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„Plan odnowy miejscowości Miejska Wieś”

Miejska Wieś – Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej 
Źródło: www.polskaniezwykla.pl

Zadanie: Zagospodarowanie 

terenu przy jeziorze i 

urządzenie małej plaży 

wiejskiej



Relacje MIASTO – WIEŚ 

• Przepływy ludności z obszarów wiejskich do miast oraz w przeciwnym kierunku 
(odpływ młodych, wykształconych i najbardziej aktywnych ludzi do miast, 
przeprowadzanie się z centrum miast na ich przedmieścia)

• Przenoszenie miejskich wzorców rozwoju na wieś

• Rozwój pozarolniczych funkcji na obszarach wiejskich

• Duża zmienność zjawisk społeczno-gospodarczych, procesów globalnych (w tym 
zjawisk kryzysowych) warunkujących rozwój miast i wsi

• Rosnące oczekiwania społeczeństwa w zakresie jakości życia, dostępności czy 
ochrony środowiska, wynikające z postępu cywilizacyjnego



Relacje MIASTO – WIEŚ 

• Nierówności w relacji terytorialnej: miasto-obszar wiejski

• Dominacja partnerstw jednorodnych, tylko miejskich lub tylko wiejskich (zgodnie z 

zasadą podobieństwa) lub współpracy wynikającej z bliskiego sąsiedztwa

• Rozwój i przewaga opracowań naukowych skoncentrowanych albo na modelach 

rozwoju miast albo obszarów wiejskich. To co najciekawsze dla badaczy często rodzi 

się na styku, pomiędzy, synergicznie…

• Złożoność i trudności metodyczne w badaniu procesów zachodzących na 

styku…(np. tzw. kontinuum miejsko-wiejskiego)



Relacje MIASTO – WIEŚ a proces rewitalizacji

MIASTO
• Rewitalizacja miast (urban

revitalization)

- Rewitalizacja zabytkowych centrów miast

- Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, 
pokolejowych, powojskowych

- Rewitalizacja terenów zielonych i rzek

WIEŚ

• Rewitalizacja oraz odnowa wsi

- Rewitalizacja centrum wsi

- Rewitalizacja byłych PGR

- Rewitalizacja zabytkowych układów 
rustykalnych i zespołów dworsko-
parkowych



Gminy realizujące procesy rewitalizacji w Polsce w 2017 r.

Źródło: Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin, GUS 2018



Aktywność gmin w zakresie 

rewitalizacji w 2017 r.

Źródło: Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na 

poziomie gmin, GUS 2018



Sieciowanie w rewitalizacji -

Partnerska Inicjatywa Miast - Rewitalizacja

• Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) jest jednym ze strategicznych projektów 

Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w kontekście realizacji 

polityki miejskiej. 

• Jedną z sieci tematycznych PIM jest Sieć Rewitalizacja, skupiająca 12 miast i 

miasteczek z całej Polski. Katowice są miastem-liderem, natomiast 

pozostałymi miastami w sieci są Gdynia, Stalowa Wola, Hrubieszów, Łosice, 

Ostróda, Pabianice, Przemyśl, Tomaszów Lubelski, Gryfino, Świebodzice, 

Malbork.



Sieciowanie w rewitalizacji -
Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow

• W programie tym ujęto zintegrowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne z 19 miast 

należących do Cittaslow (Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, Dobre 

Miasto, Działdowo, Gołdap, Górowo Iławeckie, Jeziorany, Lidzbark, Lidzbark 

Warmiński, Lubawa, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Orneta, Pasym, 

Reszel, Ryn,). Na jego realizację zarezerwowano w „Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” kwotę 

51,1 mln euro.



Relacja MIASTO – WIEŚ: 

Wnioski dla rewitalizacji

• „Wysoka jakość życia na wsi” jako główny cel stawiany rewitalizacji wsi.

• Kultura, tradycja i tożsamość lokalna jako baza dla innowacyjnych i przedsiębiorczych 
rozwiązań w miastach i na obszarach wiejskich.

• Kapitał relacyjny, wykorzystywanie dotychczasowych sieci relacji i budowanie nowych, 
determinuje skuteczność i efektywność ponadlokalnej rewitalizacji.

• Komplementarność nowych funkcji rewitalizowanych obszarów wiejskich w stosunku 
do obszarów miast.

• Rewitalizacja typu brownfield jako instrument budowania sprawiedliwej relacji miasto-
wieś.



Relacja MIASTO – WIEŚ: 

Wnioski dla rewitalizacji

• Przedsięwzięcia i projekty rewitalizacji miast powinny uwzględniać rozwijanie 

dotychczasowych i budowanie nowych powiązań z obszarami wiejskimi 

otaczającymi miasta (i odwrotnie). Chodzi tu szczególnie o lokalne produkty, 

lokalnych wytwórców i usługodawców, stowarzyszenia i instytucje kultury, 

których oferta i promocja powinny mieć charakter sieciowy, a nie punktowy.

• Ponadlokalna perspektywa planowania procesów rewitalizacji pozwoli bazować 

nie tylko na wewnętrznych zasobach miasta (wsi), ale także na tych, 

znajdujących się w ich otoczeniu. 



Relacja MIASTO – WIEŚ: 

Wnioski dla rewitalizacji

• Ponadlokalny plan rewitalizacji wymaga współpracy i koordynacji działań 

wielu podmiotów (większej ich liczby niż w „klasycznej rewitalizacji”).

• Potrzeba tworzenia specjalnych, komplementarnych instrumentów 

(informacyjnych, promocyjnych, finansowych), dedykowanych rozwojowi 

międzygminnych partnerstw w rewitalizacji.

• Ponadlokalna perspektywa rewitalizacji daje szersze możliwości aktywizacji 

obszarów kryzysowych, co może być traktowane jako wyraz ich prężności 

(urban resilience).
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Relacja MIASTO – WIEŚ: 

Problemy procesów rewitalizacji

• Organizacja procesu zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 
2015 poz. 1777; Dz.U. 2017 r. poz. 1023, 1529, 1566) – gminne programy rewitalizacji

• Trudności klasyfikacji: „Odnowa wsi” czy „rewitalizacja wsi”?

• Problem unifikacji i powtarzalności inwestycji rewitalizacyjnych na wsi (ryzyko ujednolicenia, 
utraty unikatowości czy skansenizacji)

• Rewitalizacja to wieloaspektowy, kompleksowy proces społeczno-gospodarczej aktywizacji, 
połączonej z pozytywnymi przeobrażeniami przestrzennymi, przyczyniający się do rozwoju 
lokalnego (w skali miasta lub wsi), który wymaga współpracy wielu podmiotów i 
zaangażowania znaczących nakładów finansowych. Planowanie jej efektów w kontekście 
relacji funkcjonalnych (i innych): miasto-wieś, czyni ten proces bardziej złożonym, ale daje 
szersze możliwości reagowania na potrzeby i zjawiska kryzysowe



Eliza Farelnik
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Zdjęcia na slajdzie tytułowym:

1) Łany zbóż (autor nieznany)

2) Rewitalizacja Wieży Ciśnień w Ciechanowie – Park Nauki Torus (fot. Urząd Miasta Ciechanów, 

https://www.umciechanow.pl/main/aktualnosci/Wieza-cisnien-z-parkiem-nauki-nominowana-w-

konkursie-Top-Inwestycje-Komunalne/idn:5982)

3) Mural "Opowieść śródecka z trębaczem na dachu i kotem w tle" na obszarze zrewitalizowanej 

Poznańskiej Śródki; Fot. East News (http://www.national-geographic.pl/galeria/mural-ktorym-

zachwycil-sie-swiat-to-wisienka-na-torcie-poznanski/przed-soba-ma-sie-mural-z-trebaczem-i-

kotem-za-soba-zabytkowy-go)


