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Abstract: The study problem addressed in this paper concerns a sequence in which the post-industrial areas that
emerged in relation to the system transformation were managed. The cognitive purpose of the study performed was to
diagnose the use of post-industrial land identified in Poznañ and general regularities in the management of those
areas as well as in the degree to which they were degraded. Based on an analysis of topographic maps and field
research it was possible to identify trends in the management of post-industrial areas in periods 1993–1998 and
1998–2006, and the degree of their degradation in connection with their position in the functional and spatial structure
of the city.
The newly presented results were documented in quantitative categories of accelerated pace of change in the city
spatial structure over the current decade. It is a result, and simultaneously an indicator, of an accelerated economic
development and growing society’s affluence, which undoubtedly stems from Poland’s joining the EU economic area.
The highest dynamics of growth was observed for the residential function, where the surface area rose tenfold in
post-industrial areas. In absolute figures, the largest growth in surface area was noted for trade and service functions,
which emerged in areas previously used for manufacturing or warehousing and storage. The consequence of
functional changes was a significant decrease in industrial emissions and a clear improvement of air quality indices
within the city. Nonetheless, the process of eliminating areas with an industrial or warehousing and storage functions
from the city centre has not yet been completed, which shows that the city authorities should more actively stimulate
translocation or elimination of such areas.
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Wstêp

XIX-wieczna rewolucja przemys³owa zapocz¹tkowa³a okres, w którym przemys³ by³ g³ównym źród³em
zanieczyszczenia œrodowiska cz³owieka w miastach. Szczególnie wyró¿nia³ siê pod tym wzglêdem czas
realnego socjalizmu (od po³owy XX w. do 1989 r.), kiedy nastêpowa³ szybki rozwój du¿ych zak³adów
przemys³owych, zw³aszcza przemys³u ciê¿kiego, odbywaj¹cy siê w warunkach silnie zdeformowanego
rynku (Markowski 1999) i przy ignorowaniu wymogów ochrony œrodowiska. Wraz z nastaniem
transformacji ustrojowej rynek zacz¹³ weryfikowaæ ustalany wczeœniej arbitralnie asortyment produkcji, jej
wielkoœæ i jakoœæ. Wiele firm upad³o, bo nie wytrzyma³o konkurencji, inne chc¹c unowoczeœniæ swoj¹
produkcjê, pobudowa³y nowe obiekty na obrze¿ach miast. W konsekwencji pojawi³y siê na obszarach
wysoko zainwestowanych powierzchnie wy³¹czone z dzia³alnoœci gospodarczej lub wykorzystywane
ekstensywnie (Parteka 2005).

Jako tereny poprzemys³owe rozumie siê w niniejszym opracowaniu powierzchnie zdegradowane
chemicznie lub fizycznie wskutek braku stosowania odpowiednich standardów ochrony œrodowiska
w procesach produkcyjnych i spe³niania funkcji towarzysz¹cych lub uzupe³niaj¹cych, a tak¿e dewastacji
b¹dź od³ogowania po zaprzestaniu dzia³alnoœci. Taki zakres pojêciowy jest rozszerzeniem definicji
przyjêtej w „Programie rz¹dowym dla terenów poprzemys³owych”1, poniewa¿ uwzglêdnia te¿ inne
powierzchnie, œciœle zwi¹zane z nimi przestrzennie i organizacyjnie (Domañski 2000, Gorgoñ,
Starzewska-Sikorska 2007).

Tereny poprzemys³owe s¹ źród³em problemów œrodowiskowych, estetycznych i strukturalno-
-przestrzennych, ale jednoczeœnie stanowi¹ rezerwê powierzchni u³atwiaj¹c¹ wprowadzanie nowych
obiektów i rozwi¹zañ urbanistycznych, s³u¿¹cych unowoczeœnieniu struktury przestrzenno-funkcjonalnej
miast. Podjêty problem badawczy dotyczy poszukiwania prawid³owoœci w zagospodarowaniu obszarów
poprzemys³owych powsta³ych w zwi¹zku z transformacj¹ ustrojow¹.

Analizê przeprowadzono na przyk³adzie Poznania, uznaj¹c, ¿e kierunki wspó³czesnych zmian
w strukturze przestrzennej miast maj¹ w du¿ej mierze charakter powtarzalny, a odrêbnoœci wynikaj¹
przede wszystkim z ró¿nic w sytuacji wyjœciowej oraz odmiennej czêstotliwoœci wystêpowania
poszczególnych œcie¿ek przekszta³ceñ. Mo¿na uznaæ, ¿e procesy zmian zagospodarowania
przestrzennego zachodz¹ce w Poznaniu jako jednym z najszybciej rozwijaj¹cych siê miast w Polsce,
wystêpuj¹ lub pojawi¹ siê równie¿ w innych du¿ych miastach.

Cele poznawcze przeprowadzonych badañ obejmuj¹ diagnozê u¿ytkowania terenów poprzemys³owych
zidentyfikowanych w Poznaniu w okresie od pocz¹tku okresu transformacji do roku 2006 oraz
wyprowadzenie wniosków dotycz¹cych ogólnych prawid³owoœci w sposobie zagospodarowania tych
obszarów, a tak¿e stopnia ich degradacji. Cele starano siê realizowaæ poprzez rozwi¹zanie nastêpuj¹cych
zagadnieñ badawczych:
– zidentyfikowanie terenów poprzemys³owych w Poznaniu i kierunków ich przekszta³ceñ;
– wyodrêbnienie typów wed³ug sposobu zagospodarowania obszarów poprzemys³owych i stopnia ich

degradacji oraz przyporz¹dkowanie zidentyfikowanych obszarów do poszczególnych typów;
– okreœlenie prawid³owoœci w zró¿nicowaniu przestrzennym kierunków przekszta³ceñ terenów

poprzemys³owych.
Przeprowadzone badania maj¹ nie tylko dokumentacyjny charakter, lecz mog¹ mieæ równie¿ znaczenie

praktyczne. Przekszta³cenia przestrzenne Poznania s¹ obecnie bardzo dynamiczne i mo¿na przyj¹æ, ¿e
wyprzedzaj¹ one podobne procesy w wielu innych miastach. Prezentowane wyniki mog¹ byæ przydatne
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urbanistom w bardziej szczegó³owym antycypowaniu i planowaniu zmian w strukturze przestrzennej
aglomeracji.

Materia³ i metody

Rozpoznanie problemu opiera³o siê na analizie kartograficznej i obserwacjach terenowych w granicach
administracyjnych Poznania. Sytuacja u progu transformacji zosta³a scharakteryzowana na podstawie
analizy map topograficznych w skali 1:10 000 opracowanych w latach 1987–1993. Zidentyfikowano
rzeczywiste funkcje 134 powierzchni, których wewnêtrzne zró¿nicowanie wynika³o z wystêpowania funkcji
towarzysz¹cych lub uzupe³niaj¹cych. Zalicza siê do nich oœrodki lub obiekty administracyjne
i badawczo-naukowe, centra i urz¹dzenia logistyczne, zieleñ izolacyjn¹, przyzak³adowe szko³y i osiedla
pracownicze (Gorgoñ, Starzewska-Sikorska 2007). Stan w roku 1998 opracowano na podstawie mapy
inwentaryzacyjnej w skali 1:10 000 wykonanej do planu miasta Poznania2. Na prze³omie roku 2006 i 2007
przeprowadzono badania terenowe wyodrêbnionych kartograficznie powierzchni. W ich trakcie
rozpoznano funkcje i stan zagospodarowania poszczególnych powierzchni, a tak¿e poziom ich
uporz¹dkowania. Zosta³a równie¿ sporz¹dzona dokumentacja fotograficzna.

Uzyskane dane by³y podstaw¹ do opracowania mapy kierunków zagospodarowania terenów
poprzemys³owych w latach 1993–1998–2006. Ujêcie kartograficzne pozwoli³o wnioskowaæ
o prawid³owoœciach w przestrzennym zró¿nicowaniu kierunków wykorzystania obszarów
poprzemys³owych w odniesieniu do stref funkcjonalno-przestrzennych miasta, wzglêdem których
rozpatrzono równie¿ stan zagospodarowania i poziom degradacji poszczególnych powierzchni. Zgodnie
z zapisami „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”
wyró¿niono strefê wewnêtrzn¹ miasta, strefy poœrednie i strefy peryferyjne, co by³o podstaw¹ do
statystycznego opisu intensywnoœci analizowanych procesów w czêœciach miasta o zró¿nicowanym
poziomie zainwestowania

Drugim w¹tkiem analizy by³a ocena aktualnego (jesieñ 2006–wiosna 2007) zró¿nicowania stopnia
degradacji terenów poprzemys³owych w powi¹zaniu ze stanem ich zagospodarowania oraz po³o¿eniem
w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta. Zasady przyporz¹dkowania poszczególnych terenów do
okreœlonych stopni degradacji obrazuje tabela 1.

Ka¿demu z terenów zosta³ przypisany jeden z wariantów stanu zagospodarowania zgodnie z podzia³em
zaproponowanym w pracy Mironowicz, Ossowicz (2005). Wiêkszoœæ wariantów jest jednoznacznie
okreœlona, a wyjaœnienia wymaga jedynie ró¿nica pomiêdzy kontynuacj¹ a zakorzenieniem. Stan
zagospodarowania okreœlano jako kontynuacjê, gdy rodzaj i standard dzia³alnoœci prowadzonej na danym
terenie siê nie zmieni³, natomiast do stanu okreœlonego jako zakorzenienie przyporz¹dkowano tereny,
gdzie nast¹pi³o utrwalenie rodzaju u¿ytkowania, np. poprzez modernizacjê obiektów lub ich rozbudowê.

Zgodnoœæ u¿ytkowania z przeznaczeniem terenu zweryfikowano tylko w przybli¿eniu, poniewa¿
Poznañ nie posiada obecnie prawnie wi¹¿¹cych dyspozycji przestrzennych. W tej sytuacji wykorzystano
nie obowi¹zuj¹cy ju¿ „Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”
z 1994 r. oraz „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”
z 1999 r. Przyjêto bowiem za³o¿enie, ¿e przygotowywane nowe dokumenty planistyczne nie wprowadz¹
zasadniczych zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta.

Poziom uporz¹dkowania terenu okreœlano jako wysoki, gdy budynki zosta³y odnowione lub gdy
zrealizowano now¹ inwestycjê, natomiast wyznacznikiem braku uporz¹dkowania terenu by³a jego
dewastacja wyra¿aj¹ca siê wystêpowaniem dzikich wysypisk odpadów, zniszczeniem zabudowy

117

Prawid³owoœci w zagospodarowaniu...

2 Mapa syntetyczna terenów przemys³owo-sk³adowych w Poznaniu w latach 1984–1998 (Przybylski 2005)



i ogrodzenia. Na postawie kombinacji wymienionych kryteriów okreœlono stopieñ degradacji
poszczególnych terenów poprzemys³owych.

Wyniki

W pocz¹tkowym okresie transformacji na wyró¿nionych 134 terenach poprzemys³owych stwierdzono
wystêpowanie 178 fragmentów o jednolitej funkcji, na mapach prezentuj¹cych stan w roku 1998
zidentyfikowano 205 fragmentów, a dla roku 2006 wydzielono 222 jednolite powierzchnie. Rosn¹ca liczba
fragmentów w kolejnych przekrojach czasowych wynika z postêpuj¹cego rozcz³onkowania niektórych
terenów poprzemys³owych na czêœci o ró¿nym nastêpstwie u¿ytkowania. Rozk³ad tych obszarów miêdzy
strefami w analizowanych przekrojach czasowych zmienia³ siê w niewielkim stopniu, w strefie wewnêtrznej
by³o 45–47% terenów poprzemys³owych, w poœredniej – 40–43%, a w zewnêtrznej – 12–13%. Podobny
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Tabela 1. Kryteria oceny degradacji terenów poprzemys³owych
Table 1. Criteria of assessment of post-industrial area degradation

Stan zagospodarowania
terenu

Zgodnoœæ rodzaju
u¿ytkowania z

przeznaczeniem terenu

Poziom uporz¹dkowania
terenu

Stopieñ degradacji

Kontynuacja zgodny wysoki brak/niski

zgodny niski œredni

niezgodny wysoki œredni

niezgodny niski wysoki

Zakorzenienie zgodny wysoki brak/niski

zgodny niski œredni

niezgodny wysoki œredni

niezgodny niski wysoki

Porzucenie – – wysoki

Od³ogowanie – – œredni/wysoki

Doraźne u¿ytkowanie zgodny wysoki brak/niski

zgodny niski œredni

niezgodny wysoki œredni

niezgodny niski wysoki

Zagospodarowanie przez
now¹ inwestycjê

zgodny wysoki brak/niski

zgodny niski œredni

niezgodny wysoki œredni

niezgodny niski wysoki

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Mironowicz, Ossowicz (2005).
Source: Author’s study based on the Mironowicz, Ossowicz (2005).



rozk³ad przestrzenny utrzymuje siê mimo procesu deindustrializacji wyraźnie postêpuj¹cego w skali ca³ego
miasta (ryc. 1).

W ujêciu iloœciowym rezultaty badañ wykorzystania terenów poprzemys³owych w Poznaniu z podzia³em
na strefy zainwestowania przedstawiono w tabeli 2, która pokazuje systematyczny spadek liczby
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Ryc. 1. Syntetyczna mapa zmian funkcjonalnych na terenach poprzemys³owych w Poznaniu w latach 1993–2006
Źród³o: Opracowanie w³asne.
Fig. 1. Synthetic map of functional changes in post-industrial areas in Poznañ in period 1993–2006
Source: Author’s study.



powierzchni o funkcji przemys³owej i magazynowo-sk³adowej oraz zmiany w liczbie powierzchni o nowych
175 funkcjach wprowadzonych na obszary poprzemys³owe.

W drugim z analizowanych przedzia³ów czasowych nast¹pi³o przyspieszenie przekszta³ceñ
strukturalno-przestrzennych w mieœcie. Bior¹c pod uwagê zahamowanie rozwoju gospodarczego kraju na
prze³omie dziesiêcioleci, mo¿na wnioskowaæ o zwi¹zku wzrostu dynamiki przekszta³ceñ z integracj¹
Polski z Uni¹ Europejsk¹. Najwiêksz¹ dynamik¹ przyrostu cechowa³a siê funkcja mieszkaniowa
(dziesiêciokrotny przyrost liczby powierzchni na terenach poprzemys³owych), ale w liczbach
bezwzglêdnych najwiêcej (30) przyby³o powierzchni o funkcji handlowo-us³ugowej w miejscu wczeœniej
prowadzonej dzia³alnoœci produkcyjnej lub magazynowo-sk³adowej. Dla wiêkszoœci funkcji nastêpczych
charakterystyczny jest zwiêkszony przyrost ich liczby w drugim okresie, przy czym najwyraźniej widoczne
jest to w przypadku funkcji us³ugowo-handlowej i mieszkaniowej. Na tym tle wyró¿niaj¹ siê powierzchnie
o funkcji biurowo-administracyjnej, których liczba ustabilizowa³a siê po gwa³townym przyroœcie w latach
1993–1998.

Analizuj¹c zmiany funkcjonalne wed³ug stref odzwierciedlaj¹cych intensywnoœæ zainwestowania,
mo¿na stwierdziæ, ¿e dokonywa³y siê one zw³aszcza w strefach wewnêtrznej i poœredniej, które maj¹
ponad 40% udzia³u w liczbie przekszta³canych powierzchni. W strefie zewnêtrznej nast¹pi³y tylko
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Tabela 2. Zmiany liczby terenów poprzemys³owych o ró¿nych kierunkach zagospodarowania (1993–1998–2006)
Table 2. Changes in number of post-industrial areas with various management trends (1993–1998–2006)

Funkcja terenu
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Stan w 1993 21 13 0 79 2 1 15 47 0

Stan w 1998 36 22 1 82 5 4 17 35 3

Stan w 2006 37 43 3 62 20 9 22 23 3

I – strefa wewnêtrzna 1993 8 10 0 31 2 1 8 23 0

1993–1998 +6 –1 +1 +5 0 +1 +2 –6 +1

1998–2006 +2 +13 +2 –11 +7 +5 +1 –8 0

II – strefa poœrednia 1993 9 2 0 36 0 0 6 18 0

1993–1998 +8 +8 0 –1 +3 +2 0 –5 +2

1998–2006 –2 +6 0 –9 +8 0 +2 –5 0

III – strefa peryferyjna 1993 4 1 0 12 0 0 1 6 0

1993–1998 +1 +2 0 –1 0 0 0 –1 0

1998–2006 +1 +2 0 0 0 0 +2 +1 0

Ca³y obszar Poznania 1993–1998 +15 +9 +1 +3 +3 +3 +2 –12 +3

1998–2006 +1 +21 +2 –20 +15 +5 +5 –12 0

Źród³o: Opracowanie w³asne.
Source: Author’s study
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Ryc. 2. Zró¿nicowanie stanu zagospodarowania terenów poprzemys³owych miêdzy strefami funkcjonalno-
przestrzennymi Poznania

Źród³o: Opracowanie w³asne.
Fig. 2. Diversity in management status of post-industrial areas between functional and spatial zones of Poznañ
Source: Author’s study.

Ryc. 3. Zró¿nicowanie udzia³u terenów poprzemys³owych o ró¿nym stopniu degradacji miêdzy strefami
funkcjonalno-przestrzennymi Poznania

Źród³o: Opracowanie w³asne.
Fig. 3. Diversity in share of post-industrial areas of various degradation degree between functional and spatial zones of

Poznañ
Source: Author’s study.



pojedyncze zmiany. Liczba eliminowanych powierzchni produkcyjnych i magazynowo-sk³adowych
w strefie wewnêtrznej i poœredniej jest podobna, a przyrost liczby powierzchni handlowo-us³ugowych
i mieszkalnych jest nawet wiêkszy w strefie poœredniej. Jedynie wzrost liczby powierzchni o funkcji
kulturalno-rozrywkowej oraz oœwiatowej jest znacznie wiêkszy w strefie wewnêtrznej. Gdy jednak
uwzglêdni siê, ¿e strefa o najintensywniejszym zainwestowaniu, czyli wewnêtrzna, jest oko³o trzykrotnie
mniejsza od stref poœrednich, to mo¿na stwierdziæ, ¿e intensywnoœæ procesów przekszta³ceñ w jej obrêbie
jest zdecydowanie najwiêksza.

Zró¿nicowanie stanu zagospodarowania terenu poprzemys³owego odzwierciedla odmiennoœci
w postawach w³adaj¹cych wobec posiadanych nieruchomoœci (ryc. 2). Poniewa¿ dla czêœci spoœród 134
obszarów poprzemys³owych wyodrêbniono ró¿ne stany zagospodarowania, suma jednostek jest wy¿sza
i wynosi 155.

Odzwierciedleniem aktywnego podejœcia jest nowa inwestycja lub zakorzenienie. Najkorzystniejsza
sytuacja jest w strefie poœredniej, gdzie 50% powierzchni jest dynamicznie zainwestowanych, podczas
gdy w strefie wewnêtrznej stanowi¹ one tylko 30% powierzchni. W strefie zewnêtrznej sytuacjê mo¿na
uznaæ za stabiln¹, na co wskazuje dominacja utrzymywania dotychczasowej dzia³alnoœci (ponad 80%
powierzchni), przy czym na 30% analizowanych powierzchni podjêto inwestycje modernizacyjne
(zakorzenienie).

Analiza stopnia degradacji terenów poprzemys³owych w Poznaniu (ryc. 3) pozwala zauwa¿yæ
podobieñstwo pomiêdzy sytuacj¹ w strefach poœrednich i peryferyjnych, w których po³owa powierzchni ma
wysoki lub œredni stopieñ degradacji, a na pozosta³ej czêœci degradacji nie stwierdzono lub jej poziom
okreœlono jako niski. Podobnie jak pod wzglêdem stanu zagospodarowania, najmniej korzystna jest
sytuacja w strefie wewnêtrznej, gdzie tylko na 1/3 powierzchni nie odnotowano degradacji lub jej stopieñ
by³ niski.

Dyskusja

Uzyskane wyniki badañ mo¿na rozpatrywaæ w œwietle dotychczasowej wiedzy na temat przekszta³ceñ
struktury przestrzenno-funkcjonalnej Poznania w œwietle jakoœci elementów œrodowiska przyrodniczego w
mieœcie, a tak¿e jako ustalenia weryfikuj¹ce stan wiedzy o prawid³owoœciach w nastêpstwie u¿ytkowania
terenów poprzemys³owych w du¿ych miastach. Novum prezentowanych wyników jest udokumentowanie
w kategoriach iloœciowych przyspieszenia tempa przekszta³ceñ struktury przestrzennej miasta w obecnym
dziesiêcioleciu. Jest to efekt, a jednoczeœnie wskaźnik przyspieszenia rozwoju gospodarczego i wzrostu
zamo¿noœci spo³eczeñstwa, co niew¹tpliwie jest zwi¹zane z w³¹czeniem Polski do obszaru gospodarczego
Unii Europejskiej. Przeprowadzone badania rozszerzaj¹ sk¹p¹ dotychczas wiedzê o iloœciowych
i strukturalnych aspektach procesu deindustrializacji miast, ukazuj¹c na przyk³adzie Poznania ró¿nice
w intensywnoœci tego procesu w ró¿nych czêœciach miasta, przy uwzglêdnieniu kierunków przekszta³ceñ,
stanu zagospodarowania i stopnia degradacji terenów poprzemys³owych.

Uzyskane wyniki s¹ ogólnie zbie¿ne z rezultatami szeroko zakrojonych badañ ankietowych
przedstawionych przez Domañskiego (2000). Wyró¿nikiem zmian w Poznaniu w ostatnich latach jest
najwiêksza dynamika przyrostu powierzchni o funkcji mieszkaniowej na terenach poprzemys³owych.
Proces deindustrializacji Poznania i zwi¹zana z nim kontrurbanizacja przemys³owa strefy podmiejskiej
zosta³y udokumentowana dla lat 90. (Matykowski, Tobolska 2000, Tobolska 2004), natomiast
prezentowane opracowanie ukazuje, ¿e proces ten nasili³ siê w obecnym dziesiêcioleciu. Ustalenie
prezentowanych badañ, i¿ stopieñ degradacji terenów poprzemys³owych jest w strefie œródmiejskiej
(wewnêtrznej) wyraźnie wy¿szy ni¿ w strefach peryferyjnych, mo¿e œwiadczyæ o spekulacyjnym podejœciu

122

Mizgajski A., Machnicki M.



znacznej czêœci w³aœcicieli oczekuj¹cych dalszego wzrostu cen nieruchomoœci. Drugim mo¿liwym
powodem takiego stanu mo¿e byæ wegetowanie s³abych firm dziêki doraźnym zyskom z wynajmu
korzystnie po³o¿onych nieruchomoœci (Ga³ecki 1998). Wymienione czynniki, zdaniem autorów, mog¹ byæ
istotn¹ przyczyn¹ spowalniaj¹c¹ procesy restrukturyzacji dzia³alnoœci produkcyjnej, na których
niedostateczne tempo wskazuje Domañski (2000).

Zmiany funkcjonalne by³y istotnym czynnikiem zmniejszenia presji miasta na œrodowisko, czego
g³ównym przejawem by³a redukcja emisji. W Poznaniu od pocz¹tku lat 90. do roku 2002 œrednioroczne
stê¿enie dwutlenku siarki w powietrzu spad³o piêciokrotnie, a py³u zawieszonego czterokrotnie (Kurek
2005). Trudniejszym do rozwi¹zania problemem s¹ zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych, gdy¿
maj¹ one charakter trwa³y, a remediacja jest bardzo kosztowna. Na terenie Poznania wystêpuj¹ liczne
miejsca o znacznych przekroczeniach standardów jakoœci œrodowiska gruntowo-wodnego (Lesiñska
2003, Lis, Pasieczna 2005). Jest to problem ogólnopolski, którego sprawne rozwi¹zanie wymaga
stworzenia przez pañstwo na poziomie centralnym odpowiednich ram strategicznych i prawnych (Korcz,
Janikowski 2003), a na poziomie lokalnym – prowadzenia polityki przestrzennej, sprzyjaj¹cej rewitalizacji.

Uwagi koñcowe

Przeprowadzona analiza nie stanowi ca³oœciowego ujêcia zagadnienia, umo¿liwia jednak wysuniêcie
wniosków o charakterze rekomendacji. Stwierdzone w strefie wewnêtrznej Poznania utrzymywanie siê
ci¹gle znacznej liczby terenów wykorzystywanych jako przemys³owe b¹dź magazynowo-sk³adowe,
œwiadczy o potrzebie wiêkszej aktywnoœci w³adz miasta w stwarzaniu warunków do ich eliminowania lub
translokacji na tereny przeznaczone do aktywizacji gospodarczej. Niezbêdne jest równie¿ ukszta³towanie
systemu bodźców, który zmniejszy³by poziom degradacji obszarów poprzemys³owych, zw³aszcza
w czêœci œródmiejskiej.

Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ celowoœæ systematycznych badañ przekszta³ceñ przestrzenno-
-funkcjonalnych miast dla uzyskania przes³anek do racjonalnego zarz¹dzania przestrzeni¹, s³u¿¹cego
podnoszeniu jakoœci ¿ycia mieszkañców.
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