
…………………………………. 
Przykłady przekształceń terenów 
zdegradowanych oraz działań 
rewitalizacyjnych.  Inspiracje 
 
 Dominika Muszyńska-Jeleszyńska 

 

1 



2 

 
Partycypacja w działaniach 
aktywizujących lokalne społeczności. 
Procesy projektowe z mieszkańcami 



Czym jest dobry proces ? 

Niezbędne czynniki w procesach projektowych:  

 Ludzie  

 Kontekst miejsca  

Inspiracje niezbędne do stworzenia dobrego projektu – wspólnie wypracowany  

projekt  

 
 podejście odnoszące się do miejsca z podejściem opartym 
na społeczności  

 
 Zintegrowane podejście nie może odnosić się do miejsca, z 
pominięciem społeczności i odwrotnie.  

 
 Należy łączyć podejście oparte na miejscach z podejściem 
opartym na ludziach. 

 
 Podejścia te wzajemnie się uzupełniają, a ich połączenie 
musi zostać wzmocnione. 
 

Źródło: Miejsce, Ludzie, Projekt, Move Arkitekture, 2015,  s. 8, 9, 14 

 
Partycypacja w działaniach aktywizujących lokalne społeczności. 
Procesy projektowe z mieszkańcami 
 

Chodzi o to, aby odnaleźć 
to, co najlepsze w ludziach 
i ich otoczeniu”  (D. 
Cooperder 



Źródło: Move Arkitekture, Wizja dla wsi, dobry proces, s. 3    



Źródło: Move Arkitekture, Wizja dla wsi, dobry proces, s. 4    



Dobry proces w praktyce  
Spółdzielnia mieszkaniowa AB w Esbjergu  



Miejsce 
 osiedle wybudowane w 1917 r., jedno z 
pierwszych osiedli robotniczych w Danii,  
 zespół budynków należących do spółdzielni 
mieszkaniowej 
 trzy podwórka gdzie zlokalizowane były 
statywy na bieliznę, w przeszłości miejsce 
pełniące rolę „socjalnego centrum ”, gdzie 
toczyło się życie osiedla,  z czasem statywy 
przestają być użyteczne, stają się zbędnymi 
elementami podwórek.  
 Podwórka osiedlowe wymagały napraw oraz 
takich koncepcji zagospodarowania, które 
pozwoliłyby mieszkańcom aktywnie z nich 
korzystać na co dzień. Z 
 Tradycją tego miejsca jest zaangażowanie 
mieszkańców: poprzez głosowanie decydują oni 
o przeprowadzanych remontach. 

PROJEKT  
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
1 AB w Esbjergu 



Ludzie  

 Niewielka grupa  mieszkańców znalazła 
możliwość dofinansowania odnowy podwórek  

 W proces zaangażowane były 3 grupy 
interesariuszy: mieszkańcy, spółdzielnia, 
architekci z Move 

 Oprócz projektu zagospodarowania 
przestrzennego, należało również stworzyć plan, 
który weźmie pod uwagę oczekiwania i życzenia 
mieszkańców oraz skupi ich wokół projektu, co 
nada przedsięwzięciu wymiar społeczny. 

 Cały proces został zaplanowany jako kameralne 
warsztaty, służące określeniu możliwości danego 
dziedzińca i stworzeniu na tej podstawie planu 
zagospodarowania.  

  

PROJEKT  
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
1 AB w Esbjergu 



Projekt: „Życie wśród sznurów na bieliznę”  
całkiem nowy i bardzo nowoczesny plan zagospodarowania wewnętrznych podwórek 
na osiedlach mieszkaniowych.  
Projekt bazuje na historii danego miejsca, ale sięga daleko w przyszłość i może być 
przykładem dla innych, w jaki sposób poprawić użyteczność i walory estetyczne z 
równoczesnym zmniejszeniem kosztów utrzymania – i to wszystko w ramach bardzo 
skromnego budżetu! Nie byłoby to możliwe bez wdrożenia wstępnego procesu! 

PROJEKT Afd. 1 AB 

Źródło: Move Arkitekture, Wizja dla wsi, dobry proces, s. 2    



Źródło: Miejsce, Ludzie, Projekt, Move Arkitekture, 2015,  s.13 

Źródło: Move Arkitekture, Wizja dla wsi, dobry proces, s. 2    



PROJEKT Afd. 1 AB 

Źródło: Move Arkitekture, Wizja dla wsi, dobry proces, s. 2    



Przekształcenia terenów 
komunikacyjnych  

12 



Elementy dezintegrujące przestrzeń 

 Dysfunkcyjność terenów miejskich stanowiących bariery rozwojowe o 
zróżnicowanym charakterze.  

 Przejawy dysfunkcyjności terenów miejskich - Dezintegracja przestrzeni miejskiej.  

 Tereny komunikacyjne   

 tereny kolejowe (naziemne linie kolejowe) -  

 portowe,  

 elementy infrastruktury komunikacyjnej miasta, tj. lotniska,  

 rozbudowana infrastruktura drogowa, tj. autostrady i drogi szybkiego ruchu,  
drogi wielopasmowe, wewnątrzmiejskie  drogi szybkiego ruchu itp.  

  parkingi różnego typu. W Stanach Zjednoczonych Ameryki budowane od lat 
30. XX w., a w większości  rozwiniętych krajów Europy Zachodniej od lat 50. 
XX w.  

 Tereny komunikacyjne - odpowiedź na rozwój cywilizacyjny i związany z nim różny 
poziom motoryzacji oraz mobilności społeczeństw.  

 Obecnie przeskalowana infrastruktura komunikacyjna - forma dysfunkcyjna i 
bariera utrudniająca zrównoważony rozwój miast. 
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 Nowe koncepcje rozwoju miast - ograniczenie ruchu kołowego w  
mieście na rzecz wspierania rozwoju transportu proekologicznego 

 tramwajowego,  
 trolejbusowego,  
 rowerowego 

 Infrastruktura drogowa (przeskalowana) - niepożądany elementem 
zagospodarowania miast 
 Zmiany polegające na wprowadzeniu  w miejsce elementów 
dezintegrujących terenów zieleni jako przestrzeni publicznej.  
 Tereny zieleni  jako istotna struktura (re)integrującą współczesne 
miasta. 

 
 
 
 

Elementy dezintegrujące przestrzeń 



Przekształcenia terenów komunikacyjnych  
 Charakter zmian 

 Adaptacyjny - istniejące elementy infrastruktury zostają (w 
większości) zachowane, stając się ramami dla nowo 
kształtowanej przestrzeni publicznej. 

 Radykalny - podstawowym narzędziem zmiany jest 
demolowanie i tworzenie zupełnie nowych ram użytkowania 
przestrzeni publicznej. 

 Zwiększenia intensywności użytkowania terenów miejskich 
poprzez wtórną adaptację szeroko pojętych obszarów 
zdegradowanych i ograniczenie w ten sposób ekspansji 
miasta na tereny niezurbanizowane. 

 Kierunku przekształceń –  kształtowanie terenów zielonych i 
przestrzeni publicznych. 

 Nowe formy zagospodarowania – np.  parki linearne 
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High Line - przestrzeń publiczna, park linerany  
jako rezultat rewitalizacji postindustrialnego 
dziedzictwa zachodniego Manhattanu 
Przekształcenia adaptacyjne 

Parki linearne, przestrzenie publiczne  
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High Line  Park  

Źródło: https://macaulay.cuny.edu/eportfolios/nycpublicspaces/highline/ 



Park High Line – Nowy Jork, 

zachodni Manhattan  

 

 

Typ przekształcanego terenu: 

nieczynna linia kolejowa, 

wiadukt kolejowy 

 

Nowa funkcja i koncepcja 

miejsca: Park  linearny 



 
 High Line  - linia kolejowa 
zbudowana w latach 20.  XX w. , 
zamknięta pod koniec lat 70. XX  
w. , do lat 80. XX w.  
 Postępujący proces degradacja 
terenu 

 
 Lata 90. XX w. – proces 
gentryfikacji dzielnicy Chelsea 

 
 Stan przed rozpoczęciem 
procesu przekształceń - tory, 
wiadukty, betonowe budynki, 
resztki metalowych konstrukcji, 
lebioda 
 

High Line  - stan przed zmianami 

https://inhabitat.com/new-yorks-high-line-park-in-the-sky-opens-today/ 



 miejsce 
przeładowywania 
pociągów 
towarowych,   
 myjnia i sypialnia 
pociągów 
pasażerskich, które 
przyjeżdżały w to 
miejsce przeczekać 
godziny pomiędzy 
porannym a 
wieczornym 
szczytem 

High Line  - stan przed zmianami 

https://www.treehugger.com/urban-design/queens-fights-high-line-its-own.html 
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High Line  - proces przekształceń  

2006 2011  2009 

Rozpoczęcie budowy I odcinka 
parku  

Oddanie do 
użytku I 
odcinka 
parku  

Otwarcie 
kolejnego 
docinka  

2014  

Otwarcie 
ostatniego 
docinka  

2015  

Decyzja o budowie 
dodatkowego odcinka 

 Proces przekształceń  -  2003 inicjatywa oddolna 
 Stowarzyszenie przyjaciół High Line (Friends of the High Line) założone przez  
pobliskich mieszkańców 
 Sprawa  High Line jedna z najbardziej palących kwestii w mieście 
 Cofnięcie decyzji o rozbiórce 
 Ponad 10 letni proces przygotowań i planowania  
 Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekt zagospodarowania  
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Miejsce organizacji licznych 

warsztatów i imprez – projekty 

artystyczne 

https://zinco-greenroof.com/references/high-line-park-new-york-city 
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Fot. Zbiory własne  



przestrzenie publiczne 
miejsca spotkań  

Fot. Zbiory własne  



High Line  Park – przyroda  
Roślinność 
odporna na 
długotrwałą 
suszę,  
Samosiejki  
 roślinność  nie 
wymagająca 
dużych nakładów 
pracy i kosztów 
związanych z jej 
pielęgnacją  
 lekcje przyrody, 
spacery z 
botanikami i 
obserwacje 
ptaków  
 

Fot. Zbiory własne  



Meble miejskie, mała architektura  



Miejsce rekreacji i wypoczynku  



 Realizacja oddolnego pomysłu reaktywowania dawnej linii kolejowej wpisuje się w 
miejską strategię tworzenia nowych, zielonych terenów publicznych określających 
nową funkcję i standard przestrzenny postindustrialnych obszarów Nowego Jorku.  

 Uzasadnia sensowność obrony potencjalnie atrakcyjnych terenów  przed komercyjnym 
wykorzystaniem i grą na rynku deweloperskim.  

 Wymiar społeczny – Społeczność miejska beneficjentem zmian 

 Wymiar ekonomiczny działań rewitalizacyjnych - sąsiedztwo rewitalizowanych 
fragmentów miasta katalizuje działania inwestycyjne, pobudza rynek nieruchomości, 
podnosi wartość ekonomiczną nieruchomości w szerokiej strefie oddziaływania  

 Masowe przejmowanie przez inwestorów okolicznych squatów i przekształcanie ich w 
drogie apartamentowce  

 Wysokie ceny nieruchomości  
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Park High Line jako katalizator zmian w 
otaczającej przestrzeni 



Madrid Rio- przestrzeń 
publiczna, park linearny  jako 
rezultat rewitalizacji 
postindustrialnego dziedzictwa 
Przekształcenia radykalne  

Parki linearne, przestrzenie publiczne   
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Madrid Rio 

 Projekt realizowany w latach 2003–
2011 na terenach położonych wzdłuż 
rzeki Manzanares (dopływu rzeki 
Jarama, uchodzącej następnie do 
rzeki Tag). 

 Fragment większego projektu o 
charakterze ekologicznym o nazwie 
Parque Linear del Manzanares, który 
łączy nowo wykształcony system 
terenów zieleni w centrum miasta 
(Madrid-Río) z terenami zielonymi na 
południowych przedmieściach 
Madrytu w dolinie rzeki Manzanares 

 2005 r. - Międzynarodowy konkurs na 
zagospodarowanie obszarów 
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 Lokalizacja: południowo-zachodnia  i zachodnia części  Śródmieścia Madrytu 

 Typ przekształcanego terenu: tereny komunikacyjne, obwodnica centrum miasta (trasa M-30) 
biegnąca wzdłuż rzeki Manzanares, tereny nadrzeczne  

 Nowa funkcja i koncepcja miejsca: park linearny, przestrzeń publiczna  
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Madrid Rio 

PRZED PO 

http://www.eoi.es/blogs/imsd/project-management-rio-madrid-project/ 



 Rozbudowana infrastruktura  komunikacyjna wybudowana w latach 60. XX w. jako 
części wewnętrznego ringu autostradowego M-30 oraz autostrady A-5.  

 Analizowany odcinek Autostrada M-30 wybudowany na ówczesnych peryferiach 
stolicy, w dolinie rzecznej sąsiadującej z terenami przemysłowymi, magazynowymi i 
składowymi.  

 Budowa obwodnicy Madrytu  jako odpowiedź na ówczesne potrzeby miasta związane 
rozwijającym się przemysłem, dynamicznie wzrastającą  liczbę mieszkańców i szybko 
rosnącą liczbę samochodów.  

 Koniec lat 90. XX w.  - obszar zajęty przez infrastrukturę komunikacyjną uznany za 
teren wymagający radykalnych  i kompleksowych przekształceń i odnowy 
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Madrid Rio – kontekst przekształceń  

Obwodnica śródmieścia  
usprawnienie komunikacji kołowej w Madrycie, ważna funkcja w systemie 

komunikacyjnym miasta  
≠ 

 wyraźna bariera architektoniczno-urbanistyczna, dzielącą historyczne  
centrum z już istniejącymi i powstającymi wówczas osiedlami 

mieszkaniowymi na zachodnich brzegach rzeki. 



Powiązanie aspektów społecznych, środowiskowych i  przestrzennych 

 Funkcjonowanie autostrady wywołało wiele, różnorodnych zjawisk 
kryzysowych: 

 Degradacja ekologiczna rzeki Manzanares  

 Wieloaspektowa degradacja terenów sąsiadujących z infrastrukturą 
drogową, ograniczenie dostępności 

 Znaczące pogorszenie życia w dzielnicach zlokalizowanych w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie (hałas, zanieczyszczenie, brak dostępu do 
rzeki i jej nabrzeży jako przestrzeni  publicznej) 

 W rezultacie tereny położone w śródmieściu europejskiej stolicy, w 
niewielkiej odległości od historycznego centrum miasta przestały być 
atrakcyjnym miejscem zamieszkania, a z czasem stały się obszarami 
problemowymi, zamieszkiwanymi przez nisko wykwalifikowanych 
robotników i imigrantów. 
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Madrid Rio – kontekst przekształceń  



Madrid-Río – cele i założenia  projektu  

 Zniesienie bariery przestrzenno-funkcjonalnej w postaci 
terenów  komunikacyjnych na obu brzegach rzeki 
Manzanares 

 Wyburzenia istniejącej infrastruktury drogowej w 
śladzie autostrady M-30 i A-5,  

 Budowa zespołu podziemnych tuneli wzdłuż  pod 
korytem rzeki Manzanaresna na odcinku 2,5 km.   

 Wygenerowanie nowej, otwartej i ogólnodostępnej 
przestrzeni na terenach odzyskanych po wyburzeniach 
wzdłuż rzeki, 

 Oczyszczeniu wód rzeki Manzanaresna, 
rekultywacja nabrzeży 

 Stworzenie na miejscu wyburzonych fragmentów 
autostrad M-30 i A-5 przestrzeni publicznej, 
łączącej trzy aspekty życia w mieście: wypoczynek, 
sport i rekreację oraz kontakt ze środowiskiem 
przyrodniczym  
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https://spfaust.wordpress.com/2011/06/10/madrid-rio-ii-arganzuela-footbridge-etc-opens/ 



 Zwiększenia dostępności obu brzegów 
rzeki Mnazanares – wybudowanie 19 
nowych mostów pieszo-rowerowych,  4 
mosty -  nowe symbole odnowionego 
obszaru oraz współczesnego Madrytu 

 Nowe tereny zieleni urządzonej – w 
bezpośrednim sąsiedztwie osiedli 
mieszkaniowych i historycznego, gęsto 
zabudowanego i  wielofunkcyjnego 
centrum miasta - atrakcyjne miejsce 
wypoczynku oraz rekreacji i sportu 
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Madrid-Río – cele i założenia  projektu  

https://spfaust.wordpress.com/2011/06/10/madrid-rio-ii-arganzuela-footbridge-etc-opens/ 



Elementy zagospodarowania 
przestrzeni:  

 Zróżnicowane  tereny zieleni 
urządzonej ( 2 parki o 
powierzchni 25 ha, trzy ogrody, 
drobne zieleńce i nasadzenia 
drzew),  sad owocowy  

 Infrastruktura rekreacyjna: place 
zabawa dla dzieci i miejsca 
rekreacji dla seniorów 

 Zachowanie historycznych 
elementów zagospodarowania: 

 rzeźnia miejska  - 
adaptacja na funkcje 
kulturalne,  

 mosty, tym 4 o 
charakterze zabytkowym z 
XVI–XIX w.,  

 liczne śluzy pełniące 
obecnie funkcje przejść 
pieszo-rowerowych 
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Madrid-Río – elementy zagospodarowania 
przestrzeni  

https://spfaust.wordpress.com/2011/06/10/madrid-rio-ii-arganzuela-footbridge-etc-opens/ 



40 

Madrid-Río – elementy zagospodarowania 
przestrzeni  

https://spfaust.wordpress.com/2011/06/10/madrid-rio-ii-arganzuela-footbridge-etc-opens/ 
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Madrid-Río – elementy zagospodarowania 
przestrzeni  

https://spfaust.wordpress.com/2011/06/10/madrid-rio-ii-arganzuela-footbridge-etc-opens/ 
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Madrid-Río – elementy zagospodarowania 
przestrzeni  

https://spfaust.wordpress.com/2011/06/10/madrid-rio-ii-arganzuela-footbridge-etc-opens/ 
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Madrid-Río – elementy zagospodarowania 
przestrzeni  

https://spfaust.wordpress.com/2011/06/10/madrid-rio-ii-arganzuela-footbridge-etc-opens/ 



Madrid-Río - Błękitny dywan i zielone salony  
  Rekompozycja miejskiego 

krajobrazu 

 Przebudowa układu 
komunikacyjnego w całym 
niemal obszarze miasta 

 Zielona oprawa rzeki – 
błękitno-zielona 
infrastruktura 

 „Zielone salony” miasta - 
rozplanowane wzdłuż 
błękitnego dywanu rzeki – 
odmienny i rozpoznawalny 
charakter poszczególnych 
obszarów 
zielonych(odrębna, nazwa, 
własny most, kładka piesza) 
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https://spfaust.wordpress.com/2011/06/10/madrid-rio-ii-arganzuela-footbridge-etc-opens/ 



• Przepływy  - powiązania i nawiązania do dynamiki wody oraz strumieni 
ruchu zachodzącego na różnych poziomach:  

• na rzece (statki),  
• w tunelu (trasa M-30),  
• na bulwarach, plażach i mostach, a także na kondygnacjach przyległych 

budynków.  

• Różnorodność poziomów (stopni) – płynność w ruchu, możliwość 
zbliżania i oddalania się od rzeki 

• Wraz z sąsiednimi terenami park obejmuje 11 placów zabaw, sześć 
placów dla osób starszych, 25 ha terenów sportowych, 30 km ścieżek 
rowerowych, przystanie wodne oraz osiem kładek pieszo-rowerowych. 
Wśród inwestycji towarzyszących znalazło się dziewięć garaży i ponad 4 
tys. miejsc do parkowania. W projekcie przewidziano nasadzenie 26 tys. 
drzew. Z tych, które już posadzono, większość zdołała się zaadaptować, 
pomimo niesprzyjających warunków spowodowanych upalnym latem. Z 
tego punktu widzenia zadanie nie należy do łatwych, 
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Madrid-Río – koncepcja urbanistyczna  - przepływy i 
stopnie 



 Park zaczął przyciągać licznych użytkowników, stając 
się osią integracji miasta w sensie kompozycyjnym i 
społecznym. 

 Powrót do koncepcji doliny jako korytarza zieleni 
oraz obszaru naturalnej retencji wody. 

Wyraźne ożywienie gospodarcze i społeczne całego 
południowo-zachodniego fragmentu śródmieścia 
Madrytu w wyniku rewitalizacji terenów 
dysfunkcyjnych wzdłuż rzeki Manzanares 
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Madrid-Río – wnioski  



Wnioski  
 Utrata sprawności i funkcjonowania terenów 

komunikacyjnych nie opiera się na ich degradacji 
technicznej, lecz moralnej.  

 Cechą rewitalizacji tego typu terenów miejskich jest 
możliwość podtrzymania funkcji komunikacyjnej, przy 
jednoczesnym podporządkowaniu tej funkcji nowych form 
zagospodarowania przestrzeni.  

 Usprawnienie funkcjonowania układu komunikacyjnego w 
mieście poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań 
technicznych z zakresu inżynierii drogowej oraz 
wyposażenia odzyskanej przestrzeni w tereny zielone, 
tereny wypoczynku, rekreacji, sportu, rozrywki i kultury. 
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Dziękuję za uwagę 
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