeciwdziałania niekorzystnym procesom demograficz-
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nym, w tym depopulacji, polityka regionalna i przestrzenna wskazuje szczególnie 
konieczność poprawy dostępności i jakości podstawowych usług publicznych, 
w tym tych dotyczących edukacji, ochrony zdrowia, kultury czy środowiska. 

Krajowa Polityka Miejska w świetle wyzwań demograficz-
nych stojących przed miastami 

Na podstawie diagnoz zawartych w KSRR i KPZK 2030 dokonano w Mini-
sterstwie Rozwoju Regionalnego identyfikacji najważniejszych wyzwań stojących 
przed miastami i terenami zurbanizowanymi. Wezwania te zostały wskazane 
w projekcie Założeń Krajowej Polityki Miejskiej. Był on konsultowany w 2012 
roku z organizacjami zrzeszającymi jST, miastami, resortami oraz innymi zain-
teresowanymi podmiotami. Zakłada się, że strategicznym celem Krajowej Po-
lityki Miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych 
do kreowania wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy oraz poprawy 
jakości życia mieszkańców. Wśród wyzwań, z którymi będzie musiała zmierzyć 
się Krajowa Polityka Miejska, a mających swoje uwarunkowania również w za-
chodzących przemianach demograficznych, należy wskazać w szczególności:

 • Przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej ob-
szarów zurbanizowanych poprzez zintegrowane przedsięwzięcia re-
witalizacyjne i restrukturyzacyjne, oparte na precyzyjnie określonych, 
partnerskich planach rewitalizacji;

 • Poprawę ładu przestrzennego na obszarach miejskich i powstrzymanie 
żywiołowej suburbanizacji. W tym kontekście potrzebne jest opracowanie 
nowych narzędzi planistycznych, które ułatwią realizację dużych założeń 
urbanistycznych (w tym rewitalizacyjnych) z aktywnym udziałem stro-
ny prywatnej. Dotyczy to w szczególności wypracowania efektywnych 
formalnych ram do współdziałania strony publicznej i prywatnej w prze-
myślanym i spójnym kształtowaniu przestrzeni.

 • Poprawę jakości zarządzania i współpracy na obszarach miejskich, w tym 
na obszarach funkcjonalnych miast, tak aby efektywna koordynacja 
i współpraca pomiędzy gminami umożliwiała skuteczne planowanie 
przestrzenne i społeczno-gospodarcze w obrębie danego miejskiego 
obszaru funkcjonalnego. 

Celem i kierunkiem prac nad Krajową Polityką Miejską będzie wypraco-
wanie modelu zarządzania i współpracy wszystkich szczebli administracji. 
W Krajowej Polityce Miejskiej zostaną sformułowane cele, zasady koordynacji 
i realizacji różnych przedsięwzięć o charakterze rozwojowym oraz z zakresu 
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gospodarki przestrzennej realizowanej na obszarach miejskich. Pracując nad 
tym dokumentem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego korzysta z eksperckiej 
opinii różnych środowisk w tej kwestii. 

Polityka spójności – wymiar miejski i działania stanowiące 
odpowiedź na problemy demograficzne miast

jeśli chodzi o wymiar miejski unijnej polityki spójności, zgodnie z propo-
zycjami regulującymi realizację polityki spójności po 2013 roku, zostanie on 
znacząco wzmocniony. Według propozycji Komisji europejskiej na zintegro-
wane działania miejskie kraje Ue powinny przeznaczyć część krajowej alokacji 
europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przygotować specjalne 
rozwiązania włączające silnie organy poziomu lokalnego w procesy decyzyjne. 
W Polsce takim rozwiązaniem mają stać się Zintegrowane inwestycje Teryto-
rialne, tzw. ZiT-y. Celem ZiT-ów ma być zwiększenie zaangażowania miast 
i obszarów zurbanizowanych w zarządzanie środkami strukturalnymi Ue. 

Należy także podkreślić, że działania programów operacyjnych obecnej 
i poprzedniej perspektywy finansowej stanowią w dość znaczącym stopniu 
odpowiedź na problemy demograficzne miast. Należy wspomnieć choćby 
o działaniach infrastrukturalnych i „miękkich” związanych z edukacją, ochro-
ną zdrowia, opieką nad matką i dzieckiem czy aktywizacją osób starszych na 
rynku pracy. Podobne działania zamierzamy wspierać w planowanej nowej 
perspektywie 2014–2020. 
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dr Jan Olbrycht1

Shrinking Cities  
– problem globalny, problem europejski

Ustawienie porządku dzisiejszych obrad powoduje, że nie będę mówił 
o żadnych wskazówkach ani wytycznych, ale będę mówił bardziej o kontekście 
europejskim, kontekście światowym, bo gdybym miał mówić o tym, co Unia 
europejska na ten temat ma dopowiedzenia jako instytucja, to moje wystąpie-
nie byłoby krótkie. Powiedziałbym: „Właściwie nic nie ma do powiedzenia” 
i można by na tym spokojnie zakończyć moje wystąpienie. Mam okazję i za-
szczyt siedzieć przy stole negocjacyjnym, gdzie piszemy tekst rozporządzenia 
europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ostatnie spotkanie miałem 
dwa dni temu, między innymi dyskutowaliśmy na temat tego, czy w ogóle 
w rozporządzeniu umieszczać sformułowanie „delegacja uprawnień na poziom 
miast”, ponieważ komisja zastanawiała się, czy w ogóle coś takiego wpisać, nie 
chcąc się narazić niektórym państwom. Dynamika jest duża, natomiast chciał-
bym państwu pokazać, gdzie się przejawiają pewne wątki, o których dzisiaj 
rozmawiamy i w związku z tym, że moja wypowiedź będzie miała z jednej 
strony, charakter typowo informacyjny, a z drugiej strony, mojej osobistej wy-
powiedzi na temat tego – jak się obserwuje dziś dynamikę zdarzeń na poziomie 
europejskim – jakie to ma znaczenie dla Polski.

Pierwsze pytanie, na które sobie trzeba próbować odpowiedzieć – to jest 
pytanie dla urbanistów, dla demografów, dla polityków – to jest pytanie, czy 
miasta kurczące się to jest to zjawisko negatywne, czy zjawisko, które w sensie 
wartościowania można by potraktować w kategoriach neutralnych, jako opis 
pewnego procesu, który zachodzi. Dla naukowców to jest inne pytanie i inne 
pytanie dla polityków, bo jeżeli mamy zjawisko o charakterze negatywnym, 
to oczywiście trzeba mu przeciwdziałać. jeżeli mamy do czynienia z pewnym 
procesem, który się toczy, to trzeba go dokładnie opisać, trzeba go dokładnie 

1dr jan olbrycht – poseł do Parlamentu europejskiego.
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zrozumieć, trzeba zobaczyć, na czym polega jego istota i ewentualnie reago-
wać na ten proces, a nie ratować sytuację. Wydaje mi się, że to jest różnica 
również w publikacjach naukowych, które na ten temat się pojawiają. jedne są 
katastroficzne, alarmistyczne, a drugie po prostu opisują proces. jedne mówią 
o tym, że trzeba przeciwdziałać, a drugie mówią o tym, że możemy mieć na 
myśli tak zwane right growth, czyli inaczej mówiąc, odbudowywanie wzrostu na 
innym poziomie, znaczy zrozumienie procesu, że mamy do czynienia z czymś, 
co się kończy, trzeba zupełnie inaczej przebudować niż na innym poziomie 
planowania myślenia o przestrzeni.

Chciałbym zwrócić uwagę na kilka faktów. Po pierwsze, miałem okazję 
uczestniczyć w dwóch światowych kongresach miast i tam ta problematyka jest 
absolutnie marginalna, ponieważ na całym świecie, a w szczególności w kra-
jach rozwijających się głównie dyskutuje się o radykalnej urbanizacji i skutkach 
radykalnej urbanizacji. Pytanie, co z tym zrobić w sensie organizacyjnym, infra-
strukturalnym, ale również społecznym. Proszę zwrócić uwagę, że spotkanie 
w Rio odbywało się pod hasłem: „Right to the city”, co znaczy prawo do miasta, 
prawo mieszkańców do miasta, które ma dziesięć, piętnaście, dwadzieścia, 
dwadzieścia pięć, trzydzieści, trzydzieści pięć milionów – mamy do czynienia 
z dużymi miastami, megamiastami, metamiastami, itd. i o tym się dyskutuje.

Depopulacja jest oczywiście analizowana, ale w skali światowej to nie 
jest problem, który dzisiaj bardzo porusza światowych polityków. Trochę się 
zmieniło, kiedy nagle we wszystkich mediach pojawiło się Detroit, kiedy na-
gle się okazało, że miasto, które bazowało na określonym przemyśle, mówiąc 
nieelegancko, zwija się. Pojawiły się pytania, czy miasto może zniknąć, czy 
miasto może upaść, czy miasto można w ogóle zburzyć, itd. Państwo znają te 
wszystkie próby polityków związane z rekonstrukcją miasta, odbudową miasta 
pod względem społecznym. Przy tej okazji pojawiły się wszystkie możliwe 
pytania: kto pierwszy opuszcza takie miasto, kto ostatni opuszcza takie miasto, 
kto pozostaje, czy nie pozostają najbardziej poszkodowane grupy, które nie 
mają gdzie pójść i w gruncie rzeczy zmienia się struktura społeczna miasta, 
miasto upada nie tylko w sensie infrastruktury, ale w sensie społecznym. Na 
tym przykładzie analizuje się – to taki żywy eksperyment dla socjologów, de-
mografów – co się dzieje. ja nie mówię o małych gminach, które gdzieś tam 
upadały, na przykład we Francji, bo to była zupełnie inna sytuacja. Detroit jest 
takim światowym sygnałem zupełnie nowego zjawiska, mimo że wiemy, że 
zjawisko nie jest nowe.

W europie w gruncie rzeczy tematyka miejska się przewijała przez różnego 
typu działania, ale ku zadziwieniu wszystkich w różnych ramowych progra-
mach naukowcy nieustająco nad tym żarliwie pracowali i politykom to nie 
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przeszkadzało, to znaczy nie czytali tych raportów, które naukowcy realizo-
wali w ramach ramowych projektów i w ogóle tą tematyką się nie zajmowali. 
Dlaczego? Dlatego że uznawali, że temat jest, po pierwsze, zgodnie z zasadą 
subsydiarności tematem miast, ewentualnie państw, jeżeli nie regionów, a po-
nieważ regiony, generalnie rzecz biorąc, politycznie nie są zainteresowane 
rozwojem władz miejskich, w związku z tym regiony miały tak silny wpływ – 
zresztą do dzisiaj mają – że właściwie blokowały przez bardzo wiele lat w ogóle 
zajmowanie się problematyką miejską w europie. Ta tematyka wypadała, ale 
wypadała do czasu. Do czasu, kiedy, po pierwsze, wybuchły konflikty w tak 
zwanych dzielnicach trudnych w Paryżu, kiedy okazało się nagle, że miasto to 
nie są tylko bieguny wzrostu, ale również bardzo poważne problemy, o czym 
wszyscy niby wiedzieli, tylko nagle się okazało, że jest to problem. i zaczęto 
się zastanawiać, skąd bierze się tak zwana gettoizacja, na czym to polega, jak 
temu przeciwdziałać, itd. Pojawił się problem, problem bardzo istotny, i ko-
nieczność zajmowania się nim, że coś się takiego dzieje w miastach. Zrodziło 
się pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego następuje zmiana w strukturze 
miast? Ale również zaczęto mówić głośno o tym, jaki wpływ mają migracje, 
w szczególności imigracje, kwestie migrantów, którzy przyjeżdżają spoza europy 
i zasadniczo zmieniają sytuację demograficzną w miastach. Prawdę mówiąc, jak 
mówią Francuzi: tout proportions gardées, na całym świecie mówi się o braku 
dobrej statystyki w sprawach depopulacyjnych. Gratuluję polskim statystykom, 
ale tak naprawdę dobrych statystyk na świecie nie ma. Wszyscy mówią, że 
nie ma dobrych statystyk, adekwatnych, pokazujących dynamikę procesów, 
w gruncie rzeczy procesów związanych również z migracjami. Dynamika jest 
bardzo duża. Warto rozbudowywać wszystkie techniki po to, żeby zrozumieć 
pewne procesy, bo one naprawdę zachodzą bardzo szybko. 

To był jeden sygnał – Francja. Drugi sygnał, bardzo istotny, to Niemcy 
Wschodnie. Radykalna depopulacja. Nie spowodowana czynnikami demogra-
ficznymi, ale spowodowana czynnikami gospodarczymi i politycznymi, które 
nałożyły się na czynniki demograficzne. one razem zadziałały z podwójną siłą 
i mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem zupełnie nowym: co zrobić w sytuacji 
lipska, Drezna, jeny, Poczdamu, z których ludność zaczęła wyjeżdżać. Mało 
tego, co zrobić z tymi miastami, ale co zrobić z infrastrukturą, która została zbu-
dowana, co zrobić z budynkami mieszkalnymi, które tam pozostawały. Co zrobić 
z procesami suburbanizacyjnymi, które się nałożyły na procesy migracyjne?

My tam jeździliśmy jako posłowie już wtedy, obserwować to, co się tam 
dzieje. Diagnozy były bardzo różne i między innymi to było podstawą słynnej 
Deklaracji lipskiej, w której to deklaracji, przyjętej przez ówczesną prezyden-
cję niemiecką, tak naprawdę mówi się bardziej o tak zwanych zaniedbanych 
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przestrzeniach niż o miastach, które się kurczą, czy bardziej były private neigh-
borhood. To był główny nacisk Deklaracji lipskiej, mimo że wszyscy na własne 
oczy widzieliśmy, że to jest również problem zupełnie innego typu. To nie 
tylko private neighborhood, ale tam po prostu pojawiają się, (…) jak tłumaczyli 
nam wtedy koledzy, błędy w polityce mieszkaniowej. Duże dopłaty do nowych 
budynków powodujące opuszczanie starych budynków – cytuję w tej chwili 
polityków niemieckich – i pytanie, co robić z pozostawianymi budynkami: 
czy je wyburzać, czy demontować infrastrukturę zaopatrzenia w wodę, ciepło, 
odpady, itd. To były pytania, które się nagle pojawiły. 

Niektóre z tych miast, o czym czytamy w opracowaniach, które się pojawiały, 
oczywiście już złapały wiatr w żagle i tam zaczęli mieszkańcy wracać, ale poja-
wia się pytanie – to dla europy to jest też pewien poligon doświadczalny – czy 
jak wracają, to ta negatywna społeczna struktura przestrzenna się rekonstruuje, 
czy pozostaje w takim stanie, jak się przekształciła w tym czasie, kiedy miasto 
opuścili, czyli negatywne procesy zostają. Pytanie, w jaki sposób te miasta się 
odbudowują? To są bardzo pilne pytania, które stanęły przed Unią europejską.

Kolejna rzecz, która się pojawiła – i zupełnie jest inna w europie Zachodniej 
i w europie Wschodniej – mianowicie pytanie dotyczące jednak wyraźnego 
zróżnicowania pomiędzy tzw. inner city, pomiędzy centrami miast a tym, co 
jest trochę na obrzeżach miast. Mamy do czynienia z procesami, które zacho-
dzą, ale jest pytanie, kto wraca do centrów miast, kto przenosi się do cen-
trów miast i to nakładanie się, wszystko, co demografowie określają jako tak 
zwane second demographic transition, czyli inaczej mówiąc, tych wszystkich 
procesów. Między innymi młodzi ludzie niezakładający rodzin, jednoosobo-
we gospodarstwo domowe, itd., to się lokuje dzisiaj w centrach miast. Centra 
miast zmieniają zasadniczo swój charakter – w odróżnieniu od centrów miast 
w europie Wschodniej, które były po wojnie miejscem, gdzie się lokowało 
najbiedniejszych. ja to wiem, jako burmistrz miasta, wiem, jakie miałem pro-
blemy z centrum miasta, gdzie były najbardziej zmarginalizowane środowiska 
i skąd wyprowadzanie ich na zewnątrz i sprzedawanie kamienic jest do dzisiaj 
wielkim problemem wielu miast. To różnicowanie się, które się pojawiło, jest 
bardzo poważne.

W międzyczasie Unia europejska podpisuje umowę z Chinami, która nazywa 
się Urbanization. Urbanization jest to umowa między Unią europejską a wła-
dzami rządowymi chińskimi na temat urbanizacji, a dokładnie na temat energii, 
efektywności energetycznej w miastach. Chińczycy próbują zrozumieć, na czym 
polega tradycyjne osadnictwo europejskie, w jaki sposób próbują się zachować 
zjawiska negatywne wypływające z metamiast i jak to w szczególności zrobić, 
jeżeli chodzi o efektywność, czyli to nie dotyka tych problemów, o których my 
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mówimy. Natomiast my znaleźliśmy się w sytuacji, w której weszliśmy do Unii 
europejskiej przy stosunkowo łatwych pieniądzach, bo ja nie mówię o tym, 
że narzekamy na papiery, ale generalnie to są stosunkowo łatwe pieniądze, 
jeżeli chodzi o ich zdobywanie. i to samo dotyczyło krajów europy Zachodniej 
w poprzednich latach. jest pytanie, czy czasem nie popełnimy błędów, które 
tam popełniono. Czyli przez relatywną łatwość zdobywania pieniędzy wyko-
rzystywano je na to, na co mogły być wydatkowane, czyli na pewno infrastruk-
turę, przy niedostrzeganiu zmian demograficznych. W związku z czym mamy 
tak zwaną nadpodaż infrastruktury w coraz większym stopniu w niektórych 
miejscach. To dotyczy infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej, ściekowej, ener-
getycznej, komunikacyjnej, a przede wszystkim edukacyjnej – szkoły. To jest 
problem polityczny, wszyscy o tym wiemy, w związku z czym jest pytanie, czy 
sposób wydatkowania pieniędzy europejskich, w szczególności jeżeli chodzi 
o miasta, jest bardzo ściśle skorelowany właśnie z dokładną analizą tendencji 
rozwojowych w miastach. Dlatego też dzisiaj bardzo wyraźnie akcentujemy 
elementy związane z tak zwaną oceną ex ante. Mam nadzieję, że właśnie na 
wszystkich możliwych poziomach, w szczególności władzy zarządzającej i kra-
jowej, i regionalnej – mówię w skali europejskiej, nie polskiej – będzie bardzo 
precyzyjnie sprawdzana zasadność wydatków z pieniędzy europejskich, nie 
w takim sensie, czy to jest naprawdę potrzebne, czy to jest dostosowane do 
procesów, które zachodzą. Czy dokładnie wiemy, czy tego typu działania są 
niezbędnie potrzebne? Czy przewidujemy koszty tego w przyszłości? Bo do-
skonale wiemy, że wyludnianie się miast ma ogromne skutki dla budżetów. 
Podatki spadają, cena usług rośnie, itd., cały zestaw spraw.

Próbowali tego w czasie swojej prezydencji dotknąć Węgrzy. W czasie pre-
zydencji węgierskiej powstał interesujący raport poświęcony wpływom zmian 
demograficznych na politykę regionalną i politykę miejską. To bardzo cieka-
wy dokument – poświęcający kilka stron temu, o czym dziś rozmawiamy, ale 
wyraźnie wskazujący na to, że mamy do czynienia z niezbędnymi zmianami 
w strategiach, o czym mówił pan senator Sepioł. Strategii działania w sytuacji, 
którą obserwujemy i którą uznajemy albo za negatywną, albo pozytywną, 
ponieważ będziemy świadkami – o czym Węgrzy piszą – że miasta wzajemnie 
będą sobie wydzierać mieszkańców. Proszę wybaczyć sformułowanie „wydzie-
rać”, będą zwiększać swoją atrakcyjność, tak to trzeba wyraźnie powiedzieć. 
Mamy do czynienia w związku z tym dzisiaj w europie ze zjawiskami rosnącej 
negatywnej konkurencji między miastami, takiego wzajemnego zwalczania 
się, a proszę zwrócić uwagę, że zmienia się styl życia również w naszej części 
europy. ludzie gotowi są zmieniać miejsca zamieszkania i miejsca pracy kilka 
razy w życiu, co było wcześniej w ogóle nie do pomyślenia. Mało tego, nie 
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wszyscy zauważyli, że mamy swobodny przepływ ludności w Unii europejskiej, 
który wywołuje pewne mechanizmy, w związku z czym przepływ ludności 
w setkach tysięcy bądź w milionach z kraju „A” do kraju „B” jest uważany za 
zjawisko w Unii europejskiej pozytywne, chociaż dla gospodarki danego kra-
ju i danego miasta może być traktowane jako katastrofa. i nie mówimy tylko 
o Polsce, ale mówimy dzisiaj o litwie, łotwie, estonii, gdzie te zjawiska mają 
ogromną skalę, jeżeli chodzi o pewne działania. W związku z czym mamy do 
czynienia z procesami, które zachodzą, które obserwujemy, a w tym wszyst-
kim próbujemy teraz zaprogramować pieniądze europejskie na miasta. Nawet 
Dyrekcja Generalna do spraw Polityki Regionalnej Unii europejskiej zmieniła 
nazwę i nazywa się teraz: Dyrekcja Generalna do spraw Polityki Regionalnej 
oraz Polityki Miejskiej – teraz czekamy na to, co będzie dalej, ale na razie 
nazwę już mamy. 

Komisja europejska dzisiaj bardzo próbuje – o czym była mowa, pani mi-
nister o tym mówiła – namówić regiony do tego, żeby upodmiotowiły miasta, 
a dokładnie obszary zurbanizowane. My byśmy woleli, żeby to były wręcz funk-
cjonalne obszary, zdefiniowane oczywiście przez same państwa członkowskie. 
Czy to się uda zrobić? Zobaczymy. jest bardzo duży opór przeciwko temu, żeby 
miasta otrzymywały różnego typu delegacje uprawnień. Wprowadzimy pewną 
skalę delegacji, od delegacji całkowitej, aż do delegacji bardzo uproszczonej 
typu „możecie sobie mieć wspólny program i wybrać sobie projekty” i tyle. 
oczywiście jest kwestia odpowiedzialności. jest pytanie, na ile dzisiaj polityka 
miejska, czyli nie polityka miast, tylko polityka rządu wobec miast i polityka 
regionu wobec miast, będzie brała pod uwagę te tendencje, tym bardziej że 
my dzisiaj jesteśmy i tak w innej sytuacji. Są wśród nas badacze, którzy wyko-
rzystują program europejski shring smart. To jest bardzo interesujący program, 
który jest realizowany w ramach programów ramowych. Mamy nadzieję, że jego 
wyniki się bardziej rozpowszechnią – i tam można, w publikacjach, o których 
dzisiaj będzie mowa, znaleźć pewne bardzo istotne informacje na temat tego, 
co należy zrobić. jest pytanie, na ile programy w Polsce realizowane będą brały 
pod uwagę świadomość procesów, które zachodzą i dynamikę tego procesu. 

odpowiadając na pytanie, z którego wyszedłem, mianowicie: czy mamy do 
czynienia ze zjawiskiem negatywnym, czy neutralnym. Mamy do czynienia ze 
zjawiskiem, z procesem, który się toczy. Mało tego, w jakimś sensie filozoficz-
nym jest to proces nieunikniony, przy pewnym założeniu, że oczywiście przez 
jakiś czas nie zmieni się model, w szczególności model rodziny, bo kwestia 
depopulacji to, jak mówią wszyscy znawcy, nie jest kwestia jednostek, tylko 
kwestia rodziny czy gospodarstw domowych, na tym poziomie trzeba o tym 
mówić. jeżeli mamy do czynienia z pewnym procesem, to trzeba bardzo do-
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kładnie się zastanowić nad dostosowywaniem wszelkiego typu działań do tego 
procesu, inaczej mówiąc, redefiniowaniem, skali miasta, skali infrastruktury, 
procesów, które zachodzą, jakości usług, zredefiniowanie danego procesu, 
ponieważ mówienie o tym, że jest to straszne, niczego nie zmienia. 

Unia europejska w większym stopniu, jako instytucja, mówi o depopulacji 
regionów niż miast, niestety, natomiast próbujemy to sprowadzić do pozio-
mu rozporządzenia, żeby mówić właśnie o rewitalizacji w kontekście tego 
procesu. Rewitalizacji społecznej, rewitalizacji w sensie architektonicznym, 
w sensie gospodarczym. i nad tym w tej chwili pracujemy i próbujemy jak 
najwięcej tam włożyć rzeczy, ponieważ niestety pewne rzeczy są modne 
w polityce europejskiej. Modne jest na przykład mówienie dzisiaj o tym, 
o czym na wielu konferencjach jest mowa i przed czym państwa ostrzegam, 
mówienie, że dzisiaj wszystko ma być smart. Smart city jest to jedno z naj-
bardziej modnych określeń, niestety, w niektórych częściach Polski, expressis 
verbis rozumiane jako inteligentne miasto, w rozumieniu inteligentne władze. 
Mówię to zupełnie serio. 

To tak się analizuje. Znaczy miasta, które się dzielą na inteligentne, w sensie 
inteligentnie zarządzane i te mniej inteligentnie zarządzane, po prostu głupie, 
mówiąc bardzo prosto. jeżeli tak mamy mówić o smart cities, to szkoda naszego 
czasu. To jest sugestia zmiany filozofii, zmiany sposobu myślenia o miastach, 
zmiany sposobu myślenia w kategoriach szybkiego reagowania na zmianę, 
która zachodzi. Miasto jest dzisiaj smart, jeżeli potrafi się szybko adaptować 
do nowej sytuacji i to jest dzisiaj kluczowe dla miasta. ono to robi przy okazji 
za pomocą nowoczesnych technologii, ale nie o technologię chodzi, chodzi 
o szybkie myślenie. Myślę, że chodzi o to, jak wykorzystać pieniądze europejskie 
do tego, żeby uruchomić mechanizmy, umiejętności przede wszystkim, bo to 
jest najważniejsze, szybkiego reagowania na zmiany. jak uruchomić sensowną 
współpracę między socjologami, urbanistami, generalnie planistami, politykami, 
statystykami, demografami, żeby traktowali się wzajemnie poważnie i żeby 
dokładnie analizowali wszystkie dane, kiedy podejmują działanie i wydają 
pieniądze publiczne, na razie europejskie, potem, miejmy nadzieję, polskie. 
W związku z tym to jest absolutnie pilna potrzeba, bo obserwujemy to, co się 
dzieje i mimo że dzisiaj znawcy przedmiotu mówią, że niektóre miasta Niemiec 
Wschodnich się odbudowały – warto to zobaczyć. odbudowują się w tym 
sensie, że ludzie częściowo wracają, ale wracają do zupełnie innych miast. To 
jest dzisiaj inne myślenie o zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych. To 
jest kwestia myślenia o zagęszczeniu miast, to jest pytanie o to, o czym wie-
lokrotnie dyskutujemy, na temat „rozrywania” się miast versus „kruszenia się” 
miast. To nie są procesy, które są rozłączne, to są procesy, które się ze sobą 
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absolutnie łączą i łatwo jest doprowadzić do procesu „rozrywania” się miast, 
a potem zastanawiać się nad tym, dlaczego nastąpiła depopulacja.

jako praktyk, który próbuje walczyć na poziomie europejskim o sensowne 
zapisy, powiem, że najważniejsze jest, żeby one się dały przełożyć na język 
praktyki. W całej polityce spójności kluczową kwestią zawsze jest jedno. jeżeli 
mamy do czynienia ze zjawiskiem, na które trzeba wpływać, muszę powiedzieć, 
że nie chodzi o ratowanie sytuacji, w której pojawia się dziura, czyli dyspro-
porcja rozwojowa, to jest pytanie, jak zapobiec, żeby ona powstała, bo potem 
już jest za późno. Trzeba odejść od mówienia tylko, że miasta są biegunami 
rozwoju. one są biegunami rozwoju, ale równocześnie mają bardzo poważne 
problemy, trzeba mówić o obydwu rzeczach naraz.

oczywiście wielu polityków, żeby ratować pieniądze europejskie, mówi 
o tym, że tylko jest prowzrostowo, bieguny rozwoju i społeczne to tylko przy 
okazji. Nie będzie biegunu rozwoju, jeżeli te miasta się nie będą rozwijać 
w sposób sensowny, ponieważ jeżeli nie będzie tam ludzi, to nie będzie tam 
dobrych usług, nie będzie tam kadry naukowej, w związku z czym nie będzie 
to żaden biegun rozwoju. To jest wieloaspektowe.

i rzecz absolutnie kluczowa, czego będziemy starali się w tych nowych roz-
porządzeniach pilnować. Najważniejsze jest zdiagnozowanie sytuacji. Dlaczego 
dochodzi do wyludnienia? Przecież to jest kluczowe pytanie. Nie mówię, że tylko 
z powodów gospodarczych czy tylko z demograficznych. To są procesy, które 
są ze sobą dzisiaj wymieszane czy nakładające się. Pytanie jest, w jakiej skali, 
które jest ważniejsze? Ponieważ, jak obserwuję czasami, zapraszany na różne 
konferencje i dyskusje w Polsce, to niestety zaczyna się akcentować tylko jeden 
z tych elementów. Niestety działają obydwa, co najmniej dwa: demograficzny 
plus gospodarczy. W związku z czym jeżeli ktoś mówi, że tylko demograficzny 
i nic nie możemy zrobić, bo co można zrobić z politykami demograficznymi, nie 
zwraca uwagi na to, że sąsiednie miasta właśnie mu wyciągają ludzi ze względu 
na swą atrakcyjność i dane miasto czy region zaczyna się kurczyć, to nigdy nie 
dojdziemy do pewnych rzeczy. inaczej mówiąc, jeżeli mamy na dzisiaj szansę 
wydawania pieniędzy europejskich, to mimo to że w dokumentach europejskich 
tego nie ma, to instrumenty są, ale zawsze jest tylko to, że najpierw musimy 
mieć pomysł, najpierw musimy mieć zdiagnozowaną sytuację i umiejętnie wy-
korzystać pieniądze europejskie do tego, żeby pewne procesy albo wzmocnić, 
albo pewne procesy zahamować, albo po prostu na nie reagować. Myślę, że 
warto o tym pamiętać, bo jeszcze na dodatek czeka nas napływ migrantów. 
im będziemy bogatsi, tym więcej osób do nas przyjedzie z innych krajów, bo 
dlaczego mają nie przyjeżdżać. Migracje nie odbywają się w jednym kierunku, 
odbywają się w dwóch kierunkach i jeżeli będziemy bogatsi, to po pierwsze, 
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na szczęście, nigdy już nie dostaniemy pieniędzy europejskich – proszę o tym 
pamiętać. Cały czas to trzeba powtarzać – miejmy nadzieję, że kiedyś nie do-
staniemy ani grosza, to znaczy będziemy tak bogaci. Ale jak będziemy tacy 
bogaci, to wszystko przed nami: migranci, problemy, wielokulturowość, itd., 
co jest pewnym nowym wyzwaniem.

i tym optymistycznym akcentem chciałem zakończyć, mimo to że w do-
kumentach europejskich, w sensie formalnym, państwo nie znajdą – w sensie 
badań naukowych państwo znajdą – chodzi o to, żeby teraz zbudować tak 
zwany link między badaniami naukowymi i mądrym wykorzystywaniem wiedzy 
naukowej w działaniach politycznych.





WniOSki Z DOTyChCZASOWyCh BADAń 
nAD kuRCZĄCymi Się miASTAmi
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dr Annegret Haase1

no one-size-fits-all.  
O różnorodności  

kurczących się miast w Europie

abstrakt
W ciągu ostatnich 20 lat dynamika zmian zachodzących w miastach europejskich znacznie 

się zwiększyła. Najnowsze badania wskazują, że problemu kurczenia się (ubytku liczby ludno-
ści) doświadcza prawie 42% dużych miast europejskich, liczących ponad 200 tys. mieszkańców. 
Jednocześnie istotne jest podkreślić, że większość miast kurczących się zlokalizowana jest 
w postsocjalistycznych krajach Europy Wschodniej. Fenomen procesu kurczenia się miast 
określa wiele form i struktur, zarówno w ujęciu przestrzennym, jak i czasowym. W tym miej-
scu można zadać pewne istotne pytania, o to chociażby, w jakim sensie upadek ośrodków 
miejskich czy ich kurczenie się zmieni istotę rozwoju miejskiego? Z innej strony – dlaczego 
tak bardzo zróżnicowane są polityki miejskie wobec wyzwań, jakie niesie ze sobą proces 
kurczenia się? I w końcu – dlaczego w jednych miastach istnieją strategie i działania przeciw-
działające kurczeniu się, a w innych nie? Niniejszy artykuł podejmuje kwestię kurczących się 
miast w Europie, kładąc główny nacisk na próbę odpowiedzi na powyższe badania. Punktem 
wyjścia są natomiast prowadzone w tym względzie międzynarodowe badania porównawcze 
z lat 2009–2012. 

Wstęp

W ciągu ostatniego dwudziestolecia znacznie zwiększyła się dynamika zmian 
zachodzących w miastach europejskich. jak pokazano na rys. 1, wzrost liczby 
ludności w latach 1991–2008 (punkty oznaczone na czerwono) odnotowano 
tylko w przypadku 1/3 ośrodków miejskich. Drugą grupę stanowią miasta sta-
le tracące liczbę ludności (kolor niebieski). Trzecią grupę stanowią natomiast 
ośrodki, którym udało się zatrzymać procesy depopulacyjne i ponownie odno-

1 dr Annegret Haase – Helmholtz Centre for environmental Research, lipsk, Niemcy.
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towują wzrost liczby mieszkańców (kolor żółty). Najnowsze badania (Turok, 
Mykhnenko 2007) wskazują, że aż niemal 42% dużych miast europejskich, 
a liczących powyżej 200 tys. mieszkańców, stale doświadcza problemu wy-
ludniania się. Kurczące się miasta europejskie już nie tylko stanowią problem 
regionu, stały się wręcz swoistą „normalnością” w procesie zmian i rozwoju 
(Couch i wsp. 2012). 

Fenomen kurczenia się miast uzewnętrznia się w wielu formach i struk-
turach. Zarówno w ujęciu przestrzennym, jak i czasowym. Przyczyn kur-
czenia się miast jest wiele i mają dość zróżnicowany charakter. jakkolwiek 
przyjmuje się, że kwestią podstawową jest upadek dotychczasowej bazy 
ekonomicznej, to nie zawsze czynnik ten stanowi zasadniczy problem. 
W tym miejscu wskazać należy także na zmiany demograficzne czy procesy 
suburbanizacji. 

Z uwagi na niejednolitość determinant procesu kurczenia się zjawisko to 
powinno być badane na tyle szczegółowo, aby rozpoznać ich pełny układ. 
istotą tych badań powinno być także odpowiedzenie sobie na kilka podsta-
wowych pytań: w jakim sensie upadek ośrodków miejskich czy ich kurczenie 
się zmieni istotę rozwoju miejskiego? Dlaczego tak bardzo zróżnicowane są 
polityki miejskie wobec wyzwań, jakie niesie ze sobą proces kurczenia się? 
Dlaczego w jednych miastach istnieją strategie i działania przeciwdziałające 
kurczeniu się, a w innych nie? Niniejszy artykuł podejmuje kwestię kurczących 
się miast w europie, kładąc główny nacisk na próbę odpowiedzi na powyższe 
badania. Punktem wyjścia są natomiast prowadzone w tym względzie mię-
dzynarodowe badania porównawcze (m.in.: Bernt i wsp. 2012, Couch i wsp. 
2012, Rink i wsp. 2012, Haase i wsp. 2013).

W europie Wschodniej miasta wyludniające się stanowią przeważającą 
większość – spadek liczby ludności odnotowywany jest w trzech spośród 
każdych czterech miast. Transformacja ustrojowa w tym regionie zarówno 
wywoływała opisywane zjawisko, jak też w innych przypadkach nasilała 
je. W europie Wschodniej, w tym w Polsce, zmiany demograficzne stały 
się tematem debat naukowych oraz politycznego i publicznego dyskursu 
(co dokumentuje np. Deklaracja ii Kongresu Demograficznego w Polsce 
z 2012 roku). Wpływ tych negatywnych zmian dla miast, ich rynków nie-
ruchomości, infrastruktury, budżetów i lokalnej gospodarki był dotychczas 
pomijany. Dlatego też nowe oraz obecnie powstające badania na ten temat 
mają szczególne znaczenie.
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Rys. 1: Dynamika liczby ludności w miastach europejskich w latach 1990–2008 (Źródło: 

N. Kabisch 2011)

Shrink Smart – projekt i studia porównawcze

W europie depopulacja miast nie jest zjawiskiem całkiem nowym. Hi-
storia pokazuje, że wiele z nich, np. lipsk czy liverpool, zmaga się z tym 
problemem już od lat trzydziestych ubiegłego wieku. liverpool na przykład 
w latach 1931–2008 stracił połowę swoich mieszkańców. W lipsku natomiast 
w przeciągu zaledwie 10 lat (1989–1998) ubytek ten wyniósł ok. 100 tys. 
(Rink i wsp. 2012). Dyskusja naukowa o kurczących się miastach w Niem-
czech zaczęła sie rozwijać we wczesnych latach 2000. (oswalt, Rieniets 
2006). Na wschodzie europejskiego kontynentu kurczące się miasta stały 
się przedmiotem dyskusji tymczasem dopiero po 2005 r. Ciągle jest to więc 
stosunkowo nowy problem. 

Powyższe fakty stanowiły jedną z podstaw badań z wykorzystaniem studiów 
porównawczych miast posocjalistycznych i innych zachodnioeuropejskich. 
W projekcie: Shrink Smart “The governance of shrinkage within a european Con-
text”(www.shrinksmart.eu) porównano 10 miast z 7 regionów, uwzględniając:
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 • Liverpool (Wielka Brytania) i jego rewitalizację terenów nadbrzeżnych 
oraz terenów mieszkaniowych,

 • Lipsk i Halle (Niemcy), które cechują się wielkoskalowymi wyburzeniami 
zabudowy mieszkaniowej,

 • Sosnowiec i Bytom (Polska), które zmagają się z procesem zagospoda-
rowania terenów poprzemysłowych oraz zaniedbaną zabudową przed-
wojenną i blokową,

 • Ostrawa (Czechy) ze swoimi terenami poprzemysłowymi oraz problemem 
segregacji Romów,

 • Genua (Włochy) walcząca z problemem starzenia się ludności oraz kon-
centracji imigrantów, 

 • Timisoara (Rumunia), gdzie starzenie się społeczeństwa stało się równie 
dużym problemem jak „rozlewanie się” miasta poza jego granice,

 • Donieck i Makijewka (Ukraina) borykające się z restrukturyzacją przemy-
słu i dezintegracją infrastruktury. 

Celem badań było w pierwszej fazie rozpoznanie i zrozumienie trajekto-
rii wyludniania się miast i zanalizowanie powodów, wpływów oraz lokalnej 
specyfiki miasta. W fazie drugiej zostały wykryte działania polityczne wobec 
depopulacji miast i zanalizowane lokalne rozwiązania w zakresie zarządzania 
nimi. Projekt zakończył się z rekomendacjami dotyczącymi polityki na różnych 
poziomach przestrzennych, od szczebla lokalnego do szczebla Unii europejskiej.

W dalszej części będą przedstawione najważniejsze wyniki naszych badań. 
Rozpocząć należy od przyczyn kurczenia się miast.

Dlaczego kurczą się miasta?

Wspomniane powyżej dziesięć miast zostało dotkniętych przez trzy głów-
ne czynniki powodujące kurczenie się miast: a) upadek gospodarczy i utratę 
miejsc pracy, b) suburbanizację i przestrzenne zmiany rozmieszczenia ludno-
ści, c) naturalny spadek liczby ludności (nadwyżka zgonów nad urodzeniami 
i w konsekwencji – starzenie się społeczeństwa).

 Tak więc podczas gdy w miastach Niemiec Wschodnich, tj.  lipsku i Halle, 
ważną rolę odegrały transformacja gospodarcza, odpływ populacji i suburba-
nizacja, to w przypadku Genui, Timisoary i Doniecka depopulacja była kon-
sekwencją przede wszystkim zmian demograficznych; w przypadku Timisoary 
także suburbanizacji. 

Ścieżki kurczenia się różnych miast w odniesieniu do tego samego okresu są 
bardziej zrozumiałe, gdy zdefiniowane są w odpowiednim kontekście: stanowi 



35

bowiem różnicę, czy ubytek ludności ma miejsce w czasach nadpodaży, czy 
deficytu na rynku mieszkaniowym, w miastach zwartych czy rozczłonkowa-
nych, w ujęciu polityki prospołecznej czy neoliberalnej. Ważne też jest, czy 
ubytek demograficzny jest elementem wielkoskalowej transformacji ustrojo-
wej, tak jak to miało miejsce w państwach posocjalistycznych po 1989 roku. 
Wszystkie te czynniki mają wpływ na specyficzną formę kurczenia się miast, 
tak że ostateczny efekt podobnych czynników sprawczych często różni się 
w poszczególnych miastach.

Efekty depopulacji

Kurczenie się miasta ma wpływ na wiele obszarów: rynek mieszkaniowy, 
segregację społeczno-przestrzenną, zatrudnienie, infrastrukturę społeczną i tech-
niczną, stan finansów miejskich, wykorzystanie gruntów itd. Porównywanie 
wpływu wspomnianego procesu jest złożonym problemem. Różne wymiary 
rozwoju miast, takich jak mieszkalnictwo, gospodarka lokalna, rynek pracy 
i infrastruktura, są zazwyczaj pod wpływem licznych i bardzo różnych czynni-
ków, w tym formy miejskiej, struktur przemysłowych, regulatorów krajowych 
i regionalnych, kultury lokalnej i stopnia polaryzacji społecznej. W związku 
z tym podczas badania jednego określonego typu infrastruktury (np. miesz-
kalnictwa) często nie można oddzielić wpływu kurczenia się miasta per se od 
innych czynników. 

Ponadto ewolucja  procesu wyludniania się miasta gra ogromną rolę: czy 
proces ten trwa już przez dłuższy czas, czy ma charakter krótkotrwały? Czy 
oddziałuje na całe miasto, czy tylko na niektóre jego części? W celu zademon-
strowania tej złożoności skutki kurczenia się miasta można wskazać dla dwóch 
szczególnych typów infrastruktury – mieszkalnictwa i zarządzania terenami 
poprzemysłowymi.

Mieszkalnictwo: W Niemczech Wschodnich trzeba radzić sobie z dużą liczbą 
pustostanów, które są wynikiem nadmiernej podaży w różnych segmentach 
rynku mieszkaniowego (w zabytkowych obszarach śródmiejskich oraz dużych 
osiedlach mieszkaniowych). W 2001 r. został wprowadzony program federalny 
w celu finansowania rozbiórki nadmiernej liczby budynków mieszkaniowych. 
W pejzażu miejskim znajdujemy dziś wiele miejsc „po rozbiórce”, które 
dziś są np. łąkami. W liverpoolu z kolei niezamieszkane budynki o niskim 
standardzie są od 1960 roku stale wyłączane z użytkowania i rozbierane. 
W większości przypadków zostają one zastąpione przez układy zabudowy 
o charakterze podmiejskim, mniej zagęszczonym, które często prowadzą 
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do poprawy jakości warunków zamieszkania (Rys. 2). W miastach takich 
jak Bytom, w szczególności jego śródmieściu oraz kilku innych osiedlach, 
zabudowa też jest znacząco wyeksploatowana i dysfunkcjonalna.  Pomimo 
iż stale istnieje na nią popyt społeczny. Dodatkowo, jak wskazują badania 
wykonane przez naszych polskich kolegów, dalsze „rozrzedzanie” zabudowy 
i liczby mieszkańców, spowodowane negatywnymi konsekwencjami eksplo-
atacji górniczej, może w wielu kwartałach doprowadzić do znacznego lub 
całkowitego ich opustoszenia w przyszłości.

Rys. 2. Wyburzanie budynków mieszkal-
nych w Lipsku, w Niemczech oraz w Liverpoolu, 
w Wielkiej Brytanii (zdęjcia: A. Haase)

Zarządzanie terenami zdegradowanymi: Kurczące się miasta, większość 
z wszystkich miast poprzemysłowych, muszą radzić sobie z terenami po-
przemysłowymi i poosiedlowymi. Tereny te powstają po zamknięciu zakła-
dów przemysłowych lub miejsc eksploatacji czy po wyburzeniu budynków 
mieszkalnych. W badanych w Projekcie Shrink Smart miastach znalazło się 
bardzo wiele różnych rodzajów terenów poprzemysłowych cechujących 
się różnymi formami ich zagospodarowania: łąki po rozbiórkach budyn-
ków mieszkalnych, pustostany poprzemysłowe  w śródmieściach, często 
z wciąż istniejącymi budynkami (zanieczyszczonymi). Część tych terenów 
jest obecnie ponownie użytkowana np. jako miejsce nowych inwestycji, 
ogródków działkowych jako rodzaj użytkowania tymczasowego lub lasu 
miejskiego w miejscach, gdzie odbudowa nie jest prawdopodobna (jak 
np. w lipsku, Rys. 3). Częstym przypadkiem są także tereny, gdzie nie 
następują żadne zmiany lub gdzie przyjęto strategię typu „poczekamy, 
zobaczymy”.
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Rys. 3: Lipsk. Nasadzenia lasu miej-
skiego (zdjęcie: T. Arndt)

Sprzężenia  międzysektorowe: W wielu przypadkach różne skutki kurczenia 
się miasta wzajemnie wpływają na siebie. Na przykład w lipsku wyludnianie 
się doprowadziło do zaistnienia pustostanów i terenów poprzemysłowych, 
które negatywnie wpłynęły na przyległe dzielnice. Procesy te określiły wzorce 
nowo powstałej segregacji mieszkalnej w latach 90. XX wieku i na początku 
XXi wieku. Często można zobaczyć na mapach, że koncentracja gospodarstw 
domowych o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w tych dzielnicach 
skorelowana jest z najwyższym wskaźnikiem pustostanów. Wyburzenia w wy-
branych rejonach miasta stan ten nawet pogłębiły. Aby obraz stał się kompletny, 
trzeba dodać, że skutki procesu kurczenia się w większości przypadków są 
nierównomiernie rozmieszczone na terenie miasta, więc niektóre części miasta 
odczuwają (zazwyczaj) bardziej, inne mniej. Uwaga ta dotyczy także poszcze-
gólnych  obszarów w palecie problemów.

Stosunek władz miejskich i społeczeństw lokalnych  
wobec problemu kurczenia się miast 

Ponieważ skutki kurczenia się miast są zróżnicowane, reakcje wobec tego 
procesu także nie są jednolite. Miasta znalazły wiele różnych sposobów radze-
nia sobie z wyzwaniami omawianego zjawiska. Analiza uzgodnień dotyczących 
zarządzania w miastach pilotażowych badanych w projekcie Shrink Smart, 
bez względu na który obszar polityki będziemy patrzeć, ukazała obraz dość 
wielobarwny.
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ogólnie rzecz biorąc, wyróżnić można dwa wymiary: 
 • ukierunkowania na wzrost i akceptowanie/mediację reakcji politycznych 

(wymiar szerszy), 
 • przestrzenny, cechujący się skupieniem inwestycji w obszarach wyludnia-

jących się (zazwyczaj śródmieścia  i peryferyjne osiedla mieszkaniowe) 
lub w obszarach o największym potencjale wzrostu (obszary podmiejskie). 

W powyższym względzie można odnaleźć w europie oba wymiary, niemniej 
jednak szczególne rozróżnienie można zauważyć między miastami (głównie 
w europie Zachodniej) z dłuższym doświadczeniem zarządzaniem procesem 
kurczenia się a miastami posocjalistycznymi, dla których proces ten jest zjawi-
skiem stosunkowo nowym.

W każdym przypadku polityka dotycząca kurczenia się miasta była zróż-
nicowana – w zależności od rodzajów i charakterów instytucji, jak również 
w stosunkach i interakcjach pomiędzy nimi. Różnice te są wynikiem wielu 
czynników, w tym:

a) istniejącymi systemami zarządzania i kulturą, 
b) tradycjami politycznymi, 
c) adresowaniem problemów, 
d) relacjami między różnymi szczeblami i poziomami zarządzania, 
e) sposobem sprawowania rządów oraz 
f) dostępnością i pochodzeniem środków.
Aby zrozumieć wpływ działań politycznych, badane i dyskutowane były 

szczegółowo niektóre z nich, np:
 • Strażnicy domów – zostały wprowadzone we wschodnioniemieckim 

lipsku; celem tej koncepcji jest ponowne użytkowanie starych i często 
opuszczonych budynków. To pomaga uniknąć uszkodzenia ich przez 
wandali i naturalną dezintegrację. Program tworzy ramy, gdzie właści-
ciele domów i potencjalni najemcy podpisują umowę na tymczasowe 
wykorzystywanie wolnych budynków,

 • Brytyjska Polityka Planistyczna dotycząca rozwoju mieszkalnictwa (re-
strykcyjna polityka użytkowania gruntów, które mocno ograniczają sub-
urbanizację; krajowa polityka planistyczna wymaga, aby co najmniej 
60% wszystkich nowych mieszkań zostało wybudowanych na obszarach 
uprzednio zagospodarowanych, w aglomeracji liverpool liczba ta osiąga 
ponad 80% lub

 • Pojęcie aktywnego obywatelstwa i umowy sąsiedztwa w centrum Ge-
nui, tj. zintegrowane podejście, które zostało zastosowane w najbardziej 
problematycznych obszarach śródmieścia i które łączy wsparcie opieki 
społecznej i miejskie działania rewitalizacyjne (Rys. 4).
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Rys. 4: Dzielnica w Projekcie „GhettUp” w Ge-
nui, Włochy (zdjęcie: A. Haase)

Od kurczenia się do ponownego wzrostu  
– wyjście z kryzysu? 

Kurczenie się nie jest nieodwracalnym „losem” miasta. Miasto może przestać 
się kurczyć i ustabilizować lub nawet ponownie rosnąć. Przypadki miast będą-
cych na etapie reurbanizacji, które odzyskują stabilizację populacji czy nawet 
przeżywają okres wzrostu, są powszechnie znane w całej europie. Wśród nich 
liverpool i lipsk – dwa miasta analizowane w ramach projektu Shrink Smart 
(patrz również Rink i wsp. 2012). 

Koncentrując się na drugim z wymienionych miast, należy zauważyć, że lipsk 
doświadczył stałego spadku populacji od 1960 roku do końca lat 90. XX wieku. 
Skrajnym okresem były lata 90., kiedy to miasto straciło 20% mieszkańców w prze-
ciągu zaledwie 10 lat. Pod koniec tej dekady lipsk przeszedł pierwszą reformę 
administracyjną. Przywróciła ona miastu część populacji, która wcześniej zdecy-
dowała sie osiąść tuż za miastem – poza jego ówczesnymi granicami administra-
cyjnymi. lipsk odnotował także dodatnie saldo migracji spowodowane napływem 
głównie młodych ludzi (grupa wiekowa 18–30, a wśród nich wielu młodych singli, 
młodych par, młodych osób mieszkających wspólnie z przyjaciółmi, ale także rodzin 
z dziećmi). Napływ ten widoczny jest głównie w dzielnicach śródmiejskich, gdzie 
odnowiona została większość mieszkań. Powstało także wiele nowych. W związku 
z tym miasto stanowi wzorcowy przykład reurbanizacji w Niemczech Wschodnich. 
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od 1999 r. liczba ludności lipska wzrosła o około 39.000 mieszkańców. Powodem 
tego wzrostu były inwestycje: w reindustrializację oraz nowe miejsca pracy i nowe 
usługi, na rynku mieszkaniowym (obszary odnowy miejskiej, państwowe interwen-
cje), w infrastrukturę techniczną i społeczną (przedszkola, szkoły), powiększenie 
i modernizacje uczelni i szkół, renaturalizację i zmianę krajobrazu, duże projekty 
i wydarzenia (nowe targi 1996, eXPo 2000, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 
2006), a także oferta kulturalna. Niedawny wzrost doprowadził do boomu w branży 
mieszkaniowej, ponownego zagęszczenia centrum miasta i wstrzymania dalszych 
prac wyburzeniowych. jeśli chodzi o przyszłość, to jest wątpliwe, czy lipsk będzie 
nadal utrzymywał tendencje wzrostowe, zwłaszcza w sytuacji, jeśli potencjał (mło-
dych) imigrantów będzie mniejszy. Tak jak kurczenie się, tak i wzrost nie dotyka 
wszystkich części miasta w ten sam sposób. jest on bowiem nierównomiernie 
skoncentrowany w różnych dzielnicach. i pomimo obecnego wzrostu lipsk nadal 
musi zmagać sie z długoterminowymi skutkami kurczenia, np. terenami poprzemy-
słowymi, pustostanami czy specyficznymi wzorami segregacji w wyniku selektywnej 
emigracji w ostatnich dekadach.

Analogiczny model przemian odnotować można także dla liverpoolu. elemen-
tem wspólnym dla obu miast jest także to, że długoterminowe kurczenie się zostało 
wyhamowane tylko dzięki stałemu zewnętrznemu finansowaniu oraz integracji 
różnych programów i polityk. W przypadku liverpoolu okres wsparcia trwa już 
piątą dekadę. W lipsku i liverpoolu kurczenie się i ponowny wzrost charakte-
ryzuje się rozdrobnieniem w strukturze miasta, zarówno między kurczącymi się, 
stabilizującymi a ponownie rosnącymi obszarami, jak również między bogatszymi 
i biedniejszymi dzielnicami. oba miasta mają do czynienia dzisiaj z konsekwencjami 
okresu depopulacji – muszą się także przygotować do ewentualnego przyszłego 
zmierzenia się z kurczeniem z powodu starzenia sie ludności.

Lokalne trajektorie: no one-size-fits-all

jak wskazano, nie ma jednego, uniwersalnego modelu, który tłumaczyłby 
procesy kurczenia się miast. Proces ten nie ma jednego wzoru, dynamiki czy 
przebiegu. Z tego powodu działania polityczne muszą być zróżnicowane i zo-
rientowane na specyfikę kontekstu. 

Uwzględniając porównawcze, transeuropejskie badania projektu Shrink 
Smart, proponuje się dość prosty i dopasowany do kontekstu model (Rys. 5), 
który wyjaśnia również powiązania pomiędzy procesem, jego konsekwencjami 
i działaniami politycznymi (governance), a które wydają się być tu najważniejsze 
(Haase i wsp. 2013). 
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odnosząc się do powyższego modelu i istoty samego zjawiska kurczenia się 
miast, należy stwierdzić, że istnieją limity transferu  skutecznych rozwiązań  i uda-
nych działań politycznych (z powodu różnic w ramach politycznych i prawnych). 
Kwestia ta została również omówiona na kilku warsztatach, przy współudziale 
praktyków i interesariuszy rozwoju miasta. Podkreślono tam rolę wymiany wiedzy 
na temat istniejących polityk, strategii, instrumentów i narzędzi, które sprawdziły 
się w określonym miejscu i mogą być zastosowane w innym; także po poddaniu 
ich modyfikacjom do określonego kontekstu. Mimo wszystko ciągle istnieje bar-
dzo nikła wymiana między miastami, które mają duże doświadczenie w radzeniu 
sobie z depopulacją i tymi, które pilnie potrzebują tych doświadczeń.

Rys. 5: Model kurczenia się miast (źródło: Haase i wsp. 2013)

Kurczenie się jako temat w dyskusji naukowej,  
w  planowaniu oraz polityce UE

W ciągu ostatnich lat badania naukowe nad kurczącymi się miastami uzy-
skały większą rangę. o ile wiedza na temat różnych aspektów tego zjawiska 
w ramach studiów przypadków jest już stosunkowo bogata, o tyle mniej za-
awansowane są wyjaśnienia wpływu kurczenia się miast na różne obszary 
polityki oraz powiązań między tymi oddziaływaniami i reakcjami politycznymi. 
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Tu koncentrują się przyszłe wyzwania dla badań, ale także debat w sprawie 
przyszłej regionalnej polityki Ue.

Projekt Shrink Smart zakończył się w 2012 r. warsztatem na temat 
działań politycznych z przedstawicielami Ue w Brukseli.  Dyskutowano 
tam, jak kurczenie się może być bardziej umocowane w strategicznych 
dokumentach Ue i jak Ue może wspierać krajowe polityki wspólnotowe. 
Zaprezentowano podsumowanie wyników badań (Bernt i wsp. 2012), 
zawierające zdobyte ważne doświadczenia z naszej 3-letniej międzynaro-
dowej współpracy:

1. Włącz problem kurczenia się miasta do ustaleń porządku działań, 
2. Traktuj ten problem poważnie, ale nie emocjonalnie, 
3. Daj kurczącym się miastom głos, 
4. Rozważ rzeczywiste potrzeby kurczących się miast, 
5. Spójrz na europę Wschodnią, 
6. Skorzystaj z lokalnej wiedzy radzenia sobie z problemem, 
7. Skorzystaj z ustaleń i możliwości stworzonych przez projekty badawcze, 

np. Shrink Smart, 
8. Wspieraj ogólnoeuropejską wymianę wiedzy nt. kurczenia się w bada-

niach i praktyce.
Podsumowując, kurczące się miasta potrzebują wsparcia, ale w tym 

samym czasie, często opracowały konkretne zdolności radzenia sobie ze 
wspomnianym problemem, które powinny być uwzględnione. W Projekcie 
Shrink Smart miasto Bytom reprezentuje znaczący tego przykład. Wyludnia-
jące się miasta zasługują na naszą uwagę także w przyszłości, tym bardziej 
że starzenie się społeczeństwa jako przyczyna długotrwałego spadku liczby 
ludności na całym kontynencie stanie się istotnym problemem w najbliż-
szych dziesięcioleciach. 

ostatnia, choć nie mniej ważna konkluzja – kurczenie się miast może 
stanowić również szansę, aby pomyśleć o innowacyjnych rozwiązaniach 
dla większej trwałości i przyjazności naszych przyszłych miast – może mniej 
zaludnionych, ale zapewniających dobrą jakość życia i świadome gospoda-
rowanie zasobami.
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dr Robert Krzysztofik

„Zagłada miast” – projekt Shrink Smart  
– The Governance of Shrinkage  

within an European Context  
na uniwersytecie Śląskim

abstrakt
W  opracowaniu nakreślono istotę i  rolę międzynarodowego projektu sHrINk sMart 

w kontekście badań nad procesem kurczenia się miast. Istotą projektu sHrINk sMart było 
podkreślenie roli współzarządzania (urban governance) jako oczekiwanego trybu polityki 
miejskiej w wyzwaniach, jakie niosą ze sobą negatywne konsekwencje stałego ubytku liczby 
mieszkańców w dużych ośrodkach miejskich. W opracowaniu podkreślono wkład polskiego 
zespołu projektu sHrINk sMart w pogłębienie wiedzy na temat tego zjawiska, zarówno na 
forum naukowym, jak i nie mniej ważnym – publicznym. Zwrócono także uwagę na osobiste 
zaangażowanie uczestników projektu w konkretne działania na rzecz umocowania problemu 
kurczenia się miast w polityce unijnej, regionalnej i lokalnej. 

Wprowadzenie

Międzynarodowy projekt badawczy – Shrink Smart1 rozpoczął się 1 maja 
2009 r., a zakończył 30 kwietnia 2012 r. jego ideą było uwypuklenie problemu 
kurczenia się miast w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem 

dr Robert Krzysztofik – Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii ekonomicznej.
1 european Scientific Project: Shrink Smart: Governance of Shrinkage within a European 

Context, SSH-CT: Grant agreement, no. 225193. Audyt instytucjonalny: dr Heiko Prange-Gstöhl 
oraz Pia laurilla (Komisja europejska). Audyt naukowy: prof. Robert Beauregard (University of 
Columbia w Nowym jorku). Koordynacja Projektu: Helmholtz Centre for environmental Research, 
UFZ, leipzig (lider Projektu: prof. dr Dieter Rink). Partnerstwo w Polsce: Uniwersytet Śląski, 
Katedra Geografii ekonomicznej (Zespół: prof. dr hab. jerzy Runge, dr Robert Krzysztofik [lider 
zespołu], dr iwona Kantor-Pietraga).
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roli, jaką w wyhamowywaniu tego negatywnego zjawiska pełnić powinien tryb 
współzarządzania miastem (urban governance) 2.

Kluczowym zagadnieniem badawczym w projekcie Shrink Smart był pro-
blem zwiększania się liczby dużych miast europejskich, w których trajektorie 
rozwojowe wskazują na wyraźną tendencję ich kurczenia się. Szczególnie 
niepokojące jest jednak to, że trend ten obrazuje ostatecznie kierunek 
całkowitej dezintegracji dotychczasowych struktur miejskich. Tendencje 
wyhamowujące w wielu miastach są na ogół krótkotrwałe i słabe. Teza 
ta jest aktualna, zwłaszcza w sytuacji żywiołowego rozwoju kurczenia się 
i defensywnej lub biernej reakcji na jego konsekwencje. Użyta w niniejszym 
opracowaniu tytułowa metafora pojęciowa – „zagłada miasta” jest oczywiście 
pewną urealniającą się wizją, którą w wielu przypadkach należy rozumieć 
nie tylko jako urbanistyczne przekształcenie dyssypatywne – „by mogło po-
wstać nowe, unicestwieniu musi ulec stare”. Niestety w niektórych ośrodkach 
z niepokojem obserwować można bowiem tylko ten drugi proces. Z jednej 
strony albowiem na krawędzi definicji miasta jest wiele małych miast kur-
czących się. Z drugiej zaś, w wielu dużych ośrodkach ich coraz bardziej 
rozpoznawalnym atrybutem stał się rosnący udział tzw. ugorów miejskich, 
obszarów typu brownfield czy greyfield oraz dzielnic pustoszejących pod 
względem demograficznym. 

Projekt Shrink Smart – jego efekty  
oraz rola projektu w upublicznianiu  

problemu kurczenia się miast 

Badania naukowe prowadzone w ramach projektu Shrink Smart miały 
w swym założeniu kilka celów. Po pierwsze, należało doprecyzować, czym 
jest pojęcie kurczenia się miasta, tym bardziej że w wielu krajach było ono 
różnie interpretowane. W innych w zasadzie było całkowitym novum. Brak 
precyzji i jednolitej koncepcji dotyczył także pojęcia współzarządzania miastem 
(urban governance). 

ostatecznie pod pojęciem kurczenia się miasta (urban shrinkage) rozumieć 
należy zdefiniowany w zakresie przestrzennym ubytek ludności, wyjaśniany 

2 W projekcie uczestniczyli przedstawiciele 8 europejskich ośrodków naukowych, a bada-
niami objęto łącznie 10 miast zlokalizowanych w 7 europejskich układach osadniczych: Bytom 
i Sosnowiec w konurbacji katowickiej, Halle i lipsk w Saksonii, liverpool w konurbacji Mersey-
side, ostrawa w aglomeracji ostrawsko-karwińskiej, rumuńska Timisoara, Donieck i Makijewka 
w konurbacji donieckiej oraz włoska Genua.
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jego złożonymi determinantami oraz określony zakresem możliwych wielo-
kryterialnych konsekwencji. W węższym ujęciu pojęcie kurczenia się miast 
jest synonimem depopulacji czy statystycznego ubytku liczby ludności (por. 
Rink i wsp. 2009). Wizualnie złożoność pojęciową procesu kurczenia się miast 
prezentuje ryc. 1.

Ryc. 1. Dualne ujęcie procesu kurczenia się miast (Źródło: Opracowanie własne) 

Ważnym aspektem w sprawie procesu kurczenia się miasta była propozycja 
wyróżniania kurczenia się rzeczywistego, gdzie depopulacji podlega rozważane 
miasto  i jego otoczenie oraz tzw. depopulacji pozornej, gdzie ubytek ludności 
odnotowuje miasto, z kolei jego otoczenie cechuje się przyrostem liczby miesz-
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kańców. W tym drugim przypadku dzieje się to na ogół w ramach procesu 
suburbanizacji (Kantor-Pietraga 2013). Z oczywistych względów szczególnie 
niebezpieczne i trudne pod kątem zarządzania jest kurczenie się rzeczywiste. 

W przypadku współzarządzania miastem przyjęto natomiast stosunkowo 
szeroką pojęciowo definicję UN-HABiTAT, w której mowa jest o „współza-
rządzaniu miejskim jako sumie przedsięwzięć na rzecz miasta, które reali-
zowane są w sposób zindywidualizowany i zinstytucjonalizowany, w sferze 
publicznej i niepublicznej, zaplanowany i sterowany. Współzarządzanie jest 
procesem ciągłym, w którym konflikty i zróżnicowane interesy różnych 
grup interesariuszy są rozwiązywane na drodze ich wspólnego działania. 
Współzarządzanie obejmuje instytucje formalne, społeczne porozumienia 
nieformalne, a także szeroko pojęty kapitał społeczny i obywatelski” (Rink 
i wsp. 2009). 

Wymienione powyżej dwa zagadnienia – kurczenia się miasta oraz współ-
zarządzania miastem stały się punktem wyjścia do problemu znalezienia 
istoty teoretycznych i praktycznych  rozwiązań na rzecz wyhamowywania 
negatywnych konsekwencji i przyczyn wyludniania się dużych ośrodków 
miejskich. 

W ramach projektu stwierdzono pewną zależność, wskazującą na to, że 
ograniczenia w sferze współzarządzania miastem w istotny sposób mogą 
osłabiać podejmowane działania na rzecz wyhamowywania kurczenia się 
miast. Ponieważ kurczenie się miast jest problemem wieloaspektowym, 
taki też charakter powinna mieć szeroko pojęta polityka miejska realizo-
wana w kierunku likwidowania przesłanek tego zjawiska i niwelowania 
jego negatywnych skutków. Ad hoc przyjęto, że wieloaspektowość działań 
polityki miejskiej równa się spojrzeniu holistycznemu, a to ostatnie w for-
mule polityki miejskiej przyjmuje bezwzględnie postać współzarządzania 
miejskiego. 

Tezę tę potwierdzają także doświadczenia krajów, które z problemem 
tym zmagają się znacznie dłużej niż Polska – Niemiec, Wielkiej Brytanii 
czy Włoch. Zarówno badania projektu Shrink Smart, jak i osobiste spo-
strzeżenia ponad 100 interesariuszy bezpośrednio zaangażowanych w pro-
cesy naprawcze Genui, Halle, lipska czy liverpoolu, a którzy podzielili 
się swoimi spostrzeżeniami z uczestnikami projektu, nie pozostawiają co 
do tej kwestii żadnych wątpliwości. istotą poprawy sytuacji w mieście 
kurczącym się jest współdziałanie, rozumiane w sensie polityki miejskiej 
jako współzarządzanie miastem. Zwrócono uwagę, że utrudnieniem reali-
zacji założeń polityki przeciwdziałania kurczeniu się miasta w warunkach 
Polski i innych krajów europy Środkowo-Wschodniej jest tryb liderski 
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(managerial) współzarządzania, w którym silnie ukonstytuowana jest rola 
władz miejskich (Rink i wsp. 2012). istotą oczekiwanej polityki miejskiej 
wobec procesu kurczenia się miast jest natomiast model wielopodmioto-
wy, zarówno pod względem hierarchicznym, jak i strukturalnym. Praktyka 
pokazuje, że połączenie obu atrybutów, bez względu na to, który z nich 
będzie wyeksponowany na plan pierwszy, przynosi sukcesy. jak zauwa-
żono w projekcie Shrink Smart, nie powiodłyby się sukcesy odnotowane 
w liverpoolu, a wynikające z zaangażowania kilkudziesięciu zinstytucjo-
nalizowanych interesariuszy rozwoju miasta, tak samo jak nie powiodłoby 
się wyhamowywanie kurczenia się miasta w lipsku bez zaangażowania 
rządu federalnego, władz landu czy władz jednostek zlokalizowanych 
w otoczeniu miasta. 

Kwestia roli szerokiego współzarządzania w polityce miejskiej skupionej na 
wyhamowywaniu procesu kurczenia się miast w Polsce stanowi nadal pewne 
wyzwanie organizacyjne, ekonomiczne i jak podkreślono, także mentalnościo-
we. Proces ten w wielu miastach jest tak zaawansowany, że wręcz wymusza 
transformację myślenia o stylu zarządzania miastem. 

Przykładem ugruntowującym to spostrzeżenie w rzeczywistości społecz-
no-ekonomicznej były z kolei studia porównawcze nad dwoma miastami 
konurbacji katowickiej – Bytomiem i Sosnowcem, a realizowane w ramach 
projektu Shrink Smart. Podobieństwo samych trajektorii procesu kurczenia 
się obu ośrodków miało jednakże nieco inny rozkład działań podejmowa-
nych w tej kwestii, w ramach lokalnych polityk. o ile w Bytomiu zaak-
centowany był silny tryb współzarządzania liderskiego, o tyle w Sosnowcu 
osłabiony był on silnymi aktorami reprezentującymi sferę gospodarczą – 
władze Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej Katowickiej Specjalnej Strefy 
ekonomicznej oraz zarządy licznych nowo powstałych dużych firm, głównie 
z sektora produkcyjnego. 

Wielopodmiotowość w zarządzaniu miastem w przypadku Sosnowca, jak-
kolwiek silnie zdominowana interesariuszami reprezentującymi sferę gospo-
darczą, pozwoliła ostatecznie na bardziej kreatywną i silnie ukierunkowaną 
politykę przeciwdziałania kryzysowi miasta. Polityka ta skoncentrowana była 
na takich celach jak:

 • przyrost nowych miejsc pracy,
 • przyrost instytucji – płatników podatku CiT,
 • ograniczanie bezrobocia,
 • zagospodarowanie terenów typu brownfield i wzrost stopnia kompak-

towości przestrzeni miasta głównie poprzez reindustrializację (ryc. 2).
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Ryc. 2. SosnowiecMilowice. Redakcja „Dziennika Zachodniego” i drukarnia firmy „Polska-
presse” na dawnych terenach pogórniczych, obecnie objętych działaniem KSSE (Źródło: Opra-
cowanie własne) 

Polityka ta, co trzeba uzupełnić, realizowana w sposób ciągły, przyniosła suk-
cesy związane z ograniczaniem kurczenia się miasta oraz wzmocniła możliwości 
odnowy struktur miejskich zależnych od sfery gospodarczej, takich jak struktury 
społeczne czy infrastrukturalne. Przykładowo, na terenach poprzemysłowych i po-
górniczych w całkiem nowych3 przedsięwzięciach gospodarczych (przemysłowych 
i usługowych) do końca 2011 r. pracę znalazło ponad 4000 osób. jednak kwestią 
najbardziej istotną jest fakt, iż na początku lat 2000 Sosnowiec „złamał” dotych-
czasową zależność od ścieżki: z reakcyjnej negatywnej na reakcyjną pozytywną 
(Kantor-Pietraga, Krzysztofik 2012). Badania w ramach projektu Shrink Smart ja-
sno wskazały jednak, że nie byłoby to możliwe do osiągnięcia bez porozumienia 
wszystkich kluczowych dla tej kwestii interesariuszy. Porozumienie to stworzyło 
nawet formę umiejscowionego „kapitału współzarządzania gospodarczego”, pojęcia, 
dla którego metafora – „klimat inwestycyjny” jest tylko punktem wyjścia. 

Negatywnej zależności od ścieżki nie udało się natomiast „złamać” w Bytomiu. 
jednym z powodów był spektakularny układ współzarządzania miastem, z wybit-
ną rolą władz miejskich i ograniczoną rolą, jakkolwiek licznych, to bardzo słabych 
interesariuszy reprezentujących w głównej mierze stronę społeczną. Brak aktorów 
odgrywających poważniejszą rolę, szczególnie na szczeblu gospodarczym, powo-
dował ograniczenia w zjawisku współwzajemnego uczenia się, rozumienia interesu 

3 Tylko w firmach zatrudniających powyżej 20 osób. 
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innych podmiotów uczestniczących w życiu miejskim. W każdym razie interakcje te 
słabo zaznaczały się na polu rozwiązywania fundamentalnych problemów miasta. 
Kwestia ta stała się zresztą jednym z elementów kampanii referendalnej związanej 
z odwołaniem urzędującego prezydenta miasta w 2012 r. jej istotą był konflikt na linii 
władze miasta – opozycyjni, liczni interesariusze społeczni i polityczni oraz jedyny 
poważniejszy aktor na scenie gospodarczej Bytomia – związki zawodowe reprezen-
tujące pracowników KWK „Bobrek-Centrum”. Podmiot ten, nieco „uśpiony” w ciągu 
ostatnich lat, stał się głównym koncentrującym uwagę, z powodu negatywnych 
oddziaływań kopalni na przestrzeń miasta i dewastację części dzielnicy Karb (ryc. 3). 

W porównaniu z Sosnowcem, gdzie jak wspomniano, współzarządzanie 
oparte było na porozumieniu: władze miasta – sfera gospodarcza, w Bytomiu 
ten układ relacyjny był zachwiany i miał ogólnie charakter pejoratywny. Proble-
mowość sytuacji polegała na nierozwiązanym jak dotąd zagadnieniu roli KWK 
„Bobrek-Centrum” jako jednocześnie głównego stymulatora i destymulatora 
gospodarczego rozwoju i przemian miasta. W tym drugim przypadku rola ta 
jest tak uwydatniona, że w wielu miejscach Bytomia urealnia się pojęciowa 
metafora użyta w tytule niniejszego opracowania, a dotycząca jak na razie 
„zagłady” niektórych dzielnic miasta lub ich części. 

Przykłady badanych polskich miast – Bytomia i Sosnowca wskazały jesz-
cze na inną kwestię. Stosunkowo bogate instrumentarium (Rink i wsp. 2010), 
mogące być stosowane w procesie wyhamowywania kurczenia się miast, jest 
skuteczne w dużej mierze tylko wtedy, gdy stanowi swoisty atrybut lokalnego 
i ponadlokalnego porozumienia. Wobec tego porozumienia współzarządzanie 
stanowi tylko formę ostatecznego politycznego status quo. 



52

Wpływ projektu Shrink Smart  
na istotę problemu kurczących się miast 

Dualna wizja sytuacji miast Bytomia i Sosnowca, stanowiących w pol-
skiej części projektu Shrink Smart studia przypadków, stanowiła argument 
dla silniejszego zaakcentowania potrzeby dyskusji o kwestiach kurczenia 
się miasta i szukania najdogodniejszych ścieżek rozwiązywania wiążących 
się z tym problemów. Sposobem realizacji tego celu było zwiększenie roz-
poznawalności tego zjawiska wśród różnych grup interesariuszy rozwoju 
miast. Uwzględniając powyższe założenie, począwszy od 2010 r. rozpoczęto 
działalność naukowo-publicystyczną oraz ogólnoinformacyjną. W przypadku 
badań naukowych w głównej mierze zwrócono uwagę na kwestie defini-
cyjnego kurczenia się miast oraz różne aspekty związane z tym zjawiskiem. 
ogółem powstało kilkanaście publikacji naukowych (m.in.: Kantor-Pietraga 
i wsp. 2012; Kantor-Pietraga, Machowski 2012; Krzysztofik i wsp. 2011a, 
2011b; Krzysztofik i wsp. 2012a, 2012b, 2012c; Krzysztofik, Runge 2012; 
Runge i wsp. 2011)4. 

jednak w procesie rozpowszechniania wiedzy na temat zjawiska kurczenia 
się miasta rolę szczególną odegrała aktywność członków polskiego zespo-
łu projektu Shrink Smart na forum pozanaukowym. Począwszy od 2009 r., 
udzielono do mediów tradycyjnych i  elektronicznych ponad 50 wypowiedzi 

4 W tym trzy książki. Kilka następnych publikacji jest w druku lub w trakcie recenzji, w tym 
jedna książka i dwa artykuły indeksowane na tzw. liście filadelfijskiej. 

Ryc. 3. Bytom – Karb. Obecnie 
nieistniejące bloki mieszkalne zde-
wastowane na skutek oddziaływań 
KWK „Bobrek-Centrum” (Źródło: 
Opracowanie własne)
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i wywiadów. Począwszy od 2010 r., problem kurczenia miast województwa 
stawał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów życia społeczno-
-ekonomicznego województwa śląskiego. W marcu 2011 r. zorganizowano na 
Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego regionalny panel dyskusyjny 
poświęcony temu problemowi (Śląskie. Kurczące się miasta – wyzwania, plany, 
współdziałanie). Do spotkania zaproszono ponad 200 osób reprezentujących 
władze regionalne i lokalne, samorządowców, sferę biznesu, przedstawicieli 
życia społecznego i politycznego w tym parlamentarzystów, przedstawicieli 
NGo oraz naukowców. Przeprowadzono także wiele indywidualnych spotkań 
w ramach wywiadów czy warsztatów. 

Aktywność uczestników projektu Shrink Smart w Uniwersytecie Śląskim kon-
centrowała się także na indywidualnym wsparciu konsultacyjnym samorządów, 
ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bytomia, które wymaga szczególnie 
pilnej interwencji. 

Problem tego miasta stał się też jednym z punktów odniesienia do kurczą-
cych się miast europejskich podczas specjalnego warsztatu zorganizowanego 
przez uczestników projektu Shrink Smart w Brukseli w marcu 2012 r. (Policy 
Informing Workshop: Shrink Smart. The governance of shrinkage in Europe. 
Challenges and Prospects). istotą tego warsztatu było ugruntowanie potrzeby 
wsparcia dla miast kurczących się w ramach polityki Unii europejskiej. idei 
tej sprzyjało uczestnictwo w warsztacie komisarzy reprezentujących w Komisji 
europejskiej grupę Regio oraz innych osób liderujących instytucjom współ-
pracującym z Ke w sprawach polityki miejskiej i regionalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem EUROCITIES. Szczególnie zaprezentowany przypadek Bytomia 
w istotny sposób wpłynął na niemal pełną zgodność wszystkich uczestników 
warsztatu co do potrzeby finansowego i organizacyjnego wsparcia miast kur-
czących się w europie. 

Działania projektu Shrink Smart oraz stałe upublicznianie wiedzy i aspektów 
badawczych związanych z kurczeniem się miast w istotny sposób wpłynęły 
także na nowe spojrzenie w procedowaniu samorządowych dokumentów stra-
tegicznych. Spośród ostatnich działań na szczególną uwagę zasługuje dostrze-
żenie tego problemu przez autorów nowej strategii dla województwa śląskiego 
(Strategia Rozwoju… 2013) i potraktowanie w niej kurczenia się miast jako 
jednego z istotnych wyzwań na najbliższe lata. 

Wśród kwestii o charakterze typowo operacyjnym zaangażowanie to kon-
centrowało się natomiast na wsparciu propozycji sieciowej lokalizacji Śląskiego 
Centrum Nauki w trzech kurczących się miastach regionu: Bytomiu, Sosnowcu 
oraz Mysłowicach i potraktowaniu tej inwestycji jako elementarnego kontra-
punktu wobec omawianego tu procesu. 



54

Kwestia Śląskiego Centrum Nauki i sprzeciw części interesariuszy wobec 
powyższej propozycji lokalizacyjnej jest też z innej strony interesującym przy-
kładem współzarządzania regionalnego, traktowania problemów kurczenia się 
miast w sposób co najmniej wymijający. 

Podsumowanie

Kurczenie się miast jest problemem, który określa istotę bytu wielu ośrod-
ków miejskich od ponad 20 lat. Prognozy demograficzne, sytuacja gospodarcza 
i ogólne tendencje rozwojowe wskazują, że zjawisko to nadal będzie warun-
kować pozycję wielu miast w przyszłości. Uwagi te dotyczą szczególnie miast 
województwa śląskiego, ale także innych dużych miast, takich jak łódź czy 
Wałbrzych. 

Wyzwań w sprawie wieloaspektowego regresu miast jest, jak już wspo-
mniano, wiele. Najpoważniejszym, jak się wydaje, jest strukturalistyczny i ele-
mentarny charakter tzw. kurczenia się rzeczywistego. W tym przypadku miasto 
jest wręcz bezbronne (vulnarability) wobec procesu. Ma on zdolność nie 
tylko paraliżowania działań sanacyjnych, ale nawet tworzenia poprzez samo-
organizację takich mechanizmów, które uruchamiać potrafią kolejne elementy 
destrukcyjne. W tej sytuacji bez przemyślanych, skutecznych i kreatywnych 
działań reakcyjnych nawet duży ośrodek miejski może ulec całkowitej depre-
cjacji w przestrzeni geograficznej. Dla wielu wręcz punktem odniesienia będzie 
tytułowa, metaforyczna „zagłada”.

odnosząc się do tych wyzwań, nie tylko jako akademickiego dyskursu, 
działania członków polskiego zespołu projektu Shrink Smart koncentrowały się 
i nadal koncentrują na aktywnym, dwubiegunowym zaangażowaniu w wiele 
lokalnych i regionalnych przedsięwzięć. Aktywność ta nawiązuje do pierwot-
nej idei współzarządzania, w której środowisko naukowe stanowić powinno 
element partnerskiego dialogu, w kwestii szukania nowych rozwiązań dla 
szczególnie trudnych problemów. 
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abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja międzynarodowej akcji CIrEs oraz przybliżenie problematyki 

miast kurczących się (shrinking cities), będącej przedmiotem analizy w ramach tej akcji. 
artykuł składa się z kilku części. W pierwszej przedstawiony jest aktualny stan wiedzy na temat 

procesu kurczenia się miast (urban shrinkage). Następnie omówione są najważniejsze cele akcji 
CIrEs, jej zakres przestrzenny i struktura organizacyjna. W kolejnej części opisano poszczególne 
etapy realizacji zadań w ramach CIrEs. Na końcu prezentowane są wstępne wyniki dotyczące miast 
polskich, w szczególności polskiego studium przypadku – Wałbrzycha. 

Wprowadzenie 

Do niedawna uwaga badaczy, planistów i decydentów zajmujących się pro-
blematyką miejską skupiona była wokół zagadnień związanych ze wzrostem 
miast oraz jego społeczno-gospodarczymi i przestrzennymi następstwami. obec-
nie w dyskusji nad przyszłością miast i regionów w europie coraz większego 
znaczenia nabiera problematyka dotycząca procesu kurczenia się miast. Stała 
się ona także przedmiotem analizy międzynarodowej akcji odbywającej się 
w ramach programu CoST (nr TU0803) o akronimie CiReS. Pełny tytuł Akcji 
CiReS brzmi: Cities Regrowing Smaller – Fostering Knowledge on Regeneration 
Strategies in Shrinking Cities across Europe („Propagowanie wiedzy na temat 
strategii regeneracji w kurczących się miastach europy”). 

 emilia jaroszewska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, instytut Geografii 
Społeczno-ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
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Kurczące się miasto – stan wiedzy

Zmniejszanie się liczby ludności miast oraz całych regionów stanowi szczegól-
ne wyzwanie dla europy i polityki Unii europejskiej (Komisja europejska 2007, 
2011, Parlament europejski 2008). jak wykazały badania przeprowadzone przez 
Turoka i Mykhenko (2007), począwszy od 1990 roku więcej miast europejskich 
odnotowuje ubytek ludności niż jej wzrost. Wiele spośród nich traciło swych 
mieszkańców w wyniku nasilających się procesów suburbanizacji, podczas gdy 
w innych nastąpiły silne procesy emigracyjne w kierunku obszarów o lepszej 
sytuacji gospodarczej. Z kolei według danych Komisji europejskiej (2007) spośród 
220 dużych i średnich miast europejskich w okresie 1996 – 2001 w 57% nastąpił 
spadek liczby ludności. W tej liczbie znalazły się m.in. 22 duże miasta niemieckie, 
19 włoskich, 11 brytyjskich i 5 hiszpańskich. Proces kurczenia się przebiega ze 
szczególną intensywnością w krajach europy Środkowo-Wschodniej, gdzie na 
ogólną liczbę 67 miast (objętych analizą w ramach Urban Audit, Komisja euro-
pejska 2007) aż 53 – to miasta kurczące się. Przyczyną tak dużej intensywności 
procesu w tej części europy – obok trendów globalnych – jest transformacja 
systemowa, która pociągnęła za sobą kryzys społeczno-gospodarczy w wielu 
regionach i ośrodkach miejskich, a także nasilenie emigracji.

ostatnie lata przyniosły zainteresowanie problematyką miast kurczących się 
na całym świecie. Świadczyć mogą o tym liczne publikacje naukowe, konferen-
cje oraz projekty i inicjatywy międzynarodowe związane z tym tematem. Można 
zatem stwierdzić, że proces kurczenia się miast ma wymiar globalny, choć jego 
przyczyny nie wszędzie są takie same. odmienne są także skutki, które ten proces 
wywołuje. Wynika to z tego, że każde miasto ma swoją specyfikę, wynikającą z hi-
storii, położenia politycznego i sytuacji społeczno-gospodarczej. jak zauważają Wu 
i Martinez-Fernandez, te same czynniki, które leżą u podstaw rozwoju społeczno-
-gospodarczego jednych miast, mogą wywoływać proces kurczenia się w innych. 

Termin „kurczące się miasto” nie został do tej pory jednoznacznie zdefiniowany. 
W literaturze można znaleźć wiele przykładów rozumienia tego pojęcia. Przyjmuje 
się, że po raz pierwszy zostało ono użyte w 1988 r. przez niemieckich socjologów 
H. Häußermanna i W. Siebela w pracy pt. Die schrumpfende Stadt und die Stadtsozio-
logie, ale jak pisze Wiechmann (2008), dopiero od 2000 r. rozpoczęła się w Niemczech 
powszechna, ogólnonarodowa debata poświęcona kurczeniu się miast. 

Na początku Akcji CiReS została przyjęta definicja zaproponowana przez między-
narodową sieć badawczą Shrinking Cities International Research Network, według 
której miasto kurczące się to „gęsto zaludniony obszar miejski, w którym z jednej 
strony występuje znaczny ubytek ludności, a z drugiej strony, zachodzi w nim proces 
transformacji gospodarczej z oznakami strukturalnego kryzysu”. Zmiany demograficz-
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ne, związane przede wszystkim z ujemnym przyrostem naturalnym, starzeniem się 
społeczeństwa oraz migracjami – to główna przyczyna kurczenia się miast. Kwestią 
wciąż nierozstrzygniętą jest identyfikacja i klasyfikacja pozostałych czynników wywo-
łujących kurczenie się miast, a także dobór wskaźników społeczno-ekonomicznych 
charakteryzujących ten proces (Stryjakiewicz, jaroszewska 2011, jessen 2012). 

Proces kurczenia się miast nie posiada jednej teorii wyjaśniającej. Wie-
loaspektowość tego procesu sprawia, że aby zrozumieć jego mechanizmy, 
przebieg i skutki, należy korzystać z wielu koncepcji teoretycznych. jedną 
z prób interpretacji procesu kurczenia się jest nawiązanie do teorii kumulatyw-
nej przyczynowości Myrdala (1956) zmodyfikowanej przez Hoekveld (2012), 
gdzie zmniejszanie się ludności – na zasadzie „błędnego koła” – jest zarówno 
przyczyną, jak i skutkiem kurczenia się miast (Ryc. 1).

Ryc. 1. „Błędne koło” kurczenie się miasta. (Źródło: Na podstawie Hoekveld 2012, s. 181)

Nie ma też jednej prostej recepty, jak przeciwdziałać negatywnym skutkom 
kurczenia się miast. Podejmowane strategie zależą często od tego, w jaki sposób 
postrzegany jest proces kurczenia się miast przez władze lokalne oraz od tego, czy 
są one pogodzone z faktem, że liczba mieszkańców będzie malała. Strategie te mogą 
mieć charakter adaptacyjny (planning for shrinkage), do warunków kurczenia się 
(np. miasta Niemiec Wschodnich, o których piszą m.in. Wiechmann i Volkmann 
2012); mogą to być też strategie zorientowane na ponowny wzrost i traktujące proces 
kurczenia jako etap przejściowy lub nie są podejmowane żadne działania – proces 
jest ignorowany (Danielzyk i wsp. 2002, za Stein 2005). 
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Planowanie w warunkach kurczenia jest znacznie trudniejsze niż w warun-
kach wzrostu, dlatego bardzo ważna jest wymiana doświadczeń międzynarodo-
wych (zwłaszcza „dobrych praktyk”) w tym zakresie. Celowi temu służy m.in. 
międzynarodowa Akcja CiReS. 

Cele Akcji CIRES, jej zakres przestrzenny  
i struktura organizacyjna

Międzynarodowa akcja o akronimie CiReS realizowana jest od 2009 r1. Uczest-
niczy w niej 54 przedstawicieli 24 państw europejskich oraz Turcji i Australii 
(Ryc. 2). Kierownikiem akcji jest prof. Thorsten Wiechmann z Uniwersytetu 
Technicznego w Dortmundzie2. 

1 Pierwsze spotkanie uczestników odbyło się w Paryżu, w dniach 1–2.09.2009 r.
2 Ze strony polskiej udział w Akcji CiReS biorą: prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, dr 

Przemysław Ciesiółka i mgr emilia jaroszewska z instytutu Geografii Społeczno-ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz dr 
Szymon Marcińczak z Zakładu Urbanizacji Przestrzeni Uniwersytetu łódzkiego. Prowadzenie 
rozszerzonych badań przez uczestników z UAM jest możliwe dzięki uzyskanemu wsparciu 
w ramach grantu badawczego MNiSW737/N-CoST/2010/0.

Ryc. 2. Zakres przestrzenny 
Akcji CIRES  
Źródło: Akcja CIRES
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jak wcześniej wspomniano, przezwyciężenie negatywnych skutków kurczenia 
się miast wydaje się być w najbliższym czasie jednym z największych wyzwań 
polityki rozwoju wielu ośrodków. Z tego powodu głównymi celami akcji są:

 • pozyskiwanie oraz wymiana wiedzy na temat przyczyn oraz skutków 
procesu kurczenia się miast w europie;

 • wypracowanie podstaw teoretycznych procesu kurczenia się miast;
 • analiza różnych typów miast kurczących się oraz doświadczeń z zakresu 

regeneracji miast;
 • poszukiwanie nowych rozwiązań w celu minimalizacji negatywnych 

skutków procesu kurczenia się miast.
Akcja koordynowana jest przez Komitet Zarządzający (Management Com-

mittee), w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich państw biorących 
udział w akcji. Natomiast realizacją poszczególnych etapów projektu zajmują 
się cztery grupy robocze (working groups) utworzone ze wszystkich uczestni-
ków (Ryc. 3).

Ryc. 3. Struktura organizacyjna Akcji CIRES (Źródło: Akcja CIRES)

Etapy realizacji Akcji CIRES

Realizacja zadań w ramach CiReS przebiegała/przebiega w trzech głównych 
etapach. 

W pierwszym etapie przeanalizowane zostały istniejące opracowania 
dotyczące kurczących się miast, ze szczególnym uwzględnieniem dotych-
czasowych strategii przeciwdziałania tego negatywnym skutkom w krajach 
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– uczestnikach projektu. W ramach tego etapu przygotowany został Synopsis 
Report, zawierający analizę stanu wiedzy nt. kurczenia się miast w różnych 
regionach europy3.  

W drugim etapie zorganizowane zostały warsztaty w czterech miastach, tzw. 
studiach przypadku (case studies), reprezentujących odmienne typy kurczących 
się miast w różnych częściach europy. Do tego celu wybrano:

 • Dessau Roßlau (wschodnie Niemcy) – typ miasta postsocjalistycznego; 
 • Tarent (wł. Taranto) (Włochy) – typ starego miasta przemysłowo-por-

towego;
 • Porto (port. Oporto) (Portugalia) – typ dużego miasta tracącego miesz-

kańców w wyniku silnej suburbanizacji; 
 • Kohtla-järve, Narva, Sillamäe (estonia) – typ miast pokopalnianych, po-

łożonych w obszarze peryferyjnym. 
Warsztaty w ww. miastach prowadzone były wspólnie z naukowcami oraz 

władzami lokalnymi i praktykami w dziedzinie planowania. Pozwoliło to na 
szeroką wymianę doświadczeń w zakresie sposobów przeciwdziałania nega-
tywnym skutkom procesu kurczenia się. 

odbyły się także cztery spotkania robocze, jedno z nich miało miejsce 
w Poznaniu, w instytucie Geografii Społeczno-ekonomicznej i Gospodarki Prze-
strzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w dniach 22–23 października 
2012 r. W spotkaniu wzięło udział 35 uczestników (w większości kierowników 
grup krajowych) z 25 państw.

etap finalny4 polega na opracowaniu strategii przezwyciężenia konsekwencji 
procesu kurczenia się miast oraz stworzeniu bazy „dobrych praktyk” w tym 
zakresie. Wyniki Akcji CiReS zostaną zaprezentowane w trakcie kończącej akcję 
międzynarodowej konferencji pt. Shrinking Cities in Europe, która odbędzie 
się w dniach 12–14. września 2013 r. w essen w Niemczech. Ponadto będą 
one opublikowane w kilku artykułach oraz dwóch monografiach wydanych po 
zakończeniu akcji. jedna z nich zawierać będzie teoretyczne podstawy analizy 
procesu kurczenia się miast; zaprezentowane też zostaną przykłady „dobrych 
praktyk” ich regeneracji. Druga planowana jest w postaci praktycznego prze-
wodnika dla planistów przestrzennych. Potrzeba takiej publikacji wydaje się 
niezbędna w kontekście niektórych kontrowersyjnych decyzji podejmowanych 
w wielu miastach (w tym polskich). 

3 Koordynatorem części raportu dotyczącej europy Środkowo-Wschodniej jest współautor 
niniejszego artykułu, prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz z instytutu Geografii Społeczno-
ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

4 W momencie pisania artykułu etap w trakcie realizacji.
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oprócz monografii jednym z efektów Akcji CiReS będzie – opracowywany 
według porównywalnych kryteriów – Atlas kurczących się miast Europy (część 
dotycząca Polski jest przygotowywana w instytucie Geografii Społeczno-eko-
nomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM). 

Kurczące się miasta w Polsce  
– wybrane wyniki badań5

Analiza sytuacji miast polskich, biorąca pod uwagę m.in. negatywne trendy 
demograficzne, pozwala stwierdzić, że proces kurczenia się już ma, a także 
będzie miał w przyszłości istotny wpływ na ich rozwój. Począwszy od lat 90. XX 
wieku coraz bardziej widoczna staje się polaryzacja struktur społeczno-demo-
graficznych, która przejawia się koncentracją ludności w wybranych obszarach 
metropolitalnych i depopulacją na obszarach peryferyjnych (Parysek, Wdowicka 
2002, Węcławowicz i wsp. 2006). o ile największe metropolie stosunkowo 
szybko były w stanie przystosować swoją gospodarkę do nowych rynkowych 
warunków działalności gospodarczej, to miasta położone na obszarach peryfe-
ryjnych oraz te o monofunkcyjnej gospodarce proces kurczenia się dotyka ze 
szczególną siłą (Stryjakiewicz i wsp. 2012). To one nadal borykają się z proble-
mami sukcesji ekonomicznej po upadku przemysłu, z wysokim bezrobociem 
oraz odpływem ludności (zwłaszcza młodej i wykształconej). Działania rewita-
lizacyjne podejmowane na tych obszarach są zazwyczaj trudne i długotrwałe. 
Sytuacja ta sprawia, że dyskusja na temat strategii przeciwdziałania negatywnym 
skutkom kurczenia się miast jest w Polsce niezwykle aktualna i potrzebna. 

Spośród 39 miast polskich, liczących ponad 100 tys. mieszkańców, spadek 
liczby ludności (w latach 1990–2010) odnotowano w 27 miastach, z czego 
ubytek powyżej 10% mieszkańców dotyczył 7 starych miast przemysłowych, 
w tym 5 miast Górnego Śląska (Bytom, Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, So-
snowiec) oraz łodzi i Wałbrzycha. Ten ostatni, dotknięty głębokim kryzysem 
społeczno-gospodarczym po likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, 
jest jednym z najbardziej kurczących się miast w Polsce. Na tym przykładzie 
zostaną poniżej omówione zarówno formy przejawiania się procesu kurczenia 
się, jak i sposoby przeciwdziałania jego negatywnym skutkom.

5 Szczegółowa analiza procesu kurczenia się miast w Polsce zawarta jest w pracach 
Stryjakiewicz - jaroszewska (2011), Stryjakiewicz i wsp. (2012).
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Wałbrzych – typowy przykład  
kurczącego się miasta przemysłowego

Wałbrzych jest drugim (po Wrocławiu) pod względem wielkości ośrodkiem 
w województwie dolnośląskim, liczącym 120 715 mieszkańców (dane na koniec 
grudnia 2011 r.). już od połowy XiX w. był ważnym ośrodkiem przemysłowym. 
Główną gałęzią gospodarki miasta i całego regionu było górnictwo węgla ka-
miennego oraz przemysł koksowniczy. 

okres transformacji polskiej gospodarki to czas bardzo głębokich zmian 
w strukturze gospodarczej miasta i regionu. otwarcie na procesy globalne ujaw-
niło zacofanie gospodarcze, wskutek czego konieczna stała się restrukturyzacja 
gospodarki Wałbrzycha i całego regionu. W 1990 roku została podjęta decyzja 
o likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Niestety, społeczno-ekono-
miczne koszty tej decyzji okazały się bardzo wysokie. Nigdy wcześniej w Polsce 
na taką skalę nie podejmowano działań likwidacyjnych. Wałbrzych stał się swego 
rodzaju poligonem doświadczalnym. Według dostępnych źródeł6, jeszcze w 1993 
roku w kopalniach zatrudnionych było 7251 górników, natomiast łącznie w kopal-
niach i zakładach z nimi powiązanych pracowało ok. 20 tys. ludzi (ok. 50% ogółu 
pracujących w mieście) (Rakowski 2009). Trudną sytuację pogarszała dodatkowo 
ogólnie zła kondycja ekonomiczna niemal wszystkich zakładów przemysłowych 
znajdujących się na terenie miasta. Początkowe plany, by przesunąć zatrudnienie 
z górnictwa do pozostałych branż, okazały się niemożliwe do zrealizowania.

Przejawy i skutki procesu kurczenia się 

Proces kurczenia się miasta Wałbrzycha przejawia się w wielu aspektach 
(demograficznym, ekonomicznym, społecznym, degradacji zabudowy) od po-
łowy lat 90. W latch 1995–2011 liczba ludności Wałbrzycha spadła o ok. 16% 
(Ryc. 4). Tak szybki spadek spowodowany jest w głównej mierze migracją 
zarobkową do ośrodków będących w lepszej sytuacji gospodarczej. Magne-
sem przyciągającym mieszkańców Wałbrzycha jest m.in. prężnie rozwijający 
się obszar metropolitalny Wrocławia. Poza tym po akcesji Polski do Ue wiele 
osób znalazło zatrudnienie w krajach europy Zachodniej, zwłaszcza w Wielkiej 
Brytanii. Niestety, wśród osób podejmujących decyzję o wyjeździe z miasta są 
w dużej części osoby młode i wykształcone. 

6 Program likwidacji i restrukturyzacji zatrudnienia Zakładu Górniczego „julia” WKWK na 
lata 1993–1995. Wałbrzych 1993 (za Urbański 2004).
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Ryc. 4. Liczba ludności Wałbrzycha w latach 1945–2010
(Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS)

Niekorzystną sytuację demograficzną potęguje fakt, że od wielu lat w mie-
ście utrzymuje się ujemny przyrost naturalny (Ryc. 5) oraz obserwowany jest 
wzrost udziału osób starszych w ogólnej liczbie ludności. 

Ryc. 5. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców
(Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS)
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Kolejnym negatywnym skutkiem transformacji oraz dezindustrializacji 
miasta i regionu jest zła sytuacja na rynku pracy. Utrata ok. 20 tys. miejsc 
pracy wskutek likwidacji branży węglowej w mieście liczącym ok. 140 tys. 
mieszkańców spowodowała gwałtowny wzrost bezrobocia. W rekordowym 
pod względem wysokości odsetka osób pozostających bez pracy 2002 roku 
odnotowano w Wałbrzychu bezrobocie na poziomie 28,1% (jeden z najwyż-
szych wskaźników w kraju). W 2010 r. stopa bezrobocia wynosiła 13,76%.

Utrata miejsc pracy przyczyniła się do zwiększenia ubóstwa, które dotknęło 
górników i ich rodziny niezwykle boleśnie (Rakowski 2009). Nagłe bezrobocie 
oraz degradacja statusu społeczno-ekonomicznego spowodowały szereg pro-
blemów w mieście, takich jak alkoholizm, bezdomność, przestępczość i inne. 
Pomimo zauważalnej od kilku lat poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy 
nadal wielu mieszkańców Wałbrzycha korzysta z pomocy społecznej, (Urząd 
Miejski w Wałbrzychu 2008). 

Bardzo widocznym przejawem procesu kurczenia się jest degradacja fizycz-
na i estetyczna substancji mieszkaniowej. Prawie niezniszczone przez ii wojnę 
światową budynki przez cały okres socjalizmu aż po dzień dzisiejszy nie do-
czekały się modernizacji. 

Po likwidacji kopalń pojawił się problem zagospodarowania dużych obsza-
rów poprzemysłowych, związanych przede wszystkim z górnictwem węgla. 
jednym z największych i na szczęście ocalonych zespołów obiektów pokopal-
nianych jest teren po byłej kopalni „julia”. obecnie podlega on rewitalizacji 
i przekształceniu w Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”, który ma szansę 
stać się nową wizytówką miasta.

Formy przeciwdziałania negatywnym skutkom  
procesu kurczenia się

Bardzo zła sytuacja miasta i całego regionu wałbrzyskiego wymagała 
szybkiego wsparcia i podjęcia działań nie tylko ze strony władz lokalnych, 
ale w głównej mierze ze strony rządu polskiego. Zdecydowana większość 
skierowanych do Wałbrzycha programów pomocowych miała na celu re-
dukcję bezrobocia poprzez pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości. Wśród 
nich najważniejszym było utworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy eko-
nomicznej „iNVeST – PARK” w 1997 r. Po kilkunastu latach działania strefy 
nie ma wątpliwości, że napływ inwestycji do Wałbrzycha znacząco poprawił 
sytuację na lokalnym rynku pracy. Niestety, duża koncentracja firm branży 
motoryzacyjnej w strefie niesie za sobą zagrożenie redukcji zatrudnienia, 
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które szczególnie mocno uwidocznił ostatni kryzys światowy. Niepewna jest 
także przyszłość samej strefy, gdyż preferencyjne warunki jej funkcjonowania 
kończą się w 2020 roku. 

jednym z instrumentów wspierających lokalną przedsiębiorczość był reali-
zowany w latach 1994–1997 przedakcesyjny program PHARe-Struder, finan-
sowany ze środków Ue. Był to program regionalny skierowany na pomoc 
w obszarach o przestarzałej strukturze przemysłu i rolnictwa. Miasto otrzymało 
dotacje w ramach funduszy przedakcesyjnych PHARe również w latach 2002 
i 2003 (tj. w czasie najwyższego rejestrowanego bezrobocia). 

Nowe możliwości dla Wałbrzycha w postaci dostępu do funduszy unij-
nych pojawiły się po akcesji Polski do Unii w 2004 r. Do tej pory w mieście 
wykorzystano środki na realizację wielu projektów infrastrukturalnych, ale 
także kulturalnych, w tym wspólnych projektów transgranicznych z sąsia-
dującymi ośrodkami z Czech. Dzięki wsparciu z funduszy Ue (Regionalny 
Program operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007–2013) władze 
Wałbrzycha mogły przeprowadzić większość planowanych projektów re-
witalizacyjnych.

Pomimo podejmowanych działań w celu poprawy sytuacji na rynku pracy 
nadal następuje ubytek liczby ludności, a miasto boryka się z dużymi proble-
mami społecznymi. Wydaje się, że więcej wysiłków powinno być podjętych 
przez władze państwowe, regionalne i lokalne w celu poprawy warunków 
i jakości życia w mieście. 

Podsumowanie

Artykuł, ze względu na ograniczoną objętość, jest jedynie ogólnym zarysem 
Akcji CiReS i jej wstępnych wyników. Na ich podstawie można stwierdzić, że 
kluczowe dla przyszłości miast europejskich, w tym wielu miast polskich, będzie 
stworzenie wizji długookresowego rozwoju w warunkach zachodzącego procesu 
ich kurczenia się. Dlatego Polsce potrzebna jest szeroka debata poświęcona 
tej tematyce. Konferencja pt. „Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się 
liczbie mieszkańców” zorganizowana w Senacie RP jest pierwszym, ważnym 
krokiem w tym kierunku.
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Wykład wprowadzający

abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie społecznych konsekwencji ubytku mieszkańców miastach. 

Złożony charakter procesów demograficznych, skutkujących kurczącą się liczbą mieszkańców 
miast, wymaga ujęcia problemu w różnych skalach przestrzennych. Zastosowane w analizie 
perspektywy regionalna i wewnątrzmiejska pozwalają uchwycić specyfikę współczesnych 
procesów urbanizacji i zidentyfikować skutki odpływu ludności z miast. Przemieszczenia 
mieszkańców miast w  ujęciu regionalnym to przede wszystkim intensyfikacja procesów 
suburbanizacyjnych i wynikające z tego konsekwencje przestrzenne i ekonomiczne. W tej 
skali kurczenie się miast niekoniecznie oznacza utratę zasobów ludzkich. Odpływ miesz-
kańców w skali miasta to ubytek kapitału demograficznego i  ludzkiego. Polityka miejska 
ukierunkowana na przeciwdziałanie tym niekorzystnym tendencjom winna koncentrować 
się na podnoszeniu jakości życia w mieście. Wśród proponowanych kierunków działań jest 
podnoszenie jakości rynku mieszkaniowego, jakości i dostępu do usług publicznych, funk-
cjonalności i dostępności infrastruktury technicznej, tworzenie wysokiej jakości przestrzeni 
publicznych. szansą dla miast jest wykorzystanie tendencji reurbanizacyjnych wynikających 
ze zmiany demograficznej i związanej z nią zmiany stylu życia. 

Wiele miast europejskich, w tym miasta polskie, doświadcza procesów 
depopulacji. Nie należy ich jednak utożsamiać z zahamowaniem procesów 
urbanizacji, które w skali globalnej stale przybierają na sile. Koncentracja 
ludności w miastach jest tylko bowiem jednym z jej aspektów. Postępu-
jąca zmiana struktury zatrudnienia z zawodów rolniczych na nierolnicze, 
przekształcanie krajobrazów tradycyjnej zabudowy wiejskiej w miejską czy 
wreszcie upowszechniający się tzw. miejski styl życia to podstawowe wy-
miary mówiące o tym, iż procesy urbanizacji nie tracą na swej dynamice. 
Aby zatem w pełni móc ocenić charakter zmian demograficznych zacho-
dzących w miastach, należy je analizować w różnych aspektach i różnych 
wymiarach przestrzennych.

prof. dr hab. iwona Sagan – Uniwersytet Gdański.



74

Perspektywa regionalna

Analiza zmian demograficznych w skali regionu ma kluczowe znaczenie 
dla wyjaśnienia i oceny skutków ubytku mieszkańców miast. odpływ ludno-
ści najsilniej dotyka miasta przemysłowe oraz duże miasta stanowiące centra 
obszarów metropolitalnych (Zborowski i wsp. 2012).W przypadku miast prze-
mysłowych odpływ spowodowany został transformacją modelu gospodarki 
przemysłowej w usługową, która często prowadziła do drastycznego załamania 
miejskiego rynku pracy. W przypadku dużych miast centralnych regionów uby-
tek mieszkańców jest przede wszystkim wynikiem procesów suburbanizacji. 
Do prawidłowej oceny zjawiska konieczna jest w tym wypadku analiza bilansu 
migracyjnego województwa. jeśli w skali województwa jest on dodatni, dowodzi 
to, że w wyniku kurczenia się miast region nie traci kapitału demograficznego 
i ludzkiego, lecz jedynie zachodzi proces jego przestrzennej relokacji. 

intensywność procesów suburbanizacyjnych ilustrują statystyki dotyczące 
zmian liczby ludności w układzie gmin lub powiatów. Większość miast woje-
wódzkich, z wyjątkiem Warszawy i Krakowa, odnotowuje ubytek ludności przy 
jednocześnie bardzo silnym wzroście liczby mieszkańców jednostek terytorial-
nych bezpośrednio sąsiadujących z miastem centralnym (Ryc.1).

Ryc.1 Zmiana liczby ludności wg powiatów w latach 1998–2008
(Źródło: OECD Przegląd Krajowej Polityki Miejskiej: Polska 2011, s. 48)
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obecnie w Polsce najbardziej intensywna mobilność przestrzenna ma miejsce 
w złożonych strukturach przestrzennych aglomeracji wielkomiejskich (Śleszyński 
2006). W 2003 migracje w obszarach metropolitalnych stanowiły blisko 40% 
obrotu migracyjnego. Przykładem dobrze ilustrującym intensywność procesów 
suburbanizacyjnych są zmiany liczby ludności w trójmiejskiej strefie podmiej-
skiej (tab.1). Zarówno Gdańsk, jak i cały zespół trzech miast: Gdańska, Gdyni 
i Sopotu odnotowały w latach 1999–2009 ubytek liczby mieszkańców o niecałe 
2%. W tym samym czasie obszar metropolitalny zespołu powiększył swe zasoby 
ludnościowe o ok.14% (Tab.1). 

obszar 1999 2009 1999–2009 

ludność w tysiącach Zmiana w % 

Gdańsk 457.6 451.6 -1.3

Trójmiasto 750.0 737.3 -1.7

obszar metropolitalny 450.5 512.7 +13.8

Tabela 1. Zmiana liczby ludności Gdańsko-Gdyńskiego Obszaru Metropo-
litalnego w latach 1999–2009 (Źródło: Opracowanie własne na 
podstawie Banku Danych Lokalnych, 2010)

Negatywne skutki odpływu mieszkańców z miasta centralnego wiążą się nie 
tyle z ilościowym ubytkiem mieszkańców, co z utratą jakościowo najcenniej-
szych zasobów kapitału ludzkiego. odpływ suburbanizacyjny, jak każdy ruch 
migracyjny, charakteryzuje się selektywnością jego uczestników. oznacza to, że 
decyzję migracyjną podejmują jednostki będące w sile wieku, przedsiębiorcze, 
na ogół lepiej wykształcone. Miasto, z którego następuje odpływ, traci zatem 
cenny kapitał demograficzny i ludzki. 

jak silnie selekcjonowane są grupy uczestniczące w procesach suburbaniza-
cyjnych, dowodzą liczne badania. Analizy prowadzone w podkrakowskiej gminie 
Niepołomice wykazały, że 23% suburbantów stanowią ludzie w wieku 25–34 lata, 
zaś udział osób z wykształceniem uniwersyteckim wśród nowo napływających 
mieszkańców wyniósł w 2011 r. prawie 46% (Zborowski i wsp. 2012). 

Najszybciej odczuwane i najłatwiej policzalne konsekwencje ekonomiczne 
migracji mieszkańców na przedmieścia to utrata przez miasto podatników 
należących do stabilnej i relatywnie silnej ekonomicznie grupy społecznej. 
Negatywnym skutkiem odczuwanym w dłuższej perspektywie czasu i znacznie 
trudniejszym do wymiernego oszacowania jest utrata dobrze wykształconego, 
przedsiębiorczego i kreatywnego kapitału ludzkiego. Co tracą dzielnice miej-
skie w wyniku odpływu względnie młodych, na ogół posiadających rodziny, 
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aktywnych mieszkańców, widoczne jest w przestrzeniach gmin, będących be-
neficjentami napływu migracyjnego. Nowi mieszkańcy często inicjują zmiany 
na rzecz poprawy i rozwoju usług publicznych. Ponieważ na ogół posiadają 
dzieci w wieku szkolnym, przyczyniają się do poprawy i unowocześnienia szkół 
w gminach. ich obecność powoduje też rozwój handlu i usług rynkowych. 
Często generują popyt na usługi, których wcześniej w gminie nie było, jak np. 
usługi kosmetyczne, fitness czy specjalistyczne usługi zdrowotne. Nowi, aktywni 
mieszkańcy podejmują inicjatywy lokalne na rzecz poprawy warunków życia 
w swoich nowych środowiskach. Korzyści płynące z ich obecności w przestrze-
ni gmin podmiejskich są niestety jednocześnie korzyściami utraconymi przez 
wewnątrzmiejskie dzielnice mieszkaniowe.

Perspektywa miejska

Podsumowując konsekwencje społeczne odpływu  mieszkańców z miast, 
można stwierdzić, że 

 • ubytek kapitału demograficznego skutkuje:
– zmniejszeniem się liczby mieszkańców miasta;
– przyspieszonym procesem starzenia się jego populacji;
– procesem feminizacji mieszkańców, szczególnie w starszych grupach 

wiekowych;
– wzrostem liczby jednoosobowych gospodarstw domowych

 • ubytek kapitału ludzkiego powoduje zaś:
– utratę mieszkańców dobrze wykształconych;
– utratę mieszkańców aktywnych i przedsiębiorczych;
– utratę jednostek kreatywnych i innowacyjnych.

odpływ mieszkańców miast nie dotyczy w równym stopniu wszystkich 
dzielnic. obszarami ucieczkowymi są przede wszystkim dzielnice śródmiejskie. 
Wynika to z najbardziej zdekapitalizowanej substancji mieszkaniowej tych dziel-
nic oraz ich zdegradowanej tkanki społecznej. Deterioracja struktur dzielnic 
wewnątrzmiejskich jest efektem uruchomionej w poprzednim systemie samo-
napędzającej się spirali procesów degradacji obszaru miejskiego. W dzielnicach 
wewnętrznych miast dominuje zabudowa przedwojenna. Zabudowa ta jako 
symbol minionej historii, ze względów społeczno-ideologicznych pozbawiona 
była wsparcia finansowego i działań renowacyjno-modernizacyjnych w sys-
temie socjalistycznym. Doprowadziło to do głębokiej fizycznej degradacja tej 
zabudowy, a w konsekwencji uruchomiło odpływ mieszkańców, którzy byli 
w stanie poprawić swoje warunki mieszkaniowe. już w systemie socjalistycznym 
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rozpoczął się zatem proces społeczno-przestrzennej segregacji, w rezultacie 
którego w dzielnicach śródmiejskich pozostawały najsłabsze grupy społeczne. 
To z kolei skutkowało koncentracją zjawisk patologii i wykluczenia społecznego 
na tych obszarach. Transformacyjna polityka miast, intensywnie prowadzona 
w latach 90. ub. wieku, a polegająca na prywatyzacji komunalnych zasobów 
mieszkaniowych, głównie celem zmniejszenia zobowiązań finansowych miast, 
doprowadziła do sytuacji, w której utraciły one w dużej mierze kontrolę wła-
snościową nad niezwykle cennymi, z punktu widzenia strategii rozwoju miast, 
dzielnicami. Wiele z wymagających nakładów inwestycyjnych obszarów zo-
stało w przekazanych w ręce zamieszkujących je słabych grup społecznych, 
niebędących w stanie prowadzić ich rewitalizacji. Nowe możliwości finansowe 
rewitalizacji obszarów miast, które pojawiły się wraz ze wstąpieniem Polski do 
Unii europejskiej i dostęp do przeznaczonych na te cele funduszy, napotykają 
dziś poważne trudności związane z silnie rozproszoną strukturą własnościową 
w dzielnicach śródmiejskich. Sytuacja ta sprawia, że odpływ mieszkańców 
miast jest głównie odpływem z tych właśnie dzielnic. jednocześnie analiza 
przemieszczeń mieszkańców wewnątrz struktur miejskich wykazuje, że odpły-
wowi z obszarów śródmiejskich towarzyszy napływ do dzielnic peryferyjnych 
miasta, gdzie w nowych osiedlach mieszkaniowych oferowane są znacznie 
atrakcyjniejsze warunki mieszkaniowe. 

Polityka przeciwdziałania – możliwe obszary wykorzystania 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Polityka miejska ukierunkowana na przeciwdziałanie procesom odpływu 
mieszkańców winna koncentrować się na podnoszeniu jakości życia w mie-
ście. jest to bowiem powód, dla którego urbanizujące się społeczeństwo nie 
wybiera miasta jako obszaru zamieszkania, ale poszukuje lepszych warunków 
życia w strefach podmiejskich. 

Działaniem koniecznym dla poprawy atrakcyjności rezydencjalnej terenów 
miejskich jest podnoszenie jakości oferty miejskiego rynku mieszkanio-
wego. idealnym rozwiązaniem w tym zakresie jest stworzenie miejskiego 
mieszkaniowego substytutu domku jednorodzinnego. Wiąże się to nie tyl-
ko z poprawą parametrów wielkościowych samych mieszkań ale także ze 
stworzeniem dostępu mieszkańcom zabudowy wielorodzinnej do otwartych, 
zielonych, zagospodarowanych na potrzeby życia wspólnotowego przestrzeni 
wewnętrznych zabudowy wielorodzinnej, przestrzeni osiedlowych i publicz-
nych. Polityka mieszkaniowa miast, zmierzająca do intensyfikacji i podnoszenia 
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zwartości zabudowy miejskiej musi uwzględniać te standardy nowoczesnej 
urbanistyki miejskiej. Sytuacja urbanistyczna miast socjalistycznych daje w tym 
względzie wyjątkowo duże możliwości. ekstensywne zagospodarowywanie 
terenów miejskich w minionym systemie sprawiło, że istnieją duże rezerwy 
terenowe w wewnętrznych strukturach miast. Wiele miast posiada nadal wolne 
tereny inwestycyjne w obszarach śródmiejskich. Wielką szansą jest rewitalizacja 
potężnych terenów poprzemysłowych, nierzadko zajmujących centralne lokali-
zacje w przestrzeniach miast. To, w jaki sposób zostaną one zagospodarowane, 
może przesądzić o atrakcyjności rezydencjalnej miast w najbliższej przyszłości. 

jednym z głównych obszarów działań na rzecz poprawy warunków życia 
w miastach jest podnoszenie jakości i dostępu do usług publicznych. Ta 
cecha zainwestowania terenów miejskich podnosi konkurencyjność miast 
względem stref podmiejskich. Dobrego przykładu dostarcza analiza zna-
czenia usług edukacyjnych. W migracji na tereny podmiejskie uczestniczą 
przede wszystkim młode, wykształcone rodziny z dziećmi. Stąd też dostęp 
do obiektów systemu szkolnictwa, zaczynając od przedszkoli, a kończąc na 
szkole średniej, stanowi przez kilkanaście lat w życiu rodziny element bardzo 
poważnie wpływający na decyzję lokalizacyjne w przestrzeni miasta. Badania 
prowadzone zarówno w USA, jak i na zachodzie europy dowodzą, iż dostęp 
do dobrych szkół jest silniej ważącym w decyzjach o wyborze miejsca zamiesz-
kania rodziny czynnikiem niż miejsce pracy rodziców. Stąd też dbałość władz 
miejskich nie tylko o dostępność systemu edukacyjnego, ale o jego jakość 
może wydatnie wpłynąć na zmiany preferencji mieszkaniowych. Szczególnie 
silną rolę w tych decyzjach odgrywają szkoły średnie i gimnazjalne. Zatem 
szkoły o wysokim poziomie kształcenia, wysokich wynikach edukacyjnych, 
oferujące najlepsze programy winny cieszyć się szczególnym wsparciem ze 
strony władz lokalnych.

Dostępność do infrastruktury technicznej, a przede wszystkim do 
transportu i komunikacji miejskiej to jeden z najsilniejszych atrybutów jakości 
życia w mieście. już dziś czas i trudności z dojazdem do pracy z terenów pod-
miejskich sprawiają, że niektórzy suburbanci podejmują decyzję o powrocie do 
miast. Miasto, które nie jest w stanie zapewnić swym mieszkańcom szybkiego 
i sprawnego transportu wewnątrzmiejskiego, pozbawia się szans konkurowa-
nia o mieszkańca z terenami podmiejskimi. efektywna komunikacja w syste-
mie 24/7  to standard miast aspirujących do bycia centrami metropolitalnymi. 
Dzisiejsze wymogi dostępności komunikacyjnej obejmują także powszechny 
dostęp do sieci internetowej. Przykłady polityki prowadzonej przez współcze-
sne miasta dowodzą, że konkurują one między sobą o mieszkańców oferując 
nie tylko sprawne ale też darmowe usługi w tym zakresie. Wydaje się, że już 
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wkrótce standardem jakości życia w miastach będzie bezpłatna komunikacja 
miejska i taki sam powszechny dostęp do bezprzewodowego internetu. Zatem 
nierzadko prowadzona polityka miejska poszukująca oszczędności w budże-
cie miasta poprzez ograniczanie funkcjonowania komunikacji miejskiej lub 
wzrost jej cen czy brak inwestycji w dostępność internetu w przestrzeniach 
publicznych jest polityką zmierzającą w odwrotnym kierunku. Warto pamiętać, 
iż funkcjonowanie transportu i komunikacji nie jest dziedziną gospodarki, 
która winna przynosić zysk w wąsko prowadzonym rachunku ekonomicznym. 
Sprawność systemów infrastrukturalnych, z założenia usługowych, przynosi 
zwielokrotnione zyski niemal we wszystkich pozostałych dziedzinach życia 
społeczno-gospodarczego.

Tworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych jest kluczowym 
elementem struktur urbanistycznych miast, wpływającym na ich atrakcyjność 
nie tylko dla mieszkańców, ale także dla gości. Ranga i znaczenie przestrzeni 
publicznych w miastach są szeroko w literaturze opisane (por. Carmona i wsp. 
2003). odgrywają one kluczową rolę w przekształcaniu zbiorowości w spo-
łeczność miejską, w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w mieście. 
Przestrzenie publiczne mają zasadnicze znaczenie w tworzeniu więzi, poczucia 
tożsamości i identyfikacji z miastem. Postawy i uczucia te sprawiają, że miasto 
zyskuje mieszkańców emocjonalnie z nim związanych, wiernych, oddanych 
i gotowych budować miejskie dobro wspólne. Wielkość, różnorodność, jakość 
i dostępność przestrzeni publicznych decyduje o tym, na ile mogą one stanowić 
substytut dostępu do otwartego terenu oferowany przez jednorodzinną zabudo-
wę podmiejską. Znaczenie przestrzeni publicznych rośnie we współczesnym, 
zindywidualizowanym społeczeństwie, coraz mocniej odczuwającym potrzebę 
integracji i kontaktów społecznych, której już nie realizuje życie rodzinne w ta-
kim stopniu, jak miało to miejsce w poprzednich dekadach. 

Wymienione kierunki i obszary działań w zakresie podnoszenia jakości życia 
w mieście winny uwzględniać szybko postępujący proces starzenia się społe-
czeństwa. Gwałtowny wzrost liczby ludności w starszych grupach wiekowych 
(65+) najsilniej odczują duże miasta. Wynika to z negatywnych zmian struktury 
wieku mieszkańców miast, spowodowanych odpływem ludzi młodszych na 
tereny podmiejskie, a także z wydłużania się trwania  życia mieszkańców miast 
(Rocznik Statystyczny GUS 2011). już dziś odpływowe dzielnice śródmiejskie 
charakteryzują się wyższym od średniej dla miasta wiekiem mieszkańców. 
Poprawa jakości życia w miastach uwzględniająca potrzeby starzejącego się 
społeczeństwa podnosi atrakcyjność i konkurencyjność miast jako terenów 
mieszkaniowych, nie tylko zatrzymując potencjalnych emigrantów, ale także 
powodując napływ powrotny.
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Procesy reurbanizacji – optymistyczne perspektywy

Polityka miejska, a w tym planowane kierunki wsparcia finansowego winny 
wykraczać poza aktualne tendencje i dostrzegać nowe możliwości rozwoju. Nie-
wątpliwie do takich szans należą intensyfikujące się od przełomu XX i XXi wieku 
w krajach zachodnich, a stopniowo zauważalne także w naszych miastach tenden-
cje reurbanizacyjne. Związane są one z tzw. Drugim Przejściem Demograficznym 
(van de Kaa 1989; lesthaeghe 1995) będącym skutkiem przemian politycznych 
i światopoglądowych, przejawiających się w rozwoju egalitaryzmu społecznego, 
wzroście autonomii jednostki i liberalizacji życia. W jego efekcie wzrasta m.in. licz-
ba tzw. nietradycyjnych gospodarstw domowych, czyli osób żyjących pojedynczo, 
par kohabitujących, samotnych rodziców wychowujących dzieci czy niepowiąza-
nych więzami rodzinnymi gospodarstw współlokatorskich. Zmiany w charakterze 
gospodarstw domowych powodują wzrost ich liczby w miastach mimo ubytku 
mieszkańców. W konsekwencji wzrasta nie tylko popyt na mieszkania, ale także 
ulegają zróżnicowaniu  preferencje mieszkaniowe. Nowy styl życia prowadzi do 
rosnącej waloryzacji lokalizacji wewnątrzmiejskich, zapewniających łatwy dostęp do 
transportu publicznego, usług handlowych różnej kategorii, obiektów i wydarzeń 
z dziedziny kultury, rozrywki, rekreacji i sportu. Sprawia to, że wewnątrzmiejskie 
lokalizacje nabierają na tyle atrakcyjnego znaczenia na rynku mieszkaniowym, iż 
obserwowany jest napływ określonego typu mieszkańców do dzielnic śródmiej-
skich. Nie jest to zjawisko masowe czy nawet wyraźnie obserwowane na pozio-
mie statystyk, ale nowy trend, o niewątpliwie ważkim znaczeniu społecznym. 
Nowi mieszkańcy to na ogół osoby w wieku 30–50 lat, często, acz niekoniecznie, 
reprezentujące nietradycyjne gospodarstwa domowe, posiadające wykształcenie 
wyższe, reprezentujące specjalistyczne (często wolne) zawody, prowadzące miejski 
styl życia i posiadający sprecyzowane kryteria wyboru tak miejsca zamieszkania, 
jak i typu zabudowy. Ta grupa napływających do dzielnic śródmiejskich nowych 
mieszkańców, odrzucając zestandaryzowane, blokowe budownictwo socjalistyczne, 
poszukuje mieszkań w przedwojennych kamienicach o dużych możliwościach 
adaptacji do indywidualnych potrzeb. 

Napływ nowych mieszkańców do zdegradowanych dzielnic śródmiejskich 
skutkuje procesami rewitalizacji oddolnej. Rozpoczynają się one od remontów 
mieszkań, następnie inicjowanych w ramach wspólnot mieszkaniowych remon-
tów fasad, dachów, klatek schodowych. Kolejnym etapem jest oddolna rewi-
talizacja przestrzeni sąsiedzkich, w konsekwencji prowadząca do inicjowania 
działań wspólnotowych na całych ulicach i w jednostkach sąsiedzkich. Działania 
te stają się zalążkiem ruchów obywatelskich, które skutkują tworzeniem inicja-
tyw społecznego zaangażowania w politykę i zarządzanie miastem. Wymownym 
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tego przykładem jest ogólnopolski Kongres Ruchów obywatelskich tworzony 
w wielu miastach na bazie dzielnicowych inicjatyw obywateli zaangażowanych 
w poprawę warunków życia (Sagan, Grabkowska 2012). 

Wydaje się, że władze miejskie nie są w stanie rozpoznać i wykorzystać po-
tencjału tkwiącego w tendencjach reurbanizacyjnych i inicjatywach oddolnej re-
witalizacji. Brak prawnych i finansowych regulacji umożliwiających wsparcie tego 
typu inicjatyw sprawia, że działania rewitalizacyjne miastach ograniczone są do 
odgórnych, przygotowywanych w skali całego miasta, kosztownych programów 
i strategii rewitalizacji, które nazbyt często nastawione są na spektakularny i wize-
runkowy efekt. Brakuje mechanizmów wsparcia dla oddolnie inicjowanej przez 
obywateli rewitalizacji, która przy niewielkich nakładach wspomagających mogłaby 
wygenerować zwielokrotnione rezultaty, jednocześnie przynosząc korzyści spo-
łeczne w postaci napływu mieszkańców do zdegradowanych dzielnic śródmiej-
skich. Pozwoliłaby także uniknąć niepożądanych procesów gentryfikacji, często 
towarzyszących rewitalizacji odgórnej, a w efekcie przyczynić się do powstawania 
najbardziej pożądanej struktury społecznej w dzielnicach, złożonej z mieszanych 
warstw społecznych.
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Józef Sebesta

Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom 
depopulacji jako wyzwanie horyzontalne 

województwa opolskiego.  
Diagnoza i działania na poziomie regionalnym.

Wstęp

Zmiany demograficzne obserwowane w europie, odnoszące się zwłaszcza do 
procesów depopulacji oraz starzenia się ludności, stanowią i stanowić będą w najbliż-
szych latach istotne wyzwanie dla Unii europejskiej, Polski, a zwłaszcza województwa 
opolskiego. Ujemny przyrost naturalny, gwałtowny spadek dzietności, niekorzystne 
trendy w zakresie ruchu migracyjnego ludności, a także niepokojące prognozy de-
mograficzne1 wymagają traktowania tych problemów w sposób szczególnie istotny. 
Zmiany demograficzne znajdują się u podstaw przyszłego rozwoju tego regionu. 

Procesy demograficzne nie mogą być wyłącznie problemem. Starzenie się 
społeczeństwa, wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, wydłu-
żanie się przeciętnego trwania życia są istotnymi wyzwaniami, ale otwierają 
również nowe możliwości. Należy wszakże do zmian demograficznych pod-
chodzić w sposób wieloaspektowy. ich specyfika wymaga włączenia w nurt 
polityki regionalnej wielu działań o charakterze kompleksowym, innowacyjnym, 
nieszablonowym. Dlatego też w Strategii Rozwoju Województwa opolskiego 
do 2020 r., to właśnie zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji 
stało się horyzontalnym wyzwaniem rozwoju regionu (Sebesta 2012, s. 9). To 
co wczoraj było i dziś nadal jest problemem w opolskiem, jutro będzie pro-
blemem innych regionów. Demografowie wskazują jednoznacznie – Polskę 

józef Sebesta – marszałek województwa opolskiego.
1 Prognozy demograficzne wskazują, że opolskie będzie wyludniać się w skali zagrażającej 

zarówno procesom rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i finansom publicznym. Prognoza 
ludności na lata 2008–2035 (GUS) przewiduje, że liczba ludności w województwie opolskim 
w 2035 r. wyniesie 897,1 tys. mieszkańców, tj. o 140 tys. mniej aniżeli w 2007 r.
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czeka załamanie demograficzne, ale szczególnie widoczne będzie ono w wo-
jewództwie opolskim.

odpowiedzią regionu na wyzwania demograficzne jest przygotowywany Pro-
gram Specjalnej Strefy Demograficznej, swoisty pilotaż dla działań, które w przyszło-
ści będą mogły być realizowane także w innych województwach. Władze regionu 
i przedstawiciele zróżnicowanych środowisk uznały, iż bez działań antykryzyso-
wych może się zrealizować negatywny scenariusz, wyrażający się w bardzo niskiej 
liczbie ludności i o strukturze wieku w znacznym stopniu redukującej względnie 
poprawne funkcjonowanie województwa. inicjatywa przygotowania Programu na 
poziomie regionu uzyskała wsparcie radnych województwa opolskiego. W dniu 
26 czerwca 2012 r. Sejmik Województwa opolskiego podjął Uchwałę w sprawie 
przyjęcia Rezolucji w sprawie poparcia inicjatywy przygotowania Programu Specjal-
nej Strefy Demograficznej jako pakietu rozwiązań dla przeciwdziałania depopulacji 
w województwie opolskim1. Sejmik Województwa opolskiego uznał za konieczne 
podjęcie wieloaspektowych działań, wspieranych przez stronę rządową, mających 
na celu odbudowę utraconego kapitału ludnościowego i przeciwdziałanie dalszym, 
niekorzystnym zmianom. Radni województwa opolskiego stanęli na stanowisku, 
że realizacja kompleksowego Programu Specjalnej Strefy Demograficznej – jako 
programu pilotażowego w skali kraju – wymaga osadzenia w nowych, adekwat-
nych uwarunkowaniach prawnych na wzór ustawy o specjalnych strefach eko-
nomicznych. W rezolucji wskazano, iż na szczególną uwagę zasługują regulacje 
prawne dotyczące m.in.: polityki prorodzinnej, podatkowej i mieszkaniowej. Sejmik 
Województwa opolskiego stanął na stanowisku, iż realizację polityki prorodzin-
nej w nowym, bardziej efektywnym wymiarze, na wszystkich szczeblach władzy, 
musi poprzedzić szereg zmian legislacyjnych i organizacyjnych. Zmianom tym 
towarzyszyć powinno kształtowanie odpowiedniej świadomości społecznej (Urząd 
Marszałkowski Województwa opolskiego 2012, s. 13).

Elementy diagnozy regionalnej  
w kontekście wyzwań demograficznych

W 2011 r. Zarząd Województwa opolskiego rozpoczął prace nad przygoto-
waniem Strategii Rozwoju Województwa opolskiego do 2020 r. Pierwszy etap 
działań stanowiły prace diagnozujące główne problemy oraz potencjały rozwojowe 
regionu. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego za 
jeden z głównych obszarów problemowych uznała depopulację. Diagnoza w za-

1 Uchwała nr XiX/262/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
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kresie trendów demograficznych znalazła potwierdzenie w wynikach Narodowego 
Spisu Powszechnego ludności i Mieszkań (2011) oraz danych rejestrowych służb 
statystyki publicznej. W ostatnich latach województwo opolskie było najszybciej 
wyludniającym się regionem w Polsce (wykres 1). Zjawisko depopulacji miało 
różne natężenie w poszczególnych regionach, ale najbardziej niekorzystne było 
w województwie opolskim. W latach 2002–2011 liczba mieszkańców województwa 
zmniejszyła się o 4,6%, podczas gdy w Polsce zwiększyła się o 0,7% (wykres 1). 

Wykres 1. Zmiana liczby ludności w Polsce wg województw w latach 
2002–2011 (w %, dane NSP)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w War-
szawie

Postępujący proces depopulacji regionu wiąże się przede wszystkim z dwo-
ma nakładającymi się czynnikami: znaczącym, migracyjnym odpływem lud-
ności – zarówno do ościennych regionów, jak i innych krajów, zwłaszcza do 
Niemiec i Holandii oraz bardzo niskim przyrostem naturalnym. Migracje kształ-
tują niekorzystne procesy demograficzne, wyrażające się spadkiem urodzeń, 
zawieranych małżeństw, spadkiem dzietności poniżej prostej zastępowalności 
pokoleń. Śląsk opolski charakteryzuje się swoistością i niepowtarzalnością 
procesów migracyjnych w innych regionach kraju. Swoistość ta wynika z po-
siadania podwójnego obywatelstwa, powiązań rodzinnych, tradycjach pracy 
w Niemczech oraz znajomości niemieckiego rynku pracy. Należy wskazać, 
że od 1952 r. do 2000 r. wyemigrowało na stałe do Niemiec 201,5 tys. osób 
(Rauziński 2005, s. 65).

Wykonane szacunki dotyczące liczby migrujących z obszaru województwa 
prowadzą do wniosku, że w opolskiem dochodzi do dużej skali migracji za-
robkowej, zwłaszcza w miastach. Badania prof. R. jończego wskazują, że spo-
śród okołomilionowej populacji regionu 115 tys. stanowią osoby korzystające 
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z pracy za granicą, spośród których około 70% to mieszkańcy miast. Spośród 
ludności miast pracę stałą za granicą wykonuje 49,9 tys. osób, a pracę okreso-
wą 27,1 tys. osób. Wyniki badań wskazują, że problem emigracji zarobkowej 
z województwa opolskiego dotyczy obecnie bardziej ludności miejskiej niż 
wiejskiej, gdyż z miast wyjeżdża do pracy za granicą dwukrotnie więcej osób. 
Niepokojące jest również to, że emigracja ta zdaje się wynikać zdecydowanie 
bardziej z czynników wypychających (brak pracy, brak szans) w przeciwieństwie 
do emigracji ze wsi, która miała miejsce w przeszłości, a wynikała głównie 
z czynników przyciągających (opłacalność) (jończy 2011, s. 48–51).

Wysokie rozmiary migracji zagranicznych znajdują swoje odzwierciedlenie 
także w badaniach Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki Narodowego Spisu 
Powszechnego ludności i Mieszkań wskazały, że w województwie opolskim na 
1000 mieszkańców przypada 106 emigrantów – najwięcej spośród wszystkich 
województw (wykres 2). emigracja z województwa opolskiego, według danych 
GUS, szacowana jest na ok. 108 tys. mieszkańców1, w kraju na ponad 2 mln osób.

Wykres 2. liczba emigrantów na 1000 mieszkańców w Polsce wg woje-
wództw (2011)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Opolu

obok migracji zagranicznych opolskie doświadcza intensywnego procesu 
zasysania relatywnie skromnych zasobów do stosunkowo bliskich obszarów 
metropolitalnych. Szczególnie wyraźnie zjawisko to jest widoczne na przykła-
dzie Wrocławia, dla którego liczba zameldowań z województwa opolskiego 
jest trzykrotnie wyższa niż liczba wymeldowań z Wrocławia do województwa 
opolskiego (Sejmik Województwa opolskiego, s. 28).

1 Spośród emigrantów przebywających czasowo powyżej 3 miesięcy za granicą najwięcej 
emigrantów z województwa opolskiego przebywa, według danych Urzędu Statystycznego 
w opolu, w Niemczech (43,9 tys.), Wielkiej Brytanii (7,9) oraz Holandii (6,7 tys.).
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Wpływ na depopulację regionu ma również ujemny przyrost naturalny – wię-
cej opolan umiera niż rodzi się. W 2011 r. dzietność mieszkanek województwa 
opolskiego była najniższa spośród wszystkich województw – 100 kobiet w ciągu 
całego okresu rozrodczego rodziło średnio 110 dzieci, znacznie poniżej granicy 
prostej zastępowalności pokoleń (wykres 3). W stolicy regionu, mieście opolu, 
wskaźnik ten był jeszcze bardziej wymowny i nie przekroczył 100 dzieci.

Wykres 3. Współczynnik dzietności w Polsce wg województw w 2011 r.
Uwaga: dane zmienione w stosunku do wcześniej publikowanych (uwzględ-

niają wyniki NSP)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Opolu

Spadek liczby urodzeń, zarówno w ujęciu względnym, jak i bezwzględnym, 
rozpoczął się w regionie już na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 
Na okres ten przypadają ostatnie lata echa wyżu demograficznego z lat pięć-
dziesiątych. Problemem jest nie tylko sam spadek (falowanie wyżów i niżów jest 
zjawiskiem naturalnym), ale przede wszystkim jego drastyczny wymiar. jeszcze 
w latach osiemdziesiątych na każdy tysiąc mieszkańców rodziło się w opolskiem 
około dwadzieściorga dzieci, podczas gdy obecnie nie więcej niż dziewięcioro, 
dziesięcioro. Projekcje demograficzne nie dają powodów do optymizmu – sytuacja 
nie ulegnie poprawie (Sejmik Województwa opolskiego, s. 25).

Powodów niskiej dzietności w województwie opolskim jest wiele, część 
z nich jest zbieżna z obserwowanymi w innych regionach. Z badań przepro-
wadzonych w ii połowie 2011 r. wśród mieszkanek województwa opolskiego 
wynika, iż ponad połowę (54%) spośród kobiet, które myślały o powiększeniu 
rodziny, ale nie zrealizowały tego zamiaru, powstrzymały przed tą decyzją 
przewidywane koszty utrzymania dziecka. Pozostałe powody powstrzymu-
jące kobiety przed powiększaniem rodziny występowały rzadziej. od jednej 
czwartej do blisko jednej trzeciej respondentek, wśród przyczyn niezdecydo-
wania się na dziecko, o którym myślały, wskazało: obawę, że dziecko utrud-
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ni utrzymanie lub znalezienie pracy (32%), brak odpowiednich warunków 
mieszkaniowych (29%), brak czasu na opiekę nad dzieckiem (27%), powody 
zdrowotne (25%) (Chrościcka i wsp., s. 39–40). eksperci wskazują także na 
problem migracji jako jednego z czynników istotnie obniżających dzietność 
mieszkanek województwa opolskiego. Uwarunkowania ekonomiczne, sytu-
acja na rynku pracy oraz niewystarczająca dostępność do mieszkań i usług 
opiekuńczo-wychowawczych bardzo często utrudniają rodzinom dokonanie 
jednoznacznego wyboru – „będziemy rodzicami”. A przecież właśnie od ta-
kich decyzji młodych pokoleń zależeć będzie przyszła kondycja społeczno-
-gospodarcza naszego regionu.

istotną kwestią jest także tzw. kryzys solidarności międzypokoleniowej. lud-
ność województwa opolskiego w 2035 r. będzie nie tylko mniej liczna aniżeli 
obecnie, ale dodatkowo będzie miała całkowicie odmienną strukturę wieku. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zmianę grupy dominującej w strukturze 
wieku – w 2007 r. była to ludność w wieku 20–25 lat, w 2035 r. będzie to grupa 
niemobilna wśród ludności w wieku produkcyjnym. Dla perspektyw rozwoju 
regionu istotne jest także to, iż dominanta grupy niemobilnej z 2035 r. w ciągu 
następnych 10 lat przesunie się do grupy ludności poprodukcyjnej (Rauziński, 
Szczygielski 2009, s. 86).

Działania na poziomie regionalnym – Program Specjalnej 
Strefy Demograficznej w województwie opolskim

Władze województwa opolskiego uznały, że bez działań antykryzysowych 
może się zrealizować czarny scenariusz wyrażający się w bardzo niskiej licz-
bie ludności i o strukturze wieku w znacznym stopniu redukującej względ-
nie poprawne funkcjonowanie województwa. Zaproponowano zintegrowany 
system składający się z czterech pakietów, obejmujących całe spektrum życia 
człowieka: od jego poczęcia aż do złotej jesieni, z zastosowaniem podejścia 
ekonomicznego, mniej socjalnego. Celem Programu Specjalnej Strefy Demo-
graficznej jest odbudowa potencjału ludnościowego województwa opolskiego 
poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę jakości życia. Program 
wychodzi naprzeciw celom wskazanym zarówno w Strategii europa 2020, jak 
i w Założeniach Polityki ludnościowej Polski.

Uważna analiza tendencji zmian struktury wieku wręcz wymusza przy-
gotowanie narzędzi prawnych i finansowych adekwatnych do problemów 
będących właściwymi w grupach najmłodszych, w wieku edukacji, w wieku 
pracy zawodowej i w wieku poprodukcyjnym. Strefa nie może być zawężana 
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do jednego czy dwóch pakietów. Ponieważ jest to system naczyń połączonych 
zakres i zadania sformułowano w kilku obszarach. Program Specjalnej Strefy 
Demograficznej w województwie opolskim będzie zawierał cztery uzupełnia-
jące się pakiety:

 • Praca to bezpieczna rodzina – pakiet pierwszy i najważniejszy – zdefi-
niowaliśmy w nim, że podstawowym elementem zatrzymania procesu 
depopulacji jest zatrzymanie w regionie młodych ludzi. Aby tak się 
stało, musimy stworzyć im w miarę atrakcyjne miejsca pracy. Nasza 
regionalna społeczność ma w tej dziedzinie dosyć wysokie wymagania, 
bo od lat jest otwarta na europę i dość dobrze zna warunki na euro-
pejskim rynku pracy. Mieszkańcy regionu od dwudziestu lat, a nawet 
dłużej, pracują za granicą, głównie w Niemczech. W związku z tym 
znane są im tamtejsze wzorce, mają także przeniesione stamtąd ocze-
kiwania. jeśli tak jest, to jest oczywiste, że musimy przedłożyć pewne 
atrakcyjne dla nich propozycje. Praca to podstawa bezpieczeństwa 
rodziny.

 • Edukacja a rynek pracy – pakiet drugi, łączący sferę nauki oraz praktyki 
gospodarczej. Zarówno w całej Polsce, jak i u nas dobitnie widać, jak 
dramatycznie rozminęły się oczekiwania realnej gospodarki w stosunku 
do struktury kształcenia. Rocznie w województwie opolskim mamy blisko 
11 tys. absolwentów szkół wyższych i niecałe 6 tys. absolwentów szkół 
zawodowych i techników. jednak gdyby spytać pracodawców o ich po-
trzeby, to wyraźnie widać, że te proporcje powinny być odwrotne, tak 
aby kierunki edukacji w naszym regionie były bardziej dostosowane do 
potrzeb rynku pracy.

 • Opieka żłobkowo-przedszkolna – pakiet trzeci, którego rolą jest pomoc 
młodym ludziom, tak by mieli mniej problemów związanych z opieką 
na dzieckiem. 

 • Złota jesień – pakiet w ramach którego podejmowane są starania, które 
pomogą znaleźć instrumenty, dzięki którym będzie można roztoczyć 
opiekę nad starzejącym się społeczeństwem i równocześnie wykorzystać 
element tzw. srebrnej gospodarki. 

jako samorząd województwa jesteśmy bardzo zaangażowani w prace nad 
programem. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy się przekonali w regionie, 
zwłaszcza w gronie lokalnych samorządów, że wspólnie musimy wspierać ten 
program i włączać się w jego realizację nawet poprzez najdrobniejsze działania. 
Wszystkie inicjatywy wspierające Program Specjalnej Strefy Demograficznej, 
pojawiające się w różnych miejscach naszego województwa – np. kluby dla 
seniora, tzw. karta seniora czy programy dla rodzin wielodzietnych – są nie-
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zwykle ważne, bo wszystkie służą naszemu najważniejszemu celowi, jakim jest 
zatrzymanie procesu depopulacji w województwie opolskim.

Podejmowane w regionie wieloaspektowe, kompleksowe, realizowane 
w tym samym czasie działania, które mają na celu odbudowę utraconego po-
tencjału ludnościowego i przeciwdziałanie dalszym niekorzystnym zmianom, 
muszą być realizowane w ścisłej współpracy oraz przy zaangażowaniu: Komisji 
europejskiej, rządu RP, samorządów terytorialnych województwa opolskiego, 
podmiotów prywatnych oraz innych aktorów życia społeczno-gospodarczego. 
Sprawna i efektywna realizacja programu będzie możliwa dzięki partnerstwu, 
komplementarności oraz innowacyjności działań mających poparcie społeczne.

Streszczenie

Narodowy Spis Powszechny ludności i Mieszkań wskazał, że zmiany de-
mograficzne w Polsce były zróżnicowane przestrzennie. Zjawisko depopulacji 
miało różne natężenie w poszczególnych regionach, ale najbardziej niekorzystne 
było w województwie opolskim. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa opolskiego jednoznacznie wskazała, że zapobieganie i przeciw-
działanie procesom depopulacji to podstawowe, horyzontalne wyzwanie dla 
regionu. Tworzenie nowych miejsc pracy, w połączeniu z edukacją, opieką nad 
dziećmi i osobami starszymi, może tym tendencjom skutecznie przeciwdziałać. 
odpowiedzią samorządu województwa opolskiego w tym zakresie jest Program 
Specjalnej Strefy Demograficznej, jedno z głównych narzędzi realizacji Strate-
gii Rozwoju Województwa opolskiego do 2020 r. Podstawowym czynnikiem 
warunkującym powodzenie w zapobieganiu i przeciwdziałaniu depopulacji bę-
dzie komplementarność jednocześnie prowadzonych, zróżnicowanych działań, 
określonych w ramach Strategii Rozwoju Województwa opolskiego do 2020 r. 
efekty strategii zależą od sprawnego i skutecznego systemu jej realizacji, która 
opierać się będzie na trzech wymiarach: ludzie, gospodarka, przestrzeń.
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dr Piotr Szukalski

Sytuacja demograficzna łodzi.  
Porównanie z innymi wielkimi  

polskimi miastami

abstrakt
Łódź od chwili rozpoczęcia rozwoju opartego na przemyśle włókienniczym w pierwszej połowie 

XIX w. posiadała wyraźną specyfikę demograficzną. Owa specyfika jest zwłaszcza widoczna w ostat-
nich dekadach, gdy miasto, podobnie jak i jego najbliższe otoczenie, dotknięte zostało – wskutek 
dezindustrializacji i pauperyzacji – depopulacją, szybkim starzeniem się ludności oraz zdecydowa-
nym zmniejszeniem atrakcyjności migracyjnej. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jak 
na tle innych, wielkich polskich miast (Warszawa, kraków, Wrocław, Poznań) procesy demograficzne 
w Łodzi wyglądały w ostatnich dekadach i jak w najbliższym dziesięcioleciu wyglądać będą.

Wprowadzenie

Wielkie miasta w Polsce w ostatnich dwóch dekadach odznaczały się generalnie 
stagnacją, jeśli idzie o liczbę mieszkańców, przy jednoczesnym szybkim starzeniu się 
zamieszkującej jej populacji. Słowo „generalnie” wskazuje jednak, iż nie w każdym 
przypadku było to prawdą. Wyraźnie od pozostałych wielkich miast – a terminem 
tym określa się zazwyczaj 5 największych miast posiadających ponad pół miliona 
mieszkańców – odróżniała się łódź. W niniejszym opracowaniu postaram się 
zaznaczyć ową specyfikę miasta, zarówno w zakresie dotychczasowych tendencji 
demograficznych, jak i tych przyszłych. Aby jednocześnie umożliwić ocenę specyfiki 
miasta, za każdym razem pozostałe wielkie miasta (Warszawa, Kraków, Wrocław 
i Poznań) używane będą jako swoisty punkt odniesienia, tło porównawcze.

Prezentowane dalej opracowanie bazuje na rezultatach projektu „Zapaść 
demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości łodzi”, realizowanego na 
zlecenie prezydenta miasta łodzi w latach 2011–2012 przez zespół badaczy 
z Uniwersytetu łódzkiego pod moim kierunkiem (pozostałymi uczestniczkami 

dr Piotr Szukalski – Uniwersytet łódzki, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej.
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zespołu były prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska i prof. jolanta Grotow-
ska-leder). Całość wyników zaprezentowana została w raporcie końcowym, 
którego fragment ukazał się drukiem (zob. Szukalski, 2012).

Zmiany liczby ludności Łodzi

Punktem wyjścia niech będzie spojrzenie na wzrost liczby ludności łodzi i innych 
wielkich miast w ostatnich kilku dekadach (osoby zainteresowane dłuższym okresem 
odsyłam do prac j. janczaka (1982), A. Rzepkowskiego (2008) i W. obraniaka (1997, 
2007). o ile do lat 80. XX w. liczba ludności łodzi stale – choć w różnym tempie – 
wzrastała, o tyle ostatnie ćwierćwiecze to okres, w którym ludność miasta wyraźnie 
i w stałym tempie zmniejsza swą liczebność. Podczas gdy w szczytowym okresie, 
tj. w latach 1988–1989, liczba mieszkańców miasta nieznacznie przekraczała 850 
tys. (osiągając maksymalnie 854 tys.), to na koniec 2010 r. miasto było zamieszkane 
jedynie przez 737 tys. osób, zaś obecna, tj. na koniec 2011 r., z uwzględnieniem 
wyników NSP’2011, liczba mieszkańców to ok. 725,1 tys.1. Choć poza Warszawą 
i Krakowem pozostałe największe miasta też w ostatnich latach odczuwają zmniej-
szanie się liczby mieszkańców, skala tego zjawiska w łodzi jest największa – obecnie 
miasto zamieszkuje o 15% mieszkańców mniej niż ćwierć wieku temu, podczas gdy 
w przypadku innych wielkich miast różnice są co najwyżej kilkuprocentowe – rys. 1.

1 Warto zaznaczyć, iż NSP’2011 nie doprowadził do znaczących zmian informacji o liczbie 
mieszkańców największych miast w Polsce – różnice pomiędzy danymi pochodzącymi z bieżącej 
ewidencji ludności a wynikami NSP’2011 nie przekraczają 0,5%.

Dynamika zmian liczby ludności wielkich polskich miast w latach 1960–2010 
(rok 1960 = 100) (Źródło: Roczniki Demograficzne GUS z różnych lat)
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o ile ludność Warszawy w zasadzie cały czas zwiększa swą liczebność 
(złudzenie spadku widocznego w ostatnich latach XX w. zostało wyelimino-
wane po uwzględnieniu wyników NBP’2002), zaś ludność Krakowa powoli 
wzrastała, osiągając dopiero w ostatnich latach stabilizację, o tyle w przypad-
ku łodzi i Poznania widoczny jest spadek w ostatnich kilkunastu latach, zaś 
w przypadku Wrocławia – stabilizacja, połączona z powolnym zmniejszaniem 
się liczby mieszkańców.

łódź zaznaczała swą specyfikę zarówno skalą spadku, jak i wyprzedzającym 
wszystkie inne wielkie miasta momentem jego rozpoczęcia. Największą 
liczbę mieszkańców łódź osiągnęła bowiem w 1988 roku – (854 tys.), 
podczas gdy Poznań w 1990 (590 tys.), zaś Wrocław w 1991 (644 tys.). jeśli 
zaś idzie o skalę spadku, to warto powiedzieć, iż w stosunku do maksymalnej 
liczby ta odnotowana w roku 2011 była niższa w przypadku łodzi o 15%, 
podczas gdy w przypadku Poznania to jedynie 6%, we Wrocławiu to 2%.

W rezultacie powyższych zmian łódź końca roku 2011 liczy niewiele wię-
cej mieszkańców niż w roku 1960 (obecny stan to odpowiednik roku 1962), 
podczas gdy pozostałe miasta mają wciąż większą od owego roku bazowego 
populację mieszkańców – od 135% (Poznań) do 157% (Warszawa) wartości 
z roku 1960.

Zmiany liczby ludności w ostatnich latach są bardzo niejednorodne 
w przypadku łódzkich dzielnic, których historia demograficzna była w trak-
cie ostatniego półwiecza bardzo zróżnicowana. Niemniej ostatnie lata to 
zmniejszanie się liczby ludności we wszystkich jednostkach administra-
cyjnych, choć w różnym tempie – przykładowo pomiędzy rokiem 1990 
a 2011 ludność Bałut zmniejszyła się z 245,8 tys. na 206 tys. (tj. o 16,2%), 
Widzewa z 136,3 tys. na 136,1 tys. (0,1%), Polesia z 166,6 tys. na 140,3 tys. 
(15,8%), Górnej z 200,3 tys. na 169,7 tys. (15,3%), zaś ludność Śródmieścia 
z 99,2 tys. do 72,9 tys. (26,5%). Zmiany te wpisują się w długookresowe 
przemiany liczby ludności poszczególnych dzielnic, zgodnie z tendencją 
do zmniejszania się liczby mieszkańców najstarszych obszarów miasta, za-
budowanych budynkami mieszkalnymi z najniższej jakości mieszkaniami, 
odznaczających się najwyższą gęstością zaludnienia (tab. 1). Należy dalej 
założyć, iż spadek ludności w przyszłości będzie w największym stopniu 
dotyczyć Śródmieścia i nieco słabiej Polesia i Bałut, tam bowiem znajdują 
się najniższej jakości zasoby mieszkaniowe, a jednocześnie w tych dziel-
nicach występuje najwyższa gęstość zaludnienia oraz najstarsza struktura 
ludności według wieku.
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Tabela 1
liczba mieszkańców dzielnic łodzi w latach 1960–2011 (w tys. osób)

Dzielnica 1960 1970 1990 1995 2000 2005 2010 2011
Bałuty 170,8 218,8 245,8 236,0 226,7 220,2 210,9 206,0
Górna 159,2 206,3 200,3 192,7 184,8 180,0 172,6 169,7
Polesie 133,8 124,3 166,6 161,1 155,1 148,6 142,5 140,3
Śródmieście 161,7 132,2 99,2 94,0 87,8 79,5 73,7 72,9
Widzew 85,0 80,2 136,3 139,5 138,8 139,5 137,4 136,1

  Źródło: Roczniki Demograficzne GUS z różnych lat

W porównaniu z rokiem 1960 liczba ludności jest większa w czterech dziel-
nicach – na Widzewie o 60,1%, na Bałutach o 20,6%, na Górnej (6,6%) i Polesiu 
(4,9%), niższa zaś jest jedynie w Śródmieściu – aż o ponad połowę (54,9%). 
Zaznaczyć należy, iż zamieszczone w powyższej tabeli dane dla końca roku 
2011, uwzględniające wyniki NSP’2011, nie przynoszą żadnych rewolucyjnych 
zmian odnośnie do oceny sytuacji demograficznej dzielnic.

W rezultacie zachodzących przemian wyraźnie zmieniała się gęstość zalud-
nienia zarówno poszczególnych dzielnic, jak i całego miasta (tab. 2). W przy-
padku całego miasta w trakcie lat 80. łódź utraciła prymat, jeśli idzie o gęstość 
zaludnienia, plasując się obecnie na niewiele wyższym poziomie tego wskaźnika 
niż ten widoczny w przypadku Poznania, Krakowa czy Wrocławia. W efekcie 
poprawiła się jakość życia, albowiem zmniejszyła się przede wszystkim gęstość 
zaludnienia w dzielnicach o największym zagęszczeniu mieszkańców (tj. przede 
wszystkim w Śródmieściu).

Tabela 2
Gęstość zaludnienia wielkich miast w latach 1950–2010 (liczba osób na 1 km2)

Miasto 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Kraków 2041 2093 2542 2225 2296 2321 2314

Łódź 3242 3348 3556 3900 2881 2712 2514
Poznań 1750 1855 2139 2419 2258 2228 2107

Warszawa 2397 2554 2936 3289 3412 3384 3326
Wrocław 1761 1913 2291 2110 2196 2188 2162
Źródło: USwP, 2008; USwŁ, 2010
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Nieco inaczej wygląda sytuacja miasta, gdy uwzględnimy postępujący 
proces suburbanizacji, tj. rozrostu się ważności wielkomiejskich przedmieść 
jako preferowanego miejsca zamieszkiwania, i przyjrzymy się miastu na tle 
najbliższego, okalającego go terenu. W przypadku metropolii łódzkiej – 
jeśli zdefiniujemy ją jako obszar powiatu grodzkiego łódzkiego i powiatów 
przyległych (pabianicki, zgierski, brzeziński, łódzki wschodni) – zauwa-
żyć można, iż choć liczba ludności miasta łódź maleje, liczba ludności 
pozostałych obszarów wchodzących w skład metropolii kształtuje się na 
pograniczu stabilizacji i powolnego wzrostu. Zaznaczyć jednak należy, iż 
powolny wzrost ludności pozostałych obszarów metropolii nie rekom-
pensuje spadku liczby ludności łodzi. W roku 1999 na terenie czterech 
powiatów zamieszkiwało 375,3 tys. osób, zaś w 2010 roku 379 tys. osób, 
przy czym jedynie powiat pabianicki tracił ludność – pozostałe zyskiwały 
(zwłaszcza w ostatnich latach powiat łódzki wschodni). Działo się tak 
pomimo zmniejszania się liczby ludności w miastach zlokalizowanych na 
terenie tychże powiatów.

Przyczyny spadku liczby ludności

Spróbujmy następnie określić, jaka była podstawowa przyczyna powyż-
szego stanu rzeczy. Aby zrealizować powyższy cel, należy przede wszyst-
kim wyodrębnić dla badanego okresu, dla którego dysponujemy danymi 
(1984–2011), trzy podstawowe źródła zmiany liczby ludności – przyrost 
naturalny oraz przyrost migracyjny w rozbiciu na saldo migracji wewnętrz-
nych i zewnętrznych – tab. 3.

Tabela 3
Składowe przyrostu rzeczywistego ludności wielkich miast w latach 1984–2011

Lata Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań

Przyrost naturalny

1984–1989 -2400 -9600 16029 15084 8050

1990–1999 -63582 -50434 -5125 -7133 -11180

2000–2010 -26337 -50937 -4081 -10721 -3604

2011 1277 -4111 422 -71 443

Saldo migracji wewnętrznych
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1984–1989 32607 6326 13178 8978 8631

1990–1999 32494 2742 11799 13214 4794

2000–2010 59719 -12702 8975 6340 -19850

2011 6679 -1427 -451 354 -2253

Saldo migracji zagranicznych

1984–1989 -2816 -2718 -10881 -8113 -2888

1990–1999 2906 -1360 -2609 -4654 10

2000–2010 2770 -1742 1493 -372 -1765

2011 423 -40 149 261 -240

1984–2010

Przyrost naturalny -92319 -110971 6823 -2770 -6734

Saldo migracji wewnętrznych 124820 -3634 33952 28532 -6425

Saldo migracji zewnętrznych 2860 -5820 -11997 -13139 -4643

Źródło: (Obraniak, 2007), Baza Danych Demografia, http://demografia.stat.gov.pl/bazade-
mografia/Tables.aspx

Porównanie powyższych danych jednoznacznie wskazuje, iż w przypad-
ku łodzi wszystkie trzy powyższe czynniki wpływały na zmniejszanie się 
liczby ludności, choć ich siła była zdecydowanie różna. W długim okresie 
salda migracji miały ogólnie drugorzędny, o ile wręcz nie marginalny, cha-
rakter, albowiem odpowiadały łącznie za 7% spadku liczby ludności. Sytu-
acja ta była jednak bardzo zmienna w czasie, albowiem jeszcze w latach 90. 
występowało dodatnie saldo migracji wewnętrznych, które gwałtownie 
zmieniło swój charakter w XXi w., odpowiadając za coraz większą część 
spadku liczby ludności. Pierwszoplanowym czynnikiem wpływającym na 
depopulację łodzi był ujemny przyrost naturalny, odpowiadający łącznie 
za 93% spadku liczby ludności miasta. Zaznaczyć należy, iż sytuacja taka 
była wyjątkiem wśród wielkich miast, w przypadku pozostałych bowiem 
większy wpływ na przemiany liczby mieszkańców miały salda migracji.

Zanik witalności demograficznej łodzi – a tak chyba można ocenić 
utrzymywanie się przez wiele lat ujemnego przyrostu naturalnego – wi-
doczny był w całej powojennej historii miasta, które w porównaniu z in-
nymi odnotowywało również w trakcie czterech pierwszych powojennych 
dekad zdecydowanie niższą przewagę urodzeń nad zgonami i generalnie 
niższą wagę przyrostu naturalnego na kształtowanie się zmian liczby lud-
ności – tab. 4.



99

Tabela 4
Składniki przyrostu rzeczywistego ludności wielkich miast w latach 1950–1990

Lata Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań
Przyrost rzeczywisty (w tys.)

1951–1960 338 87 139 124 88
1961–1970 158 46 102 87 58
1971–1980 280 73 126 92 81
1981–1990 60 12 35 25 37

Przyrost naturalny (w tys.)
1951–1960 128 79 56 89 49
1961–1970 30 14 29 40 18
1971–1980 45 19 46 51 29
1981–1990 9 -8 31 31 18

Przyrost migracyjny + saldo zmian administracyjnych (w tys.)
1951–1960 210 8 83 35 39
1961–1970 129 32 73 47 40
1971–1980 235 54 80 41 52
1981–1990 51 20 4 -6 19

Źródło Obraniak, 1997: 81

Warto jednak podkreślić, iż napływ migracyjny był już w latach 80. niższy 
w łodzi niż w innych miastach, a w efekcie mniejsze były również i długo-
okresowe korzyści z imigrantów – są to bowiem przeważnie ludzie młodzi, 
wzbogacający zasiedlany teren urodzeniami w ciągu kilku, kilkunastu lat po 
osiedleniu.

Prognozy demograficzne dla Łodzi 

W dotychczasowej historii łodzi opracowano dla tego miasta 3 prognozy de-
mograficzne – w roku 1999 na zlecenie UMł projekcję ludnościową do roku 2020 
przygotował zespół w składzie Stanisław Kaniewicz, Wojciech Michalski i Barbara 
Nowakowska. Dwukrotnie w ostatnim dziesięcioleciu projekcję dla powiatów przy-
gotowywał Główny Urząd Statystyczny (w 2003, na podstawie spisu z 2002 r., na lata 
2003–2030, oraz w 2010 r. jako uzupełnienie przygotowanej w roku 2008 prognozy 
demograficznej dla Polski do roku 2035). Za każdym razem wykorzystywano metodę 
składnikową, tj. dokonywano obliczeń na podstawie zespołu założeń odnoszących 
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się do trzech elementów ruchu ludności – rozrodczości, umieralności i migracji. 
Projekcje te przynosiły generalnie podobne rezultaty, wskazując na szybki spadek 
liczby ludności łodzi w badanym okresie – rys. 2. Trudno jednoznacznie określić 
przyczyny rozbieżności, albowiem w przeciwieństwie do autorskiej pracy grupy 
łódzkich badaczy w opracowaniach GUS brak jest szczegółowej informacji o zało-
żeniach, na których bazuje przygotowana dla obszaru powiatu łódzkiego projekcja.

Rysunek 2
Zmiany liczby mieszkańców łodzi w świetle prognoz demograficznych 

przygotowanych w latach 1999–2010
Choć poszczególne projekcje zakładały różne tempo zmian liczby ludno-

ści, wskazywały na ten sam kierunek. Różnice między nimi nie były znaczne 
– przykładowo dla roku 2020, ostatniego roku objętego przewidywaniami 
przez wszystkie trzy projekcje, różnica pomiędzy ekstremalnymi wartościami 
wynosi 22 200 osób, a zatem 3%. owe różnice wynikały z dwóch elementów 
– niedoszacowania przez wczesne prognozy emigracji z łodzi i przede wszyst-
kim z nadmiernie optymistycznych założeń odnośnie do możliwości redukcji 
umieralności w mieście. W rezultacie – w sytuacji szybszego, niż zakładano, 
„odbicia” od „dołka urodzeń” – choć liczba dzieci jest wyższa od zakładanych 
w przeszłości, niższa jest liczba osób w średnim wieku, a zwłaszcza tych po 
50. roku życia.

Źródło: opracowanie własne na podstawie:  [Michalski, 1999: 143], http://
www.stat.gov.pl/gus/5840_648_PLK_HTML.htm;  http://www.stat.gov.pl/
gus/5840_11752_PLK_HTML.htm



101

Przyjrzyjmy się bliżej przyszłości demograficznej łodzi na podstawie ostat-
niej prognozy GUS. Na tle innych wielkich miast łódź odznaczać się będzie 
najmniej korzystną ewolucją liczby ludności, albowiem liczba mieszkańców 
pomiędzy 2011 a 2020 zmniejszyć się ma aż o 7,6%, podczas gdy w Poznaniu 
i Wrocławiu spadek wyniesie odpowiednio 3,6% i 0,8%, zaś w przypadku 
Warszawy i Krakowa przewidywany jest niewielki wzrost liczby mieszkańców 
odpowiednio o 4,1% i 1,5% – zob. rys. 3.

Rysunek 3
Zmiany liczby ludności mieszkańców największych polskich miast  

w latach 2011–2020 (rok 2011=100%)

Co gorsze, równie niekorzystne zmiany zachodzić będą na obszarach 
metropolii, której centrum stanowi łódź. Pod pojęciem metropolii w ni-
niejszym opracowaniu rozumie się obszar miasta wraz z terenem powia-
tów bezpośrednio graniczących z miastem, nie jest to zatem zwyczajowo 
stosowane rozumienie tego terminu. Teren łodzi wraz z okalającymi go 
4 powiatami (pabianicki, zgierski, łódzki wschodni, brzeziński1) w roku 
2011 zamieszkiwany był przez 1,1 mln, zaś w roku 2020 będzie ów obszar 

1 W innych publikacjach tzw. łódzki obszar Metropolitarny (łoM) definiowany jest nieco 
inaczej. Np. na podstawie analizy systemu powiązań funkcjonalnych oprócz wspomnianych 
4 powiatów zaliczane są do łoM również gminy: łask, Wodzierady oraz gmina miejska i wiejska 
Zduńska Wola – zob. [USwł, 2011].

Źródło: [GUS, 2011a]
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mieć o 55 tys. mieszkańców mniej. Spadek liczby mieszkańców łodzi nie 
zostanie zatem zrekompensowany wzrostem liczby ludności zamieszkującej 
suburbia (tj. tereny podmiejskie). Tymczasem w przypadku pozostałych 
największych polskich miast zmiany te będą mieć zdecydowanie bardziej 
korzystny charakter – tab. 5.

Tabela 5
Zmiany liczby ludności metropolii skupionych wokół największych polskich 

miast w latach 2011–2020

Nazwa metropolii (nazwy powiatów 
wchodzących w jej skład poza mia-

stem głównym)

Liczba ludności w roku (w tys.)
2011 2020

Metro-
polia

Obszary oka-
lające wiel-
kie miasto

Metro-
polia

Obszary oka-
lające wiel-
kie miasto

Łódzka (pabianicki, zgierski, łódzki 
wschodni, brzeziński)

1104,5 378,2 1050,0 378,9

Warszawska (warszawski zachodni, 
nowodworski, legionowski, prusz-
kowski, wołomiński, miński, otwoc-
ki, piaseczyński)

2830,6 1097,4 3006,6 1202,2

Krakowska (krakowski, wielicki) 1128,7 368,5 1165,2 393,9
Wrocławska (średzki, trzebnicki, 
wrocławski)

873,3 245,8 889,6 266,8

Poznańska (poznański) 885,6 335,9 931,2 401,2

W przypadku pozostałych analizowanych miast, nawet jeśli zgodnie z prze-
widywaniami GUS należy się spodziewać zmniejszenia liczebności mieszkańców 
samego wielkiego miasta, spadek ów zostanie z nawiązką zrekompensowany 
wzrostem liczby mieszkańców pozostałego obszaru wchodzącego w skład 
metropolii. Tym samym demograficzna „siła ciążenia” tych miast nie zmniejszy 
się, ulegnie jedynie nieco innemu rozłożeniu w metropolitarnej przestrzeni. 
W przypadku łodzi taka zmiana rozkładu również będzie występować, al-
bowiem następować będzie również wzrost znaczenia ludności podmiejskiej 
wśród ogółu mieszkańców metropolii.

W rezultacie oczekiwać należy zmniejszania się atrakcyjności łodzi jako 
rynku, wskutek zmniejszania się liczby potencjalnych konsumentów mających 
łatwy dostęp do oferowanych w mieście usług i dóbr.
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Podsumowanie

Dokonana w niniejszym opracowaniu prezentacja sytuacji demograficznej 
łodzi wskazuje na jednokierunkowość i dużą skalę zachodzących zmian, 
pozwalające wpisać łódź na listę „miast kurczących się”. Zachodzące zmiany 
odnoszą się jednak nie tylko do zmniejszania liczby mieszkańców, lecz także 
zmian struktury według wieku. Kwestia ta – pominięta w niniejszym opracowa-
niu, a dokładniej analizowana w innej publikacji (Szukalski, 2010) – dodatkowo 
przekłada się na niekorzystny obraz tak miasta, jak i otaczającej go metropolii.

Przynajmniej od lat 60. XX w. łódź nazywana była „demograficznym poli-
gonem”, na którym widoczne były słabo widoczne w innych wielkich miastach 
przemiany demograficzne, odnoszące się przede wszystkim do odchodzenia 
od tradycyjnej rodziny i osłabnięcia siły przyciągającej miasta dla potencjal-
nych imigrantów. Bez wątpienia po raz kolejny w nadchodzących latach łódź 
przeistoczy się w swoisty poligon – tym razem dla „demografii stosowanej”, tj. 
praktycznych umiejętności odnoszących się do zarządzania miastem i regionem 
w sytuacji utrzymywania się depopulacji i starzenia się ludności. Podstawowym 
czynnikiem, mogącym poprawić sytuację, jest wzmocnienie atrakcyjności miasta 
jako magnesu przyciągającego młodzież z regionu województwa łódzkiego. 
Konieczność podejmowania tego typu działań powoli przebija się do świado-
mości decydentów, czego przejawem jest choćby uchwalony w lutym 2013 
„Plan przeciwdziałania depopulacji województwa łódzkiego na lata 2013–2014”.
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dr Adam Kowalewski

Wykład wprowadzający

abstrakt
„Znikające miasto” – niekorzystne społecznie, ekonomicznie i kulturowo zjawisko – miało 

w historii cywilizacji miejskiej wiele źródeł, jednak od dwóch wieków o rozwoju, rozkwicie 
i upadku miast, o depopulacji centralnych dzielnic i suburbanizacji oraz większości zmian struk-
tury urbanistycznofunkcjonalnej terenów osiedleńczych decydują czynniki ekonomiczne – po-
lityka ekonomiczna państwa oraz prawa wolnorynkowej gospodarki. Źródłem niekorzystnych 
procesów przestrzennych są również zmiany demograficzne – starzenie się ludności i ujemny 
przyrost naturalny. Przebieg procesów demograficzno-przestrzennych może korygować polityka 
państwa, zwłaszcza polityka przestrzenna, w istotnym zakresie może eliminować wady proce-
sów urbanizacyjnych, pod warunkiem, że działania polityczne i ekonomiczne prowadzone są 
w skali krajowej i regionalnej. Przykładem pozytywnym jest historia miasta Flint oraz projekt 
Inner Harbor w baltimore. Oba miasta dotknęło załamanie ekonomiczne i oba, dzięki postawie 
lokalnych władz i mieszkańców, zdołały przetrwać. koncepcje rozwojowe wielkiego Londynu są 
kolejnym, dobrym przykładem racjonalnych działań. również w Polsce, która przechodzi kryzys 
publicznej gospodarki przestrzennej, powinniśmy podjąć trudne zadanie przeciwdziałania 
fenomenowi  znikających miast. 

Fenomen „znikających miast”

„Znikające miasto” – niekorzystny społecznie, ekonomicznie i kulturowo 
zjawisko i proces miał w historii cywilizacji miejskiej wiele źródeł. o powstaniu, 
rozwoju i upadku miast decydowały czynniki militarne i polityczne – ekspansja 
wielkich państw, czynniki religijne – miasta zakładane na szlakach pątniczych 
lub w miejscach kultu, czynniki gospodarcze – miasta hanzeatyckie i miasta 
przemysłowe XiX wieku. 

Babilon, założony w roku 1894 p.n.e., stał się w czasach Hammurabie-
go stolicą największego imperium starożytnej Azji, zniknął w iii wieku 

dr Adam Kowalewski – instytut Rozwoju Miast, przewodniczący Głównej Komisji Urbani-
styczno-Architektonicznej.
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naszej ery i został „odkryty” przez Roberta Koldeweya dopiero w końcu 
XiX wieku. 

Dawson City, produkt słynnej gorączki złota – Klondike Gold Rush – powstało 
w roku 1898 i w ciągu trzech lat stało się czterdziestotysięcznym miastem, aby 
w ciągu czterech lat wyludnić się po wyczerpaniu zasobów cennego kruszcu, 
w 1902 roku było to miasto parotysięczne.

od dwóch wieków o rozwoju, rozkwicie i upadku miast, o depopulacji 
centralnych dzielnic i sub-urbanizacji oraz większości zmian struktury urbani-
styczno-funkcjonalnej terenów osiedleńczych decydują czynniki ekonomiczne 
– polityka ekonomiczna państwa oraz prawa wolnorynkowej gospodarki. 
Pewien wpływ na procesy urbanizacyjne mają procesy demograficzne, a ogra-
niczony wpływ polityka przestrzenna władzy publicznej. jednak w podsta-
wowym zakresie decyduje ekonomia i polityka władzy publicznej, które 
kształtują miasto i przesądzają o ruchach migracyjnych i ewolucji systemu 
osadniczego kraju.

o przemianach urbanistycznych i fenomenie „znikających miast” decydują 
trzy czynniki ekonomiczne:

 • Stagnacja i recesja ekonomiczna, zwłaszcza upadek całych gałęzi przemy-
słu i zamykanie wielkich zakładów pracy. Recesja generuje bezrobocie, 
które wymusza ruchy migracyjne i powoduje szybkie wyludnianie się 
miast, które utraciły swoją bazę ekonomiczną – miasta amerykańskie są 
tego najlepszym przykładem.

 • Renta gruntowa powoduje wyludnianie się centrów miast, bowiem za-
budowa mieszkaniowa i podstawowe funkcje usługowe są wypierane 
przez banki, administrację publiczną i biznes.

 • Koszty lokalizacji, pośrednio efekt renty gruntowej, powodują uciecz-
kę firm z „drogich” i komunikacyjnie niedostępnych centrów miast na 
lokalizacje regionalne. Powstają „parki przemysłowe” i specjalne strefy 
ekonomiczne wspierane z zasady przez sektor publiczny. W ostatnich 
dekadach towarzyszy tym zjawiskom ucieczka centrów handlowych na 
peryferie aglomeracji miejskich. Powoduje to osłabianie funkcji usługo-
wych miasta i zanik przestrzeni publicznych.

Źródłem niekorzystnych procesów przestrzennych są również zmiany 
demograficzne – starzenie się ludności i ujemny przyrost naturalny. Zjawi-
ska te wzmacniają niekorzystne skutki czynników ekonomicznych, jednak 
główne, niekorzystne zjawisko demograficzne – ucieczka ludności z upada-
jących regionów, ma swoje źródło również w czynnikach ekonomicznych. 
Przykładem jest emigrowanie (również migracje kontynentalne) młodych 
Polaków, których ponad dwa miliony pracuje i mieszka za granicą. jest to 
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ubytek ludności polskich miast z powodów ekonomicznych, bowiem młode 
rodziny nie akceptują niskiego standardu życia, gorszych zarobków, nieroz-
wiązywalnej kwestii mieszkania, groźby bezrobocia i braku perspektyw. Te 
miliony Polaków to potencjalni mieszkańcy miast i upadających miasteczek 
naszego kraju.

Przebieg procesów demograficzno-przestrzennych może korygować 
polityka państwa, zwłaszcza polityka przestrzenna. W istotnym zakre-
sie może eliminować wady procesów urbanizacyjnych, pod warunkiem 
że działania polityczne i ekonomiczne prowadzone są w skali krajowej 
i regionalnej, pokazują to przykłady krajów europy Zachodniej i krajów 
anglosaskich prowadzących aktywną politykę miejską i kontrolę procesów 
przestrzennych.

Najnowszy dokument unijny wymienia szereg wielkich zagrożeń przyszłości 
miast europy, wymieniając na początku listy:

 • Zmiany demograficzne prowadzące do powstania szeregu wyzwań, od-
miennych dla różnych miast,  takich jak starzenie się społeczeństwa, 
kurczenie się miast czy gwałtowne rozrastanie się przedmieść.

 • W wielu miastach, w szczególności miastach niebędących stolicami państw 
Europy Środkowej i Wschodniej, ale również w starych przemysłowych 
miastach w Europie Zachodniej istnieje poważne zagrożenie stagnacją 
czy spadkiem gospodarczym.

 • Słabnące powiązania między wzrostem gospodarczym, zatrudnieniem 
i postępem społecznym doprowadziły do wypchnięcia z rynku pracy dużej 
części ludności.

Dokument zwraca uwagę na znaczenie, jakie dla przyszłości miast ma 
sprawne zarządzanie ich rozwojem1. 

Walka o kondycję miast ma dwa zasadnicze wymiary – działania miasta, 
jego społeczności i władz, oraz działania państwa o wymiarze regionalnym 
i krajowym – zapewniające harmonijny rozwój regionów miejskich.

obecnie problem zanikających miast ma trzy podstawowe wymiary ekono-
miczno-przestrzenne: miejski, metropolitalny i regionalny, dlatego skutecznym 
przeciwdziałaniem temu zjawisku jest racjonalna polityka przestrzenna władz 
publicznych adresująca rozwiązania dostosowane do tych trzech wymiarów 
problemu.

1 Miasta przyszłości – Wyzwania, wizje, perspektywy. Wyd. Komisja europejska, Dyrekcja 
Generalna ds. Polityki Regionalnej. Bruksela 2011.
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Flint – znikające miasto

Historia Flint, fragmentu jednej z największych aglomeracji świata, jest klasycz-
nym przykładem losów miasta, które dotknęło załamanie ekonomiczne regionu, 
a które potrafiło, dzięki postawie lokalnych władz i mieszkańców, przetrwać.

Miasto leży w regionie, który, zdaniem wielu historyków, należy do najstarsze-
go osadnictwa Ameryki Północnej (the Saginaw Valley). Była to osada na szlaku 
handlowym prowadzącym do Michigan; spis powszechny roku 1860 wykazał, że 
ludność przekroczyła 20 tysięcy mieszkańców. Dynamiczny rozwój miasta spowo-
dowała lokalizacja fabryk koncernu samochodowego General Motors - Buick Motor 
Company oraz Chevrolet. W 1908 roku dołączyła centrala GM. Nawet kryzys 1929 
roku nie zniszczył przemysłu motoryzacyjnego i miasto przetrwało, a produkcja na 
potrzeby armii walczącej w ii wojnie światowej przyspieszyła jego rozwój.

W roku 1960 miasto przekroczyło próg 200 tysięcy mieszkańców, a plany 
zakładały, że miasto przekroczy 300 tysięcy mieszkańców. Następne dekady 
zniweczyły te piękne plany – przyniosły upadek przemysłu, zahamowanie 
inwestycji i ucieczkę ludności. Upadek miast amerykańskich związanych z prze-
mysłem motoryzacyjnym rozpoczął kryzys paliwowy 1973 roku, a pogłębił 
kryzys całego sektora motoryzacyjnego. 

Zatrudnienie w GM miasta Flint spadło pomiędzy rokiem 1978 a początkiem 
dwudziestego pierwszego wieku z 80 tysięcy do 8 tysięcy, a liczba mieszkańców 
poniżej 100 tysięcy, z których 25 procent żyło w nędzy. Kryzys pogłębiało prze-
noszenie za granicę produkcji samochodowej, spadek popytu na auta amery-
kańskie oraz twarda postawa związków zawodowych, bardzo silnych w mieście 
i w zakładach przemysłowych, broniących nierealnego poziomu zatrudnienia. 

W wiek XXi Flint wkroczyło z deficytem budżetowym 30 milionów dolarów. 
W marcu 2002 roku burmistrz Woodrow Stanley stracił stanowisko, a ed Kurtz 
został powołany przez stan Michigan na zarządzającego fnansami (emergency 
financial manager). W wyniku nowych wyborów burmistrzem został james 
Rutherford, ale miastem rządził ed Kurtz prowadzący politykę oszczędnościową, 
między innymi obniżył pensję burmistrza z $107,000 to $24,000 a członków rady 
miejskiej z $23,000 do $18,000. Kroki oszczędnościowe zredukowały deficyt 
w roku 2003 do 14 milionów USD i rygorystyczne oszczędności kontynuowano, 
uruchamiając jednak równocześnie inwestycje miejskie i modernizację miasta2.

2 Sprawa zakończyła się happy endem, 26 marca 2012 roku mieszkańcy wygrali batalię 
sądową i burmistrz Walling oraz rada miejska odzyskali władzę nad miastem, jednak kontroler 
finansowy ed Kurtz nadal monitoruje ich działania, bowiem w ocenie sądu kryzys miasta nie 
został jeszcze zakończony.
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Strategię miasta oparto na dywersyfikacji ekonomiki, stwarzanie preferencji 
dla niewielkich firm oraz współpracę z firmami iii sektora. W ciągu ostnic 10 lat 
zrealizowano szereg obiektów biurowych i handlowych, między innymi siedzibę 
First National Bank, rozbudowano Uniwersytet (współpracując z University of 
Michigan), zrewitalizowano 16 rejonów urbanistycznych miasta, zdewastowa-
nych w dekadach jego upadku. Działania te skoncentrowano na centralnych 
partiach miasta i funkcjach publicznych.

Niesłychanie ważną częścią działań ratunkowych są przekształcenia urbani-
styczne, podobne do prowadzonych w wielu miastach amerykańskich. W mie-
ście Flint wyburzono ponad tysiąc opuszczonych domów, a obecny program 
rewitalizacji przewiduje wyburzenie 3 tysięcy następnych. W wywiadzie dla 
NyT skarbnik miasta Daniekl Keeldy stwierdza3: zmniejszanie (getting smal-
ler) to jedyna szansa ratunku dla upadającego miasta, … jeśli nie zaczniemy 
kontrolować kryzysu, kryzys będzie rządził nami.  

Rada zmieniła ambitny i pozbawiony realizmu Master Plan Flint City z roku 
1965 i obecnie plan przewiduje likwidacje nie budynków, ale całych rejonów 
urbanistycznych, w których większość zabudowy stanowią rudery porzucone 
przez właścicieli. 

Masowa ucieczka mieszkańców pozbawionych szans na pracę i wygodne 
życie doprowadziła do sytuacji, w której 100 tysięcy mieszkańców mieszkało 
na terytorium o powierzchni 88 kilometrów kwadratowych, co oznacza inten-
sywność 12 mieszkańców na hektar, niezwykłą nawet w Stanach Zjednoczo-

3 New york Times 23 kwietnia 2009 roku.

Buick City – w XX wie-
ku flagowa fabryka General 
Motors  –  dziś  największy 
amerykański brownfield
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nych. Reurbanizacja Flint to proces społecznie bolesny, ale władze miasta mają 
poparcie mieszkańców. 

Porzucenie domów i relokacja do dzielnic centralnych jest trudną decy-
zją dla wielu rodzin, które od kilku pokoleń mieszkały w ładnych domach 
z ogrodami, jednak wszyscy mają świadomość że te przekształcenia stworzą 
im lepsze warunki życia, których w rozproszonej, pełnej zrujnowanych budyn-
ków zabudowie, nie znajdą. Nowy plan oferuje żywe, aktywne miasto, lepiej 
obsłużone, bezpieczniejsze, gdzie każdy będzie miał znów sąsiada i dostęp do 
usług. Koszty funkcjonowania miasta będą niższe. Skarbnik Keeldy wyjaśnia: 
na wielu ulicach, służby oczyszczania miasta jadą dziś po jeden worek na 
śmiecie, tylko na wywózce śmieci miasto zaoszczędzi 100 tysięcy dolarów rocz-
nie. Mieszkańcy gotowi są porzucić miejsca, z którymi są często emocjonalnie 
związani, bowiem zrozumieli twardą prawdę, na przenosinach stracą niektórzy, 
na kontynuacji zapaści miasta stracą wszyscy.

Często natrafiamy na pogląd, że tak zwane dobre doświadczenia, które 
zawierają przykłady zagraniczne, nie są do zastosowania ani nawet do naśla-
dowania w Polsce. Do tej kategorii należy operacja Flnit City, trudno sobie 
wyobrazić miasto w Polsce, którego władze podjęłyby podobne działania oraz 
lokalną społeczność, która by ją zaakceptowała. Dlaczego? Bowiem żyjemy 
w kraju, w którym nawet scalenie nieruchomości na terenach urbanizowanych 
nie jest w praktyce możliwe.

Baltimore – wyludnione centrum 

Pozostawienie urbanistyki i miasta wyłącznie grze sił wolnego rynku pro-
wadzi do wielu szkodliwych zjawisk, jednym z nich jest wyludnianie centrum 
miast, które po powrocie do domu urzędników banków i biur zamierają. Dla-
tego władze miast oraz polityka przestrzenna wielu krajów walczą również 
z tym zjawiskiem. Dotyczy to zarówno szczegółowych przepisów, jak również 
wielkich projektów urbanistycznych.

Kiedy projektowałem ambasadę w Berlinie, architekt Berlin-Mitte poinformował 
nas, że parter budynku musi mieć funkcję publiczną, dostępną dla przechodniów, 
bowiem na alei lipowej (Unter den Linden) jest już za dużo biur i banków, za-
mkniętych wieczorem, a reprezentacyjna ulica stolicy nie może być wieczorami 
wyludniona. MSZ i architekci musieli się zgodzić, znalazła się w budynku ambasady 
kawiarnia i salka wystawowa, był to warunek uzyskania pozwolenia na budowę.

Działaniem w innej, olbrzymiej skali był wielki projekt urbanistyczny centrum 
Baltimore – Inner Harbor, jeden z najlepszych, bardzo znanych przykładów 
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działań władz miasta i biznesu dla rehabilitacji i ożywienia centrum wielkiego 
miasta, realizowany od roku 1965 i kontynuowany do dziś.  Miasto Baltimore 
było wielkim portem i atrakcyjnym miastem o dużym potencjale ekonomicz-
nym, powszechne zastosowanie w transporcie morskim, w połowie ubiegłego 
wieku, kontenerowców spowodowało upadek portu i miasta. Dopiero projekt 
Inner Harbor przekształcił zrujnowany port i walące się magazyny w jedno 
z najpiękniejszych, położonych nas wodą centrów miejskich.

Nadbrzeża systematycznie przebudowywano, rozpoczynając od budowy 
przez władze miasta Charles Center z projektem Miesa van der Rohe, powięk-
szając w następnych latach nadwodne Centrum do 110 hektarów, zbudowa-
no hotele, centra rekreacyjne (oceaniczne Akwarium), centrum kongresowe 
i biurowce. 

Dzięki Inner Harbor Baltimore stało się atrakcją turystyczną, w uznaniu 
jakości architektury i urbanistyki miasto otrzymało ponad 40 amerykańskich 
i międzynarodowych nagród, a wiele miast modernizując centralne dzielnice 
powoływało się na wzór Baltimore. 

W ostatnich latach zrealizowano w Inner Harbor, wciąż rozbudowywa-
nym, budynki mieszkalne. Projekt stworzył tysiące miejsc pracy, zdynamizo-
wał gospodarkę miasta i jego rozwój ekonomiczny; było to możliwe, bowiem 
wszystkie zamierzenia inwestycyjne, z wyjątkiem pierwszego projektu, były 
realizowane w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Deweloperzy do-
stali specjalne przywileje, projekt urbanistyczny był doskonale opracowany 
i elastyczny, ale zgodny zawsze z wizją władz miasta. Powstrzymano pro-
ces wyludniania się miasta, który w latach pięćdziesiątych przybrał groźne 
rozmiary.

Baltimore – Inner Harbor



114

Znikające miasto i planowanie przestrzenne

Problem znikającego miasta ma również wymiar regionalny i metropoli-
talny, bowiem ewolucja systemu osadniczego wywołuje z zasady przemiany 
demograficzno-przestrzenne i urbanizacyjne. Powstrzymanie nadmiernego 
rozwoju wielkich miast świata często regulowano poprzez tworzenie alterna-
tywy osiedleńczej – budowę nowych ośrodków miejskich, których zadaniem 
było przejęcie z centrum regionu metropolitalnego części przyrostu natural-
nego. Miasta satelitarne Sztokholmu, „pięciopalczasty” rozwój Kopenhagi czy 
koncepcja nowych miast regionu londyńskiego to klasyczne, znane przykłady 
takich działań, obecne we wszystkich podręcznikach urbanistyki.

Region londynu jest tego dobrym przykładem. Plan wielkiego londynu 1946 
miał dwa główne cele – ograniczyć ekspansję stolicy i zaktywizować podupada-
jące po ii wojnie światowej miasta Anglii. Konieczność odbudowy i modernizacji 
wyniszczonych przez wojnę i przestarzałych miast doprowadziła do uchwalenia 
przez parlament The New Towns Act 1946 i inauguracji przez rząd Clementa 
Attlee programu New Towns. Program przewidywał modernizację istniejących 
i zakładanie nowych miast mających służyć rozwojowi gospodarczemu prowincji4. 

4 Co interesujące, programy te zapoczątkował lewicowy rząd labour Party, który problem 
odbudowy i problem mieszkania uznał w latach czterdziestych za narodowy priorytet. Nawet 
powrót Churchilla i konserwatystów do władzy nie zablokował tego procesu, gdyż istniała już 
odpowiednia legislacja i silne instytucje publiczne.

Plan wielkiego Londynu Abercrombiego 1946
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Program rządowy realizowany w latach 1945–1975 był wielkim sukcesem, 
przeprowadzono szereg modernizacji urbanistycznych na podstawie New Towns 
Act 1946 i stworzono 23 nowoczesne ośrodki miejskie. W tym celu The New 
Towns Act powołał rządową agencje (Commission of New Towns) odpowie-
dzialną za realizację tego gigantycznego programu urbanizacyjny, a koordy-
nację działań inwestycyjnych powierzono korporacjom rozwoju (Development 
Corporation) publiczno-prywatnym organom władzy lokalnej.

obecnie państwa Wspólnoty realizują wielkie programy modernizacyjne, 
Niemcy poświęcają dziesiątki miliardów euro w każdym budżecie rocznym na 
modernizację nowych landów na wschodzie, aby zatrzymać ucieczkę miesz-
kańców do zachodnich landów (co się im nie udaje), Francja realizuje wielkie 
regionalne i miejskie programy mieszkaniowe i modernizacyjne. 

odrodzenie miast, stworzenie miast takich, w których chcemy zamieszkać, 
to dziś potężne ruchy na świecie. 

Zmienia się warsztat urbanistyczny, nowe koncepcje, ruchy obywatelskie 
i publiczne, jak urban renaissance i new urbanism, stawiają sobie za cel ścią-
gnięcie z powrotem do wyludnionych miast mieszkańców i firm, rewitalizację 
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centrów i publicznych przestrzeni. Programy zapewniają wspólne, zgodne 
działania samorządów, rządów, deweloperów i urbanistów, które powodują, 
że wzrasta ponownie liczba mieszkańców wielu miast świata.

Szereg instrumentów temu służy – instrumenty ekonomiczne, zwłaszcza 
zachęty podatkowe, wysoka jakość przestrzeni miejskich, elastyczne zasady 
planowania i zagospodarowania terenu i wielkie projekty (nie zawsze udane), 
jak London Docklands.

Podstawowym warunkiem sukcesu jest aktywna postawa władz publicz-
nych – miejskich i rządowych oraz udział mieszkańców i biznesu w projektach.

Polskie znikające miasto

Polska ma w ocenie ekspertów dobry, zrównoważony układ osadniczy, 
jednak podobnie jak to obserwujemy w innych krajach, jest on zagrożony skut-
kami procesów ekonomiczno-przestrzennych i demograficzno-przestrzennych, 
tym groźniejszymi, że towarzyszy im brak racjonalnej polityki przestrzennej na 
poziomie krajowym i regionalnym oraz słabość planowania przestrzennego. 
obecna polityka przestrzenna władz centralnych – rządu i parlamentu oraz, 
w dużym stopniu, samorządów terytorialnych nie tylko nie powstrzymuje, 
lecz nawet przyspiesza proces dezintegracji przestrzennej miast w Polsce. 

Doceniając sukcesy wielu samorządów, piękno niektórych małych miast 
i dobrze zagospodarowane fragmenty naszych metropolii, trudno uznać, że 
stan polskiej przestrzeni jest dobry. Wiele krajobrazów miejskich cechuje niski 
standard funkcjonalny i przestrzenny, udział deweloperów w nowych, wielkich 
projektach urbanistycznych jest zerowy nie tylko dlatego, że polskie prawo ich 
skutecznie zniechęca, ale również dlatego, że takich projektów nie mamy. Park 
Praski w Warszawie jest wciąż niewykorzystana szansą, choć była już o jego 
aktywizacji mowa kilkadziesiąt lat temu, wówczas kiedy Baltimore przystępo-
wało do budowy Inner Harbor.

Niekorzystne procesy urbanizacyjne, do których należy „znikanie miast” 
w Polsce, mają szereg źródeł, o których wcześniej była mowa.

Wymiar tego problemu w Polsce jest jednak efektem unikalnego modelu 
urbanizacji, który stanowi twórcze połączenie wad amerykańskiej urba-
nizacji, urbanistyki epoki PRl oraz własnego wkładu kolejnych rządów 
i Sejmów iii RP:

 • W Stanach Zjednoczonych hasło „dom z ogródkiem dla każdego obywate-
la” stało się doktryną polityczną. Agendy rządowe oraz polityka kredytowa 
doprowadziły do olbrzymiej suburbanizacji i dziś większość Amerykanów 
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mieszka w zaplanowanych osiedlach podmiejskich. Przyniosła też kryzys 
ekonomiczny i recesję największą od 1929 roku.

 • W PRl budownictwo mieszkaniowe, sponsorowane pośrednio przez 
państwo, przybrało formę osiedli budowanych w miastach, z oczy-
wistych powodów – funkcjonalnych i ekonomicznych. Ten model 
urbanizacji umożliwiał brutalny system wywłaszczeń, słusznie w iii RP 
zlikwidowany. 

 • Model suburbanizacji iii RP jest naszym twórczym i oryginalnym wkładem 
w urbanistykę światową XXi wieku. Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego zaplanowały tereny mieszkaniowe o chłonności 62 mln 
(stan na koniec 2011 roku) często pilnując, aby nie pojawiały się na 
tych terenach ani drogi, ani inne inwestycje celu publicznego, z racji na 
ewentualne koszty wykupu terenu. Równolegle do tych absurdalnych 
planów ponad połowa nowej zabudowy jest lokalizowana poza planami, 
na podstawie decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy. 

Stworzyliśmy unikalny model urbanizacji, mamy zaplanowany i usankcjono-
wany przez prawo chaos przestrzenny. Model ten powoduje niekontrolowane 
„rozlewanie się” miast, które przybiera różne formy – osiedli jak w Piasecznie 
pod Warszawą lub w środku pól „rezydencji” i zabudowy jednorodzinnej, 
przeważnie o niskim standardzie i całkowicie pozbawionych usług oraz trudno 
dostępnych komunikacją publiczną.

Wszyscy to krytykują, ale politykom to nie przeszkadza, choć koszty spo-
łeczne i gospodarcze tych procesów są już szacowane na dziesiątki miliardów 
złotych i nadal rosną. Polski model urbanizacji jest najdroższy z możliwych, 
a jego efektem jest nie tylko pozbawianie miast potencjału rozwojowego, lecz 

Suburbanizac ja 
– model polski (fot. Da-
riusz Śmiechowski)
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również złe warunki życia, jakie stwarzamy mieszkańcom osiedli i obszarów 
rozproszonej zabudowy o niskim pod względem funkcjonalnym i programo-
wym standardzie.

Podsumowanie

Głównym źródłem niekorzystnych zjawisk przestrzennych, również fenome-
nu „znikającego miasta”, są niekorzystne procesy ekonomiczne oraz działanie 
renty gruntowej w połączeniu z brakiem kontroli koniecznej do eliminowania 
wad rynku nieruchomości. Czynniki te wywołują ruchy migracyjne – ucieczkę 
mieszkańców i funkcji miejskich ze śródmieść i z miast.

ograniczenie niekorzystnych zjawisk przestrzennych jest możliwe jedynie 
poprzez aktywną politykę władz publicznych oraz, w pewnym zakresie, politykę 
ekonomiczną państwa, którą ograniczają zasady wolnorynkowej gospodarki i, 
w fundamentalnym wymiarze, przez politykę przestrzenną.

Wymaga to jednak zasadniczej reformy całego modelu gospodarki prze-
strzennej w Polsce i zbliżenie reguł jego działania do obowiązujących w wielu 
krajach Ue i krajach anglosaskich. Reforma winna wdrożyć, w wymiarze real-
nym, szereg zasad:

 • Władze centralne winny prowadzić racjonalną politykę przestrzenną, 
eliminując niekorzystne zjawiska o wymiarze krajowym, przynoszące 
olbrzymie straty społeczne i wielomiliardowe straty gospodarcze – cha-
otyczne, bezplanowe rozlewanie się miast i zajmowanie terenów otwar-
tych, rolnych i leśnych, przy równoczesnym marnotrawieniu terenów 
uzbrojonych. ochrona interesu publicznego stwarza wymóg podjęcia 
skutecznej kontroli tych procesów przez Sejm i rząd, co wymaga za-
sadniczych zmian prawa i wzmocnienia instytucji publicznych, odpo-
wiedzialnych za rozwój miast. Służyć temu powinny środki, jakie otrzy-
mamy w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014–2020, zwłaszcza 
w dziedzinie polityki spójności, wykorzystując nowe instrumenty, takie 
jak kontrakty regionalne5.

 • Polityka przestrzenna gminy winna realizować rzeczywiste potrzeby 
społeczności gminy, odpowiadać ich ekonomicznym możliwościom oraz 
objąć procesy urbanizacyjne kontrolą planistyczną, realizując zasady 

5 Kontrakt terytorialny został wprowadzony w przyjętej przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. 
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020 , w celu adresowania dotacji do potrzeb regio-
nów poprzez zestawienie priorytetów krajowych z oczekiwaniami i uwarunkowaniami regionalnymi.
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„zwartego miasta” (compact city). obecny, wirtualny model planowania 
przestrzennego gmin, generuje olbrzymie straty społeczne i gospodarcze 
i funkcjonuje poza jakąkolwiek kontrolą nadzorczą6.

 • Polityka przestrzenna gminy winna być formułowana i realizowana 
z udziałem jej mieszkańców. Pokazuje to przykład miasta Flint. Wymaga 
to rzeczywistego, a nie formalnego włączenia lokalnego społeczeństwa 
gminy w proces planowania przestrzennego od pierwszych jego faz 
i poświęcenie zdecydowanie większej uwagi tworzeniu narzędzi party-
cypacyjnych. 

 • Partnerem, bez którego rozwój miasta jest niemożliwy – jest przedsię-
biorca i inwestor. Należy sektorowi gospodarczemu zapewnić partnerski 
udział w prowadzeniu polityki przestrzenno-ekonomicznej, stworzyć 
warunki opłacalności inwestowania zgodnie z planami gminy i elimino-
wać procesy spekulacyjne, dewastujące przestrzeń gmin. Konieczne jest 
usunięcie z prawa nadmiernych ograniczeń, blokujących działania władz 
gminnych i cały system PPP oraz skuteczne zwalczanie podejrzliwości 
jako towarzyszy wspólnym działaniom sektora publicznego i prywatnego. 
Uniemożliwia ona tę współpracę, a nie eliminuje skutecznie korupcji, co 
powinno być celem organów ścigania.

Reformę utrudnią warunki, w jakich działamy, obiektywne przyczyny na-
szych urbanistycznych problemów. jesteśmy wciąż jeszcze krajem biednym, 
jeśli porównamy dochód narodowy na mieszkańca z krajami, których projekty 
omówiono, staje się więc oczywiste, że amerykański model zaplanowanej sub-
-urbanizacji jest dla nas obecnie i prawdopodobnie w pierwszej połowie XXi 
wieku dekady nieosiągalny, podobnie jak wielkie projekty angielskie. 

Biorąc pod uwagę sytuację polityczną w Polsce, zauważymy, nie podejmu-
jąc szerszych badań, że kontrola rządowa procesów przestrzennych na wzór 
Francji czy Zjednoczonego Królestwa jest w Polsce nieosiągalna, a wdrożenie 
koniecznych instrumentów ekonomicznych, regulujących rynek nieruchomości 
– jak podatek katastralny – wciąż nierealne. Być może świadomość tych barier 
jest rzeczywistym źródłem niechęci polskich, pragmatycznych polityków do 
zajmowania się problemami urbanizacji i miast.

Ale od tych problemów nie uciekniemy i powinniśmy podjąć niewdzięczne, 
trudne politycznie i społecznie zadanie przywracania udziału państwa – rządu 

6 Ważna jest też polityka prorodzinna gminy. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych twierdzi, 
że Warszawa jest już za droga do życia i warszawskie rodziny posiadające wiele dzieci wypro-
wadzają się na przedmieścia. Korzysta Wołomin, który walczy o wielodzietnych i wprowadza 
u siebie prorodzinną politykę. Niedługo do Warszawy ludzie będą tylko przyjeżdżać do pracy 
albo w celach turystycznych. [Rzeczpospolita 22 luty 2013 roku].
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i samorządów – w kontroli procesów urbanizacji, stwarzając naszym miastom 
szanse na rozwój. Co trzeba zrobić – wiadomo, główne zasady racjonalnej urba-
nistyki są znane, wprowadzenie racjonalnych zasad gospodarki przestrzennej 
nie wymaga szukania nowych rozwiązań, bowiem zasady te są znane, obowią-
zują dziś w sprawdzonych modelach gospodarki przestrzennej wielu krajów. 

Konieczne jest jednak pokonanie społecznych i polityczne barier, które od lat 
blokują naprawę obecnego, wadliwego modelu gospodarowania przestrzenią, 
bowiem bez zasadniczych zmian problem znikającego miasta będzie narastał. 
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dr hab. Zbigniew Strzelecki

Regionalne konsekwencje  
spadku liczby mieszkańców miast

abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia regionalnych konsekwencji spadku liczby mieszkańców 

miast. W szczególności skupiono się na określeniu przyczyn spadku liczby mieszkańców miast, 
zależnościach występujących między procesami odpływu i napływu ludności oraz implikacjach 
funkcjonalno-przestrzennych obszarów miejskich i terenów znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie miast wynikających ze zmiany liczby ludności w miastach.

Wstęp

W ostatnich latach obserwuje się powolny, ale regularny spadek liczby miesz-
kańców miast. Po intensywnym procesie industrializacji gospodarki w XX wieku, 
w czasie którego liczba mieszkańców miast systematycznie się zwiększała,1 sce-
nariusze rozwoju nie zakładały tak szybkiego zahamowania trendu zwiększania 
się liczby ludności miast. W kształtowaniu się polskiego systemu osadniczego 
ważną rolę odegrała też polityka tzw. socjalistycznego uprzemysłowienia. Charak-
teryzowała się ona przewagą przemysłu ciężkiego i surowcowego w gospodarce 
kraju. Rozwój przemysłu ciężkiego był szansą na szybszy wzrost gospodarczy 
i dodatkowe miejsca pracy. Nie zważano na negatywne konsekwencje kon-
centracji zatrudnienia w wielkich zakładach przemysłowych, terenochłonność 
przemysłu, stosowanie tańszych, ale zarazem starszych i kosztochłonnych przy 
dłuższym użytkowaniu, rozwiązań technologicznych. Wzrost gospodarczy wyge-
nerowany przyrostem produkcji przemysłowej był szybki, ale nierównomierny, 
co doprowadziło do kryzysu, a następnie upadku całego systemu.2 industriali-

dr hab. Zbigniew Strzelecki – prof. nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

1 jedyny spadek liczby mieszkańców miast miał miejsce w latach 1939–1945 i był wynikiem 
ii wojny światowej i konsekwencji z nią związanych.

2 B. jałowiecki, Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Białystok 2002, s. 15–19.
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zacja „socjalistyczna” miała wpływ na przekształcenia struktury osadniczej, które 
obserwuje się do dnia dzisiejszego. Niedziałające zakłady produkcyjne stanowią 
elementy zakłócające zrównoważony rozwój tkanki miejskiej, a wielkie osiedla 
popracownicze są skupiskami biedy i wykluczenia społecznego.

Wymiar spadku liczby mieszkańców miast

Pierwsze sygnały o spadku liczby mieszkańców miast w Polsce zaczęły 
pojawiać się na przełomie XX i XXi wieku. od roku 1991, w którym Polska 
osiągnęła najwyższy stopień urbanizacji w historii (62%), wskaźnik ten powoli, 
ale systematycznie ulega zmniejszeniu (w roku 2006 wyniósł 61%, a w 2011  
59,5%). jednak dopiero w ostatnich latach rozpoczęła się dyskusja na temat 
konsekwencji spadku liczby ludności miejskiej. 

Rysunek 1. Liczba ludności w miastach w XX wieku

Źródło: A. Gawryszwski, Ludność Polski w XX w., Monografie, nr 5, Polska Aka-
demia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława 
Leszczyckiego, Warszawa 2005
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Ubytek liczby ludności miejskiej prowadzi do szeregu implikacji funkcjo-
nalno-przestrzennych obszarów miejskich, zarówno w przestrzeni miasta, jak 
i obszarów je otaczających. Zmniejszająca się liczba mieszkańców na obszarach 
centralnych miast prowadzi do zmian w przestrzeni miejskiej. Pojawiają się 
pustostany, czasami wyludnieniu podlegają całe dzielnice, co zdecydowanie 
obniża atrakcyjność miasta. jednocześnie na obrzeżach miast trwa proces 
„rozlewania”. jest to proces, o charakterze oddolnym, wprowadzający chaos 
przestrzenny. Niekontrolowane rozrastanie się obszarów zabudowanych oraz 
proces wyludniania się centralnych obszarów miast niesie za sobą szereg 
konsekwencji. Zanim jednak konsekwencje spadku liczby ludności miast 
zostaną omówione szerzej, należy zwrócić uwagę na przyczyny ubytku liczby 
ludności miejskiej. Wśród najważniejszych z nich można wymienić: zmniej-
szenie przyrostu liczby ludności wywołane spadkiem urodzeń, migracje na 
obszary wiejskie (najczęściej wokół miast), migracje do większych miast oraz 
emigracje na pobyt stały. 

Najważniejszą przyczyną spadku liczby ludności miast jest spadek liczby 
urodzeń. Współczynnik przyrostu naturalnego dla Polski kształtował się na 
koniec 2011 roku na poziomie 1,3‰. Skutki niższego przyrostu naturalnego 
są widoczne w szczególności na obszarach małych i  średnich miast. W od-
niesieniu do ogólnej liczby ludności w miastach rodzi się mniej dzieci niż na 
obszarach wiejskich.  

W roku 2011 współczynnik natężenia urodzeń3 na wsi wynosił 11,4‰, 
a w miastach 10,4‰. W roku 2010 urodziło się około 413 tysięcy dzieci. 
oznacza to spadek względem roku poprzedniego o ponad 4 tysiące (w roku 
2009 urodziło się 417,6 tysięcy dzieci).4 Spadek urodzeń jest wynikiem zmiany 
stylu życia. obserwuje się tendencję do późniejszego zawierania związków 
małżeńskich, a w konsekwencji również zmniejszania liczebności rodziny. 
Średni wiek macierzyństwa wynosi 28,6 wobec 26,1 w roku 2000. Wzrasta 
udział kobiet z grupy wiekowej 30–34 w ogólnym współczynniku płodności. 
W roku 1990 w tej grupie wiekowej na każde 1000 kobiet rodziło się mniej 
niż 60 dzieci, w roku 2010 powyżej 70. jednocześnie w grupie kobiet 20–24 
w 1990 roku było to blisko 160 urodzeń na każde 1000 kobiet, podczas gdy 
w 2010 roku mniej niż 60.5

3 liczba urodzeń żywych podzielona przez liczbę kobiet w wieku rozrodczym (15–49 lat) 
w przeliczeniu na 1000 kobiet.

4 Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 r., Raport GUS, Warszawa 
2012, s. 2.

5 ibidem, s. 4.
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Wykres 1. Liczba ludności w latach 1995–2010 oraz prognoza do 2035 roku

Niski poziom dzietności, przy jednoczesnym wydłużaniu się trwania 
życia, powoduje spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym 
i wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym. W 2010 roku przeciętne 
trwanie życia dla mężczyzn wynosiło 72,1 lat i 80,6 lat dla kobiet. W po-
równaniu do początku lat 90. średnie trwanie życia wydłużyło się o prawie 
6 lat dla mężczyzn oraz o 5,4 dla kobiet (w 2000 r. parametr ten wynosił: 
dla mężczyzn – 69,7, dla kobiet – 78,0)6. Mimo iż zjawisko wydłużania się 
życia jest tendencją korzystną, świadczącą o ogólnym wzroście społecz-
no-gospodarczym kraju, zmiany struktury demograficznej niosą za sobą 
szereg negatywnych konsekwencji. 

Skutki zmian w liczbie ludności miast 

Konsekwencje zmniejszania się liczby ludności miast (choć nie tylko 
miast, gdyż jest to zjawisko charakterystyczne dla całego kraju) w wieku 
produkcyjnym i przedprodukcyjnym, to między innymi wzrost obciążenia 
demograficznego, ubożenie społeczeństwa, nadmierne obciążenie systemu 
emerytalnego. Starzenie się mieszkańców miast zwiększa zapotrzebowanie 
na służbę zdrowia i pomoc społeczną, co ma bezpośredni wpływ na wzrost 

6 ibidem, s.11.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS



125

wydatków jednostek samorządu terytorialnego. jednocześnie rośnie zapo-
trzebowanie na specyficzne usługi skierowane do osób starszych (srebrna 
ekonomia). 

Zmiany struktury demograficznej powodują spowolnienie rozwoju gospodar-
czego, wynikające głównie za zmniejszenia się zasobów siły roboczej i spadku 
liczby inicjatyw gospodarczych. odpływ ludności w wieku produkcyjnym 
i przedprodukcyjnym z miast powoduje spadek ich atrakcyjności inwestycyjnej. 
Tymczasowemu zmniejszeniu ulega stopa bezrobocia. jednak rzeczywista liczba 
bezrobotnych de facto nie ulega zmianie. Spadek stopy bezrobocia jest wyni-
kiem zmniejszenia się liczby mieszkańców ogółem, a w konsekwencji obniżenia 
podstawy (mianownika) branej pod uwagę przy obliczaniu stopy bezrobocia. 
odpływ ludności w dłuższej perspektywie jest też niekorzystny ze względu 
na niższy potencjał siły roboczej, co może zniechęcić inwestorów do wyboru 
danego miejsca na lokalizację nowej inwestycje. Tym samym ośrodek miejski 
traci szansę na utworzenie nowych miejsc pracy. Zmniejszenie chłonności ryn-
ku powoduje również problemy innych funkcjonujących na rynku podmiotów 
gospodarczych. Negatywne tendencje demograficzne powodują zatem szereg 
konsekwencji, które wpływają na pogłębienie się regresu danego miasta. 

Zmiany w strukturze demograficznej miast będące konsekwencją obniża-
nia się przyrostu naturalnego to tylko część problemu. Ubytek ludności miast 
w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym jest również wynikiem migracji 
ludzi młodych do większych miast lub emigracji za granicę. Związek procesów 
demograficznych ze zmianami natężenia oraz kierunkami migracji przedstawia 
koncepcja przejścia mobilności (W. Zelinskyego). Według niej w procesie zmian 
w zakresie ruchów demograficznych następuje przejście od niskiego do wy-
sokiego poziomu przestrzennej mobilności. W fazie eksplozji demograficznej 
następuje zjawisko masowej migracji ludności wiejskiej do miast. Przy niższych 
wskaźnikach przyrostu ludności największe migracje obserwuje się z małych do 
większych miast oraz na obszarach lokalnych (na obrzeża miasta).7 W Polsce 
odpływ ludności z miast corocznie od roku 2009 zwiększa się. W roku 2010 
z miast na pobyt stały wyjechało o 2% więcej osób niż w roku poprzednim, 
a w roku 2011 o 0,5% w stosunku do roku 2010. Należy zauważyć, że jedno-
cześnie rośnie też liczba osób napływających do miast. jednak saldo migracji 
miast nadal pozostaje ujemne (więcej osób odpływa niż napływa do miast), 
co powoduje dalsze wyludnianie się obszarów miejskich.

7 e. Korcelli-olejniczak, Region metropolitalny. Pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, 
instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława leszczyckiego, Polska 
Akademia Nauk, Warszawa 2012, s. 72.
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Wykres 2: Migracje zagraniczne na pobyt stały według płci i wieku w 2011 r.

 

Na wyjazd za granicę najczęściej decydują się osoby w wieku 25–35 lat z rela-
tywnie wysokim wykształceniem. W tej grupie znajdują się osoby, które upatrują 
szansy na lepszy rozwój kariery zawodowej za granicą oraz takie, które decydują 
się na wyjazd ze względu na nie najlepszą sytuację na rynku pracy w Polsce. Drugą 
grupę stanowią osoby o niskim wykształceniu. Najczęściej wyjeżdżają one za granicę 
do pracy fizycznej. Zarobki za tego typu pracę są na Zachodzie znacznie wyższe 
niż w Polsce, a braki w lokalnej sile roboczej na tyle duże, że Polacy zazwyczaj nie 
mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Typowym zjawiskiem w tej grupie są 
transfery środków finansowych. Często osoba decydująca się na wyjazd za granicę 
jest jedynym żywicielem rodziny. Przekazuje pieniądze zarobione za granicą do ro-
dziny pozostającej na miejscu, generując tym samym regularne przepływy finansowe 
do kraju. W ostatnich latach coraz częściej zdarzają się powroty osób z emigracji 
zarobkowej. Przywożą one ze sobą nowe umiejętności i wiedzę. Po powrocie czę-
sto decydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. jednak takich 
przypadków nadal jest na tyle mało, że nie zmieniają nic w ogólnych statystykach.

innym kierunkiem migracji mieszkańców miast jest przenoszenie się na ich 
obrzeża. Proces tworzenia się i rozrastania się miasta składa się z kilku faz. 

Źródło: Rocznik demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 538
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l. Klaasen w koncepcji cyklu życia miejskiego wyróżnił cztery fazy: urbanizacji, 
suburbanizacji, dezurbanizacji i reurbanizacji relatywnej.8 Spadek liczby ludności 
w obszarach centralnych miast jest charakterystyczny dla procesu suburbanizacji. 
Natomiast ogólny spadek liczby ludności miast przypisany jest do fazy dezurba-
nizacji. W Polsce najbardziej widoczne są procesy zachodzące w fazie suburba-
nizacji, czyli przenoszenia się ludności z centrum miast na obszary peryferyjne.

Rysunek 2. Fazy procesu urbanizacji

Decyzja o opuszczeniu miasta może wynikać z okoliczności niezależnych od 
decydenta (konieczność) lub być jego swobodną decyzją (wolny wybór). Do 
motywacji wynikających z konieczności zalicza się utratę pracy lub trudności 
w jej znalezieniu, szczególnie wśród osób dopiero wchodzących na rynek pracy. 
inną przyczyną mogą być wysokie koszty życia, z jakimi wiąże się mieszkanie 
w mieście. Szansą na zminimalizowanie kosztów życia jest przeprowadzka 
na tereny obrzeżne miast. Niskie koszty życia (przede wszystkim niższe ceny 
kupna/wynajmu mieszkań) na terenach peryferyjnych rekompensują ewen-
tualne wyższe koszty związane z dojazdami. Wreszcie motywacje wynikające 
z konieczności mogą być wynikiem zmiany sytuacji osobistej czy rodzinnej. 
Drugą grupą motywacji stanowią dobrowolnie podjęte decyzje. Może ona wy-
nikać z chęci polepszenia warunków środowiskowych czy estetycznych miejsca 
zamieszkania lub pragnienia zmiany stylu życia czy też podążania za modą.

8 Faza urbanizacji charakteryzuje się bardziej rosnącą liczbą ludności w centrum miasta niż na 
peryferiach (urbanizacja absolutna). W kolejnym etapie powiększa się liczba ludności peryferii i ob-
szarów centralnych (urbanizacja relatywna); faza suburbanizacji oznacza rosnącą liczbę ludności na 
obszarach peryferyjnych bardziej niż w centrum; faza dezurbanizacji wiąże się z całkowitym spadkiem 
liczby ludności w miastach. W początkowej fazie więcej ludności ubywa w centrum miasta niż na 
peryferiach (dezurbanizacja relatywna). Następnie zarówno obszary centralne, jak i peryferie tracą 
mieszkańców (dezurbanizacja absolutna).; faza reurbanizacji relatywnej następuje w momencie, kiedy 
ludność centrum zmniejsza się wolniej niż peryferii, a następnie zaczyna rosnąć, podczas gdy populacja 
peryferii maleje (reurbanizacja absolutna) (B. jałowiecki, Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, 
Białystok 2002, s. 31).

Źrodło: Opracowanie własne
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Konsekwencją migracji na obrzeża jest rozlewanie się miasta poza jego 
granice administracyjne, najczęściej na tereny o charakterze wiejskim. Powo-
duje to zmiany w sposobie funkcjonowania miasta pod względem społecznym 
i gospodarczym. Wyludniają się obszary centralne miast, a obszary peryferyjne 
rozrastają w sposób mało kontrolowany. oba procesy niosą za sobą szereg 
negatywnych, ale i czasami pozytywnych konsekwencji.

Przenoszenie się ludności na coraz odleglejsze obszary podmiejskie prowadzi 
do niekontrolowanej zabudowy. Proces „rozlewania się” miast jest szczególną 
formą procesu suburbanizacji. Charakteryzuje się rozproszoną lokalizacją go-
spodarstw domowych lub typowej zabudowy wielkomiejskiej (bloki) o gęstej 
sieci dróg i jednoczesnym niskim stopniu skomunikowania publicznego. Taka 
sytuacja zmusza mieszkańców do korzystania z samochodu jako jedynego 
środka komunikacji. W początkowym okresie nie stanowi to problemu. jednak 
w miarę powstawania coraz gęstszej zabudowy zaczynają pojawiać się problemy 
komunikacyjne. Wydłużeniu ulega czas dojazdu do pracy czy szkoły. Niezbędne 
staje się wybudowanie odpowiedniej infrastruktury, przede wszystkim komu-
nikacyjnej i społecznej na obszarze poza granicami administracyjnymi miasta. 
Rozbudowa dróg ułatwia przemieszczanie się między centrum a peryferiami 
i zachęca do dalszej mobilności. Wskutek tego postępuje rozproszenie miejsc 
zamieszkania, wzrost liczby, czasu i długości przejazdów. Następuje dalszy 
wzrost użytkowania prywatnego transportu, dodatkowo zwiększa się zużycie 
energii, koszty infrastruktury i pojawiają się negatywne skutki środowiskowe.9

Kolejnym przykładem kolizji przestrzennych związanych z rozlewaniem się miast 
są problemy pojawiające się przy wytyczaniu obwodnic miast. Znajdująca się wokół 
miasta zabudowana strefa podmiejska uniemożliwia wytyczenie przebiegu trasy tak, 
aby z jednej strony obwodnica nie kolidowała z powstałą zabudową i „interesami” 
mieszkańców, a z drugiej strony nie była zbyt oddalona od miasta i długa. W przypad-
ku gdy przejazd będzie wymagał znacznego nadłożenia drogi, ruch tranzytowy nadal 
będzie przebiegał przez miasto i obwodnica nie będzie spełniać swojej funkcji. Taka 
sytuacja miała miejsce przy wyborze przebiegu południowej obwodnicy Warszawy. 
intensywna zabudowa terenów Ursynowa i Wilanowa wywołała konflikt zarówno 
w zakresie umiejscowienia trasy, jak i sposobu jej budowy (metodą odkrywkową 
czy drążeniową). odrębną kwestią pozostaje wpływ wielopasmowej infrastruktury 
na krajobraz, zanieczyszczenie powietrza czy poziom hałasu. 

Kolejną konsekwencją „rozlewania się” miast są trudności w procesach zarządzania 
i planowania przestrzennego. Ze względu na brak uregulowań prawnych i przestrzen-

9 M. Borsa, Polityka przestrzenna w gospodarce regionalnej i lokalnej [w:] Z. Strzelecki (red.), 
Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008, s.186.
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nych konsekwencji procesów suburbanizacyjnych w metropoliach funkcjonuje grupa 
osób, która regularnie korzysta z infrastruktury i usług publicznych poza miejscem 
zamieszkania, w którym płacą podatki. Skutkuje to zwiększeniem wydatków miast 
bez jednoczesnego zwiększenia wpływów z podatków do kasy miasta. 

efektem rozrostu przestrzennego miast jest kwestia podziału odpowiedzialno-
ści pomiędzy władze poszczególnych obszarów. Problemem pozostaje podział 
kompetencji i przypisanie odpowiednich funkcji z zakresu zarządzania obszarem 
metropolitalnym każdemu ze szczebli administracji samorządowej oraz sposoby 
finansowania nowo powstałych obowiązków wynikających ze zmian w sposobie 
funkcjonowania miasta pod względem społecznym, gospodarczym czy środowi-
skowym. Skuteczne formy zarządzania, które pozwolą mieć wpływ na wszystkie 
aspekty rozwoju miejskiego oraz zaangażowanie władz na wielu poziomach – kra-
jowym, regionalnym i miejskim, to obszary wskazane przez Komisję europejską 
oraz europejski Komitet ekonomiczno-Społeczny10 jako konieczne do odniesienia 
sukcesu w zarządzaniu obszarem metropolitalnym. Spadek liczby ludności miast 
odczuwalny jest również w budżecie jednostek samorządu terytorialnego. Zmniej-
szają się wpływu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. 
obniżają się również przychody podmiotów gospodarczych, szczególnie usłu-
gowych. jest to widoczne szczególnie w małych i średnich miastach, w których 
ubytek ludności wynika z migracji do większego miasta lub emigracji za granicę. 
W przypadku większych miast, gdzie bardziej widoczne są procesy wyludniania się 
obszarów centralnych na rzecz obszarów podmiejskich, ludność często pozostaje 
związana z obszarem centralnym (praca, szkoła). Niewystarczająca liczba usług 
w zakresie ochrony zdrowia, oświaty czy rekreacji w gminach ościennych powo-
duje korzystanie z punktów usługowych zlokalizowanych w obszarze centralnym.

Rozlewanie się miast powoduje zmiany w sposobie zagospodarowania terenów 
otaczających miasta. Zachwianiu ulega dotychczasowy ład przestrzenny. Nowo 
powstałe obszary są funkcjonalnie silnie powiązane z obszarem centralnym, ale 
jednocześnie pozbawione tradycyjnych funkcji charakterystycznych dla obszarów 
miejskich (np. niedorozwój usług lokalnych). W warunkach ubytków mieszkańców 
i silnego rozproszenia problematyczne jest rozmieszczenie infrastruktury usługowej 
tak, aby mieszkańcy mieli do niej łatwy dostęp. Największym problemem rozle-
wania się miast jest chaotyczność tego procesu. Pod zabudowę mieszkaniową 
wykorzystywane są tereny o dużych walorach przyrodniczych. obszary leśne wokół 

10 Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnie-
nia w regionach, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu europejskiego, Komisja Wspólnot 
europejskich, Bruksela 2006, s.12; Europejskie obszary metropolitalne – konsekwencje społeczno-
-gospodarcze dla przyszłości Europy, opinia europejskiego Komitetu, Dziennik Urzędowy Unii 
europejskiej, Bruksela 2007, C 168/10.
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miast stanowią atrakcyjne sąsiedztwo dla zabudowy mieszkaniowej, co powoduje 
coraz silniejszą presję urbanistyczną. Z czasem na obszarach tych rozprzestrzenia się 
zabudowa wielkomiejska, co prowadzi do ich degradacji. Często proces ten prze-
biega w sposób niekontrolowany. Przykładem może być zabudowywanie otuliny 
Kampinoskiego Parku Narodowego. Presja urbanizacyjna w długiej perspektywie 
prowadzi do pogarszania się jakości życia i środowiska naturalnego. 

Kształtowanie przestrzeni miejskiej powinno odbywać się w harmonii ze śro-
dowiskiem przyrodniczym. Tereny otwarte pełnią ważną funkcję w kształtowa-
niu przestrzeni miejskiej dużych miast i ich otoczenia. Są miejscem aktywnego 
wypoczynku, wpływają na stan zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka, 
pełnią funkcję klimatotwórczą. intensywny proces rozlewania się obszaru m.st. 
Warszawy prowadzi do zaburzenia korytarzy ekologicznych w ramach pierście-
niowo-klinowego11 układu zielonych terenów otwartych w okolicach Warszawy.12 
Dalsze rozpraszanie się zabudowy na tereny podmiejskie może w długim okresie 
doprowadzić do zaniku funkcji ekologicznych i wytworzenia przestrzeni nieza-
pewniających dobrej jakości życia.

Rysunek 3. Zmiany liczby mieszkańców miast a atrakcyjność danego ośrod-
ka miejskiego

11 obecna struktura przestrzenna terenów przyrodniczych w strefie otaczającej Warszawę, w pro-
mieniu do 20–25 km od centrum, charakteryzuje się klinowym układem terenów przyrodniczych. Kliny 
te przenikają od peryferii ku centrum obszaru metropolitalnego. Natomiast rozchodzące się radialnie 
główne pasma osadnicze stanowią coraz szczelniejsze bariery dla powiązań ekologicznych pomiędzy 
poszczególnymi pasmami zieleni. Pierścieniowa, ciągła struktura terenów przyrodniczych występuje 
w odległości ponad 20–30 km od centrum Warszawy. Zatem układ terenów otwartych istniejący na 
obszarze metropolitalnym Warszawy można określić jako pierścieniowo-klinowy. (B. Degórska, Plano-
wanie terenów otwartych w nowej przestrzeni miejskiej (na przykładzie strefy podmiejskiej Warszawy) 
[w:] Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego, pod red. M. Ki-
stowski, Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią europejską, Gdańsk 2004, s. 143–144).

12 B. Degórska, Planowanie terenów otwartych w nowej przestrzeni miejskiej (…), op.cit., s.143–148.

Źrodło: Opracowanie własne.
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Spadek liczby ludności w miastach ma bezpośrednie konsekwencje dla obni-
żania atrakcyjności ośrodka miejskiego. ośrodki miejskie zaczynają tracić swoje 
dotychczasowe funkcje kulturalne, edukacyjne czy usługowe. Wyludnianie się 
miast powoduje opuszczanie i degradację instytucji publicznych, komercyjnych 
i budynków mieszkalnych. Powoduje to spadek wartości nieruchomości w wyniku 
wzmożonego pozbywania się opuszczonych lub nieatrakcyjnych budynków, co 
z kolei prowadzi do ubożenia mieszkańców i instytucji będących właścicielami nie-
ruchomości. Sytuacja ta może być jednak częściowo wykorzystywana jako czynnik 
rozwojowy, ponieważ tańsze nieruchomości mogą być atrakcyjne dla inwestorów.

obszarem wpływającym szczególnie negatywnie na atrakcyjność miast 
są tereny poprzemysłowe. jako tereny wielkopowierzchniowe rozbijają one 
tkankę miejską. W wyniku zaprzestania pełnienia dotychczasowej funkcji 
wymagają rewitalizacji – przygotowań pod nowe inwestycje lub zagospo-
darowania zgodnie z nową funkcją, co generuje duże koszty. Problemem 
jest też opuszczona zabudowa mieszkaniowa (pustostany), która zniechęca 
potencjalnych inwestorów i mieszkańców oraz wymaga ponownego za-
gospodarowania. Zaniedbane pustostany i opuszczone działki (często za-
grodzone) stanowią bariery dla zrównoważonego rozwoju przestrzennego 
miasta i rozdzielają jego poszczególne fragmenty. Zagrożona jest struktura 
miasta, ponieważ fragmenty przestrzeni wyłączone spod użytkowania (czę-
sto ponowne zagospodarowanie takich terenów ciągnie się latami) stanowią 
zdegradowany, odstraszający krajobraz i mało atrakcyjne sąsiedztwo. jakość 
architektury i przestrzeni publicznej jest postrzegana jako ważny element 
przy wyborach lokalizacyjnych. Dobrze zorganizowane środowisko miejskie 
polepsza jakość życia mieszkańców, działa korzystnie na dobrobyt społeczny, 
przez co dużo łatwiej jest przyciągnąć nowe inwestycje.13

Zjawiskiem wynikającym z wyludniania się centralnych części miast jest 
też wzrost podziałów społecznych. Na przeprowadzkę na obrzeża miast 
zazwyczaj decydują się osoby o wyższym dochodzie. Biedniejsi koncentrują 
się w wewnętrznych strefach lub na wielkich osiedlach mieszkaniowych. 
Postępuje dalsze rozwarstwienie klas społecznych i dezintegracja społeczna.14 
W wyniku ciągłego spadku atrakcyjności wyludniających się miast generowane 
są silne układy monocentryczne. W sytuacji odwrotnej, czyli w momencie, 
kiedy liczba mieszkańców się zwiększa, dany ośrodek ma większe wpły-
wy z podatków, jest atrakcyjny dla inwestorów ze względu na duży rynek 

13 M. Borsa, Polityka przestrzenna w gospodarce regionalnej i lokalnej [w:] Z. Strzelecki (red.), 
Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008, s.188.

14 ibidem, s.187.
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pracy i zbytu, a miasto się rozwija. W ten sposób miasta „zabierają” sobie 
nawzajem mieszkańców, co prowadzi do silnej polaryzacji. Silna polaryzacja 
jest zjawiskiem korzystnym dla zrównoważonego rozwoju kraju. Polaryza-
cji sprzyja ponowne zainteresowanie się obszarami centralnymi miast i ich 
rewitalizacja. W dłuższej perspektywie wyludnianie się centralnych części 
miast powoduje obniżenie cen gruntów i rent w centrach miast, co może 
zachęcić inwestorów do ponownego zainteresowania się tym obszarem. 
Proces obejmujący wkraczanie (inwazję) ludzi z wyższych klas społecznych 
(głównie klasy średniej) do dzielnic zamieszkanych przez ludzi z niższych 
klas (głównie klasy robotniczej) nazywany jest gentryfikacją.15 Gentryfikacja 
jest związana z procesem reurbanizacji, czyli powrotu ludności do obszarów 
centralnych miast. W Polsce gentryfikacja przejawia się na przykład w ada-
ptacji nieużywanych budynków poprzemysłowych na lokale mieszkaniowe, 
tzw. lofty. W porównaniu z krajami europy Zachodniej i północnej zjawisko 
to ma dość ograniczony zasięg.

Spadek liczby ludności miast powoduje zmniejszanie środków na inwesty-
cje. Wynika to przede wszystkim z obniżenia wpływów z podatków do kasy 
budżetu miasta. Spadek liczby mieszkańców miast ma również pośredni wpływ 
na zmniejszenie możliwości korzystania ze środków Ue. liczba ludności jest 
jedną z danych branych pod uwagę przy wyliczaniu algorytmu wykorzystywa-
nego do podziału środków pochodzących z funduszy unijnych. Niższa liczba 
ludności miast równa się niższemu przydziałowi środków.

Z perspektywy regionalnej na konsekwencję spadku liczby mieszkańców 
miast należy spojrzeć z perspektywy miasta jako głównego ośrodka rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionów. Rozpoznawalność i znaczenie miast stano-
wi o ich sile, a w konsekwencji o sile regionu. Prężnie rozwijające się miasta, 
o powiększającym się rynku zbytu stanowią zachętę dla lokalizacji inwestycji 
(szczególnie dużych inwestorów zagranicznych). Prężnie rozwijające się miasta 
to też rozbudowane funkcje edukacyjne, badawczo-naukowe, kulturalne, które 
są zapleczem dla budowania i rozwoju kapitału ludzkiego. 

Prognozy dotyczące liczby ludności miast wskazują na kontynuację procesu 
wyludniania się miast. Wyjątkiem mają być Warszawa, olsztyn i Kraków. Z wykre-
su (Rysunek 4) czytamy również, że wzrosty te będą mniejsze niż ubytki w innych 
miastach, co wskazuje na dalsze zmniejszanie się ogólnej liczby ludności miej-
skiej.  Główną przyczyną dalszego ubytku ludności miejskiej będzie w dalszym 

15 j. Grzeszczak, Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej 
i przegląd wyjaśnień, Polska Akademia Nauk, instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodaro-
wania im. Stanisława leszczyckiego, Monografie 11, Warszawa 2010, s.15.
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ciągu niski przyrost naturalny. Zgodnie z prognozami demograficznymi będziemy 
obserwować również starzenie się społeczeństwa. Proces ten może być mniej 
lub bardziej nasilony. Konsekwencje tej sytuacji będą szczególnie odczuwalne 
w miastach, gdzie tendencje starzenia się społeczeństwa są silniejsze niż na wsi. 

Rysunek 4. Prognoza liczby ludności miejskiej do roku 2035

Zakończenie

Koncepcje rozwoju przestrzennego wskazują, że wspieranie podtrzymania 
urbanizacyjnej różnorodności, czyli wspieranie policentrycznego układu sie-
ci miast o hierarchicznym charakterze, jest korzystne dla zrównoważonego 

Źródło: Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl, online, [dostęp: 19.04.2013 r.] (wykres 
zrobiony na podstawie danych pochodzących z artykułu pt.: Mniejsza Polska, Polityka 
nr 35 (2872), 29.08.2012) http://smarterpoland.pl/index.php/2012/10/polityka-jednego-
dziecka-w-polsce-a-problem-wyludniajacych-sie-miast

*Zielony kolor oznacza część, o jaką populacja danego miasta się powiększy, a czer-
wony – o jaką się zmniejszy. Pole jest proporcjonalne do ludności w tysiącach, a wysokość 
pudełka jest proporcjonalna do liczby ludności w danym mieście w 2010 r.
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i trwałego rozwoju. Polska obecnie posiada taki układ, co stanowi dobry 
punkt wyjścia do dalszych działań. Policentryczna sieć powiązań ośrodków 
miejskich powinna zapewnić dyfuzję procesów wzrostu na całe terytorium.16 
Mając na uwadze fakt, że proces wyludniania się miast będzie postępował, 
należy zastanowić się, jakie działania podjąć, aby wzmocnić jego pozytywne 
skutki i przeciwdziałać tym negatywnym. 

Wzmacnianie policentrycznego systemu miast może następować przez bliższe 
współdziałanie polityki przestrzennej, strukturalnej, środowiskowej i transporto-
wej.17 obszary funkcjonalne tworzone przez miasto i okoliczne obszary o cha-
rakterze wiejskim lub wiejsko-miejskim należy traktować całościowo. Właściwe 
planowanie przestrzenne może pomóc w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom 
procesu rozlewania się miast. jednak oddolny charakter tego procesu wskazuje, że 
będzie to raczej „leczenie ran niż zapobieganie ich powstawaniu.” Należy uznać 
nieuniknioność zjawiska powolnego wyludniania się i rozlewania się miast oraz 
mieć świadomość, że władze krajowe, regionalne i lokalne mogą mieć wpływ 
na siłę i kierunki tego zjawiska przez odpowiednią i mądrą politykę regionalną.
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Jerzy Adamski

kierunki optymalizacji funkcjonowania 
usług i infrastruktury kurczących się miast 

abstrakt 
artykuł przedstawia skrótowo problemy związane z rozwojem współczesnych miast, w których 

w wyniku procesów demograficznych czy też ekonomicznych oraz suburbanizacji nastąpiło znaczne 
zmniejszenie się liczby mieszkańców. Powstające opuszczone obszary zabudowy przemysłowej 
i mieszkaniowej degradują strukturę przestrzenną, ale także społeczną miasta, znacznie zmniej-
szając jego atrakcyjność. Pogarsza się znacznie efektywność funkcjonowania infrastruktury miej-
skiej i świadczenia usług. Doświadczenia miast Usa, Francji, Niemiec, Wielkiej brytanii zarówno 
w sferze zachodzących procesów kurczenia się miast, jak i kierunków przeciwdziałania negatywnym 
tendencjom, zwłaszcza w kontekście optymalizacji wykorzystania infrastruktury miejskiej, mogą 
stanowić inspirację dla władz lokalnych w Polsce i dla budowy krajowej polityki miejskiej.

Podejmując problem optymalizacji funkcjonowania infrastruktury i świadcze-
nia usług w miastach, w których procesy demograficzne czy też ekonomiczne 
prowadzą do szybkiego zmniejszania się liczby mieszkańców, niezbędne jest 
skrótowe omówienie wybranych zagadnień związanych z pojęciem „shrinking 
cities” – kurczących się miast. Pojęcie to zdaniem autora w sposób najbardziej 
trafny ujmuje procesy niekorzystnej transformacji miast o zróżnicowanych 
przyczynach, przebiegu i skutkach, w których zmniejszanie się populacji miesz-
kańców jest tylko jednym ze skutków tych procesów.

Dokonany w 7 Programie Ramowym Ue w ramach projektu badawczego 
„Shrink smart. Governance of Shrinkage in the european Context” (Rink i wsp. 
2009, s. 4–13) przegląd terminologii o zróżnicowanym zakresie pojęciowym, 
stosowanej w wybranych krajach Ue wyszczególnia np.: urban shrinkage, 
shrinking cities, urban decline, urban decay, depopulation, abandonment cities, 
demographic depression, de-urbanisation, depressed cities. 

Na potrzeby niniejszego opracowania, zwłaszcza w kontekście procesów 
rozwoju polskich miast, przyjęto, że „kurczące się miasta” to miasta o zmniej-

jerzy Adamski – instytut Rozwoju Miast w Krakowie.
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szającej się liczbie mieszkańców wskutek ruchu naturalnego ludności i/lub 
migracji (zwłaszcza migracji wiążącej się z procesami suburbanizacji) i/lub 
wpływu czynników ekonomicznych. Występuje przy tym znaczne zróżnico-
wanie stanu wyjściowego, przyczyn, tempa, trajektorii, skutków kurczenia się 
– każde miasto ma swoją historię.

Z punktu widzenia wyznaczania kierunków optymalizacji kosztów funk-
cjonowania usług i infrastruktury miejskiej niezwykle istotne są procesy sub-
urbanizacji czy też rozlewania się w sposób nieuporządkowany miast (urban 
sprawl). Genezą tych procesów w przypadku polskich miast nie są przyczyny 
ekonomiczne, lecz dotyczą one raczej zamożnych grup mieszkańców, co do-
datkowo osłabia bazę ekonomiczną tych miast.

 Warto zwrócić uwagę, że kurczenie się miast nie jest prostą odwrotnością 
procesów rozwoju. Występujące procesy degradacji substancji materialnej 
miasta, środowiska naturalnego, defragmentacji przestrzeni, wykluczenia spo-
łecznego, zmniejszenie bezpieczeństwa, radykalnego obniżenia atrakcyjności 
inwestycyjnej, utraty bazy ekonomicznej dla rozwoju powodują, że tworzy się 
swego rodzaju „zamknięta pętla”, a miasta te z reguły nie powracają do wyj-
ściowego stanu populacji.

Kurczenie się miast jest procesem globalnym, notowanym w historii 
od chwili powstania pierwszych ośrodków miejskich, wpisując się niejako 
w cykl życia miasta. Przy czym nie odnosimy się tutaj do takich przyczyn 
jak wojny, klęski naturalne, zarazy. Procesy kurczenia się miast nie dotyczą 
tylko krajów uboższych. W okresie 1960–1990 prawie 1/6 dużych miast na 
świecie (o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys.) była dotknięta tego 
typu procesem, prawie 70% z nich w krajach uprzemysłowionych. (oswalt 
i wsp. 2005, s. 21). Prawie połowa kurczących się miast lokuje się w najbo-
gatszych krajach świata grupy G7 (oswalt i wsp. 2006, s. 26). Szczególnie 
drastyczny spadek populacji dotknął industrialnych miast Stanów Zjedno-
czonych, głównie w wyniku procesów dezindustrializacji i migracji ludności 
do suburbiów, np. w okresie 1970–2010 liczba ludności Detroit zmniejszyła 
się z 1,5 mln w 1970 r. do zaledwie 714 tys. w  2010 r. (do mniej niż 50% 
stanu wyjściowego), przy czym miasto znalazło się na czele listy Forbesa 
najuboższych miast USA w 2013 r. Prawie 1/3 mieszkańców Detroit posia-
dała w 2007 r. dochody poniżej poziomu ubóstwa, podobnie jak w mieście 
Cleveland prawie 30% (Mallach, 2010, s. 8). inne przykłady drastycznego 
spadku liczby mieszkańców to: Saint louis 622 tys. w 1970 r. – 319 tys. 
mieszkańców w 2010 r., Cleveland (centrum badań kosmicznych) 750 tys. 
w 1970 r. – 397 tys. w 2010 r. Cechą szczególną procesów zachodzących 
w USA jest jednak często towarzyszący wzrost liczby ludności w otoczeniu 
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kurczących się miast, np. 3 hrabstwa w otoczeniu Detroit liczyły w 1960 r. 
niecałe 2 mln mieszkańców, a w roku 2010 ponad 3 mln (oswalt i wsp. 2005, 
s. 229). Procesy kurczenia się miast zachodzą także w Polsce. Syntetyczny 
obraz tych trendów można znaleźć np. w publikacjach (Węcławowicz i wsp. 
2010, s. 24–41; Zborowski 2009, s. 16–60). 

Przytoczenie tych danych jest niezbędne dla odniesienia się do przyczyn, 
skutków i skali procesów zachodzących w okresie transformacji w polskich 
miastach, i spodziewanych w przyszłości, bowiem procesy dezindustrializacji 
towarzyszące przemianom w krajach europy Centralnej i Wschodniej stanowią 
jeden z głównych czynników kurczenia się miast. Działania, wprawdzie nie 
zawsze skuteczne, podejmowane przez postindustrialne miasta w USA, mające 
na celu przywrócenie witalności miast, rewitalizację centrów miast stwarzającą 
impuls do dalszego rozwoju i odtworzenie potencjału, mogą stanowić inspirację 
dla naszych miast (Vey, 2007, s.44–68). 

Dostrzegany brak realnych możliwości powrotu do okresu świetności 
miast i konieczność akceptacji zmniejszenia rozmiarów miasta w wymiarze 
demograficznym, ekonomicznym, przestrzennym stworzył podstawy sformu-
łowania idei „righ-sizing”, korekty i dopasowania zasobów nieruchomości 
i infrastruktury do zmniejszonej populacji mieszkańców (Rybczyński 1999, 
s. 30–44, Ryan 2012, s. 1–32). W wielu przypadkach (w miastach USA, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Francji) skutkowało to masowymi wyburzeniami zbędnej 
substancji mieszkaniowej, mającymi na celu także ograniczenie spadku cen 
na rynku nieruchomości. Działania te były wspierane z funduszy publicznych. 
„W Niemczech zaczęto przeprowadzać wyburzenia części bloków na terenie 
wielkich osiedli, w  latach 2002–2006 wyburzono ponad 150 000 mieszkań 
w całej wschodniej części Niemiec. Program wyburzeń został wznowiony 
w Wielkiej Brytanii w latach 90., liczba przeprowadzonych wyburzeń wzrosła 
od 4 000 mieszkań komunalnych w 1991/1992 r. do 7 700 w 1996 r. Wybu-
rzenia przeprowadzono również na początku XXi w. np. w Newcastle, m.in. 
w  ramach realizowanej strategii Green Paper, do wyburzenia przeznaczono 
6 600 budynków w  wyznaczonych budynkach komunalnych” (Adamski 
i wsp. s.17–18).

Podobne procesy kurczenia się miast zachodziły i zachodzą nadal w kra-
jach europy Środkowej i Wschodniej podlegających transformacji ustrojowej 
(Gerőhazi 2011, s. 95–126). istotną przyczyną była w tym przypadku dezindu-
strializacja i inne czynniki ekonomiczne oraz procesy suburbanizacji, chociaż 
nie bez znaczenia w przypadku niektórych miast polskich były niekorzystne 
trendy demograficzne. Prognozowane zmniejszenie się ogólnej liczby ludności 
niektórych krajów, w tym także Polski, będzie czynnikiem istotnie wpływa-
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jącym na procesy kurczenia się miast. Prognozowany spadek liczby ludności 
w polskich miastach z 23,3 mln w 2007 do 21,2 mln w 2035 r. dotyczyć będzie 
wszystkich województw z wyjątkiem mazowieckiego. 

Silny wpływ na realne procesy kurczenia się polskich miast posiada czaso-
wa lub stała emigracja. Na ponad 2 miliony emigrantów z Polski prawie 2/3 
to mieszkańcy miast, przy czym 83% z nich to osoby w wieku produkcyjnym. 
Skutkiem tego jest realna, nieuwzględniana w statystyce ludności miast depo-
pulacja i pogorszenie ich kondycji ekonomicznej.

Podejmując problem optymalizacji infrastruktury i usług miejskich, należy 
także wziąć pod uwagę problem modyfikacji form i dostępu do tych usług dla 
ludzi starszych. 

W porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi czy USA w Polsce nie 
występuje duża liczba niezamieszkanych zasobów, głównie wskutek deficytu 
mieszkań, a zatem programy wyburzeń substancji mieszkaniowej w dużej skali 
są nieprzydatne w polskich warunkach. 

Słabo rozpoznanym problemem wiążącym się z dopasowaniem infrastruktury 
i usług miejskich do spadku populacji jest wewnątrzmiejskie zróżnicowanie 
stanu, tempa, trajektorii i skutków kurczenia się miasta. jak wynika z badań 
m.in. A. Zborowskiego, następuje z reguły szybsza depopulacja śródmieść 
czy dzielnic centralnych (np. 50% spadek liczby mieszkańców centrum łodzi 
w latach 1960–2001) oraz migracja aktywnych mieszkańców do suburbiów lub 
nowych osiedli mieszkaniowych. Zachodzą także poważne zmiany struktury 
demograficznej dzielnic i osiedli (Zborowski i wsp. 2009, s. 16–60), co wy-
maga stworzenia modelu elastycznego dopasowania usług do zmieniających 
się w cyklu demograficznym potrzeb mieszkańców. Badania 19 osiedli miesz-
kaniowych Krakowa prowadzone przez instytut Rozwoju Miast wskazują na 
znaczne zróżnicowanie demograficzne i społeczno-ekonomiczne tych osiedli 
(Adamski i wsp. 2010, s. 35–37).

Głównymi skutkami kurczenia się miast są m.in. (Czarnecki 2011, s. 17):
 • Utrata kapitału ludzkiego, zmniejszanie gęstości zaludnienia.
 • Zmniejszenie potencjału i atrakcyjności miasta, utrata znaczenia dzielnic 

śródmiejskich. 
 • ograniczenie wymiaru rynku pracy, regres rynku konsumpcyjnego, ogra-

niczenie bazy ekonomicznej miasta, destabilizacja społeczna i ekono-
miczna.

 • Kurczenie rynku nieruchomości, spadek wartości nieruchomości, wzrost 
liczby pustostanów, degradacja terenów i obiektów nieużywanych, defrag-
mentacja („perforacja”) struktur przestrzennych, segregacja przestrzenna, 
wzrost liczby miejsc nie
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 • osłabienie podstaw funkcjonowania zarówno usług komercyjnych, jak 
i infrastruktury społecznej oraz obiektów publicznych, w konsekwencji 
konieczność ograniczenia ich sieci, zwiększenie kosztów dostępu dla 
mieszkańców, zmniejszenie efektywności wykorzystania istniejącej in-
frastruktury społecznej, technicznej oraz transportowej.

Dokonując próby określenia kierunków optymalizacji funkcjonowania infra-
struktury i usług miejskich, trzeba uwzględnić kilka kluczowych problemów, 
takich jak np.:

 • Wielowymiarowość problemów infrastruktury miejskiej i usług świad-
czonych na jej bazie z punktu widzenia typu, funkcji, produktu, cech 
rynku usług, regulacji na tym rynku, cech inwestycji i obiektów infra-
strukturalnych, modularności, własności, operatora, relacji z odbiorcami 
i użytkownikami, relacji z samorządem lokalnym). 

 • Relacji infrastruktury miejskiej i usług do zadań własnych gminy (zaspo-
kajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty gminnej) – gminy jako właściciela 
i operatora infrastruktury miejskiej i dostarczyciela usług świadczonych na 
jej bazie – problem mienia komunalnego, różnorodnych form prawnych, 
organizacyjnych i własnościowych podmiotów świadczących usługi ko-
munalne oraz przekształcenia własnościowe zachodzące w tym sektorze. 

 • Różnorodność użytkowników. Użytkownicy infrastruktury, odbiorcy 
usług to nie tylko stale zamieszkujący, zarejestrowani mieszkańcy, ale 
również niezarejestrowani, dojeżdżający do pracy, turyści, podróżujący 
służbowo itp.

 • Świadomość, że optymalizacja kosztów świadczenia/dostarczania usług 
oraz funkcjonowania infrastruktury nie oznacza automatycznej redukcji 
skali, zakresu, form w miarę zmniejszania się liczby stałych mieszkańców, 
bowiem istnieją funkcje realizowane dla pozostałych „użytkowników mia-
sta” czy też jego otoczenia, np. drogi, mosty, bezpieczeństwo publiczne, 
transport publiczny). 

 • ograniczenia w postaci stanu wyjściowego infrastruktury miejskiej i jako-
ści usług w polskich miastach (zapóźnienia rozwojowe w wielu obszarach, 
luka infrastrukturalna), które będą czynnikiem pogarszającym możliwości 
racjonalizacji/optymalizacji w trudnych warunkach finansowych miasta, 
w którym redukowana jest jego baza społeczno-ekonomiczna.

jak szeroki jest zakres potrzeb, które powinna zaspokajać gmina, świadcząc 
usługi oraz utrzymując odpowiednią infrastrukturę, świadczy zakres ustawowo 
wskazywanych zadań własnych gmin. Zadania te obejmują m.in. sprawy:

 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
lokalnego transportu zbiorowego,



142

 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

 • zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opie-

kuńczych, gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji 

kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych,
 • targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony prze-

ciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych.
Należy pamiętać także o usługach realizowanych przez inne podmioty, pry-

watne czy też publiczne (usługi telekomunikacyjne, szkolnictwa wyższego itp.).
infrastruktura miejska decydująca o funkcjonowaniu organizmu miejskiego 

i pozwalająca na świadczenie usług to np. infrastruktura społeczna, obejmu-
jąca obiekty, urządzenia i instytucje świadczące usługi w zakresie kształcenia 
i wychowania, nauki, ochrony zdrowia, rekreacji, kultury i pomocy społecznej 
oraz infrastruktura techniczno-ekonomiczna, obejmująca obiekty transportu 
i łączności, zaopatrzenia w wodę i energię, a także urządzenia służące kształ-
towaniu i ochronie środowiska naturalnego (Witkowski 2007, s. 205). 

W zagadnieniu optymalizacji istotne są takie cechy inwestycji i obiektów 
infrastrukturalnych oraz rynku usług jak np.: wysoka kapitałochłonność, długi 
okres realizacji i użytkowania, wysokie nakłady progowe, duży udział kosztów 
stałych, immobilność przestrzenna, korzyści skali, nierównomierność i zmien-
ność czasowa i przestrzenna popytu, ograniczona suwerenność konsumenta, 
ograniczone możliwości konkurencji, wysokie bariery wejścia i wyjścia z rynku, 
istotna rola państwa w regulacjach rynku.

Dla wskazania kierunków poprawy efektywności funkcjonowania infrastruk-
tury i świadczenia usług, do których zapewniania zobowiązane są samorządy 
lokalne, niezbędne jest zawężenie przedmiotu zaleceń do optymalizacji nie 
z punktu widzenia instytucji, jednostek, przedsiębiorstw eksploatujących infra-
strukturę czy świadczących usługi, ale z punktu widzenia zarządzania rozwojem 
miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców.

Wykazane w niniejszym opracowaniu duże zróżnicowanie typów, form, 
własności, funkcji infrastruktury miejskiej oraz usług świadczonych z jej wyko-
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rzystaniem uniemożliwia wskazanie jednolitych, standardowych metod i instru-
mentów optymalizacji kosztów czy też poprawy efektywności funkcjonowania 
infrastruktury.

istniejąca luka infrastrukturalna oraz potrzeby modernizacji, a nie tylko 
optymalizacji funkcjonowania starej, przestarzałej technologicznie infrastruktury 
stwarzać będą istotną barierę poprawy efektywności wykorzystania infrastruk-
tury, zwłaszcza w przypadku kurczących się miast.

optymalizacja funkcjonowania infrastruktury miejskiej w przypadku kur-
czących się miast powinna być składową szerszego procesu ich transforma-
cji/rewitalizacji/odnowy wspomaganego ze środków publicznych – niestety 
ograniczonych. Powinniśmy jednak zastanowić się, czy warto przeznaczać 
je na te cele w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zahamować procesów 
depopulacji miasta?

optymalizacja powinna się rozpoczynać już na etapie projektowania i re-
alizacji infrastruktury miejskiej, a nie dopiero na etapie eksploatacji. istotne 
jest podejmowanie przedsięwzięć w tej sferze o skali odpowiedniej do potrzeb 
aktualnych i prognozowanych oraz przedsięwzięć umożliwiających modularną 
rozbudowę. 

Z punktu widzenia optymalizacji/racjonalizacji można wydzielić infrastrukturę 
i usługi, które mogą w miarę elastycznie dostosowywać się do zmniejszające-
go się popytu oraz infrastrukturę i usługi, które z uwagi na typ, funkcje, duże 
koszty stałe utrzymania infrastruktury oraz niewielką elastyczność potencjału 
trudno dostosować do zmniejszającego się popytu bez istotnego pogorszenia 
efektywności ekonomicznej.

W obu przypadkach warto rozważyć możliwość prywatyzacji – w przypadku 
pierwszego typu usług podmioty prywatne mogą zapewnić lepsze, elastycz-
niejsze dopasowanie potencjału do zmniejszającego się popytu – w przypadku 
drugiej grupy usług procesy prywatyzacji, a następnie konsolidacji danego 
sektora usług w skali aglomeracji czy regionu mogą zapewnić redukcję kosz-
tów stałych i poprawę efektywności oraz wprowadzenie nowych, bardziej 
efektywnych technologii.

Sposobem na optymalizację wykorzystania istniejącej infrastruktury są także: 
zmiana funkcji, przeznaczenia, współdzielenie funkcji obiektów infrastruktury 
miejskiej. 

Kluczową sprawą jest jednak pozyskanie nowych klientów/odbiorców usług, 
którzy zechcą partycypować w kosztach eksploatacji infrastruktury i świadczenia 
usług lub też staną się komercyjnymi klientami. jak to zrobić? Pierwszą grupą, 
którą powinniśmy wziąć pod uwagę, są mieszkańcy otaczających nasze miasto 
gmin. Część z nich była już naszymi mieszkańcami. Dotarcie do nich z ofertą 
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placówek edukacyjnych, kulturalnych, bibliotek, obiektów sportowych, ułatwienie 
dostępu przy założeniu pewnej ekonomizacji korzystania z tych obiektów (np. 
częściowa lub minimalna odpłatność) może poprawić efektywność wykorzystania 
obiektów miejskich. Działaniem, które może przyciągnąć tego typu grupę, jest 
uatrakcyjnienie dzielnic śródmiejskich w wyniku rewitalizacji. 

Kolejnym kierunkiem działań są różnorodne formy współpracy z gminami 
sąsiednimi w sferze usług komunalnych i wykorzystania istniejącej lub budowy 
nowej infrastruktury (wspólna rozbudowa i modernizacja). W tym przypadku 
niezbędne jest jednak lepsze oprzyrządowanie w sferze regulacji ułatwiające 
współpracę gmin w zakresie eksploatacji infrastruktury oraz realizację wspól-
nych przedsięwzięć modernizacji i rozbudowy z funduszy Ue. Dyskusyjnym, ale 
realnie stosowanym na świecie postępowaniem jest włączanie gmin otaczających 
w granice administracyjne miast. jest to działanie trudne do przeprowadzenia 
w Polsce (chociaż można znaleźć także przykłady polskich miast), ale stoso-
wane w takich krajach jak np. USA, Niemcy, Wielka Brytania. 

Analiza doświadczeń kurczących się miast w USA wskazuje, że nawet tego 
typu miasta posiadają potencjał, który przy odpowiedniej stymulacji pozwala 
na rozwój. Przywoływany już w opracowaniu, chyba zbyt optymistyczny, raport 
„Restoring Prosperity: The State Role in Revitalizing America’s older industrial 
Cities” (Vey 2007) wskazuje na ważną rolę państwa bazującego na założeniach 
specjalnej polityki miejskiej w zakresie rewitalizacji dawnych miast przemy-
słowych USA jako inicjatora, regulatora i aktora w tym procesie. Szczególnie 
polecanym działaniem jest rewitalizacja w szerokim rozumieniu dzielnic śród-
miejskich, która może stanowić impuls do ożywienia miasta.

Wyniki projektu Shrink Smart FP7 wskazują na bardzo wąski zestaw instru-
mentów optymalizacji funkcjonowania infrastruktury miejskiej poza typowymi 
działaniami w sferze rewitalizacji miasta, jak np. ograniczenia funkcjonowania 
transportu publicznego.

W wielu publikacjach podkreśla się rolę nowego podejścia w urbanistyce 
uwzględniającego potrzebę planowania procesów kurczenia się miast w miejsce 
planowania dla rozwoju. Mniej optymistyczne podejście zakłada, że tego typu 
miasta nigdy nie odzyskają dawnej skali, struktury urbanistycznej i kształtu prze-
strzeni miejskiej czy krajobrazu, ale pozostaną czymś w rodzaju „patchworku”, 
w którym występują obszary rozwoju, obszary degradacji oraz obszary łączące 
„patchwork urbanism” (Ryan 2011, s.10). oznaczałoby to, że optymalizacja 
funkcjonowania infrastruktury miejskiej i usług w ramach tak zmodyfikowanej 
struktury byłaby znacznie utrudniona, bowiem idee i inicjatywy tworzenia stref 
zieleni „re-greening” , „gardening collectives” w  miejsce zurbanizowanych 
obszarów nie poprawią efektywności wykorzystania infrastruktury.
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Bardziej radykalne sugestie wskazują na celowość sprzedaży prywatnym 
inwestorom spójnych obszarów wewnątrz miast (nawet w centrach miast), na 
których powstaną samodzielne, wyodrębnione enklawy rozwoju. ograniczenia 
wielkości środków publicznych możliwych do wydatkowania na wspieranie 
procesów rewitalizacji wskazują, że proponowany kierunek uwzględniający 
zaangażowanie wyłącznie środków prywatnych staje się coraz bardziej realny. 
Analiza projektów rewitalizacyjnych w polskich miastach wskazuje, że i w na-
szym kraju dostrzegalne są procesy transformacji przestrzeni miast, w których 
z zamkniętymi osiedlami lub nowoczesnymi obiektami handlowymi czy biu-
rowymi sąsiadują zdegradowane obszary zabudowy poprzemysłowej czy też 
zaniedbane osiedla komunalne.

Należy jednak dostrzec pozytywny aspekt funkcjonowania tego typu struktur, 
po pierwsze, jako uporządkowanych obszarów miasta o dobrej infrastrukturze, 
często utrzymywanej przez prywatnego właściciela, a ponadto jako obszarów 
dostarczających miejsc pracy i dochodów do budżetu miasta. Strefy takie mogą 
stać się zaczynem i impulsem do dalszego rozwoju.
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Ewa Kipta

Rewitalizacja kurczących się miast,  
czyli: jak w Polsce realizować hasło  

don’t move, improve1

abstrakt
artykuł omawia przestrzenno-społeczne aspekty depopulacji dużych miast. Ukazuje rewitaliza-

cję jako metodę ożywiania miejsc zaniedbanych, narażonych na skumulowane skutki niepożądanych 
efektów rozwoju ilościowego, przedstawiając lubelski Program Inicjatyw Lokalnych jako przykład 
wykorzystywania kapitału społecznego dla poprawy warunków życia w dzielnicach zmarginali-
zowanych. Na tej podstawie wnioskuje o niedostatecznym uwzględnianiu potrzeb społecznych 
i potencjału endogennego jako jednej z przyczyn migracji. Wskazuje na  kryzys demograficzny 
i ekonomiczny jako przesłankę do zmian w założeniach strategicznych rozwoju miast, wskazując 
ich rozwój jakościowy jako szansę rozwoju cywilizacyjnego. Definiuje główne narzędzia rozwoju 
jakościowego obejmujące: definiowanie dóbr wspólnych, narzędzia korygowania mechanizmów 
rynkowych stosownie do potrzeb, bazę danych dla zintegrowanego zarządzania na każdym po-
ziomie decyzyjnym i system planowania przestrzennego jako jedno z podstawowych narzędzi 
zintegrowanego zarządzania przestrzenią w policentrycznym systemie zarządzania.

obserwacja zmian w polskich miastach pozwala stwierdzić, że termin „kur-
czenie miast” nie odnosi się do zmniejszania ich powierzchni – przeciwnie, 
pomimo dość rozległych granic administracyjnych trwa ekspansja zabudowy na 
tereny niezabudowane w ich granicach i na tereny okolicznych gmin. W efekcie 
duże miasta tracą wewnętrzną spójność przestrzenną, ulegają „rozwodnieniu” 
i stają się coraz bardziej zależne od sprawności obsługi komunikacyjnej i innych 
sieci infrastruktury. Stąd rosnące potrzeby rozbudowy układu drogowego i in-
frastruktury i wyższe koszty obsługi coraz rozleglejszych terenów urbanizowa-

ewa Kipta – prezes stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”.
1 Hasło don’t move, improve, które można przetłumaczyć na język polski jako: „nie wyprowadzaj 

się, popraw [swoje miejsce życia]” zastosowano przy rewitalizacji Bronxu, jednej z najbardziej 
niebezpiecznych dzielnic Nowego jorku.



148

nych. jeśli dodać do tego spadek wpływów budżetów miast wywołany migracją 
mieszkańców, uzyskujemy efekt osłabienia efektywności ekonomicznej miast. 
Wsparcie dla inwestycji infrastrukturalnych w niewielkim stopniu rekompensuje 
to osłabienie, bo nie dotyczy kosztów operacyjnych, pozostających z reguły 
ciemną liczbą w analizach ekonomii miast.

Można się pocieszać trudno mierzalnym domysłem, że mieszkańcy miast 
są coraz zamożniejsi i bardziej aktywni, a więc potrzebują więcej miejsca. Nie 
wiadomo jednak, na ile ta rosnąca aktywność jest produktywna, a ile z niej 
pochłania samo przemierzanie tej powiększającej się przestrzeni. Niepokojącym 
objawem jest „mikroperforacja” przestrzeni miejskich: puste lokale, niezago-
spodarowane lub zaniedbane i opuszczone nieruchomości. ich właściciele 
tracą dochody w miarę utraty najemców, co zmusza ich do obniżania kosztów 
i standardów utrzymania. Tracą zdolność do inwestowania w zachowanie 
walorów użytkowych budynków i ich otoczenia. W efekcie maleje wartość 
nieruchomości nie tylko tych zaniedbanych, ale i z nimi sąsiadujących. 

Tego typu zjawiska zachodzą w obszarach długotrwale zaniedbanych, które 
utraciły dostępność do żywotnych części miast, np. na skutek barier komu-
nikacyjnych (jak Śródka w Poznaniu) lub były w latach PRl traktowane jako 
relikt niechcianej historii (jak Żyrardów, Nikiszowiec w Katowicach czy więk-
szość „burżuazyjnej” zabudowy śródmiejskiej w niemal wszystkich miastach). 
W przypadku zabudowy o walorach historycznych dodatkowym „utrudnieniem” 
w opinii właścicieli są wymogi konserwatorskie zwiększające koszty renowacji 
bez należytej kompensacji. Problem pojawia się też tam, gdzie sztywna forma 
zabudowy ogranicza inne niż pierwotne, dezaktualizujące się formy użytko-
wania. Dotyczy to obiektów poprzemysłowych, ale także osiedli wielkopłyto-
wych – choć tu wciąż jeszcze trwa napływ nowych mieszkańców w miejsce 
ustępujących. osiedla mieszkaniowe, ale i wiele prywatnych kamienic w tra-
dycyjnej zabudowie stoją przed dodatkową trudnością: są własnością wielu 
podmiotów, dla których podjęcie jednomyślnej decyzji o poprawie zarządzania 
nieruchomością (w tym renowacji) jest niemal niewykonalne. Niepokojące są 
też sygnały świadczące o rozmyślnym pozbywaniu się najemców i doprowa-
dzaniu budynków do stanu katastrofy budowlanej dla pozyskania „wolnych” 
budynków lub działek w dobrych lokalizacjach, w celu korzystnej ich sprzedaży. 
Długotrwałość takich transakcji wpływa negatywnie na sąsiedztwo. 

Kumulacja tych zjawisk rzutuje na funkcjonowanie całych kompleksów za-
budowy i sprawia, że powszechne mechanizmy rozwojowe w tych obszarach 
nie są w stanie samoczynnie zlikwidować procesów degradacji, ale wręcz mogą 
je pogłębiać, motywując do przeniesienia w lepsze lokalizacje zachowanych 
jeszcze form aktywności. Bez ingerencji publicznej korygującej takie działanie 
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mechanizmów rynkowych proces degradacji się pogłębia i rozszerza na sąsia-
dujące obszary2.

Rewitalizacja jest metodą ożywiania zdegradowanych zespołów miejskich, 
dotkniętych skumulowanymi problemami społecznymi i gospodarczymi, których 
efektem jest techniczne zużycie zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 
degradacja środowiska. Polega głównie na odbudowywaniu samodzielności 
społeczności lokalnej i zdolności do poprawy (odnowy) swego otoczenia, re-
dukując jej zależność od pomocy społecznej. Zbyt często jest ona pojmowana 
jako renowacja zabudowy czy poprawa przestrzeni publicznych, gdy tymczasem 
jest to jedynie część działań niezbędnych do uzdrowienia tych „chorych” części 
miasta. jest to raczej forma „leczenia objawowego”,  skuteczna w miejscach 
o wciąż żywym, choć okresowo hamowanym potencjale rozwoju – na przykład 
w miastach, które po reaktywacji powiatów odżyły, odzyskując swoją rację 
bytu. W większych ośrodkach miejskich, gdzie oferta rozwojowa jest większa 
i skupia się na nowych terenach inwestycyjnych, takie metody mają ograni-
czoną skuteczność. Tu potrzebne są działania adresowane do przyczyn, a nie 
objawów degradacji.

W wielu miastach podejmowano je w pierwszej dekadzie transformacji. Przy-
toczę tu najlepiej znany mi przykład rewitalizacji Starych Bronowic i Kośminka 
w lublinie, dzielnic mieszkalno-przemysłowych, które powstały w XiX wieku 
wraz z linią kolejową. Skala parcelacji i zabudowy miała charakter małomia-
steczkowy, co wynikało z zamożności jej właścicieli/mieszkańców – pracow-
ników działających tu zakładów pracy. Miejscowy park, skwery i łaźnia oraz 
dostęp do rzeki zapewniały standard „higieniczny” dzielnicy. Po wojnie obie 
dzielnice potraktowano jako „przeżytek kapitalizmu”, dopuszczając do dalszego 
użytkowania, bez prawa do utrwalania istniejącej zabudowy, w oczekiwaniu na 
dogodne warunki do realizacji „nowoczesnych” wizji. Plany zagospodarowania 
przestrzennego zakładały całkowitą przebudowę, ale wobec znacznej liczby 
mieszkańców odsuwano z dekady na dekadę ich realizację. To spowodowało 
odpływ aktywniejszych mieszkańców, z jednoczesnym napływem nowych, liczą-
cych na szansę uzyskania nowego mieszkania w wyniku wyburzeń. W efekcie 
na progu lat 90. stan obu dzielnic był beznadziejny: zabudowa pozbawiona 
remontów od dziesięcioleci była w stanie krytycznym, ponad połowa nierucho-
mości pozbawiona była wodociągów i kanalizacji, mieszkańcy czerpali wodę 

2 Podobne procesy degradacji śródmieść (down-town) w miastach USA i towarzysząca im 
fala protestów były impulsem do zainicjowania działań rewitalizacyjnych pod koniec lat 60. 
XX wieku (Baltimore, Newark), powstania Community Development Corporations i innych 
form instytucjonalnego korygowania mechanizmów rynkowych (w tym mixed income housing), 
z użyciem metod partycypacji przydatnych dla  redukowania marginalizacji lokalnych społeczności.
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ze „zdrojów” ulicznych, a nieczystości wylewali do kanalizacji deszczowej 
lub bezpośrednio do rzeki, tereny nadrzeczne w dużej części pełniły funkcję 
wysypisk śmieci. Sytuacja materialna mieszkańców uległa pogorszeniu wraz 
z zamknięciem sąsiednich zakładów pracy. Gdyby spełniono obietnicę mieszkań 
zastępczych, urealnione koszty nowych mieszkań byłyby znacznie powyżej 
możliwości finansowych mieszkańców. Najmniej realne okazało się jednak 
zrealizowanie planów wymiany zabudowy: wykupu prywatnych gruntów, za-
oferowania dwóch tysięcy lokali dla wysiedlanych mieszkańców, wyburzenia 
większości zabudowy, pełnego uzbrojenia terenów i budowy nowych domów 
(z liczbą mieszkań większą o ok. 5% od istniejącego zasobu). jedynym sposo-
bem na rozwiązanie tego splotu niemożności było uruchomienie poprawy stanu 
istniejącej zabudowy przez jej użytkowników (z wykorzystaniem podatkowej 
ulgi remontowej). 

W grudniu 1991 roku podjęto decyzję o zmianie planów zagospodaro-
wania przestrzennego obu dzielnic. Celem było anulowanie obowiązujące-
go wcześniej zakazu remontów i umożliwienie stopniowej poprawy stanu 
zabudowy. W dzielnicach, gdzie niemal wszystkie budynki mieszkalne były 
własnością prywatną osób tam mieszkających, oznaczało to oczywistą ko-
nieczność planowania z udziałem mieszkańców. Główną intencją wstępnego 
etapu projektowania było stworzenie sytuacji, w której wszyscy mieszkańcy 
poczuli się zaproszeni do udziału w procesie planowania – w granicach 
swoich możliwości. Rozmowy z mieszkańcami, badanie ich możliwości in-
westowania oraz wspólne spotkania z reprezentantami każdej z ulic służyły 
utwierdzeniu mieszkańców w przekonaniu, że to oni są gospodarzami terenu 
i od nich zależeć będzie jego przyszłość. W ciągu roku udało się wspólnie 
zdefiniować ustalenia, ale trudniejsze okazało się przekonanie specjalistów 
i decydentów, że plany zachowujące dotychczasowy układ urbanistyczny 
i znakomitą większość zabudowy są zasadne. Największe opory budziły zapisy 
przywracające pierwotną wielofunkcyjność, w tym dopuszczenie nieuciążliwej 
działalności gospodarczej jako towarzyszącej funkcji mieszkalnej. A to z kolei 
było warunkiem koniecznym dla budowania lokalnej zamożności i zdolności 
do inwestowania. 

Proces planowania partycypacyjnego był jednocześnie okresem nauki 
dla wszystkich uczestników. Mieszkańcy poznawali historię swojej dzielni-
cy, uczyli się dbałości o jakość środowiska i znaczenia planów. My z kolei 
uczyliśmy się ustalać zasady zabudowy tak, by były one dostosowane do 
lokalnych możliwości. Kwestia zagwarantowania inwestycji publicznych 
(uzupełnienia infrastruktury) umożliwiających inwestycje prywatne wynikła 
jako warunek realizacji planów. Dlatego w ślad za uchwaleniem planów 
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zapadły uchwały o wspieraniu ich realizacji, które umożliwiły powołanie 
Program inicjatyw lokalnych3 i koordynację działań struktur Urzędu Miasta 
na poziomie poddecyzyjnym. Uruchomiono uzupełnianie sieci uzbrojenia 
w kolejności wynikającej z determinacji (a więc i z potrzeb) mieszkańców. 
oni przygotowywali dokumentację wraz  z kosztorysem, mając na uwadze 
swoje potrzeby i możliwości finansowe. Potem, poprzez upoważnionych 
reprezentantów, uzgadniali z miastem zasady współfinansowania na pod-
stawie umów cywilnoprawnych. osobami inicjującymi te inwestycje byli 
z reguły ci sami ludzie, którzy reprezentowali mieszkańców ulic w procesie 
planowania. 

Zespół koordynujący informował też o źródłach wsparcia przedsiębiorczości 
i służył poradami dotyczącymi prywatnych inwestycji. Taka pomoc był potrzeb-
na jedynie w początkowej fazie programu. Później mieszkańcy przekazywali 
między sobą informacje zdobyte własnym doświadczeniem. W ramach współ-
pracy z mieszkańcami udało się trwale oczyścić tereny nadrzeczne (roboty 
publiczne z udziałem lokalnych bezrobotnych) i zrealizować ścieżkę rowerową, 
inicjującą najważniejszą obecnie drogę rowerową w mieście i przyszły Park 
Nadrzeczny.

efekty współpracy z mieszkańcami przerosły oczekiwania optymistów. Na 
obszarze obu dzielnic o łącznej powierzchni 114 ha, zamieszkiwanych przez 
blisko 8 tys. osób, do 1998 roku uzbrojenie terenu uzupełniono z 50 do 90% 
terenów, poprawa zabudowy mieszkalnej objęła 75% nieruchomości, powstało 
ponad 100 nowych firm, a ostrożnie szacowana wartość wszystkich inwestycji 
wyniosła 7,9 mln zł (wg wartości w 1998 roku), przy czym wartość inwestycji 
prywatnych wyniosła co najmniej 77,2% tej kwoty. W tak krótkim czasie poziom 
życia w obu dzielnicach zbliżył się wyraźnie do „stanów średnich”, a proces 
poprawy nadal trwa, mimo zaniku wsparcia po wyborach w 1998 roku. 

Ten przykład wykazuje, jak wiele można osiągnąć przez stworzenie wa-
runków rozwoju opartego na społecznym (bo przecież nie finansowym) ka-
pitale lokalnej społeczności, przy bardzo skromnym wsparciu publicznym. 
Niewątpliwie wpływ na te efekty miał fakt, że skala zabudowy obu dzielnic 
była niewielka. W nielicznej zabudowie czynszowej nie udało się osiągnąć 
tak znaczącej poprawy, gdyż dostępne zachęty były zbyt słabe dla zamierzeń 
wymagających znacznie większego zaangażowania. 

3 lubelski Program inicjatyw lokalnych został w 1996 nagrodzony Best Practice Award za 
poprawę warunków życia na konferencji UNCHS HABiTAT ii w istambule. Był realizowany przy 
wsparciu doradczym zespołu  pod kierunkiem dr Mony Serageldin (Harvard University Graduate 
School of Design), finansowanym przez USAiD.
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od 2004 roku, gdy rewitalizacja ograniczyła się do dużych projektów renowacyj-
nych wspieranych funduszami strukturalnymi, ta energia społeczna uruchamia raczej 
prywatne budownictwo podmiejskie, realizowane metodą gospodarczą i dynamiczny 
rozwój drobnej przedsiębiorczości4. Realizacja marzeń o poprawie warunków życia 
i niezależności ekonomicznej z rzadka bywa możliwa w dotychczasowym miejscu 
zamieszkania. W dużych miastach, o wyższej zabudowie i znacznych kosztach 
nieruchomości byłoby to niewykonalne bez wsparcia publicznego. Czy można stąd 
wnioskować, że kapitał społeczny został zmuszony do migracji poza duże miasta? Są 
powody do wnioskowania, że obserwowany obecnie sukces demograficzny miast 
do 100 tys. mieszkańców można przypisać temu, że mniejsza skala ich zabudowy 
pozwala wyzwalać procesy podobne do wyżej opisanego. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że małe i średnie miasta z konieczności lepiej traktują kapitał endogeniczny niż 
duże miasta, skupione na przyciąganiu dużych inwestorów zewnętrznych. Wydaje 
się, że, w wyniku skupienia na dewelopersko-korporacyjnym modelu rozwoju, 
duże miasta tracą nie tylko mieszkańców, ale także swoją specyfikę przestrzenną. 
istnieje obawa, że w nowej wizji rozwoju mimowolnie wyklucza się osoby i miejsca 
„nieprzystosowane” (ludzi o niskiej zdolności kredytowej, rezygnujących z „wyścigu 
szczurów” oraz miejsca z patyną czasu, pozbawione błyszczących wieżowców). Re-
witalizacja oferuje scenariusz alternatywny – dłuższy, ale odporniejszy na wahania 
koniunktury i adresowany do innej grupy społecznej, a więc nie konkurencyjny. 

Wobec perspektywy długotrwałego spowolnienia gospodarczego i nara-
stających problemów demograficznych, a jednocześnie priorytetu dla rozwo-
ju miast w polityce unijnej, pilna staje się refleksja nad „miejskością”, wraz 
z przyswojeniem efektów europejskiej debaty na ten temat. Wypada uświa-
domić sobie, że w latach 80. byliśmy z niej „wykluczeni” sytuacją polityczną, 
a więc jest to jedna z istotnych zaległości do nadrobienia. Myślenie o miastach 
w Polsce zdominowane jest wciąż koncepcją rozwoju ilościowego opartą na 
doktrynach modernistycznych sprzed niemal stu lat, tworzonych w zasadniczo 
innym kontekście cywilizacyjnym. Dokumenty wyznaczające aktualne kierunki 
rozwoju miast (w tym Karta lipska, 2007) pozostają deklaracjami dobrej woli 
bez przełożenia na praktykę urbanistyczną czy legislację. Rewizji poglądów na 
rozwój miast nie ułatwia „mentalna” centralizacja ośrodków opiniotwórczych 
i decyzyjnych, sprawiająca, że logika mechanizmów rozwojowych jest dosto-
sowywana raczej do skali Warszawy niż do specyfiki mniejszych miast5. 

4 W 2009 roku udział MŚP w tworzeniu PKB wynosił 48,4%, a 30% PKB było wytwarzane 
przez mikroprzedsiębiorstwa (za: Tarnawa, A. Raport o stanie sektora MŚP – główne wnioski, 
Warszawa, 14 grudnia 2011, prezentacja:  http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12560.pdf )

5 W miastach poniżej 100 tys. mieszkańców zamieszkuje 12,5 mln osób, natomiast w miastach 
większych – 10,9 mln osób (wg danych GUS ze spisu powszechnego 2012). 
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Po dekadach zastoju i niedoborów, a następnie „życia na dorobku” w okresie 
transformacji zrozumiałe i uzasadnione są oczekiwania poprawy jakości życia. 
Dotyczą w równym stopniu zmęczonej zmianami generacji 50+,  jak i młodych 
ludzi, dysponujących porównaniami z sytuacją rówieśników w innych krajach 
europy. oni pierwsi zdecydują się na bliższą lub dalszą migrację, jeśli nie 
stworzy się możliwości poprawy tam, gdzie mieszkają. Tak więc problemem 
miast doświadczonych ubytkiem mieszkańców jest nie tylko spadek dochodów 
budżetowych, ale przede wszystkim utrata lokalnie generowanego kapitału 
społecznego, bez szans na jego odzyskanie.

Spadek liczby ludności w dużych miastach przy zachowaniu obecnych tendencji 
inwestycyjnych grozi przeinwestowaniem podobnym do tego, jaki był przyczyną 
kryzysu w latach 2008 i 2011 w USA, Hiszpanii czy irlandii, pogłębionym znaczną 
skalą indywidualnego inwestowania „gospodarczego” przy dużej podaży działek 
pod budownictwo mieszkaniowe na terenach wiejskich i w małych miastach. 

Z tych względów koniecznością staje się uruchomienie systemowego wsparcia 
dla rozwoju jakościowego już zurbanizowanych i zamieszkałych terenów. Taka 
decyzja ma też uzasadnienia „oddolne”: znaczna część istniejących zasobów zabudo-
wy wymaga modernizacji, a możliwość poprawy jakości życia w dotychczasowym 
miejscu zamieszkania wydaje się rozwiązaniem o kosztach konkurencyjnych wobec 
perspektywy budowania własnymi siłami domu poza miastem – a taki jest obecnie 
najbardziej dostępny model poprawy warunków mieszkaniowych.

Zdefiniowanie rozwoju jakościowego miast wymaga powrotu do pojęcia 
miasta jako fenomenu kulturowego: miejsca dobrowolnego skupienia wielu 
ludzi na ograniczonym terenie, które umożliwia im w miarę harmonijną koeg-
zystencję i realizację własnych różnorodnych aspiracji, zapewniając jednocze-
śnie poczucie bezpieczeństwa i kumulowanie dorobku pokoleń. o jakości tak 
pojmowanego miasta decydują czynniki takie jak bliskość różnorodnych form 
aktywności, ochrona przed uciążliwościami i kaprysami natury przy jednocze-
snym dostępie do jej walorów, wielofunkcyjność i godzenie sąsiedztwa różnych 
funkcji z zachowaniem ładu przestrzennego, a wreszcie więzi sąsiedzkie wraz 
z zasadami współżycia, do których należą też zasady korzystania z przestrzeni. 
Miasto nie jest więc, jak chcieli moderniści, zbiorowiskiem budynków, „ma-
szyną do mieszkania”, z ludźmi będącymi jej „przypadkowym wypełnieniem”, 
ale formą ciągłej (historycznie) koegzystencji ludzi i przestrzeni, wzajemnie na 
siebie oddziałujących. 

Rozwój jakościowy wymaga:
 • definiowania dóbr wspólnych rozumianych jako podstawa jakości miasta 

i jego części. obejmują one dziedzictwo materialne i niematerialne, walory 
środowiska i dostęp do nich, jakość przestrzeni publicznych i kompozycję 
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struktury miasta wraz z walorami krajobrazowymi, specyfikę gospodarczą, 
kulturową i społeczną oraz związki między nimi, oraz wiele innych cech 
lokalnych, traktowanych jako „oczywiste”, ale zauważanych dopiero wte-
dy, gdy zmiany zagrażają ich przetrwaniu. Dobrem wspólnym jest także 
ciągłość i przewidywalność zmian. Wobec tego proces ten musi mieć 
charakter ciągły i dyskursywny, dotyczący każdej ze skali zarządzania 
przestrzenią – od krajowej po miejską i miejscową. 

 • Narzędzi korygowania mechanizmów rynkowych tak, aby ich działanie 
nie zagrażało istnieniu dóbr wspólnych, ale raczej by je wzmacniało 
i uzupełniało. Chodzi o stosowany w krajach zaawansowanej gospodarki 
rynkowej mechanizm „cywilizowania egoizmów”, zapewniający równo-
ważenie zrozumiałych i pożądanych motywacji biznesowych z długookre-
sowymi interesami całej społeczności lokalnej. Taką rolę pełni system 
podatków i ulg podatkowych czy ułatwienia dla pożądanych rodzajów 
inwestycji (w tym PPP), wyrównujące warunki opłacalności i ryzyka 
dla inwestycji małych,  niszowych i innowacyjnych. Takie narzędzia 
są szczególnie potrzebne w programach rewitalizacji i innych formach 
ewolucyjnego przekształcania zespołów miejskich.

 • Bazy danych umożliwiającej zarządzanie rozwojem w każdej skali na 
podstawie wiarygodnych6 informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej, a tym samym koordynowanie i integrowanie  działań 
sektorowych. Dzięki niej możliwe byłoby określenie kryteriów wyzna-
czania obszarów interwencji publicznej, w tym rewitalizacji. Byłby to 
jednocześnie system monitoringu skutków polityki lokalnej, programów 
i projektów realizowanych przy wsparciu publicznym. 

 • Systemu planowania przestrzennego jako zbioru zasad kształtowania 
stale ewoluującej przestrzeni, adresowanych nie tylko do inwestorów, 
ale do wszystkich jej użytkowników, opracowanych przy ich udziale7. 
Ustanowienie systemu planów w skalach zgodnych ze szczeblami zarzą-
dzania przestrzenią w zakresie zgodnym z ich kompetencjami wprowadza 
jednocześnie mechanizm policentrycznego zarządzania przestrzenią, 
reagujący zarówno na wyzwania globalne i makroekonomiczne jak, i na 
zjawiska lokalne. Ten system planów wymagałby uzupełnień szczegó-

6 Czyli z zasady opracowywane poza strukturą realizującą politykę lokalną.
7 Plany obszarów zabudowanych, określające warunki ich ewolucji i dostosowania do współ-

czesnych standardów są obecnie traktowane jako „zbędne”. Tymczasem one pozwalają uzupełniać 
luki i likwidować „mikroperforację”, poprawiając efektywność wykorzystania przestrzeni miast 
przy zachowaniu charakteru tkanki miejskiej (często zabytkowej). Generują też znacznie mniej 
kosztów związanych z wykupem gruntów pod infrastrukturę.
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łowych w obszarach intensyfikacji zmian (nie tylko nowych inwestycji, 
ale także procesów przekształcania istniejących obszarów zabudowy, 
w tym rewitalizacji)8. Zasadne byłoby określanie w planach na poziomie 
krajowym i regionalnym progowych wskaźników liczby ludności w jST, 
na podstawie prognoz demograficznych, pożądanej poprawy standardów 
mieszkaniowych oraz możliwości zatrudnienia w lokalnej gospodarce.

Reasumując: splot problemów i możliwości wyznaczających wyzwania naj-
bliższej dekady – w tym zjawisko „ucieczki z miast” – można potraktować jako 
szansę cywilizacyjną. Po raz pierwszy od ii wojny światowej mamy warunki, by 
zastąpić rozwój ilościowy – jakościowym. Wymaga to jednak zmian w sposobie 
myślenia o miastach, docenienia ich ciągłości, uniwersalności i różnorodności. 
Rewitalizacja powinna stać się jednym z głównych narzędzi inicjujących proces 
poprawy miast w miejscach, które tego najpilniej wymagają. 
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Natalia Szajewska

modele kurczących się miast  
– wnioski do badań

abstrakt
Zarządzanie kurczącym się miastem jest poważnym wyzwaniem przed, którym staną 

w najbliższym czasie polskie samorządy. Jest to zjawisko wielowymiarowe i zróżnicowane 
ze względu na przyczyny i  skutki. W  związku z  tym konieczne jest dostosowania działań 
zmierzających do odnowy miasta do lokalnego kontekstu. tworzy go wiele wzajemnie po-
wiązanych ze sobą czynników społeczno-gospodarczych. Nie ma jednego modelu kurczenia 
się miasta.

Miasta postrzegane były do tej pory jako silne ośrodki, czego wyrazem 
jest określanie ich w literaturze „biegunami wzrostu”, „motorami rozwo-
ju” gospodarczego i populacji. Narzędzia planistyczne i sposób myślenia 
urbanistów w ostatnich dekadach opierały się na wizji miasta, którego 
liczba mieszkańców stale rośnie, a więc wymaga zagospodarowania no-
wych terenów. Sytuacja zmieniła się gdy przemysł, który był główną siłą 
napędową rozwoju ośrodków miejskich, zaczął tracić na znaczeniu. od 
1999 r. postępuje w Polsce proces dezurbanizacji, czego dowodem jest 
zmniejszanie się liczby ludności miejskiej w ogóle mieszkańców kraju 
(Por. Czarnecki 2011). Prognoza GUS do 2035 r. wskazuje, że tendencja 
ta będzie się utrzymywała. W wielu polskich miastach widoczne są już 
pierwsze oznaki depopulacji, w pierwszej kolejności wywołanej dezur-
banizacją i suburbanizacją. Zjawisko to w niedługim czasie spotęguje 
prognozowany ujemny przyrost naturalny. Zarządzanie kurczącym się 
miastem jest z pewnością nowym i poważnym wyzwaniem dla polskich 
władz samorządowych i rządowych. jednak nie jest to problem specyficzny 
tylko dla Polski, wręcz przeciwnie, jest on znany na całym świecie pod 
pojęciem „Shrinking City”. Termin ten pojawił się w środowisku naukowym 
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w 1987 roku. Socjologowie Hartmut Häußermann i Walter Siebel po raz 
pierwszy posłużyli się pojęciem „kurczącego się” miasta (schrumpfende 
Stadt) w książce pt. „Neue Urbanität”. już pod koniec lat 80.  przypusz-
czali oni, że miasta dotknięte kryzysem mogą zapoczątkować nowy model 
rozwoju. Podkreślili, że dominujący w polityce paradygmat wzrostu go-
spodarczego i populacji może przyczynić się do spotęgowania problemów 
związanych z procesem kurczenia się miast (Por. Cieśla 2009). od tego 
czasu w literaturze pojawiło się wiele definicji angielskiego pojęcia „Shrin-
king City”, które określają cechy charakterystyczne, przyczyny i skutki 
zjawiska. joseph Schilling i jonathan logan (2008) wskazują, że jest to 
„Szczególny podzbiór starych miast przemysłowych ze znaczącym i stałym 
ubytkiem mieszkańców i wzrastającą liczbą opuszczonych nieruchomości, 
w tym zniszczonych budynków usługowych i przemysłowych”. Autorzy tej 
definicji uważają, że zjawisko to dotyczy głównie miast z długą tradycją 
przemysłową, w których pojawia się wiele pustostanów na skutek ubytku 
liczby mieszkańców. Wyznaczają oni minimalne kryteria, które powinno 
spełniać miasto, by zakwalifikować je do grupy „Shrinking Cities”, zali-
czając do nich ubytek liczby mieszkańców powyżej 25% w okresie ponad 
40 lat. Powyższe warunki mogą wydawać się dość rygorystyczne i służą 
zapewne do wybrania tych miast, które są najbardziej dotknięte zjawi-
skiem. Według Shrinking Cities international Research Network (SCiRN) 
„Shrinking Cities” są to „Gęsto zaludnione obszary miejskie z liczbą miesz-
kańców powyżej 10 tysięcy (…), które zostały dotknięte znaczącą utratą 
mieszkańców w okresie ponad dwóch lat (…) i przechodzą ekonomiczną 
transformację z symptomami kryzysu strukturalnego” (Pallagst 2008). Au-
torzy tej definicji wskazują już tylko na dwuletnią perspektywę czasową 
i dodają kryterium wielkości miasta. oswalt (2006) definiuje „Shrinking 
City” jako „łączny efekt deindustrializacji, suburbanizacji, zmian postso-
cjalistycznych i czynników demograficznych, który doprowadził do dotąd 
nieznanego modelu ‘podupadania’”. Autor wymienia wiele przyczyn tego 
zjawiska, wskazując tym samym na jego złożoność i wielowymiarowość. 
Na podobne przyczyny zwraca uwagę Martinez-Fernandez, definiując 
„Shrinking City” jako „Miasto, które utraciło mieszkańców, doświadczyło 
upadku rynku pracy i problemów społecznych jako symptomów kryzysu 
strukturalnego”(Martinez-Fernandez 2011).

Podsumowując, powyższe definicje wskazują na przyczyny „kurczenia 
się” miast, zaliczając do nich transformację ekonomiczną i związany z tym 
kryzys strukturalny, którego przejawem jest pogorszenie się sytuacji na rynku 
pracy i problemy społeczne. Kolejnym powodem jest suburbanizacja i zmia-
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ny demograficzne. Autorzy definicji podają różne ramy czasowe, w których 
rozpatrują zjawisko i skalę zmniejszenia się liczby mieszkańców oraz wiel-
kość miast branych pod uwagę. Uważam, że punktem wyjścia do badań 
nad kurczącymi się miastami w Polsce jest stworzenie definicji tego pojęcia 
w odniesieniu do krajowych uwarunkowań. Gdybyśmy mieli ocenić zjawisko 
kurczenia się miast, biorąc pod uwagę przytoczone wcześniej definicje, to 
miałoby ono negatywne konotacje. inny punkt widzenia prezentuje eduard 
Führ (2003), który zastanawiając się nad znaczeniem słowa „shrink”, podaje 
przykład salami, które wraz z procesem suszenia zmniejsza swoją objętość, 
ale zyskuje bardziej dojrzały i lepszy smak. Następnie zadaje on sobie py-
tanie, czy duży dom, po opuszczeniu go przez dorosłe dzieci, nie staje się 
większy? Kontynuując myśl, pyta, czy miasta nie rosną, gdy ich populacja 
maleje? Czy nie stają się większe, ponieważ są użytkowane przez mniejszą 
liczbę mieszkańców? Powyższe rozważania nasuwają pytanie, jak postrzegać 
kurczenie się miast, czy jako proces, który niesie ze sobą szansę na poprawę 
warunków życia, czy zagrożenie? 

Przystępując do badań nad tym zjawiskiem, trzeba podjąć decyzję, jaki obszar 
będzie brany pod uwagę przy analizach. Reckien i Martinez – Fernandez (2011) 
wskazują, że „Shrinking City” to „teren miejski – całe miasto, jego część, obszar 
metropolitalny (…)”. Może okazać się, że wybór obszaru w granicach admi-
nistracyjnych miasta nie odda w pełni charakteru zjawiska. Niestety w Polsce 
brakuje danych statystycznych zagregowanych na poziomie dzielnic i obszarów 
funkcjonalnych miast.

Warto przyjrzeć się skali zjawiska zmniejszania się liczby mieszkańców 
miast w Polsce. Na mapie nr 1 prezentuję średnioroczne tempo zmian 
liczby ludności w latach 1999–2010 we wszystkich gminach w kraju. Moż-
na zauważyć skupiska gmin, które straciły znaczącą liczbę mieszkańców, 
oznaczone na mapie kolorem pomarańczowym i czerwonym. Znajdują się 
one we wschodniej części województwa opolskiego, na terenie konurbacji 
katowickiej i policentrycznej aglomeracji rybnickiej, na granicy wojewódz-
twa śląskiego i świętokrzyskiego, w północnej części województwa łódz-
kiego, na granicy województwa mazowieckiego i podlaskiego, aż po jego 
wschodnią granicę i w części wschodniej województwa lubelskiego. Kolorem 
ciemnozielonym odznaczają się wyraźnie gminy ze znaczącym przyrostem 
liczby mieszkańców, tzw. obwarzanki, które położone są w sąsiedztwie 
największych miast.
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Mapa nr 1 Średnioroczne tempo zmian liczby ludności w gminach w Polsce 
w latach 1999–2010

Źródło: Opracowanie własne

Na potrzeby mojej analizy przyjęłam, że „Shrinking City” to miasto liczące 
powyżej 10 tys. obywateli, które straciło średniorocznie ponad 0,45% liczby 
mieszkańców w latach 1999–2010. Według tych kryteriów zostały wybrane 34 
miasta, które zaznaczyłam na mapie nr 2. Cztery z nich (Sopot, łódź, Bytom, 
Zabrze i Gliwice) straciły średniorocznie ponad 0,80 % (województwo śląskie 
zostało przedstawione w powiększeniu na mapie nr 3).
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Mapa nr 2 Miasta liczące powyżej 10 tys. mieszkańców, które straciły śred-
niorocznie ponad 0,45 % liczby mieszkańców w latach 1999–2010

Źródło: Opracowanie własne
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Mapa nr 3 Kurczące się miasta województwa śląskiego

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowaniem statystyk dotyczących badanego zjawiska w odniesieniu 
do województw jest tabela nr 1. W latach 1999–2010 dziewięć na szesnaście 
województw posiadało przynajmniej jedno kurczące się miasto. Największy 
odsetek tych ośrodków miejskich znajdował się w województwach śląskim, 
łódzkim i dolnośląskim. Co siódme miasto w Polsce liczące powyżej 10 tysięcy 
mieszkańców zostało dotknięty tym zjawiskiem.
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Tabela nr 1 Kurczące się miasta w poszczególnych województwach

  Źródło: Opracowanie własne

Na rysunku nr 1 prezentuję ciąg przyczynowo-skutkowy, który może 
doprowadzić do kurczenia się miast, głównie przemysłowych, opierających 
swój rozwój na jednym sektorze gospodarki. Martinez-Fernandez (2012) 

uważa, że głównym powodem powstawania „Shrinking City” jest niezdolność 
miasta do konkurowania na skalę światową, co powoduje wyłączenie z glo-
balnych sieci produkcji i dystrybucji. Częstą przyczyną „odłączenia” od sieci 
jest stosowanie przestarzałych metod i narzędzi w procesie wytwarzania oraz 
brak innowacji. Miasta doświadczają wtedy odpływu zasobów i aktywów, 
które wcześniej decydowały o ich rozwoju. Z deindustrializacją wiąże się 
likwidacja wielkich zakładów przemysłowych, które stanowiły dotąd bazę 
gospodarczą miasta, co doprowadza do upadku ekonomicznego. To pociąga 
za sobą wzrost bezrobocia i zubożenie mieszkańców miasta, których siła 
nabywcza spada. ludność, starając się ograniczyć wydatki na dobra i usługi, 
przyczynia się do upadku kolejnych firm, które poszukując lepszego rynku 
zbytu, rezygnują z działalności w tych ośrodkach. Pracownicy zlikwidowa-
nych zakładów przemysłowych decydują się często na migrację do innych 
ośrodków miejskich w celu znalezienia pracy i poprawy warunków życia. 
Z podobnych powodów taką decyzję podejmują również osoby młode, 
wykształcone i przedsiębiorcze. Miasto traci więc cenny kapitał i potencjał 
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rozwojowy. Na migrację decydują się również młode kobiety w wieku 
najwyższej płodności (20–35 lat) . Te, które decydują się pozostać, często 
z powodu słabej sytuacji finansowej i braku poczucia stabilizacji przesuwają 
macierzyństwo na później i często rodzą tylko jedno dziecko. W konse-
kwencji następuje spadek stopy urodzeń. Na skutek odpływu ludności i firm 
zmniejsza się baza podatkowa, towarzyszyć temu może presja budżetowa, 
ponieważ miasto musi ponosić te same koszty eksploatacji i utrzymania 
infrastruktury oraz zapewniania usług publicznych dla mniejszej liczby użyt-
kowników. Prowadzi to do wzrostu jednostkowych kosztów dostarczanych 
dóbr i usług. Władze miasta stają wtedy przed trudną decyzją, czy obciążyć 
mieszkańców wzrostem opłat, czy ograniczyć bieżące koszty funkcjonowania 
infrastruktury i usług, czy zlikwidować nieużytkowane jej elementy. Każda 
decyzja niesie za sobą jakieś konsekwencje. Brak działań może doprowadzić 
do dalszego spadku atrakcyjności miasta dla potencjalnych mieszkańców 
i inwestorów na skutek degradacji zasobów przestrzeni miasta.

Rysunek nr 1 Ciąg przyczynowo-skutkowy kurczenia się miast

  Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek nr 2 zawiera podsumowanie wspomnianych wcześniej przyczyn 
kurczenia się miast.

Rysunek nr 2 Przyczyny ubytku liczby mieszkańców miast

Źródło: Opracowanie własne

Zmniejszanie się liczby mieszkańców miast może następować bezpośred-
nio na skutek dwóch głównych czynników: migracji i negatywnych zmian 
demograficznych. Ze względu na kierunek wyróżniamy migracje: wewnętrzne, 
rozumiane jako „zmiany miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego) 
w obrębie kraju, polegające na przekroczeniu granicy administracyjnej gminy”1 
i zewnętrzne, definiowane jako „wyjazdy za granicę i przyjazdy do kraju w celu 
osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy”2. Przemieszczanie 
się mieszkańców miasta na otaczające je tereny wiejskie określane jest w li-
teraturze terminem suburbanizacji. Przyczyną tego zjawiska jest przełamanie 

1 Definicja GUS.
2 ibidem.
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bariery przestrzeni poprzez rozwój motoryzacji. Związane jest to również ze 
zmianą stylu życia polegającą na jego indywidualizacji, czego wyrazem jest 
dążenie do zamieszkania we własnym domu. Do podjęcia takiej decyzji może 
również skłaniać zanieczyszczone środowisko, hałas i brak zieleni w mieście. 
Przyczyną migracji na większe odległości, w tym również za granicę, jest naj-
częściej poszukiwanie lepszego rynku pracy, który daje większe możliwości 
znalezienia zatrudnienia i uzyskania wyższych zarobków. innym motywem, 
zwłaszcza wśród ludzi młodych, jest chęć zdobycia wykształcenia na najlepszych 
uczelniach w kraju i za granicą. 

Drugim czynnikiem mającym znaczący wpływ na ubytek liczby ludności miast 
jest ujemny przyrost naturalny. od 1989 roku zmieniają się w Polsce systema-
tycznie wskaźniki charakteryzujące zmiany procesu tworzenia i rozwoju rodzin 
(Kotowska 2005). Zmniejsza się dzietność kobiet (w roku 1989 współczynnik 
dzietności wynosił w Polsce 2,08, a w 2010 roku – 1,38). Sytuacja w miastach 
jest gorsza, gdyż na 100 kobiet w wieku 15–49 lat rodzi się 131 dzieci, a na wsi 
149. Ponadto nastąpiło przesunięcie najwyższej płodności kobiet z grupy wie-
ku 20–24 lata do grupy 25–29 lat, co może być podyktowane chęcią zdobycia 
najpierw odpowiedniego poziomu wykształcenia i stabilizacji ekonomicznej. 
Coraz mniej osób decyduje się na tworzenie rodziny poprzez zawarcie małżeń-
stwa (w 1990 roku zawarto w Polsce 255 tys. związków małżeńskich, podczas 
gdy w roku 2010 roku zdecydowało się na to 207 tys. par.). Decyzja o zawarciu 
małżeństwa podejmowana jest w późniejszym wieku (w 2010 r. dla mężczyzn 
średni wiek zawarcia małżeństwa w 2010 roku wynosił 28 lat, dla kobiet 26 lat, 
co w przypadku obu płci wynosi o 3 lata więcej niż w 1990 r.). Częstość wcho-
dzenia w związek małżeński w miastach i na wsi jest podobna. Natomiast liczba 
rozwodów jest „ponaddwukrotnie wyższa niż na wsi i wynosi odpowiednio: 88 
i 37 na 10 tys. istniejących małżeństw”3. Ponadto w niektórych regionach kraju, 
jak np. w województwie łódzkim, pojawił się niedobór młodych kobiet w wieku 
najwyższej płodności wywołany „niską liczba urodzeń w przeszłości w połączeniu 
z niską atrakcyjnością osiedleńczą” (Szukalski 2012).

Zmienną, która ma wpływ na zmniejszenie wartości przyrostu naturalnego, 
jest wysoka stopa zgonów. „obecnie współczynniki zgonów są dosyć wyrówna-
ne i w 2010 roku wynosiły: dla miast 9,8, dla wsi 10,1”. Do głównych przyczyn 
zgonów w Polsce należą choroby układu krążenia i nowotwory. Według danych 
GUS wydłuża się długość trwania życia (w 2010 r. dla mężczyzn wynosiła 72,1, 

3 Na podstawie Notatki informacyjnej GUS, Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej 
Polski w 2011 r. Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_podst_inf__o__syt_demo-
graficznej_2011.pdf.
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a więc o 6 lat więcej niż w 1990 r., dla kobiet 80,6, czyli 5,4 roku więcej niż 
w 1990 r.). obserwowany jest również pozytywny trend spadku umieralności 
niemowląt. Można więc wnioskować, że na obniżenie poziomu przyrostu na-
turalnego główny wpływ ma zmniejszenie liczby urodzeń.

opierając się na powyższym podziale przyczyn ubytku liczby ludności 
miast, obliczyłam średni współczynnik salda migracji zewnętrznych i wewnętrz-
nych oraz średni współczynnik przyrostu naturalnego w latach 1999–2010 dla 
wspomnianych 34 miast. Wyniki prezentuję na wykresach w postaci słupków 
skumulowanych zawartych na mapie nr 4 (województwo śląskie zostało przed-
stawione w powiększeniu na mapie nr 5). 

Mapa nr 4 Przyczyny ubytku liczby mieszkańców w latach 1999–2010 
w wybranych miastach

  Źródło: Opracowanie własne
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Ujemny przyrost naturalny dominuje jako przyczyna ubytku liczby mieszkań-
ców w Sopocie, łodzi, Pabianicach, Kutnie, jeleniej Górze. Migracje zagranicz-
ne przyczyniły się do spadku liczby ludności w opolu i Kędzierzynie-Koźlu, 
a migracje wewnętrzne w Dęblinie, Gubinie, Poznaniu, Kielcach, Piotrkowie 
Trybunalskim i Przemyślu. 

Mapa nr 5 Przyczyny ubytku liczby mieszkańców w wybranych miastach 
województwa śląskiego w latach 1999– 2010

Źródło: Opracowanie własne

Migracje zagraniczne są dominującą przyczyną ubytku liczby ludności w Ra-
ciborzu, Pyskowicach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, 
Bytomiu, Piekarach Śląskich, a więc w większości miast województwa ślą-
skiego. Ujemny przyrost naturalny przyczynił się najbardziej do spadku liczby 
mieszkańców w Katowicach, Częstochowie, Chorzowie, Sosnowcu, a migracje 
wewnętrzne w  jastrzębiu Zdroju.
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Wśród migracji wewnętrznych możemy wyróżnić migracje na wieś i do mia-
sta. Dla wybranych miast, w których udział migracji wewnętrznych w ubytku 
liczby mieszkańców wyniósł ponad 30%, utworzyłam na mapie nr 6 diagramy 
kołowe obrazujące odsetek wyjeżdżających na wieś i do miasta. Najwięcej 
mieszkańców zdecydowało się przenieść do innego ośrodka miejskiego z So-
potu, Dęblina, Starachowic, Sosnowca, Bytomia, Gubina i łęczycy. Niestety 
dane nie pozwalają nam określić, do których konkretnie miast przemieściły 
się te osoby. 

Mapa nr 6 Kierunki migracji z miast, w których udział migracji wewnętrz-
nych w ubytku liczby mieszkańców wyniósł ponad 30%

Źródło: Opracowanie własne

Wielu badaczy uważa, że podział na migracje na wieś i do miast nie ma 
obecnie racji bytu, gdyż o wiejskim charakterze wielu gmin świadczy jedynie 
położenie poza granicami miasta, a nie styl życia mieszkańców. Ta uwaga do-
tyczy zwłaszcza gmin sąsiadujących z wielkimi miastami. i tak według statystyk 
największy odsetek mieszkańców zdecydował się wyjechać na wieś z Poznania, 
Kielc, Przemyśla, Tarnowa i Częstochowy. jednak biorąc pod uwagę zmiany 
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demograficzne w gminach sąsiednich w latach 1999 – 2010 (mapa nr 7), można 
stwierdzić, że mieszkańcy tych miast przemieścili się jedynie w ramach obszaru 
funkcjonalnego miasta. Choć miasto straciło stałych mieszkańców, to jednak 
większość z nich dojeżdża codziennie do pracy do ośrodka miejskiego, korzysta 
z usług i zakupuje towary na jego terenie, „nakręcając” lokalną gospodarkę.

Mapa nr 7 Zjawisko suburbanizacji

  Źródło: Opracowanie własne
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inny model stanowią miasta, które same tracą mieszkańców, jak i ich oto-
czenie, np. łęczyca, Kutno, opole, Kędzierzyn-Koźle i miasta województwa 
śląskiego (mapa nr 8). Wydaje się, że nie jest to już problem samego miasta, 
które nie jest dość atrakcyjne, ale całego powiatu czy regionu.

Mapa nr 8 Skupiska miast i gmin, które kurczą się

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie powyższej analizy można powiedzieć, że kurczenie się miast 
w Polsce jest zjawiskiem zróżnicowanym i złożonym ze względu na przyczy-
ny, konsekwencje i kontekst przestrzenny. Nie ma jednego modelu kurczenia 
się miast. W wielu ośrodkach miejskich występuje więcej niż jedna przyczyna 
ubytku mieszkańców. W związku z tym każde miasto powinno opracować 
własną, indywidualną strategię odnowy na podstawie specyficznego dla dane-
go miejsca kontekstu społecznego, gospodarczego i przestrzennego zjawiska. 
Można spodziewać się, że władze miast, podejmując działania zmierzające do 
ograniczenia negatywnych skutków ubytku liczby ludności, w zależności od 
lokalnych uwarunkowań tego procesu, będą adresowały swoją politykę do 
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różnych grup odbiorców, w tym małżeństw, rodzin, osób starszych, młodzie-
ży, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych etc. Niektóre miasta mogą 
wymagać wsparcia ze strony wyższych szczebli administracji samorządowej 
lub rządu ze względu na małe zasoby finansowe lub organizacyjne do roz-
wiązania złożonego problemu. Dla przykładu miasta dotknięte suburbanizacją 
wydają się mieć więcej szans na odzyskanie równowagi niż miasta położone 
w powiatach, które całe się wyludniają i te, które zostały dotknięte poważnym 
kryzysem strukturalnym.

Władze miasta i badacze powinni podjąć próbę odpowiedzi na poniższe 
pytania:

 •  jakie są prognozy demograficzne dla miast na kolejne lata?
 • Czy jesteśmy w stanie pogodzić się z nową sytuacją? Zmienić paradygmat 

wzrostu na paradygmat „efektywnego regresu”?
 • Czy potrzebne jest wsparcie z zewnątrz, na jakich zasobach wewnętrz-

nych możemy się oprzeć? 
 • jak realizować działania w warunkach ograniczonego budżetu?
 • jak ograniczyć koszty utrzymania i eksploatacji infrastruktury?
 • Do kogo adresować politykę (młodych małżeństw, pracowników, osób 

starszych, studentów, przedsiębiorców, imigrantów)?
 • jakie funkcje ma pełnić miasto? jakie ma mieć znaczenie w skali metro-

polii, regionu, kraju? 
 • Czy uznać nową sytuację za szansę, czy zagrożenie?
 • jak można wspierać miasto w ewolucji w kierunku rozwoju zrównowa-

żonego?
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OkRĄGły STół – kWESTiA miEJSkA

Czego nie wiemy o polskich miastach? 
Czego należy uczyć urbanistów? 

Czy istnieje miejska i regionalna strategia  
wobec tego zjawiska?
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prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Wykład wprowadzający 

abstrakt
autor przedstawia ekonomiczne i społeczne problemy miast kurczących się, koncentrując uwagę 

na barierach i specyfice miast polskich. Miasta te istotnie zmieniły swoją bazę ekonomiczną i mają 
poważne rozbieżności między strukturą funkcji i zagospodarowaniem. Następnie autor przedstawia 
najważniejsze wyzwania wobec krajowej polityki miejskiej. artykuł kończą wnioski i rekomendacje 
pod jej adresem; autor stwierdza m.in.: miasta tracące mieszkańców i potencjał gospodarczy trzeba 
odciążyć od nadmiernych obciążeń związanych z kosztami deformacji demograficznej. Polityka 
wobec miast musi być nastawiona na spłatę inwestycji w restrukturyzację miast co najmniej 
w 20 -letniej perspektywie i oparta na rządowych gwarancjach kredytowych. rząd musi zdefiniować 
transparentną i selektywną politykę wobec miast tracących mieszkańców; nie wystarczy obecna 
typologia wg kryteriów administracyjnych oraz rangi i funkcji w systemie osadniczym. typologia 
musi bazować m.in. na realistycznych prognozach demograficznych zbilansowanych w zurbanizo-
wanych układach regionalnych. Niezbędne jest publiczne wsparcie dla utrzymania usług służących 
osobom starszym i wykluczonym. W długotrwałej perspektywie niezbędna jest skuteczna polityka 
demograficzna i migracyjna. 

Wprowadzenie – zarys istoty problemu

Miasta tracące ludność nie są jakąś szczególną odrębną kategorią miast 
rządzącą się wyłącznie swoimi prawami. Procesy w nich zachodzące są re-
zultatem wzajemnych interakcji i przepływów w ramach otwartych krajowych 
systemów osadniczych.

Rozwój i funkcjonowanie systemów osadniczych są uwarunkowane roz-
mieszczeniem działalności gospodarczej, ich produktywnością i specyficznymi 
dla nich przemiennymi cyklami koniunkturalnymi, rozmieszczeniem działal-
ności usługowej i kulturalnej, sprawnością systemów komunikacji zewnętrznej 
i wewnętrznej, kosztami energii, skumulowaną jakością kapitału ludzkiego 

prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Uniwersytet łódzki, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, 
prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich.
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i społecznego, czynnikami ryzyka związanymi z zaburzeniami klimatycznymi 
i innymi formami ryzyka środowiskowego, gospodarczego i politycznego itd. 

W polityce i badaniach naukowych mamy często tendencję do pomijania 
powiązań funkcjonalnych. Sprzyja temu brak adekwatnej publicznej statystki, 
która pozwoliłaby na uchwycenie relacji przyczynowo-skutkowych o charak-
terze przepływowym między węzłami systemu osadniczego. Stąd tendencja do 
badania raczej badań podobieństw i różnic strukturalnych miast niż dynamiki 
przepływów.

literatura przedmiotu dotycząca tzw. miast kurczących się wskazuje, iż 
badania naukowe przede wszystkim koncentrują się na porównywaniu zasto-
sowanych technicznych instrumentów interwencji w tkankę miejską, oceny 
ich skuteczności i próbach ich adaptacji na użytek podobnych miast w innych 
krajach. Wielu autorów postrzega w malejącej liczbie ludności i upadku gospo-
darczym miast szanse na ich restrukturyzację, poprawę warunków bytowych, 
a w dalszej kolejności ponowne przyciąganie inwestorów (Hollander j B., Pal-
lagst K., Schwarz T., Popper F j., 2009). Najczęściej proponuje się kontrolowane 
programy wyburzeń zabudowy mieszkaniowej, przebudowy infrastruktury, 
powiększania terenów zieleni, które mają służyć poprawie warunków życia, 
obniżeniu kosztów eksploatacji miast, etc. Milcząco się zakłada, iż miasta 
te potrzebują wsparcia celem osiągnięcia nowego poziomu równowagi, po 
osiągnięciu którego nastąpi odwrócenie negatywnych tendencji i rozpocznie 
się nowa faza rozwoju, a nawet bezwzględny ich wzrost – już z przewagą 
elementów jakościowych.

W analizach pomija się często fakt, że sukces rehabilitowanych miast 
zależy od relatywnej poprawy ich konkurencyjności wobec innych miast 
w systemie osadniczym. Może on być zatem nie tylko rezultatem bezwzględ-
nej poprawy stanu zagospodarowania miasta kurczącego się, ale np. wyni-
kiem kryzysu innych miast. Tak więc polityka wobec miast kurczących się 
musi być ściśle powiązana z uwarunkowaniami i rozwojem całego systemu 
osadniczego. 

W międzynarodowych analizach porównawczych polityk wobec miast kur-
czących się najczęściej przyjmuje się milczące założenie, że uwarunkowania, 
w jakich zachodzą procesy kurczenia się miast, są podobne. Tak jednak de facto 
nie jest. Wystarczy porównać, jak wyglądają procesy demograficzne w krajach 
i miastach Ue i USA. Kraje członkowskie Ue prowadzą nadal rygorystyczną 
politykę imigracyjną zewnętrzną i wewnętrzną, a jednocześnie formalnie de-
klarują swobodę przepływu ludzi i kapitału jako warunku rozwoju gospodar-
czego i swobód obywatelskich. W USA występuje z kolei pełna wewnętrzna 
swoboda przepływu ludności przy bardzo restrykcyjnej zewnętrznej polityce 
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imigracyjnej. Unia europejska dąży do stworzenia podobnego systemu, ale ze 
znanymi nam w Polsce przejściowymi ograniczeniami. 

Wszystkie kraje wysoko rozwinięte mają poważne problemy z dynamicz-
nymi zmianami w sieci osadniczej, problemami rozlewania się miast, fragmen-
tacją przestrzeni zurbanizowanej oraz dużymi wewnętrznymi przemianami 
wewnątrz wielkich obszarów zmetropolizowanych (Schett S., 2011). Z kolei 
w krajach trzeciego świata i gospodarkach wschodzących, charakteryzujących 
się wysokimi wskaźnikami dzietności i niskimi dochodami, zjawiska urbani-
zacji gwałtownie przybierają na sile, następuje chaotyczna zabudowa subur-
biów, pogarszanie się warunków sanitarnych, obniżanie jakości życia coraz 
większa polaryzacja struktur miejskich powiązana z gettoizacją przestrzeni 
etc. Trzeba wyraźnie podkreślić, że w polskich warunkach mamy także do 
czynienia z procesem gettoizacji, a jego skala ciągle się powiększa. W dużych 
miastach, a szczególnie w miastach postprzemysłowych nabiera to już rangi 
problemu społecznego i zaostrza konflikty społeczne. Gettoizacja może być 
też postrzegana jako reakcja na brak skutecznych programów rewitalizacji 
miast, wycofania się rządu i samorządu z prowadzenia polityki kształtowania 
przestrzeni miejskich i zaniechania prospołecznej – ukierunkowanej prze-
strzennie – polityki mieszkaniowej. 

Pozostawienie inwestorom swobody działania na ułomnym rynku nie-
ruchomości, przy niespójnym systemie regulacji i czasami wręcz patolo-
gicznych przepisach prawnych regulujących funkcjonowanie gospodarki 
przestrzennej sprawia, iż zagospodarowanie i użytkowanie przestrzenni 
odbywa się wysokim kosztem całego społeczeństwa; powiększa się strefa 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, następuje degradacja przestrzeni miej-
skich i chaotyczne rozlewnie się miasta, etc. Nie dopracowaliśmy się właści-
wych – związanych z mechanizmem rynkowym – instrumentów gospodarki 
gruntami, które współgrałyby z regułami generowania renty budowlanej, 
kredytami hipotecznymi, adekwatnym partycypowaniem władz lokalnych 
w dochodach wygenerowanych przez wielkoskalowe projekty rewitaliza-
cji miast. Doświadczenia pokazują, iż próby radykalnej odnowy miast nie 
zawsze kończyły się sukcesami. Bez zewnętrznego wsparcia systemowego 
dla tej grupy miast nie uda się w sensowny ekonomicznie i racjonalny 
czasowo sposób dokonać adaptacji zagospodarowania do nowych funkcji. 
Z jednej strony, wiemy, że teoretycznie niezbędna jest interwencja rządu, 
natomiast nie potrafimy się obronić przed cyklicznym rozchwianiem się 
struktur decyzyjnych władzy publicznej, podejmowaniem decyzji błędnych, 
często spóźnionych etc. Struktury władzy publicznej także wpisują się 
w cykliczny system koniunktury gospodarki kapitalistycznej, a cykliczne 
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zaburzenia w zdolności do sprawowania władzy są immanentną cechą „de-
mokratycznej” walki o władzę. Demokracja sprzyja populistycznej polityce 
wydawania środków z budżetu publicznego i deregulacji gospodarki pod 
kątem korzyści politycznych krótkiego okresu. 

Ekonomiczne i społeczne problemy miast kurczących się 

Miasta tracące ludność mają różne strukturalne problemy: istotną sprawą 
staje się wzrastająca powierzchnia opuszczonych i zdegradowanych terenów 
i brak popytu pod nowe funkcje. Wzrasta niewspółmiernie wysoko ryzyko 
inwestycyjne w nieruchomości1. Miasta, które straciły lub istotnie zmieniły 
swoją bazę ekonomiczną, mają poważne rozbieżności między strukturą funkcji 
i zagospodarowaniem. Możemy tutaj mówić, używając języka teorii progów 
Bronisława Malisza (1981), o progach strukturalnych takich miast. istotnym 
problemem jest dopasowanie liczby urządzeń szkolnych i innych usług dzie-
cięcych do nowego strukturalnie i demograficznie miasta 2.

Miasta zmniejszające liczbę mieszkańców mają także coraz wyższe koszty 
eksploatacji ze względu na niską intensywność użytkowanych terenów i wyso-
kie wskaźniki obciążenia kosztami infrastruktury. obciążone są nadmiernymi 
kosztami deformacji struktury demograficznej (niższa baza podatkowa miasta, 
ograniczony wewnętrzny popyt na dobra i usługi konsumpcyjne, specyficzny 
popyt na usługi związane z czasem wolnym, większy popyt na usługi zdro-
wotne etc., etc.). 

Niż demograficzny i deformacja struktur demograficznych w miastach wywo-
łują głębokie swoiste cykle koniunkturalne pogłębiane przez niską dywersyfika-
cję sfery wytwórczej. Mamy miliony starszych osób uwięzionych w budynkach 
mieszkalnych bez windy. Szczególnego ekonomicznego i społecznego znaczenia 
w tych miastach nabierają bariery architektoniczne.

1 Władze publiczne nie bardzo wiedzą, jak takim ryzykiem zarządzać. Najczęstszymi działa-
niami wspierającymi jest wykupywanie przez władze publiczne opuszczonych terenów i zamiana 
na tereny zieleni i inne formy otwartych przestrzeni publicznych. jest to strategia, która nie daje 
długotrwałych efektów rozwoju, a tereny te wymagają z kolei większych kosztów utrzymania 
ze strony sektora publicznego.

2 Niestety w naszych warunkach, mimo że miasta starają się dopasować liczbę szkół i przed-
szkoli do nowej sytuacji, najczęściej nie jest to problem wiązany z planowaniem przestrzennym 
i zintegrowanym podejściem do cyklicznych i całościowych potrzeb miasta. Dla decydentów 
jest to tylko problem sektorowy i niepowiązany z przyszłymi (planowanymi) przekształceniami 
struktury przestrzennej w mieście. Co być może wynika z faktu, iż zdolność do planowania 
i realizacji planów przestrzennych w naszym systemie prawnym jest bliska zeru. 
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Do barier blokujących procesy rehabilitacji miast i adaptacji struktur prze-
strzennych w Polsce należy zaliczyć także nieuregulowane stosunki własno-
ściowe. Taki stan prawny hamuje skłonność do inwestowania przez miasta 
i wspólnoty majątkowe. Brak jest aktów prawnych przenoszących roszczenia 
rzeczowe na roszczenia finansowe oraz rozłożenia kosztów roszczeń na wszyst-
kich podatników w kraju, a nie tylko miast mających tego typu problemy. 
Sprawa ta, ze względów politycznych i pseudoekonomicznych, jest odsuwana 
w czasie. Negatywne skutki ekonomiczne dla gospodarki są wysokie, ale także 
nieoszacowane. W tego typu rachunkach celem podjęcia właściwych decyzji 
trzeba się posługiwać rachunkami kosztów alternatywnych. Niestety nie ma 
zainteresowania ani politycznego, ani ekonomicznego ze strony decydentów, 
aby je prowadzić. Problemy te dotyczą właściwie wszystkich miast w Polsce.

Barierą na obecnym etapie okazują się być skutki spontanicznej prywatyzacji 
mieszkań w zasobach komunalnych i państwowych. Zmiana podstaw gospo-
darczych miast zmieniła także strukturę dochodową i podstawy ekonomiczne 
nowych właścicieli, część przeszła do grup rencistów i emerytów, obniżając 
radykalnie zdolności inwestycyjne i skłonności do inwestowania w odtwarza-
nie majątku, cześć znalazła się w grupie bezrobotnych etc. System wspólnot 
mieszkaniowych z udziałem miasta okazał się być także hamulcem procesów 
rewitalizacji. Trzeba uwzględnić fakt, iż zarysowane problemy mają różny po-
ziom w zależności od skali depopulacji i deformacji struktury demograficznej. 
inaczej też procesy pokonywania barier i motywacji do inwestowania wyglądają 
w starzejących się grupach społecznych, a inaczej w młodszych. inaczej oddzia-
łuje na ten proces potencjalne ryzyko utraty pracy np. w miastach o wysokim 
wskaźniku bezrobocia, a inaczej przy niskim etc., etc.

ekonomicznym problemem miast kurczących się jest przyspieszony spadek 
wartości majątku. Taka sytuacja oznacza spadek wartości hipotecznej majątku 
miejskiego i pogłębianie się strukturalnych podstaw kryzysu finansowego, 
a w konsekwencji załamania gospodarczego. Cząstkowe próby interwencji bę-
dą raczej prowadziły do generowania długów publicznych i wtórnych zapaści 
takich miast. W konsekwencji będzie narastał sprzeciw innych miast wobec 
nietrafionej pomocy, co przy pogłębiającym się deficycie budżetowym będzie 
prowadziło do wycofania się z programów rehabilitacji i przerzucenia kosztów 
adaptacji do nowych warunków gospodarczych na lokalne społeczności. Po-
wstaje pytanie, czy nasze „strinking cities” miasta są i czy będą zdolne – bez 
zewnętrznego zasilania i innych form publicznej interwencji – przejść taki pro-
ces samodzielnie, odzyskać swoją zdolność samofinansowania i generowania 
dochodów pozwalających na spłatę inwestycji związanych z restrukturyzacyjną 
polityką osadniczą? Czy wystarczą tu działania wspierające w sferze porząd-
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kowania i rehabilitacji zabudowy na koszt publiczny, czy niezbędnie jest ich 
powiązanie z głębszymi zmianami w sferze społeczno-gospodarczej systemu 
miejskiego, tak aby efekty zmian były trwale i zauważalne w rozsądnej per-
spektywie? 

Wyzwania dla krajowej polityki miejskiej 

Specyfiką polskich kurczących się miast jest to, iż zaszły w nich bardzo 
radykalne zmiany podstaw gospodarczych wraz z jednoczesnymi zmianami 
ustrojowymi. Nie ma badań, które by zadowalająco zdiagnozowały ten kumu-
latywny proces, a nasza wiedza w tej dziedzinie jest niewielka, bardziej hipote-
tyczna niż empiryczna. Być może dysponując takimi badaniami, łatwiej byłoby 
sformułować systemową politykę wsparcia na rzecz przywrócenia równowagi 
tych miast adekwatną do ich ogólnokrajowej roli, jaką powinny odgrywać one 
w systemie osadniczym kraju.

Bez świadomiej polityki osadniczej rządu możemy domniemywać, iż polski 
system osadniczy utworzy nową równowagę w długim okresie, ale odbędzie 
się to bardzo dużym kosztem społecznym oraz obniżeniem (już widocznym) 
konkurencyjności całej gospodarki. Będzie to jednak równowaga stowarzyszona 
kosztem obniżonej jakości życia i przy stałym zagrożeniu dalszą depopulacją.

Powstaje zasadniczy pytanie i wyzwanie dla polityki miejskiej: na ile, czy i jak 
interweniować w przyszłe procesy miast kurczących? jak te interwencje powiązać 
z cyklami koniunktury regionalnej i cyklami życia regionów zurbanizowanych, 
cyklami miast systemu krajowego, ponadnarodowego, a nawet kontynentalnego. 
Niestety najczęściej brakuje nam wystarczającej wiedzy o tych nowych relacjach. 
Współczesne zmiany są bardzo szybkie, statystyka publiczna nie jest dostosowana 
do rejestracji nowych faktów i procesów. informacje o zmianach w przestrzenni 
nie nadążają za zmianami w sferze procesowej (gospodarczej i społecznej). Go-
spodarka współczesna ze swoją wysoką elastycznością i szybkimi przepływami 
informacji i strumieniami kapitału finansowego, spekulacjami o skali globalnej na 
rynkach nieruchomości sprawia, że społeczne koszty rozwoju związane z małą 
adaptowalnością struktur przestrzennych są coraz wyższe. 

Wypracowanie nowego paradygmatu polityki osadniczej staje się nie tylko 
wyzwaniem krajowym, ale i międzynarodowym. Niestety polityka osadnicza 
w Polsce oraz w węższym ujęciu zdefiniowana krajowa polityka miejska rozu-
miana jest w sposób tradycyjny. (Założenia KPM, 2012). Najczęściej polega ona 
na kategoryzowaniu miast, tworzeniu statystycznych klastrów (Przegląd krajowej 
polityki miejskiej, 2011) o statystycznych cechach podobieństwa i wspieraniu 
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tak zdefiniowanych kategorii miast podobnymi formami wsparcia. Tak więc 
polska polityka jest nastawiona na rozwiązywanie problemów w sposób ho-
ryzontalny z niewielkim elementami koncentracji terytorialnej, adresowana do 
grup miast wskazanych raczej wg rangi administracyjnej niż zidentyfikowanych 
problemów. Podejście ma charakter technokratyczny, księgowy, pozornie 
transparentny i sprawiedliwy w alokacji środków, natomiast dający diametralnie 
różne i nioczekiwane efekty w stosunku do pierwotnych zamierzeń. A przecież 
zdajmy sobie sprawę, że struktury gospodarcze miast nie są jednakowe, mimo 
tej samej wielkości i tej samej funkcji administracyjnej. Miasta są powiązane 
relacjami komplementarnymi i konkurencyjnymi. Czynniki destymulujące roz-
wój w jednym mieście mogą by stymulantami w innych miastach. Ponadto te 
same dostępne zasoby stają się stymulantami tylko w specyficznej konfiguracji 
i sekwencyjnej logice ich uruchomienia. 

Powstaje pytanie, czy mamy inne metody alokacji środków? Z pewnością 
można i należy je wypracować; potrzeba zmiany jest nieunikniona, brak nam 
jednak politycznej woli i odwagi do poszukiwania nowych rozwiązań. Skąd ta 
niechęć – odpowiedź jest dość prosta. Polska polityka miejska jest w począt-
kowej fazie jej formułowania, a więc nawet jej tradycyjna forma wzorowana na 
historycznych już rozwiązaniach państw zachodnich wydaje się być wielkim 
novum. o ile takie interwencje wydają się poprawne w sferze uregulowań sys-
temowych, o tyle realna polityka alokacyjna środków finansowych, powiązana 
z populistycznym mechanizmem rozwiązywania problemów miast, siłą rzeczy 
będzie sprzyjała rozpraszaniu środków finansowych. Nie wywoła zatem za-
mierzonych efektów synergicznych i trwałego rozwoju. Zakładana alokacja 
środków nie pozwali bowiem na pokonanie inercji (chodzi o wywołanie tzw. 
masy krytycznej), która jest inna dla każdego miasta, po osiągnięciu której 
następuje przejście do stanu samopodtrzymywalnego rozwoju (a tym samym 
zagwarantowanie zwrotu poniesionych nakładów publicznej interwencji). Ra-
czej należy oczekiwać, iż po wycofaniu publicznego wsparcia nastąpi wtórne, 
być może jeszcze głębsze, załamanie. Taki scenariusz zdarzeń potwierdzają 
wyżej zasygnalizowane nieudane programy rewitalizacji miast zachodnich3. Te 

3 W Niemczech, Wielkiej Brytanii ogłaszano bardzo szerokie kosztochłonne programy pomocy, 
niestety z niedoszacowanymi kosztami i nieuwzgledniającymi odłożonych w czasie efektów spo-
łecznych i ekonomicznych. W sytuacji pierwszych znamion kryzysu rządy wycofywały wsparcie 
finansowe celem ograniczenia deficytu budżetowego. Nie doceniono bowiem złożoności procesu, 
potrzeby głębszej reformy funkcjonowania gospodarki przestrzennej, potrzeby dostosowania 
formy korzystania z prawa własności i użytkowania nieruchomości. Trzeba podkreślić, iż obec-
ne systemy regulacyjne i finansowe są raczej przygotowane do sprawnego działania w okresie 
wzrostu gospodarczego niż stagnacji i kryzysu. 
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doświadczenia powinny być dla nas wskazówką, iż usuwanie skutków i odwra-
canie negatywnych procesów wymaga długotrwałych, dobrze zaplanowanych, 
skoncentrowanych i konsekwentnych działań uwzględniających współczesne 
prawa i procesy gospodarcze. Tylko wtedy interwencja ma szanse na sukces. 
Muszą to być interwencje zintegrowane, podejmowane w systemie wielopod-
miotowej polityki, skierowane na korygowanie uwarunkowań systemowych 
pozostających w kompetencji rządu w powiązaniu z działaniami poziomu lokal-
nego. Przykładowo, wsparcie dla procesów rewitalizacji centralnych obszarów 
miast nie będzie dawało trwałych efektów, jeśli jednocześnie nie wprowadzi 
się kontroli rozlewania się urbanizacji i sterowania jej rozmiarami na terenach 
otaczających historycznie zurbanizowane przestrzenie.

Nie należy zapominać, iż obowiązkiem rządu jest stałe monitorowanie 
przyczyn degradacji miast i korygowanie uregulowań systemowych, korygo-
wanie i usprawnianie rynków tak, aby system społeczno-gospodarczy płynnie 
przechodził do nowej fazy rozwojowej.

Wnioski 

Co w 7-letniej perspektywie oczekiwanego finansowego wsparcia z funduszy 
strukturalnych mogą zrobić rząd i samorządy terytorialne w miastach tracących 
mieszkańców?

Polityka wobec miast musi mieć długotrwałą perspektywę nastwioną na 
spłatę inwestycji w restrukturyzację miast, co najmniej w 20-letniej okresie. Musi 
być oparta na rządowych gwarancjach kredytowych. System finansowania miast 
musi być dopasowany do funkcji, jakie miasto pełni w systemie osadniczym 
oraz jego funkcji docelowych.

Rząd musi określić transparentną i selektywną politykę wobec miast tracących 
mieszkańców; nie wystarczy obecna typologia wg kryteriów administracyjnych oraz 
rangi i funkcji w systemie osadniczym. Typologia musi bazować na opracowanych 
realistycznych prognozach demograficznych i gospodarczych zbilansowanych 
w zurbanizowanych układach regionalnych. W ramach systemu osadniczego trzeba 
dokonać kategoryzacji uwzgledniającej dynamikę przyszłych procesów urbanizacji. 
i tak na przykład mogą to być następujące typy miast wraz z ich obszarami: 

 • malejące w graniach administracyjnych
 • stabilne w granicach funkcjonalnych
 • pulsarne w użytkowaniu w granicach administracyjnych
 • wzrastające w obszarach funkcjonalnych
 • malejące bezwzględnie w obszarach funkcjonalnych 
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 • o malejącej liczbie ludności przy wzrastającym wskaźniku obszarów 
zabudowy 

 • o malejącej liczbie ludności przy malejącym wskaźniku obszarów zabu-
dowy.

Polityka miejska powinna być selektywna, koncentrująca się na strategicz-
nych problemach i zorientowana na zintegrowane projekty o udokumento-
wanych efektach społeczno-ekonomicznych i środowiskowych. Np. jeśli są 
to miasta pulsarne, o dużej zmienności dobowego i sezonowego popytu, 
to zasilanie finansowe na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury musi być 
powiązane nie z liczbą stałych mieszkańców, lecz wg liczby użytkowników 
dziennych. Konieczne jest powszechne wprowadzenie obowiązku stosowania 
antycypacyjnych (ex ante) symulacji korzyści i kosztów w procesach dotyczą-
cych inwestycji publicznych.

Przede wszystkim należy usprawnić funkcjonowanie rynku nieruchomości 
i ograniczyć spekulacje na rynku budowalnym. jest to możliwe tylko poprzez 
reregulację sfery funkcjonowania gospodarki przestrzennej z respektowaniem 
praw gospodarki rynkowej. Konieczne jest konsekwentne, tam gdzie to tylko 
możliwe, tworzenie quasi-rynków przez wprowadzenie różnego typu opłat 
internalizujących efekty zewnętrzne. Takie interwencje są także niezbędne 
na terenach rozlewania się urbanizacji, po to, aby co najmniej zrównoważyć 
koszty życia w strefie podmiejskiej i pozamiejskiej z kosztami społecznymi, 
które generuje rozlewanie się miast (opłaty związane z urbanizacją terenów 
i budową infrastruktury). 

W dziedzinie finansowania infrastruktury trzeba przejść na system antycy-
pacyjnego sterowania procesami urbanizacji przez władze publiczne – tzw. 
rozwój za infrastrukturą (wymaga to monopolu planistycznego i wprowadzania 
standaryzacji w dziedzinie intensywności zabudowy powiązanej z planowaniem 
miejscowym), ale jednocześnie stworzenia w tej dziedzinie warunków do stoso-
wania zwrotnych mechanizmów finansowania ze strony instytucji finansowych, 
banków funduszy emerytalnych, funduszy ubezpieczeniowych.

Niezbędne jest także stworzenie podstaw ekonomiczno-prawnych do sto-
sowania zwrotnych mechanizmów finansowania procesów rewitalizacji bazu-
jących na wygenerowanej rencie budowlanej, obniżaniu prywatnego ryzyka 
inwestycyjnego przez publiczne zaangażowanie środków powiązanych z sys-
temem różnych gwarancji obniżających ryzyko indywidualnych inwestorów. 
Z pewnością w obszarach rewitalizacji obejmujących obszary z dużym udziałem 
emerytów interesującym instrumentem mogłaby być odwrócona hipoteka. jej 
zastosowanie musiałoby uwzględnić odpowiednio zdiagnozowany interes pu-
bliczny i prawne obwarowania chroniące osoby zaciągające tego typu kredyty 
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na obszarach rewitalizowanych. Zintegrowana rewitalizacja z udziałem władzy 
publicznej powinna gwarantować przyrost wartości hipotecznej nieruchomości 
z danego obszaru. Warunki udzielania pożyczki hipotecznej powinny w obsza-
rze interwencji być znacząco lepsze niż na wolnym rynku (Markowski T., 2011).

Konieczne jest wprowadzenie mechanizmów ekonomicznych i prawnych 
przyspieszających recyrkulację zabudowy wobec nowych wymagań. Takimi 
instrumentami o prorynkowej orientacji są m.in. podatki od nieruchomości 
budowalnych i gruntowych powiązane ze wzrostem wartości nieruchomości, 
dobrze skonstruowany i egzekwowalny system opłat adiacenckich, możliwości 
podwyższania podatków i opłat za użytkowanie terenów niezgodnie z przezna-
czeniem lub zaniechaniem użytkowania i zabudowy, możliwości zamrażania 
cen nieruchomości na czas rewitalizacji celem uniknięcia spekulacji, możliwości 
wywłaszczenia w strefie objętej rewitalizacją etc. 

Należy ograniczyć hiperkonkurencję między miastami o przyciąganie miesz-
kańców przez wprowadzenie adekwatnego systemu planowania regulacyjnego 
i konstrukcję mniej konfliktowego systemu finansów gminnych. Niezbędne jest 
ograniczenie ekspansji na tereny zewnętrzne przez pomoc dla restrukturyzacji 
terenów w centrach miast. 

Należy wprowadzić rządowy program wsparcia dla restrukturyzacji i prze-
budowy zasobów mieszkaniowych pod kątem potrzeb osób starych i niepeł-
nosprawnych wraz z programem budowy wind. Taki program może sprawić, 
że ludzie ci staną się częścią procesu wytwórczego i konsumpcyjnego. jest 
to szczególnie ważne w miastach tracących mieszkańców. Program budowy 
wind powinien podjąć rząd w pierwszej kolejności w regionach deformacji 
demograficznej4.

Podstawą większości polityk chcących odwrócić trendy zapaści miast powin-
no być podejście funkcjonalne zorientowane na region zurbanizowany, a nie 
układ administracyjny. Niezbędna jest adekwatna (zdecydowanie większa) skala 
zinternalizowania (urynkowienia) usług publicznych i bilansowanie dochodów 
miast w ramach obszarów funkcjonalnych i metropolitalnych rynków pracy.

Trzeba odciążyć miasta upadające od nadmiernych kosztów związanych z de-
formacją struktury demograficznej, które hamują procesy samodostosowawcze 
miast. Niezbędne jest publiczne wsparcie utrzymania usług służących osobom 
starszym i wykluczonym (z uwagi na niskie emerytury i renty). W długotrwa-

4 W łodzi 300 tys. osób mieszka w domach bez wind, tj. około 75 tys., na najwyższej kon-
dygnacji. Przyjmując w uproszczeniu, że tylko 10% ma kłopoty związane z wiekiem, daje to 
7,5 tys. osób wykluczonych. De facto wliczając w to kondygnacje powyżej pierwszego pietra, 
możemy szacować, że będzie to około 20 tys. mieszkańców, co odpowiada wielkości przecięt-
nego miasta powiatowego.
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łej perspektywie niezbędna jest natomiast skuteczna polityka demograficzna 
i migracyjna. 
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prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Parteka

Zanikające miasta  
symptomem nowej urbanizacji

abstrakt
W artykule dokonano oceny interpretacji diagnozy kurczenia się miast w wymiarze demo-

graficznym i urbanistycznym. Przeanalizowano współzależność rozlewania i kurczenia miast. 
Wskazano deficyty diagnostyczne: demograficzne i ekonomiczne. Druga część zawiera propozycje 
kreowania kompetencji urbanistów w fazie kształcenia i praktyki. W końcowej części zarysowano 
kierunki zarządzania i polityki miejskiej w nowej sytuacji problemowej zdeterminowanej procesem 
kurczenia się miast.

Diagnoza kurczenia się miast – prawda czy fałsz?

Problem zmiany struktury miast w europie, a także w Polsce – obserwowany jest 
od kilkudziesięciu lat. Przemieszczenia mieszkańców miast zmieniały swoją skalę, 
formę i wartość. Pierwsza poważna migracja wiązała się z industrializacją Polski. 
Skutkiem tego procesu były bardzo duże przemieszczenia z terenów wiejskich do 
miast. Miasta – szczególnie wielkie – były w znacznym stopniu zniszczone. Nową 
tkankę miejską budownictwa socjalistycznego wypełniała więc nowa klasa społe-
czeństwa industrialnego. Mieszkania otrzymywali według zasług – za darmo. Był 
to awans cywilizacyjny ogromnej grupy społecznej. Miasta rosły ilościowo, jakość 
urbanistyczna była zróżnicowana (np. MDM w Warszawie cieszy się uznaniem 
urbanistów i nowych właścicieli mieszkań) i podporządkowana wzorcom miesz-
kalnictwa socjalistycznego o radzieckim rodowodzie doktrynalnym i ustrojowym.

Wraz z awansem cywilizacyjnym odbudowanych miast zaczęło powstawać 
pragnienie wyższej jakości warunków mieszkaniowych. Warstwa bogatsza 
społeczeństwa zaczęła szukać realizacji marzeń o własnym domu. Struktury 
miejskie w granicach administracyjnych szybko wyczerpały swoje możliwości 

prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Parteka – Politechnika Gdańska, Katedra Urbanistyki i Pla-
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budownictwa jednorodzinnego. Mieszkalnictwo zaczęło się rozlewać poza 
granice miast. Zrazu był to mechanizm quasi-rynkowy, bo wartość gruntu nie 
była tak znacząca, a ich podaż ograniczona rolniczym użytkowaniem w wa-
runkach powszechnego niedoboru żywności. Dopiero rozkwit gospodarki 
rynkowej zaowocował rzeczywistą skalą rozlewania się mieszkalnictwa. Proces 
ten obserwujemy stale i nie jest on zakończony. Czy to oznacza, że „miasta 
się rozlewają”? Nie. To poza granice administracyjne miast, na tereny gmin 
sąsiedzkich (wiejskich lub miejsko-wiejskich) „wypełza” jedynie elementarna 
funkcja miast – mieszkalnictwo w formach skomercjalizowanych (developer-
skich), a więc bez usług podstawowych takich jak żłobek, przedszkole, szkoła, 
przychodnia lekarska, w kompletnym nieładzie urbanistycznym. Tak więc nie 
rozlewają się miasta, lecz jedna z ich funkcji – mieszkalnictwo. Tak tworzy się 
suburbanizacja. Świetną lapidarną diagnozę daje Magdalena Staniszkis. „Chęć 
zamieszkania we własnym domu z własnym ogrodem jako alternatywa dla 
mieszkania w bloku, w mieszkaniu uszytym na wspólną dla wszystkich poli-
tyczną miarę, była zapewne także odreagowaniem na ograniczenia możliwości 
indywidualnych wyborów. jeżeli przedtem ktoś za nas podejmował decyzję, 
jak mamy mieszkać, niezależnie od upodobań i możliwości, to właśnie teraz 
każdy chciał wziąć los w swoje ręce i sam o tym zadecydować. Dom z ogrodem 
wydawał się najbardziej wyrazistą formą wyrwania z odgórnego przymusu: 
miasto, blok, mieszkanie, i manifestacją indywidualizmu. Poprawa jakości życia 
była powszechnie rozumiana i statystycznie odzwierciedlona liczbą nowych 
samochodów i nowych mieszkań, a wśród nowych zasobów mieszkaniowych 
– liczbą nowych domów z ogrodami jako rezultatu rozwoju gospodarki wol-
norynkowej.” (Staniszkis 2010, s. 45)

i to jest odpowiedź na pytanie o motywację. lecz równie ważny jest skutek. 
„Sięgając po wzorce życia w domu z ogrodem rodem z bogatszego i lepszego 
świata, zignorowaliśmy problemy, jakie rodzi liberalizacja urbanizacji. Pomi-
nęliśmy dostępną wiedzę ‘dlaczego’ i zlekceważyliśmy doświadczenia, jak 
świat walczy z przedmieściami i prowadzi politykę rozwoju obywatelskiego 
społeczeństwa we współczesnym mieście na wspólnej planecie.

Zdezorientowani politycznymi hasłami okresu ustrojowej transformacji, 
zwiedzeni własnym wyobrażeniem lepszego życia i zmanipulowani reklamą 
developerów o ‘zielonych’ i ‘leśnych’ osiedlach, daliśmy się wywieść w pole, 
czyli na przedmieścia.” (Staniszkis 2010, s. 45). i oto mamy nową postać mia-
sta rozlanego nieopanowywanej suburbanizacja. Dodatkowym czynnikiem 
wzmacniającym jest proces demograficzny.

lustrzanym odbiciem procesu rozlewania jest kurczenie się miast (shrinking 
cities). jest to w jakimś sensie efekt naczyń połączonych. jeśli bowiem następuje 
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wypływanie ludności poza miasto, to powstaje ubytek, który się degraduje. 
Problem rozlewania się wielkich miast, szczególnie aglomeracji, trwa. jest 
żywiołowy i wynika głównie z renty gruntowej. jest objawem rozwoju patolo-
gicznego, lecz oto narasta nowa patologia – kurczenie się miast. Dodatkowym 
czynnikiem wzmacniającym to zjawisko jest proces demograficzny. europa, 
w tym Polska, rejestruje regres demograficzny. Do Polski ten negatywny proces 
ludnościowy dotarł później niż do europy Zachodniej, ale prognozy wskazują, 
że od 2014 roku będzie tylko gorzej. Zarówno pod względem liczby ludności, 
jak i struktury wiekowej. Co to oznacza dla miast? Daje o sobie znać drugi 
mechanizm zaniku miast, bo ludności będzie mniej, a struktura wiekowa mniej 
produktywna. Trzeci mechanizm wynika z transformacji gospodarki kraju. Pry-
watyzacja i wolna gra rynkowa wywołuje wygaszanie funkcji produkcyjnych 
w niektórych miastach o monokulturze produkcyjnej (np. łódź jako miasto 
przemysłu włókienniczego). Dotyczy to także skutków regresu czy wręcz zani-
ku pewnych branż (górnictwo, przemysł stoczniowy). Powstają więc znaczne 
tereny poprzemysłowe, często w ścisłym związku z centrum miasta (Gdańsk – 
stocznia, Bytom – kopalnie). Upadek branż nierentownych, likwidacja zakładów 
przemysłowych zredukowały miejsca pracy, spowodowały trwałe bezrobocie, 
rozwój patologii społecznych.

Powyższe trzy mechanizmy spowodowały stan określony jako kurczenie się 
miast. Statystyka, operując tradycyjnymi jednostkami statystycznymi (region, 
miasto, gmina) oraz archaicznymi podziałami na miasta i wieś, nie radzi sobie 
z aktualną interpretacją. Stąd według danych statystycznych miasta kurczą 
się, a wieś ludnościowo ekspanduje. Tylko w latach 2005–2011 ludność miast 
zmalała z 61,4% w 2005 r. do 60,2% w 2010 r., zaś ludność wsi zwiększyła się 
analogicznie z 38,6% do 39,8%. (Polska w liczbach, 2012 s. 6)

Można by przewrotnie wnioskować, że oto mamy do czynienia z procesem 
wtórnej agraryzacji Polski. jest to oczywisty falsyfikat oceny procesu. Rozlewa-
nie się miast wzmacnia tereny podmiejskie, które się urbanizują. W europie 
są to obszary zurbanizowane (urban areas), w Polsce są to tereny wiejskie 
(rural areas).

Konkluzja jest taka, że zarówno w procesie rozlewania się, jak i kurcze-
nia miast nie mamy do czynienia z „zagładą miast”, „zanikiem miast”. jest 
to mechanizm odchodzenia od XiX-wiecznej formy miasta z jego centrum, 
kamienicami, parkami, dworcami. Miasta takie otoczone były wsiami (prawdzi-
wymi!) stanowiącymi strefę żywicielską mieszkańców miast, a obecną logistykę 
i wielkie obiekty handlowe zastępowały targowiska. Ten paradygmat miasta 
zanika (choć czasem za nim tęsknimy). Powstają nowe formy urbanizacji. jest 
to forma urbanizacji zewnętrznej (poza granicami administracyjnymi miast) 
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i urbanizacji wewnętrznej, w której niektóre miasta odczuwają utratę lud-
ności, miejsc pracy oraz przyrost terenów wygasłych funkcji. Nie są to więc 
miasta zaniku, lecz miasta intensywnej innowacyjnej transformacji. jesteśmy 
w fazie bardzo powierzchownej diagnozy i falsyfikatów obrazu (np. miasto 
maleje – wieś rośnie).

jakie są kluczowe obszary deficytu wiedzy o miastach polskich?
1. Brak oceny kosztów eksploatacji miast.
Czy zmniejszanie się ludności miast oznacza dla eksploatacji miast ulgę, czy 

wręcz przeciwnie. jest tak wtedy, gdy mieszkańcy gmin podmiejskich (które już 
utraciły wiejskość i cechy ruralistyczne) obciążają kosztami miasto rdzeniowe, 
do którego dojeżdżają do pracy, odwożą dzieci do szkół, korzystają z opieki 
zdrowotnej, infrastruktury kultury. A więc pytanie: ile kosztuje rosnąca mo-
bilność codzienna przemieszczania się ludności struktur miejskich i podmiej-
skich jako całości. Takiej oceny kosztów nie da się przeprowadzić bez zmiany 
typologii miast. Tradycyjny podział: region administracyjny – miasta – wsie 
jest już anachroniczny nie tylko statystycznie, ale także dla oceny procesów 
urbanizacyjnych. Rysuje się nowa struktura urbanizacji Polski:

Miasta – regiony metropolitalne o dużym zasięgu oddziaływania miasta 
rdzeniowego, także poza obszar gmin bezpośrednio przyległych. Są to loko-
motywy rozwoju gospodarczego i innowacyjnego bez względu na to, jak długo 
będziemy unikać rozstrzygnięcia problemu wyboru metropolii (wg jasnych 
kryteriów funkcji metropolitalnych). Wymaga to wyodrębnienia i ustanowienia 
regionów metropolitalnych w istniejącej strukturze podziału terytorialnego pań-
stwa. (Parteka 2008, s. 117 – 125). oczywiście regiony metropolitalne powinny 
nawiązywać do unijnej struktury statystyki na poziomie NUTS – 3. Struktura 
taka powinna posiadać wysoce efektywne zdolności zarządcze pozwalające 
optymalizować koszty eksploatacji tej struktury służące wysokim standardom 
usług publicznych.

Regiony metropolitalne są już powszechnym standardem unijnej polityki 
transformacji wielkich miast (np. regiony metropolitalne Hamburga, Norymber-
gii, Amsterdamu). W regionach metropolitalnych problem tzw. zaniku miasta 
nie jest fetyszyzowany, lecz rozwiązywany poprzez inne bilanse ludnościowe, 
analizy i stymulowanie przemieszczeń transportem zbiorowym, realną rewi-
talizację śródmieść i przestrzeni publicznych. W sumie uruchomiło to proces 
powrotu mieszkańców do centrów miast.

Miejskie obszary funkcjonalne, tworzone przez system obsługi miesz-
kańców, także poza granicami miast. obszary te wymagają poważnej inter-
wencji, bowiem muszą konkurować z regionami metropolitalnymi. Typologia 
tych obszarów jest bardzo zróżnicowana, gdyż jedyną funkcją uniwersalną jest 
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funkcja administracyjna miasta stolicy regionu. Dla obszarów tych szczególnie 
istotna jest spójność wewnętrzna (transport zbiorowy) oraz spójność społecz-
na (dysproporcje rozwojowe). Miejskie obszary funkcjonalne będą wymagały 
szczególnej interwencji Funduszu Społecznego Ue.

Lokalne ośrodki obsługi, oparte na wieloletniej tradycji obsługi otocze-
nia gminnego, które oprócz funkcji rolniczych i przetwórczych będą stanowić 
centra obsługi ruchu turystycznego i lokalnej logistyki transportowej. Brak 
miejsc pracy na miejscu powoduje rzeczywiste obumieranie i ośrodki te mogą 
ulec znacznej degradacji w oczekiwaniu na koniunkturę gospodarczą, która da 
szansę na pracę (wraz z dojazdami) do miejskich obszarów funkcjonalnych oraz 
regionów metropolitalnych. Dla ośrodków tych najistotniejsza będzie spójność 
terytorialna wyrażająca się dostępnością transportową. jest to szczególnie istot-
ne dla pokolenia, które powinno się kształcić i zdobywać nowe kompetencje, 
a nie żyć z zapomóg.

2. Brak pogłębionej prospektywnej diagnozy skutków zmiany demogra-
ficznej.

Diagnoza statystyczna w, jak to zostało zaznaczone, standardowych ujęciach 
statystycznych jest oczywista. Młodych przybywa za mało, starej populacji przy-
bywa. Grupy wiekowe produkcyjne będą musiały ponosić większe obciążenia 
emerytalne. Ale co to oznacza dla wymiaru kurczących się miast?

Rosnąca grupa 65+ nie jest mobilna i tak pozostanie. jeden i drugi proces 
powoduje wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowane usługi publiczne. 
Porażające są informacje o zapaści polskiej geriatrii (katastrofalny brak lekarzy – 
geriatrów, brak oddziałów szpitalnych, domy opieki w jakiejś niekontrolowanej 
strefie). Proces udostępnienia przestrzeni miast (obojętnie, czy zanikających, 
czy nie) dla osób o ograniczonej sprawności postępuje bardzo powoli. System 
opieki zdrowotnej nad dziećmi (zwłaszcza najmłodszymi) jest technokratycz-
ny i bardzo technologiczny (wyjątkowo kosztowne urządzenia diagnostyczne 
i operacyjne). To jest oblicze społeczne kurczenia się miast. Kryzys nie jest 
zdiagnozowany, brak decyzji strategicznych i kierunkowych. Główny strategicz-
ny dokument: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju przyjęty, przez rząd 11 
stycznia 2013 r., koncentruje się na konkurencyjności gospodarczej, spychając 
problemy społeczne do ogólników. jest to zgodne z podtytułem dokumentu: 
„Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności.” Tylko że pod tą falą tonie pokole-
nie 65+, uznane za nieproduktywne obciążenie systemu. jest to diametralnie 
różne podejście od skandynawskiego, gdzie właśnie to pokolenie okazuje się 
być bardzo efektywne dla szeroko pojętego rozwoju. idzie więc o rozumienie, 
co znaczy aktywność, a co produktywność. W tym kontekście problem zaniku 
miast w Skandynawii – zarówno wielkich jak i małych – nie istnieje.
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Kreatorzy polskich miast

Zwykło się za takich uważać urbanistów. To oni w dawnych stuleciach 
przekształcali miasta. Tworzyli wzorce – modele (np. miast ogrodów). 
Współczesna rola urbanisty jest zupełnie inna. Zacząć trzeba od pytania, kto 
jest urbanistą, kto odpowiada za miasta. Prosta odpowiedź brzmi: ten, kto 
wykonuje plany urbanistyczne i ma do tego uprawnienia. To jest najwyżej 
połowa prawdy, gdyż decyzje planistyczne podejmuje władza samorządowa 
miasta, niekoniecznie na podstawie planów zagospodarowania przestrzen-
nego – a więc prezydent, burmistrz i odpowiednia rada miasta. Nie zawsze 
ta władza uznaje racje, kompetencje urbanistów. Właśnie kompetencje są 
tu szczególnie istotne. A więc pytanie, czego powinniśmy uczyć urbani-
stów? Mamy tutaj wyraźnie dwie fazy. Uczenie podczas studiów (głównie 
na politechnikach na kierunkach architektury i urbanistyki oraz na kierun-
ku gospodarka przestrzenna na uniwersytetach, politechnikach, wyższych 
szkołach społecznych). Druga forma to inkubacja w miejscu pracy. A więc 
nowa wiedza i adaptacja do potrzeb pracodawcy.

Należy zacząć od tego, że nie mamy uniwersalnego paradygmatu, czym jest 
miasto i jak możemy jego rozwój zoperacjonalizować. Danuta i Mieczysław 
Kochanowscy piszą: „ … miasto jest całością. Zawsze było. Pojęcie miasto 
mieści i przestrzeń miejską, i zamieszkującą ją społeczność, wartości materialne 
i duchowe, rzeczywistość i wyobrażenia. Miasto to świat, czasem bardzo mały, 
ale równie złożony, znany wydawałoby się dobrze, ale też nieprzewidywalny.” 
(Kochanowscy, 2012, s. 8).

Możemy i powinniśmy tworzyć cząstkowe paradygmaty będące odpowiedzią 
na wciąż zmieniające się dylematy wytwarzania miasta jako:

 • systemu logistycznego,
 • miejsc pracy i wytwórcy regionalnego PKB,
 • koncentracji usług publicznych,
 • organizacji przestrzennej terenów i obiektów,
 • obrońcy przestrzeni publicznych,
 • struktury otwartej (wobec zamkniętych prywatnych enklaw).

Pewnikiem jest, że miasta nie zanikną, nie powstanie jakaś niemiejska 
i niewiejska magma, gdyż zawsze potrzebne będą węzły strukturalne. Tak jest 
od wieków i będzie zawsze. A więc zanik miasta XiX-wiecznego, z której to 
pozornej pustki wyłania się miasto XXi wieku: rozlane, wirtualne, innowacyjne, 
mobilne i inteligentne (smart).

W jakim kierunku powinno zmierzać kreowanie kompetencji urbanistów?
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Powinniśmy uczyć:
a) oszczędności przestrzeni, energii, zasobów środowiska, mobilności zbio-

rowej,
b) planowania adaptującego i przewidującego trafnie zmieniające się uwa-

runkowania. To jest kierunek rozwoju miast określany jako smart cities, 
a więc miasta inteligentnego zarządzanego zgodnie z powyżej zapisanymi 
„oszczędnościami”,

c) adaptacji struktur zurbanizowanych uprzednio zagospodarowanych (także 
tych opuszczanych, odłogowanych) do zmieniających się uwarunkowań, 
w tym determinowanych kryzysem gospodarczym i nieubłaganą demo-
grafią; planowanie kompozycyjne bezładnych puzzli i osiedli mieszka-
niowych na terenach porolnych (greenfield’s)1,

d) urbanistyki społecznie zorientowanej kreującej zabudowę wielopokolenio-
wą, dostosowaną do różnych etapów cyklu życia, przestrzeni publicznej, 
aktywności nie tylko produkcyjnej, spotkań, przyjaznej dla środowiska, 
dostępniej dla komunikacji zbiorowej także dla niepełnosprawnych. To 
jest kanon urbanistyki skandynawskiej,

e) urbanistyki operacyjnej obejmującej inżynierię finansową, logistykę miej-
ską, efektywność ekonomiczną i społeczną, prognozowanie i planowanie 
strategiczne,

f) partycypacyjnego planowania i projektowania struktur miejskich zgodnie 
z postulatami mieszkańców samorządowych i biznesu mieszkaniowo- 
- handlowego,

g) marketingu i promocji rozwiązań urbanistycznych, do których trzeba 
przekonać inwestora, władze i mieszkańców.

Nowe drogowskazy zarządzania  
i polityki miejskiej

Miasta są obszarem wielkiej zmiany cywilizacyjnej. Zarządzanie miastami 
oparte na mądrym planowaniu (w tym urbanistycznym) powinny wyznaczać 
strategie rozwoju i programy operacyjne.

istotne jest wyzwolenie się z zarządzania kadencyjnego oznaczającego 
skupienie się na zarządzaniu budżetami rocznymi, bez konsekwentnego reali-
zowania wizji i przyszłości miasta. Czynnikiem stymulującym będą regionalne 

1 W Wielkiej Brytanii nowe realizacje znajdują się w 60% na obszarach uprzednio zago-
spodarowanych; w liverpoolu udział ten wynosi 80%.
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programy operacyjne zarządzane przez samorządy regionalne (możliwe, że we 
współdziałaniu z miastami) w ramach wieloletnich budżetów funduszy euro-
pejskich (w nowym okresie programowania 2014 – 2020 będą to: europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Społeczny). Potrzebna więc będzie 
nowa generacja strategii rozwoju miast. Zarówno rządowa jak i poszczegól-
nych miast. oprócz oczywistego opanowania obecnych ułomnych procesów: 
rozlewania się jak i zanikania miast, celowe jest uzupełnianie deficytowych 
obecnie kierunków myślenia urbanistycznego o:

 • miastach wiedzy będących koncentracją funkcji nauki, badań, kształcenia 
– czyli całej infrastruktury innowacji rozwijanych w parkach naukowo 
– technologicznych i przyszłych innowacyjnych; miasta wiedzy były od-
powiedzią np. brytyjską i skandynawską na problem zanikania funkcji 
przemysłowych w centrach (liverpool, Newcastle, Manchester, Malmoe),

 • miastach inteligentnych (smart cities), które opanowują zdolność szybkie-
go reagowania tworzą inteligentne systemy energetyczne, transportowe, 
środowiska, opieki medycznej),

 • miastach powrotu do centrów mieszkańców, usług i wzbogaconej prze-
strzeni publicznej,

 • miastach atrakcji i okazji nowego stylu życia dla pokolenia 30 – 50 latków, 
którzy nie chcą motoryzacyjnych enklaw monokultur, lecz chcą rewizji 
pojęcia „ulica” i „mieszkanie”. Proces taki zaczął rysować się w Gdań-
sku wobec planowania wielkich terenów postoczniowych w strukturze 
Młodego Miasta,

 • miejskich regionach metropolitalnych, które konsumują zarówno miejskie, 
jak i regionalne czynniki rozwoju, a są strukturami najbardziej konku-
rencyjnymi i innowacyjnymi.

Dyskusja wokół problemu zaniku miast uzmysławia, że nie jest to problem 
uniwersalny dziejący się we wszystkich miastach polskich. Natomiast jest to 
problem wywołujący potrzebę dyskusji wielowątkowej i wielkoskalowej. Każde 
miasto powinno taką zdolność refleksyjną osiągnąć. jest bowiem bardzo wiele 
do zrobienia zarówno w fazie diagnozy, jak i operacyjnego zarządzania zmianą.
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dr hab. Paweł Swianiewicz

kurczące się miasta  
– czego nauczyła nas konferencja?

abstrakt
Zjawisko kurczenia miast podkreśla konieczność stosowania polityk wykraczających, niemiesz-

czących się w granicach administracyjnych miast – z jednej strony, w skali aglomeracji, a z drugiej, 
pojedynczych osiedli. Polityka taka jest utrudniona m.in. słabą dostępnością danych w takich 
układach funkcjonalnych. Dotychczas brakuje także solidnych opracowań empirycznych ukazujących 
wpływ różnych form omawianego zjawiska na sytuację finansową samorządów. W odniesieniu do 
polityki wobec kurczenia się miast można obserwować znane słabości myślenia strategicznego 
polskich samorządów miejskich. Należą do nich: mała wybiórczość (czasem nawet ogólnikowość) 
przy formułowaniu celów strategicznych, technokratyczne podejście do planowania i podejmowa-
nie decyzji pod naciskiem bieżących problemów, bez uwzględniania ich dalekosiężnych skutków

Typy kurczenia się miast i potrzeba zarządzania  
w różnych skalach przestrzennych

jak wykazują liczne opracowania (m.in. Natalii Szajewskiej w niniejszym 
tomie), zjawisko kurczenia się miast niejedno ma imię. Czym innym jest 
zmniejszająca się liczba ludności w regionie depopulacyjnym, z którego 
mieszkańcy odpływają do innych regionów, a czym innym sytuacja, w któ-
rej decydujące znaczenie mają migracje wewnątrzaglomeracyjne, w których 
dominuje odpływ na przedmieścia położone poza administracyjnymi grani-
cami miasta. Przykładem pierwszego z wymienionych tu zjawisk jest wiele 
miast śląskich. Przykładem drugiego (kurczenie poprzez rozlewanie się) 
może być Poznań czy Gdańsk. jeszcze czym innym jest kurczenie się miast 
wynikające z przyczyn demograficznych – niskiego przyrostu naturalnego 
(główna przyczyna depopulacji np. w Sopocie i łodzi). Z punktu widzenia 

dr hab. Paweł Swianiewicz – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Rozwoju i Polityki 
lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
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zarządzania miastami wyzwania i zagrożenia wiążą się z każdą z wymie-
nionych tu sytuacji. Ale mają inny charakter. inne mogą być też działania 
prowadzące do ograniczenia niekorzystnych trendów czy też minimalizacji 
ich negatywnych skutków. 

Kurczenie się wynikające w przeważającej części z ruchów wewnątrza-
glomeracyjnych wiąże się z szeroko opisywanym w literaturze geograficznej, 
planistycznej i socjologicznej zjawiskiem rozlewania się miast (urban sprawl). 
Z jednej strony można podejmować próby zapobiegania temu zjawisku (czy 
przynajmniej zmniejszania jego skali), stosując na przykład instrumenty związane 
z planowaniem przestrzennym i egzekucją zapisów planistycznych. Z drugiej 
strony, skoro zjawisko takie realnie się pojawia, stanowi jeszcze jeden argu-
ment za potrzebą rozwiązań aglomeracyjnych, które od kilku lat są obiecywane 
przez kolejne pojawiające się projekty ustaw, ale których brak coraz dotkliwiej 
odczuwamy. W tym przypadku mamy do czynienia nie tyle z kurczącymi się 
miastami,  co z kurczącymi się obszarami rdzeniowymi aglomeracji. Faktyczne, 
a nie administracyjne granice miasta są bardzo trudne do określenia, być może 
więc liczba ludności całego miasta (jako jednostki funkcjonalnej i fizjograficznej) 
wcale się nie kurczy, lecz rośnie.  

Wspomniana powyżej potrzeba rozwiązań aglomeracyjnych1, wiązana tutaj 
z jednym z typów kurczenia się miast, może być uzasadniona kilkoma argu-
mentami:

 • Po pierwsze, pomogłoby zorganizować wykonywanie usług, za które 
odpowiadają samorządy (np. transport publiczny, gospodarka odpadami, 
edukacja na poziomie szkół średnich i inne) w sposób, który łagodziłby 
dolegliwości rozlewania się miasta dla dojeżdżających do pracy w cen-
trum aglomeracji, ale także i dla innych mieszkańców;

 • Po drugie, rozwiązania pozwalające na sprawniejsze zarządzanie całą 
aglomeracją pozwoliłoby na bardziej efektywną politykę zmierzającą 
do ograniczenia negatywnych zjawisk wiążących się z urban sprawl 
(rozlewaniem się miast). W obecnej sytuacji polityka ta jest utrudniana 
między innymi przez trudność skoordynowania polityki przestrzennej 
i zjawisko konkurowania poszczególnych miast o inwestycje (między 
innymi mieszkaniowe);

1 Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na szerszą dyskusję rozwiązań i dylematów od-
noszących się do organizacji systemu samorządowego na obszarach największych aglomeracji. 
Najważniejsze opcje w tym zakresie były już wielokrotnie dyskutowane, m.in. w stanowiskach 
i materiałach roboczych Unii Metropolii Polskich, a także w opracowaniach o charakterze aka-
demickim (np. w najpełniejszej chyba dyskusji tego zagadnienia w opracowaniu: lackowska 
2009; z nowszych opracowań można także wymienić Swianiewicz, lackowska 2013). 
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 • Po trzecie, odpowiednia konstrukcja instytucji aglomeracyjnych pomogła-
by w redukowaniu negatywnych konsekwencji (np. finansowych) roz-
lewania się dla miasta centralnego. Pomóc mogłyby tutaj między innymi 
mechanizmy „solidarności aglomeracyjnej” znane z instytucji samorządu 
metropolitalnego w wielu krajach europejskich;

Na szczęście myślenie w kategoriach funkcjonalnych obszarów miejskich, 
a nie tylko miast w ich formalnych granicach administracyjnych coraz bardziej 
przebija się w debatach akademickich i prowadzonych przez polityków oraz 
ekspertów w Polsce. Dużą zasługę mają tutaj dokumenty opracowywane w Mi-
nisterstwie Rozwoju Regionalnego, a zwłaszcza toczące się od jakiegoś czasu 
dyskusje o ZiT (Zintegrowanych inwestycjach Terytorialnych2), które mają być 
ważnym elementem finansowania samorządów poprzez fundusze strukturalne 
w latach 2014–2020. 

Mimo to dane statystyczne są cały czas dostępne niemal wyłącznie w ukła-
dzie jednostek administracyjnych. A w licznych studiach (także publikowa-
nych przez GUS) bardzo często napotykamy mylące wnioski, wynikające 
właśnie z takiego tradycyjnego spojrzenia na układy terytorialne. Przykładem 
mogą być „sensacyjne” doniesienia o dominującym ostatnio w Polsce kierun-
ku migracji: z miasta na wieś. Tak prezentowana informacja jest myląca, bo 
nie uświadamia, że dominującym kierunkiem migracji nie jest wcale prze-
prowadzanie się na tradycyjnie rozumiane tereny wiejskie, ale o migracje 
w ramach aglomeracji. Bardzo często  nowym miejscem zamieszkania stają 
się tereny mające zdecydowanie miejski charakter, ale formalnie zaliczane 
do gmin wiejskich. Może więc z podziału miasto – wieś przy prezentacji 
wielu danych lepiej w ogóle zrezygnować? o nieaktualności podziału na 
miasto i wieś mówił między innymi taki autorytet jak Manuel Castells (1982). 
Podział ten często większym stopniu dezinformuje, niż wyjaśnia. Szkodliwość 
patrzenia przez pryzmat kryterium administracyjnego widać szczególnie 
dobrze, kiedy mówimy o zjawisku kurczących się miast. jeśli do miasta 
przyłączymy fragment gminy podmiejskiej (czasami, jak niedawno w przy-
padku Rzeszowa, przy proteście tej gminy), to miasto rośnie. Natomiast jeśli 
podmiejskie gminy wokół Poznania nie są włączane w granicach miasta, 
to dane wskazują, że miasto się kurczy. Wniosek w obu przypadkach jest 
formalnie prawdziwy, ale równocześnie w jakimś stopniu mylący. 

2 „Zasady uwzględniania wymiaru…”, 2013. 
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Czego nie wiemy o kurczących się miastach?

Zagadnienie omówione powyżej wiąże się z pierwszym z pytań posta-
wionych uczestnikom przez organizatorów konferencji: „czego nie wiemy?. 
jedną z rzeczy, których brakuje, są  analizy (a czasami także myślenie) w skali 
aglomeracji. Ale z drugiej strony brak nam także informacji o tym, co się dzie-
je wewnątrz analizowanych przez nas miast. Gdzie dokładnie (w przestrzeni 
miasta) umiejscawia się zjawisko kurczenia? i z jakimi zmianami struktury de-
mograficznej się wiąże? Brakuje informacji o dynamice zjawisk demograficznych 
w mniejszych jednostkach (dzielnicach, osiedlach) wewnątrz miasta. o War-
szawie coś wiemy, bo ma dzielnice wprowadzone poprzez specjalną „ustawę 
warszawską” i w ramach Banku Danych lokalnych GUS gromadzi niektóre 
informacje w układzie 18 dzielnic. Ale nie dostarcza nam żadnych informacji 
o tym, co się dzieje wewnątrz Poznania, Wrocławia, Krakowa i innych miast. 
Brak takich danych to często problem dla efektywnego zarządzania miastami. 
W wielu przypadkach brakuje na przykład solidnych podstaw informacyjnych 
dla lokalnych programów rewitalizacji. Świadczy o tym choćby lektura po-
wstających programów, w których uzasadnienie wyboru obszarów interwencji 
budzi często istotne wątpliwości metodyczne, a przedstawiane dane wyglądają 
bardziej jak uzasadnienie ex post dla podjętych już wcześniej (na podstawie 
niezbyt jasnych kryteriów) decyzji. 

Kolejne zagadnienie, które wymaga pogłębionej refleksji, to skutki zjawiska 
kurczenia się miast dla finansów samorządów miejskich. Także i w tym przypad-
ku skutki mogą być zupełnie inne, w zależności od natury zjawiska kurczenia 
się. jeśli dominującym powodem jest suburbanizacja, możemy oczekiwać spad-
ku dochodów miasta centralnego z podatków płaconych przez mieszkańców 
(przede wszystkim udziału w PiT). Równocześnie skala niezbędnych wydatków 
nie zmienia się, a czasem nawet rośnie w związku z koniecznością zapewnienia 
usług dla „gapowiczów”3 dojeżdżających do miasta do pracy i korzystających 
z miejskiej infrastruktury. Z drugiej jednak strony, osoby wyprowadzające się na 
przedmieścia najczęściej nadal pracują w mieście i biorą udział w generowaniu 
jego rozwoju gospodarczego. W wielu przypadkach opuszczone mieszkania 
w centrum zamieniane są na lokale biurowe, co z punktu widzenia budżetu 
miejskiego może mieć skutek pozytywny, bo podatek od nieruchomości zwią-
zanych prowadzeniem działalności gospodarczej jest z grubsza trzydzieści razy 
wyższy niż od tej samej powierzchni mieszkaniowej. 

3 W znaczeniu ekonomicznego terminu „free-rider” odnoszącego się do osoby płacącej podatki 
gdzie indziej, a w mieście korzystających z opłacanych z budżetu usług. 
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inaczej wyglądają skutki finansowe w przypadku, gdy przyczyną kurczenia 
się miasta jest migracja zewnętrzna. W takiej sytuacji zmniejsza się wprawdzie 
finansowe obciążenie miasta dostarczaniem niektórych usług (w tym zakresie, 
w którym mamy do czynienia z kosztami zmiennymi, a więc zależnymi od 
skali produkcji). Ale pozostają koszty stałe, a infrastruktura techniczna musi 
być nadal utrzymywana. Równocześnie zmianom takim towarzyszy zazwyczaj 
trudność w utrzymaniu dynamiki rozwoju gospodarczego. Dochodzi tu zresztą 
do negatywnego sprzężenia zwrotnego  – często to właśnie problem niskiego 
poziomu rozwoju jest przyczyną emigracji poza teren aglomeracji. 

Ale powyższe akapity zawierają tylko kilka bardzo podstawowych i wstęp-
nych przewidywań co do możliwych skutków finansowych. Brakuje nam 
rzetelnych, empirycznych analiz potwierdzających lub modyfikujących, a także 
uszczegóławiających te przypuszczenia. 

Strategie wobec zjawiska kurczenia się miast?

innym pytaniem, które postawili organizatorzy konferencji, jest pytanie, 
czy istnieją strategie wobec interesującego nas tutaj zjawiska. Sądzę, że są co 
najmniej interesujące pomysły, choć nie zawsze układają się one w kompletne 
strategie. iwona Sagan (2013) mówi na przykład o przedsięwzięciach ukierun-
kowanych na poprawę atrakcyjności danego miejsca zamieszkania, na przykład 
polegających na poprawie jakości szkół lokalnych. Z danych dostępnych dla 
wielu krajów wiadomo, że granice rejonów renomowanych szkół publicznych 
to ważny czynnik wpływający na atrakcyjność dzielnicy (a pośrednio także na 
wysokość czynszów i wartość nieruchomości). Taką zależność dostrzeżono na 
przykład w miastach amerykańskich. Problem z zastosowaniem tego pomysłu 
w Polsce wiąże się jednak między innymi z tym, że w celu trafienia dziecka do 
odpowiedniej szkoły wystarczy niejednokrotnie zameldowanie dziecka (u babci, 
cioci, znajomych), a niekoniecznie faktyczne zamieszkanie. To, rzecz jasna, 
deformuje działanie czynnika podnoszenia atrakcyjności, o którym tutaj mowa. 

Ale poprawa atrakcyjności mieszkania w poszczególnych dzielnicach to 
na pewno ważny element pożądanych strategii. Kłopot w tym, że wiele pol-
skich miast, pod naciskiem kłopotów budżetowych, podejmuje decyzje idące 
w przeciwnym kierunku. Podnoszenie cen komunikacji miejskiej czy zapo-
wiedź likwidacji nocnych kursów metra w Warszawie to tylko przykłady takich 
decyzji. Mogą one zniechęcać do podejmowania pożądanych wyborów tych 
„nowych mieszczan”, którym zależy na miejskim życiu kulturalnym, byliby 
gotowi mieszkać w centrum (a nie wyprowadzać się na odlegle przedmieścia) 
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i nie używać samochodu, lecz polegać na komunikacji publicznej. Nieco sar-
kastycznie można by zapytać, czy może chodzi o zachęcenie mieszkańców, 
by mieszkali tak blisko centrum, by nie potrzebowali korzystać z komunikacji 
miejskiej, lecz mogli wszędzie łatwo dotrzeć piechotą? Trzymając się jeszcze 
chwilę warszawskiego przykładu, można zapytać czy powtarzające się pro-
blemy z utrzymaniem biletu aglomeracyjnego to kolejny przejaw kłopotów 
wynikających z braku ustawowych rozwiązań instytucjonalnych dla obszarów 
metropolitalnych, czy może jest to właśnie godna promowania „dobra polityka” 
mająca na celu promowanie w praktyce koncepcji „compact city”?

Pytanie o strategie postępowania w stosunku do miast kurczących się oraz 
strategie tych miast przywodzi na myśl jeszcze jedno zagadnienie, o którym 
bardzo ciekawie mówiła w trakcie konferencji ewa Kipta (2013). Nasze myślenie 
o rozwoju jest bardzo często zbyt technokratyczne, a za mało społeczne. Kiedy 
przyjrzymy się realizacji zasady zintegrowanego planowania strategicznego 
(w założeniu będącej podstawą na przykład lokalnych programów rewitalizacji), 
często zauważamy, że owa integracja jest fikcją.  Dominują (niewątpliwie bardzo 
ważne) projekty infrastrukturalne. elementy społeczne i związane z rozwojem 
gospodarczym robią wrażenie nikomu niepotrzebnych, doklejonych na siłę 
(często pod naciskiem formalnych wymogów zapewniających dotacje progra-
mów operacyjnych) i pomijanych, a co najmniej marginalizowanych w procesie 
realizacji i jego monitoringu4. 

Zagadnienie strategicznych kierunków polityki wobec kurczenia się miast 
ma zresztą bardziej ogólny kontekst. jest nim słabość myślenia strategicznego, 
a przede wszystkim praktyczna i metodyczna słabość realizacji strategii przez 
polskie samorządy terytorialne. Zbyt często zdarza się, że strategie traktowane 
są nie jako narzędzia poprawy efektywności zarządzania pozostającymi w dys-
pozycji samorządów zasobami, ale jako formalna podkładka, narzędzie służące 
ubieganiu się o środki zewnętrzne. Stąd często spotykane bardzo szerokie de-
finiowanie celów strategicznych, pozwalające na uzasadnienie niemal każdego 
wniosku o grant. Unika się natomiast wyraźnego wskazywania wąskiej wiązki 
celów priorytetowych, na których należałoby się skupić. Ma to zresztą również 
uzasadnienie polityczne – taka priorytetyzacja zawsze naruszałaby czyjeś inte-
resy i budziłaby sprzeciw. A jeśli już mamy strategię, to stosunkowo nieliczne 
są miasta, które faktycznie opanowały umiejętność operacyjnego wiązania ich 
z wieloletnim planowaniem finansowym. Zaś bez takiego powiązania strategia 
wcześniej czy później staje się martwym lub półmartwym dokumentem. Przy-

4 obszerne omówienie tego zagadnienia wraz ze wskazaniem przykładów można znaleźć 
w: Swianiewicz, Kurkowska, Nowicka (2011). 
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kłady takich problemów znamy na przykład z praktyki tworzenia programów 
rewitalizacji miejskiej czy zarządzania programami operacyjnymi finansowanymi 
ze środków Unii europejskiej5. 

Na koniec chciałem się podzielić refleksją terminologiczną związaną z dysku-
towanymi na konferencji zagadnieniami, wiążącą się bezpośrednio z pytaniem 
o strategie wobec kurczenia się miast. Bardzo często, także w opracowaniach 
naukowych, utożsamia się pojęcie rozwoju miasta ze wzrostem liczby jego 
mieszkańców. To bardzo duże uproszczenie. Definicji rozwoju jest bardzo dużo. 
jedna z prostszych, a bardzo wyrazistych mówi, że rozwój to wzrost skompliko-
wania systemu. Ale w niemal wszystkich ujęciach rozróżnia się pojęcia rozwoju 
i wzrostu. Zasadne wydaje się zatem pytanie, czy miasto kurczące się (tracące 
mieszkańców) może się rozwijać? Sądzę, że jest to możliwe. i do tego zapewne 
powinny zmierzać niektóre strategie radzenia sobie z omawianym problemem. 
Zatrzymanie spadku liczby mieszkańców nie zawsze musi być najważniejszym 
celem lokalnej strategii. Ważniejsze jest skoncentrowanie się na minimalizacji 
jego negatywnych skutków, a także podkreślenia ewentualnych pozytywnych 
skutków ubocznych. 
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dr hab. inż. arch. Zygmunt Ziobrowski

Zarządzanie rozwojem miast kurczących się 
– refleksje i wnioski

abstrakt
Problem kurczących się miast nie jest problemem nowym. Od początku ich istnienia miasta 

przeżywały okresy wzrostu, stagnacji bądź upadku. Ostatnia fala stagnacji, a nawet kurczenia 
miast wiąże się z upadkiem gałęzi przemysłu opartego na surowcach i wejściem w epokę postin-
dustrialną. W najgorszej sytuacji znalazły się miasta, których egzystencja była związana z jedną 
upadającą gałęzią przemysłu lub co gorsze, z jednym dużym zakładem przemysłowym. Zjawiska 
charakterystyczne dla kurczących się miast to bezrobocie, depopulacja, obniżenie jakości życia, 
osłabienie, a nawet utrata bazy ekonomicznej i niewypłacalność miast. 

Dziś nie ma wystarczającej wiedzy nt. lokalnej bazy ekonomicznej, której elementy są mocne, 
a które słabe. Wiele cennych informacji można by uzyskać z publikacji zbiorczych wyników PIt i CIt, 
ale tych urzędy skarbowe nie udostępniają. Najważniejszym zadaniem władz lokalnych jest jednak 
dostrzeżenie w porę negatywnych zjawisk zwiastujących zahamowanie procesów rozwojowych 
i ocena ich trwałości. 

Problem kurczących się miast nie jest problemem nowym. od począt-
ku ich istnienia miasta przeżywały okresy wzrostu, stagnacji bądź upadku. 
Najczęstszą przyczyną upadku było wyczerpywanie się szeroko rozumia-
nych sił rozwojowych. Działo się to najczęściej na przełomie wielkich epok 
społeczno-ekonomicznych (niewolnictwa, feudalizmu, epoki przemysłowej 
i poprzemysłowej). Np. po upadku cesarstwa rzymskiego wiele miast miało 
problem z adaptacją dziedzictwa antycznego (wielkich budowli) do nowych, 
skromniejszych potrzeb. Przestały istnieć wielkie struktury związane z nie-
istniejącymi już funkcjami publicznymi. Kolejnym bodźcem, który istotnie 
wpłynął na siły rozwojowe miast, były kształtujące się od połowy XViii 
wieku mechanizmy rewolucji przemysłowej. Miasta rozrastały się i ulegały 
przekształceniom, ale także kurczyły się. już w tym okresie pojawiło się za-

dr hab. inż. arch. Zygmunt Ziobrowski – profesor instytutu Rozwoju Miast w Krakowie.
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interesowanie mieszkaniem poza miastem, z dala od uciążliwego przemysłu, 
zatłoczonych ulic, niezdrowego powietrza.

ostatnia fala stagnacji, a nawet kurczenia miast wiąże się z upadkiem gałęzi 
przemysłu opartego na surowcach i wejściem w epokę postindustrialną. Wiele 
miast utraciło swoją dotychczasową bazę ekonomiczną i z trudem odnajduje 
nowe bodźce rozwoju. W najgorszej sytuacji znalazły się miasta, których eg-
zystencja była związana z jedną upadającą gałęzią przemysłu lub co gorsze, 
z jednym dużym zakładem przemysłowym.

W Polsce zjawiska te ujawniły się dopiero po 1990 roku, kiedy to zmiana 
ustroju polityczno-gospodarczego stworzyła nowe mechanizmy rozwoju i nowe 
powiązania na rynkach produkcji i rynkach zbytu.

Upadające górnictwo i przemysł surowcowy spowodowały poważne 
zagrożenie dla dotychczasowej bazy ekonomicznej miast i regionów1. Za-
stąpienie tych segmentów nowymi gałęziami wymaga czasu i mobilizacji 
wszystkich uczestników procesów rozwojowych. Zanim to nastąpi i da ocze-
kiwane rezultaty, pojawiają się zjawiska charakterystyczne dla kurczących się 
miast, a więc bezrobocie, depopulacja, obniżenie jakości życia, osłabienie, 
a nawet utrata bazy ekonomicznej i niewypłacalność miast. Tak stało się 
w wielu miastach i dawnych okręgach przemysłowych europy Zachodniej 
(Zagłębie Ruhry, liverpool, lipsk) oraz USA (Pittsburgh, Detroit, Flint)2, 
a w Polsce GoP, okręg Wałbrzyski, a szczególnie w miastach, w których 
jedna gałąź produkcji bądź duży zakład był głównym pracodawcą (łódź, 
Starachowice, Stalowa Wola, Rejowiec Fabryczny). Znamiona kurczenia się 
obserwujemy także w miastach, których otoczenie (region) podlega proce-
som stagnacji. Suburbanizacja także nie sprzyja wzmacnianiu istniejących 
miast, szczególnie dużych. 

e. jaroszewska (Uniwersytet A. Mickiewicza) definiuje miasto kurczące 
się jako układ, w którym w każdej następującej po sobie dekadzie ubywa 
ok. 2,5 procent ludności i pojawiają się trwałe negatywne zmiany w jego 
strukturze. Z punktu widzenia planowania miejskiego kurczące się miasto 
charakteryzuje się zmniejszającą się liczbą mieszkańców i pogarszającą się 
sytuacją gospodarczą3.

1 Krzysztofik R., Runge j., Kantor-Pietraga i., 2012, An Introduction to Governance of Urban 
Shrinkage. A Case of Two Polish Cities: Bytom and Sosnowiec, Sosnowiec.

2 oswald Ph., editor, 2005, Shrinking Cities – Volume 1 i 2, Kulturstiftung des Bundes.
3 lang T., Tenz e., 2003, Socio-economic Regeneration outside of Agglomeration – local 

Economic Development in the Baltic See Region.
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Według Klassena i Paelinka4 można wyróżnić następujące fazy rozwoju 
miasta: urbanizację, suburbanizację, dezurbanizację, reurbanizację, mające 
związek z kurczeniem się miast.

Urbanizacja charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu zaludnienia obsza-
rów centralnych miasta aniżeli obszarów zewnętrznych. liczba ludności całej 
aglomeracji wzrasta na skutek dodatniego przyrostu naturalnego i migracji 
ludności. Napływ ludności do miasta jest wysoki i związany jest ze wzrostem 
zatrudnienia, głównie w przemyśle.

Suburbanizacja charakteryzuje się szybszym przyrostem ludności na obsza-
rach zewnętrznych aniżeli w centrum miasta. Przyrost naturalny na obszarach 
zewnętrznych jest wyższy, a niektóre centralne obszary wykazują przyrost 
ujemny. okres ten jest okresem rozwoju aglomeracji. Główne miasto traci na 
znaczeniu i zaczyna chylić się ku upadkowi. o zmianie ludności w dalszym 
ciągu decydują migracje, zatrudnienie ogółem wzrasta, ale w niektórych cen-
tralnych dzielnicach zaczyna występować spadek tej wielkości. Podstawowa 
rola i zatrudnienie w sferze usług.

Dezurbanizacja charakteryzuje się spadkiem liczby ludności na obszarze cen-
tralnym, a następnie również i zewnętrznym. Spadek ten powoduje zmniejszanie 
się aglomeracji jako całości, tempo migracji ludności z obszarów węzłowych 
(centralnych) na obszary zewnętrzne i do mniejszych miast przewyższa jej przy-
rost na obszarach zewnętrznych aglomeracji. W fazie tej funkcje centrów miast 
ulegają bardzo silnej erozji. Funkcja mieszkaniowa zanika, działalność usługowa 
nastawiona na zaspokojenie potrzeb ludności też się zmniejsza, funkcja admi-
nistracyjna i zatrudnienie wzrastają, infrastruktura przeznaczona dla transportu 
zajmuje coraz większe obszary, co koliduje z funkcją mieszkaniową. Funkcje 
społeczne i kulturalne spełniane przez centra miast ulegają zmniejszeniu.

Reurbanizacja występuje wówczas, gdy udział ludności obszaru centralnego 
w ogólnej liczbie ludności rośnie początkowo na skutek zahamowania tempa 
ubytku, a następnie wzrostu ludności tego obszaru. W procesie odradzania się 
miasta przeważają siły dośrodkowe, w przeciwieństwie do fazy dezurbanizacji, 
w której dominowały siły odśrodkowe.

Przyczyną depopulacji miast jest kurczenie się rynku pracy, natomiast w mia-
stach dużych równie ważnym czynnikiem jest odpływ ludności do strefy pod-
miejskiej jako bardziej atrakcyjnej do zamieszkania.

Kurczenie się rynku pracy jest szczególnie niebezpieczne dla pojedynczych 
miast usytuowanych w znacznej (ok. 70–100 km) odległości od dużych, wielo-

4 Klassen l., Molk W. T., Paelink j. H. S., 1991, Dynamics of Urban Development, Aldershot, 
Gower.
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funkcyjnych rynków pracy, jak aglomeracji miejskich czy obszarów metropo-
litalnych. Nieco w lepszej sytuacji są miasta funkcjonujące w sieci miast, gdzie 
rynek pracy ma charakter bardziej regionalny niż lokalny. Wówczas ludność 
miasta, jeśli nie znajdzie pracy na rynku lokalnym, może mieć szanse znalezienia 
pracy na rynku regionalnym. W tym przypadku utrzymanie w dobrej kondycji 
regionalnego rynku pracy ma zasadnicze znaczenie. Do niedawna władze re-
gionalne nie były szczególnie zainteresowane miastami i ich rozwojem – nie 
działała więc zasada komplementarności.

obecnie na poziomie regionalnym coraz częściej mówi się o regionalnej 
polityce wobec miast, w tym o regionalnej polityce rewitalizacyjnej. jest więc 
nadzieja, że władze regionalne w szerszym niż dotąd zakresie zajmą się proble-
mami miast, traktując je jako ważne podmioty realizacji celów rozwoju regionu.

Barierą szerszego włączenia się władz regionalnych w rozwiązywanie pro-
blemów miejskich może okazać się brak dostatecznej ilości informacji pozwa-
lających na ocenę problemu w skali regionalnej. Dlatego też obserwujemy 
coraz większe zainteresowanie budową obserwatoriów rozwoju regionalnego 
umożliwiających stałe monitorowanie i okresowe diagnozowanie zjawisk (uwa-
runkowań) hamujących i sprzyjających realizacji celów zarówno regionalnych, 
jak i lokalnych.

już obecna wiedza na temat kurczenia się miast nie pozwala udawać, że 
nie ma takiego problemu. Po pierwsze, trzeba pogłębić badania nt. przyczyn 
tego zjawiska i jego dynamiki. Badania te powinny być prowadzone zarówno 
w obrębie zintegrowanego procesu planowania (na wszystkich poziomach za-
rządzania), jak i w obrębie krajowych programów badawczych (NCBiR, NCN). 

Współczesne planowanie w Polsce ma luźny związek z zarządzaniem pro-
cesami rozwoju, a to dlatego, że jest pozbawione segmentu operacyjnego 
pozwalającego na jego etapowanie, stosowanie procedur realizacyjnych na 
obszarach tzw. operacji urbanistycznych, jak np. prawo pierwokupu, obowiąz-
kowe scalenia gruntów, opłaty urbanistyczne, podatek „ad valorem”. 

Unikanie konkretyzacji decyzji planistycznych powoduje, że sektor prywat-
ny nie wie, na co może liczyć ze strony sektora publicznego – nie ma więc 
przyjaznej przestrzeni do współpracy.

Na potrzeby planowania strategicznego trzeba rozwinąć metody budowania 
scenariuszy regresu, wypracować metody planowania na obszarach funkcjonal-
nych – zarówno na określanych jako problemowe (np. obszary depopulacji), 
jak i na obszarach strategicznych predestynowanych do rozwoju (np. obszary 
rewitalizacji, obszary intensywnych działań inwestycyjnych itp.).

Dziś nie ma wiedzy nt. lokalnej bazy ekonomicznej, które jej elementy są 
mocne, a które słabe. Wiele cennych informacji można by uzyskać z publikacji 



211

zbiorczych wyników PiT i CiT, ale tych urzędy skarbowe nie udostępniają. Nie 
ma też wiedzy o wartości przestrzeni miejskiej waloryzowanej, choćby z punktu 
widzenia wartości majątku publicznego przypisanego poszczególnym modułom 
terenów zurbanizowanych miasta.

W takich przypadkach trzeba bardzo precyzyjnie zidentyfikować szanse 
rozwojowe i zbudować strategię. okres stagnacji trzeba wykorzystać na mobi-
lizację sił i środków pozwalających na uruchomienie większej niż dotąd energii 
podmiotów gospodarczych i mieszkańców dla realizacji wspólnych, wzajem-
nie uzgodnionych inicjatyw. W tym celu niezbędna będzie poprawa systemu 
komunikowania się na linii władza – społeczeństwo. Niezbędne także będzie 
budowanie kapitału ludzkiego dla zwiększenia mobilności czynnych zawodo-
wo mieszkańców miasta na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz budowa 
kapitału społecznego dla stworzenia więzi społecznych wokół rozmaitych idei 
i inicjatyw rozwojowych. Bardzo ważne jest zaangażowanie aktywnej części 
społeczeństwa do wspólnego budowania wizji rozwoju miasta, a następnie 
budowania szerszego forum wspierającego realizację wybranych wizji.

Najważniejszym zadaniem władz lokalnych jest jednak dostrzeżenie w porę 
negatywnych zjawisk zwiastujących zahamowanie procesów rozwojowych 
i ocena ich trwałości. Sygnały o nasileniu się takich zjawisk powinno się uzy-
skać między innymi w trakcie sporządzania studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy, a szczególnie podczas oceny 
uwarunkowań. Tu uwaga metodyczna – w większości analizowanych przeze 
mnie przypadków uwarunkowania nie są wiązane z celami i najczęściej są 
tylko zestawiane w krótszą lub dłuższą listę albo dzielone na dwie grupy, tj. 
uwarunkowania wewnętrzne i uwarunkowania zewnętrzne – zakładając, że 
władze lokalne mają większy wpływ na te wewnętrzne. Wielokrotnie w swoich 
wypowiedziach, recenzjach i publikacjach zwracałem uwagę, iż najistotniejsze 
z punktu widzenia realizacji celów rozwoju jest wyodrębnienie uwarunkowań, 
które mogą hamować osiąganie zakładanych celów rozwoju. Realizując polity-
kę rozwojową, w pierwszej kolejności trzeba zatem zablokować oddziaływa-
nie uwarunkowań (czynników) hamujących rozwój. jest to niezwykle ważne 
z punktu widzenia racjonalizacji zarządzania rozwojem. jeśli tak, to identyfikacja 
uwarunkowań hamujących rozwój powinna być znacznie bardziej precyzyjna, 
niż obserwujemy to w dotychczasowej praktyce, a poszukiwanie sposobów 
zablokowania lub co najmniej ograniczenia oddziaływania uwarunkowań ha-
mujących rozwój powinno być istotną częścią debat nad studium i strategią 
rozwoju gminy. Można oczywiście postawić zarzut, że studia uwarunkowań 
czy strategie rozwoju gminy sporządza się rzadko (raz na kilka lat) i to może 
być niewystarczające. Zgoda, ale oprócz tego gmina co najmniej raz w czasie 
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kadencji jest zobowiązana ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z 2003 roku do oceny realizacji studium, co stwarza okazję do aktu-
alizacji uwarunkowań rozwoju. Ponadto gmina ma możliwości i środki prawne 
do monitorowania zmiany czynników rozwojowych podczas opracowywania 
rocznych raportów o stanie gminy. od 2002 roku miasto Poznań wspólnie 
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza prowadzą systematyczne badania 
nad stanem i zmianami jakości życia w mieście. Nie wchodząc w ocenę, czy 
ten monitoring daje wystarczającą wiedzę o uwarunkowaniach hamujących 
rozwój, uważam, że doroczna sparametryzowana ocena aktualnej sytuacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem czynników hamujących rozwój, powinna 
być rutynowym działaniem. Dysponując taką wiedzą, gmina w zależności od 
wyników oceny może dokonać zmian w swoich dokumentach strategicznych 
i realizacji zawartych w nich polityk, a w szczególnie groźnych sytuacjach może 
wystąpić do władz regionalnych, a nawet władz krajowych o uwzględnienie 
jej problemów w regionalnej lub krajowej polityce wobec miast.

Takie działania oczywiście nie gwarantują sukcesu w powrocie na drogę 
rozwoju, ale na pewno zwiększają szansę na zahamowanie uwarunkowań 
ograniczających rozwój.

Równolegle do wyżej wymienionych działań kluczowego znaczenia nabiera 
współpraca z mieszkańcami, a szczególnie z podmiotami prowadzącymi działal-
ność gospodarczą na terenie gminy. W trudnych czasach poparcie mieszkańców 
i innych podmiotów aktywnie uczestniczących w rozwoju gminy dla działań ani-
mowanych przez władze lokalne ma decydujące znaczenie dla wyjścia z kryzysu.

obecnie, z różnych przyczyn, kontakt z mieszkańcami jest często zbyt sfor-
malizowany i sprowadzany do ustawowo wymaganych konsultacji.

jest jeszcze jeden problem tkwiący w krajowej praktyce planowania, wy-
stępujący na wszystkich poziomach zarządzania rozwojem – myśląc o rozwoju 
budujemy wyłącznie optymistyczne scenariusze. Nie bierzemy pod uwagę 
wpływu na rozwój miast dynamicznych zmian, jakie zachodzą w gospodarce 
globalnej i pojawiających się prognoz ostrzegających o prawdopodobieństwie 
znikania z mapy osadnictwa jakichś choćby małych miejscowości5. W Polsce 
nie mówi się także o nowych miastach.

Bliższa analiza problemu pokazuje, iż trzeba się liczyć nie tylko z kurcze-
niem się, ale także z upadkiem miast, które utraciły zdolność konkurowania 
i znalazły się poza głównymi nurtami rozwojowymi.

Upadek jednych miast nie wyklucza rozwoju innych, w tym tworzenia 
nowych miast. obszarami najbardziej predestynowanymi do powstawania 

5 op. cit.
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nowych miast są kształtujące się obszary metropolitalne i nowe wielkie węzły 
transportowe (intermodalne).

W Polsce proces metropolizacji jest wciąż w początkowej fazie rozwoju i na-
leży spodziewać się dalszego przyrostu ludności w sąsiedztwie dużych miast. 
jednakże jeśli nie chcemy dopuścić do całkowitego rozproszenia zabudowy 
w tych strefach, to procesy suburbanizacji muszą zostać „ucywilizowane”. jed-
nym ze skutecznych sposobów ograniczenia rozproszenia jest organizowanie 
przestrzeni urbanizującej się w obszarach metropolitalnych jako sieci małych 
i średniej wielkości miast powiązanych funkcjonalnie z miastem centralnym, 
a także między sobą. Chodzi o przeciwstawienie się tworzeniu amorficznych 
form osadnictwa koncepcji umiarkowanej koncentracji zabudowy w korzystnie 
położonych pod względem powiązań komunikacyjnych w istniejących miej-
scowościach lub od nowa zbudowanych.

Szanse na większą dynamikę rozwoju będą miały miasta, które mają zdolność 
do pobudzania zbiorowej wyobraźni i budowania wizji zachęcających miesz-
kańców i przedsiębiorców do działania, wizji zachęcającej do eksperymentów 
i kształtowania nowego wizerunku miasta.

Rozwijać się będą te miasta, które są w stanie nawiązać współpracę z innymi 
miastami dla osiągnięcia masy krytycznej pozwalającej wejść na ścieżkę rozwoju.

Większe możliwości rozwoju będą miały miasta dostępne ze świata przez 
szybką kolej, międzynarodowe lotnisko, kanały informatyczne dużej pojemności 
i prędkości oraz odpowiednią sieć dróg szybkich, a ponadto mają sprawny 
system transportu publicznego.

Bardziej konkurencyjne będą miasta realizujące projekty rewitalizacyjne 
i mogące wykorzystać obecność zabytków i historycznej spuścizny jako po-
tencjalnych wyznaczników tożsamości.

Wiele możliwości będą tworzyć nowa strategia zrównoważonego rozwo-
ju włączająca liczne grupy społeczne – europa 2020 i uaktualniona Agenda 
Terytorialna 2020. Dokumenty te są ważną wytyczną do planowania nowych 
przedsięwzięć na najbliższy okres programowania 2014–2020.

Kurczenie się miast jest nie tylko zagrożeniem, ale i wielką szansą na mo-
dernizację starej struktury urbanistycznej i dostosowanie jej do nowych potrzeb 
– warto to wykorzystać.





AnEkS
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Stopień urbanizacji województw 

3 

2000 r.      2011 r. 

Ludność zamieszkała na obszarach miejskich w 2011 r. 

Wielkość miast 

Liczba mieszkańców w tys. Udział w ogólnej liczbie ludności miejskiej 

2000 2011 2000 2011 różnica  
2011-2000 

Ogółem 23670,3 23385,8 100,0 100,0 x 

poniżej 20000 4894,5 4975,7 20,7 21,3 0,6 

20000 - 49999 4118,3 4264,0 17,4 18,2 0,8 

50000 - 99999 3235,0 3250,4 13,7 13,9 0,2 

100000 - 199999 3118,9 3005,6 13,2 12,9 -0,3 

200000 - 499999 3834,4 3512,6 16,2 15,0 -1,2 

500000  i więcej 4469,2 4377,5 18,9 18,7 -0,2 

2 
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Największe miasta Polski – zmiany liczby   
mieszkańców w latach 2000-2011 

5 

Miasta 
Liczba mieszkańców 

 w tys. 
Przyrosty/ubytki liczby 

mieszkańców  
w latach 2000 - 2011 

2000 2011 w tysiącach w % 

      

Miasta ogółem 23670,3 23385,8 -284,4 -1,2 

w tym:     

   m.st. Warszawa 1689,2 1708,5 19,3 1,1 

   Kraków 758,7 759,1 0,4 0,1 

   Łódź 798,4 725,1 -73,4 -9,2 

   Wrocław 640,6 631,2 -9,4 -1,5 

   Poznań 582,3 553,6 -28,7 -4,9 

   Podregion Trójmiejski 758,7 748,0 -10,7 -1,4 

   Podregion Katowicki 809,2 762,1 -47,1 -5,8 

Zmiany liczby mieszkańców miast  
w latach 2000-2011 

4 

Wielkość miast 
Przyrosty/ubytki liczby mieszkańców  

w latach 2000 – 2011 

w tysiącach w % 

  

Ogółem -284,4 -1,2 

poniżej 20000 81,2 1,7 

20000 - 49999 145,7 3,5 

50000 - 99999 15,4 0,5 

100000 - 199999 -113,3 -3,6 

200000 - 499999 -321,7 -8,4 

500000 i więcej -91,7 -2,1 
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Dynamika zmian w wybranych miastach  
w latach 2000-2011 
(przyrosty/ubytki w % w poszczególnych latach w stosunku do 2000 r.) 

7 
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Dynamika zmian ludności miejskiej  
 w latach 2000-2011 według grup wielkości miast  
 (przyrosty/ubytki w % w poszczególnych latach w stosunku do 2000 r.) 
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Wyludnianie się miast polskich 
i jego uwarunkowania 

9 

• powstawanie rodzin i dzietność, 
• emigracje ludności z miast na tereny wiejskie, 
• napływ ludności do miast (zmiana formy imigracji  

z imigracji na stałe na migracje wahadłowe), 
• sytuacja na rynku pracy jako determinanta 

przemieszczeń ludności, 
• rozwój budownictwa mieszkaniowego 

(wielomieszkaniowe i jednorodzinne) 
 

Zmiana liczby ludności miejskiej w latach 2000-2011 

Podregion 
Wzrost/spadek 
w porównaniu 
do 2000 r. 

M. st. Warszawa +1,1% 

M. Kraków +0,1% 

M. Łódź  -9,2% 

M. Wrocław  -1,5% 

M. Poznań  -4,9% 

Trójmiejski  -1,4% 

Katowicki  -5,8% 

Polska = +0,7% 
Miasta= -1,2%  

8 
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Ceny nieruchomości 

Średnia cena powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w 2011 r. 

Źródło: na podstawie informacji pozyskanych  
z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) 

11 

Dojazdy do pracy 

Udział przyjeżdżających do pracy w liczbie zatrudnionych 
w gminie zamieszkania w 2006 r. 

Warszawa Kraków 

10 
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Struktura ludności według płci i wieku  
w miastach w latach 2000 i 2011 

13 

Grupy wieku 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2000 2011 2000 2011 2000 2011 

w odsetkach 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0-17 lat 22,4 16,9 24,1 18,2 20,9 15,7 

18-59/64 63,3 64,8 66,7 70,3 60,2 59,8 

 w tym: 18-44 40,5 39,8 42,1 42,0 39,2 37,8 

45-59/64 22,8 25,0 24,7 28,3 21,0 22,1 

60/65 lat i więcej 14,3 18,3 9,2 11,5 18,9 24,5 

0-14 lat  17,1 13,9 18,4 15,0 16,0 12,8 

15-64  71,1 71,7 72,4 73,6 70,0 70,1 

65 lat i więcej 11,7 14,4 9,2 11,5 14,1 17,1 

Migracje 

2000 r.      2011 r. 

Saldo migracji wewnętrznych na 1000 osób 

12 
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Struktura ludności według wieku 
 w największych miastach w 2011 r. 

15 

Grupy wieku 
m.st. 

Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań 

w odsetkach 

   

0-17 lat 15,5 15,4 14,1 14,7 15,3 

18-59/64 63,0 64,7 63,3 65,2 64,9 

w tym: 18-44 39,8 41,9 37,3 41,3 41,6 

           45-59/64 23,1 22,8 26,0 23,9 23,3 

60/65 lat i więcej 21,5 19,9 22,6 20,2 19,8 

0-14 13,3 12,9 11,6 12,3 12,9 

15-64 69,1 71,0 70,5 71,7 71,5 

65 lat i więcej 17,6 16,1 17,9 16,0 15,6 

Struktura ludności według wieku  
w miastach w latach 2000 i 2011 

14 
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Piramida wieku ludności zamieszkałej  
w miastach w latach 2000 i 2011 

17 

Struktura ludności według wieku  
w największych miastach w 2011 r. 

16 
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Starzenie się ludności miast  
i determinanty kształtowania się tego procesu 

19 

 
• malejąca dzietność rodzin 

 
• wydłużanie się trwania życia ludności 

 

Piramidy wieku ludności zamieszkałej  
w m. st. Warszawa oraz Łodzi w roku 2011 

18 
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Dzietność na obszarach miejskich województw  
w 2011 r. 

21 

Dolnośląskie

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

2011
1,23 do 1,3   (5)
1,18 do 1,23  (3)
1,13 do 1,18  (5)
1,08 do 1,13  (3)

Współczynnik dzietności ogólnej w latach 2000-2011 

20 
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Trwanie życia mężczyzn w miastach w 2011r.  

Podregion Lata 

M. Warszawa 75,4 

M. Kraków 75,6 

M. Łódź 70,2 

M. Wrocław 74,0 

M. Poznań 74,9 

Trójmiasto 75,1 

Katowicki 70,6 

Polska mężczyźni - 72,4 lat 
Miasta – 73 lata 

23 

Ludność w wieku 13 lat i więcej zamieszkała  
w miastach według poziomu wykształcenia w 2011 r. 

22 
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Perspektywy rozwoju 
demograficznego miast  
do 2035 roku 
 
(wg prognozy ludności GUS z 2008 r.) 

Podregion Lata 

M. Warszawa 82,0 

M. Kraków 81,9 

M. Łódź 78,4 

M. Wrocław 81,6 

M. Poznań 81,4 

Trójmiasto 81,8 

Katowicki 78,5 

Trwanie życia kobiet w miastach w 2011 r. 

Polska kobiety - 80,9 lat 
Miasta – 80,9 lat 

24 
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Prognozowane tempo zmian ludności miejskiej  
oraz w największych miastach w latach 2015-2035 
(2015 = 100) 

27 
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Zmiany liczby ludności na obszarach miejskich  
w latach 2015-2035 (wg prognozy GUS z 2008 r.) 

26 

Lata Ubytek (w tys.) 
Średnioroczne tempo 

zmian  
(w %) 

2015 -247,8 -0,22 

2020 -248,0 -0,22 

2025 -350,7 -0,31 

2030 -499,5 -0,45 

2035 -584,4 -0,54 



232

Piramida wieku ludności miejskiej w 2035 roku 

29 

Prognozowane zmiany w strukturze wieku  
ludności miejskiej w latach 2015-2035 (w tys.) 

28 

Wiek 2015 2020 2025 2030 2035 

   0-17 -42 71 -77 -320 -344 

   18-59/64 -929 -961 -579 -232 -333 

       18-44 -315 -660 -830 -753 -444 

       45-59/64 -613 -301 251 521 111 

   60+/65+ 723 642 306 52 92 

   0-14 87 89 -169 -324 -287 

   15-64 -937 -1 053 -707 -282 -276 

   65+ 601 716 526 106 -21 

   75+ 139 28 431 516 328 

   80+  133 80 12 339 380 

   85+ 96 67 42 9 229 
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