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• Kwestie miejskie dotykają ok 75% populacji kraju ( w miastach 
mieszka 60% mieszkańców Polski)

• Strategicznym celem polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności 
miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i 
tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

• KPM formułuje działania w 10 wątkach tematycznych w tym m.in.:
- Niskoemisyjność i efektywność energetyczna
- Rewitalizacja
- Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

• W KPM podkreśla się konieczność planowego i zintegrowanego 
podejścia do osiągania celów w zakresie poszczególnych wątków 
tematycznych np. działaniom  dla niskoemisyjności  powinny 
towarzyszyć działania w zakresie transportu i mobilności, planowania 
przestrzennego, rewitalizacji itd.

• [Źródło: Krajowa Polityka Miejska 2023 - projekt, wersja II do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych , Ministerstwo Infrastruktury i 
Rozwoju, sierpień 2015]

Krajowa Polityka Miejska



Ustawa o rewitalizacji (przyjęta przez Sejm 23.lipca 
2015) – odniesienie do zagadnień środowiskowych

Rewitalizacja

Art. 2. 1. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 
podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Obszar zdegradowany i rewitalizowany
Art. 9. 1. Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk 
społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 
społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można 
wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z 
następujących negatywnych zjawisk: 
2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów 
stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska,
4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 
przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne 
korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

3. Tereny poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny powojskowe albo pokolejowe, na 
których występują negatywne zjawiska, o których mowa w art. 9 ust. 1– 7 –
pkt 1–4, mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy działania możliwe do 
przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się bezpośrednio do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym, o których mowa w art. 9 ust. 1.



Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 
Obszar zdegradowany : obszar gminy, znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych 
zjawisk, przy czym najistotniejsze jest wskazanie na zjawiska ze sfery społecznej, które wystąpić muszą w każdym 
przypadku. Uchwała gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, stanowi akt 
prawa miejscowego. 

Gminny program rewitalizacji 
Stanowi podstawę prowadzenia rewitalizacji. GPR przyjmowany jest przez radę gminy w formie uchwały, nie 
stanowiąc aktu prawa miejscowego .

Specjalna strefa rewitalizacji 
Obszar stosowania szczególnych norm prawnych z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, mieszkalnictwa, prawa podatkowego oraz cywilnego. Celem wprowadzenia tych rozwiązań jest 
zapewnienie sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ustanawiana   w drodze uchwały rady jako akt 
prawa miejscowego.

Miejscowy Plan Rewitalizacji
Jest szczególną formą planu miejscowego i stanowi akt prawa miejscowego. (Może być uchwalany  dla obszarów , 
gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Szczególne narzędzia rewitalizacji



W celu wypracowanie modelowych rozwiązań dla poszczególnych działań w 
grupach tematycznych przewidziano realizację projektów pilotażowych  m.in.

- Programy rewitalizacji dla Łodzi, Bytomia i Wałbrzycha

- Ulepszenie systemu zieleni miejskiej

- Zarządzanie wodą w mieście, z wykorzystaniem układu hydrograficznego 
w układzie miejskim oraz zwiększeniem możliwości retencyjnych obszarów 
miejskich 

Wsparcie rządowe otrzymają też modelowe rewitalizacje 20 wybranych 
w konkursie gmin w ramach programu POPT. 

[Źródło: Krajowa Polityka Miejska 2023 - projekt, wersja II do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych , 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, sierpień 2015]

Projekty pilotażowe i pomoc we wdrażaniu 
polityki miejskiej



Rewitalizacja-wprowadzenie w zagadnienie
ODNOWA TERENÓW I OBIEKTÓW ZDEGRADOWANYCH

[Opracował Krzysztof Gasidło]

PODEJŚCIE SEKTOROWE

Przedmiot: obiekt, działka

Podmiot: właściciel / przedsiębiorstwo

Cel: usunięcie zagrożenia, odzyskanie ekonomicznej użyteczności

PODEJŚCIE HOLISTYCZNE

Przedmiot: obszar

Podmiot: samorząd terytorialny / władza publiczna

Cel: odzyskanie zrównoważonego, samodzielnego funkcjonowania  

społeczności lokalnej zamieszkującej  wskazany obszar miejski

Regulacje prawne Typy działań Regulacje prawne Typy działań

- Ustawa o ochronie gruntów

rolnych i leśnych

- Ustawa Prawo ochrony 

środowiska

- Ustawa Prawo górnicze i 

geologiczne

- Ustawa o odpadach

-- Ustawa Prawo budowlane

-- Ustawa o ochronie przyrody

-- inne

-Techniczne (inżynierskie): 

remediacja rekultywacja, remont, 

kultywacja

-- Ekonomiczne: kary, dotacje, 

dochód z działalności 

gospodarczej, przeniesienie 

własności

- Ustawa o rewitalizacji

- Prawo miejscowe np. Miejscowy 

Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego

- Społeczne

-- Ekonomiczne

-- Techniczne (inżynierskie) 

kompleksowe zintegrowane w  

gminnym programie 

rewitalizacji



OKRES

ZJAWISKO

PRZEDMIOT PODMIOT WARTOŚCI GŁÓWNY CEL PODEJŚCIE / METODA

1950-89

Wzrost powierzchni 

zajmowanych przez 

górnictwo i przemysł

Głównie tereny 

pogórnicze

Państwo 

(przedsiębiorstwo 

państwowe)

- ekonomiczne –

równoważenie 

zysków i strat w 

różnych sektorach 

(np. górnictwo / 

rolnictwo)

Przywrócenie 

użyteczności (uprawy 

rolne, leśne)

Woluntarystyczne –

sporadyczne: rekultywacja, 

porzucenie

1990-2000

Masowe opuszczanie 

i porzucanie terenów 

przemysło

wych

Tereny 

pogórnicze, 

obiekty 

poprzemysłowe

Państwo, 

przedsiębiorstwa 

prywatne

ekonomiczne Korzyść ekonomiczna 

(maksymalizacja zysku)

Spontaniczne  - likwidacja, 

wyprzedaż, rekultywacja, 

adaptacja

2001-…

Wzrost ilości obiektów i 

terenów 

przekształconych

Tereny i obiekty 

pogórnicze, 

poprzemysłowe, 

powojskowe, 

pokolejowe…

Państwo, 

samorządy, 

przedsiębiorstwa, 

osoby  fizyczne,

grupy społeczne

- ekonomiczne

-przyrodnicze / 

środowiskowe, 

-kulturowe,

--społeczne 

Zrównoważenie relacji 

z otoczeniem 

(realizowane przez  

różne cele cząstkowe 

(w tym  społeczne i 

ekonomiczne)

Planowe – integralne 

(zrównoważone) -

rekultywacja, odłogowanie, 

adaptacja,  likwidacja (w tym 

eksploatacja złóż 

antropogenicznych), 

rewitalizacja w ramach 

gminnego programu 

rewitalizacji

7

Zmiany paradygmatu przekształceń terenów poprzemysłowych w Polsce w II połowie XX wieku 
[opr. Krzysztof Gasidło]. 

Rewitalizacja-wprowadzenie w zagadnienie



Rewitalizacja-wprowadzenie w zagadnienie
Dlaczego zagadnienia rewitalizacji miejskiej są ważne:

-ok. 120 tys. ha obszarów miast (do 20% powierzchni miast) zamieszkanych przez 
ok. 2,4 mln mieszkańców jest zdegradowanych w stopniu uniemożliwiającym 
samodzielne wyjście ze stanu kryzysowego, 
- na programy rewitalizacji w latach 2015-22 przewidziano 25 mld zł z programów 
operacyjnych (w latach 2007-14 wydatkowano na ten cel ok. 8 mld zł). Środki 
prywatne wyniosą ok. 17 mld zł. Wydatki gmin na budownictwo mieszkaniowe na 
obszarach rewitalizacji mogą wynieść następne  23 mld zł. Daje to łącznie kwotę 63 
mld zł. [źródło: Ustawa o rewitalizacji. Ocena skutków regulacji 2015]

- przewiduje się alokacje środków z funduszy europejskich na niektóre priorytetowe 
cele: gospodarka niskoemisyjna 1,7 mld E, środowisko i kultura 600mln E, transport 
300 mln E  [źródło: Narodowy Plan Rewitalizacji, założenia 2014],

- gminne programy rewitalizacji będą mogły stanowić dobrą „okazję” do realizacji 
zaplanowanych lecz nie realizowanych przedsięwzięć o charakterze środowiskowym 
np. w zakresie mikroretencji, zabezpieczenia powodziowego, gospodarki odpadami, 
kanalizacji sanitarnej, dekontaminacja terenów zanieczyszczonych, poprawy 
efektywności energetycznej budynków, wykorzystania oze, poprawy klimatu 
akustycznego, ograniczenia niskiej emisji itd.



Procesy przekształcania  i rewitalizacji terenów 
zdegradowanych- podział  i powiązania

Poprawa jakości środowiska miejskiego  

Rozwój nowych funkcji miejskich Ochrona gruntów i ekosystemów w mieście

Aktywizacja społeczna i gospodarcza



Rewitalizacja-zagadnienia urbanistyczne w 
perspektywie środowiskowej

• Szczególne znaczenie w procesie rewitalizacji obszarów 
zurbanizowanych  mają działania związane z ograniczeniem lub 
likwidacją konfliktów przestrzennych występujących na styku terenów 
przyrodniczych i silnie przekształconych.

• W procesie rewitalizacji i przekształcania  miejskich terenów  
zdegradowanych do nowych funkcji, ograniczanie konfliktów 
przestrzennych przyjmuje formę działań  ochronnych i wzmacniających  
potencjał przyrodniczy miast oraz podnoszących jakość życia 
w przestrzeni miejskiej.

• Działania te obejmują również zagadnienia adaptacji  obszarów 
miejskich do zmian klimatu.



Rewitalizacja - działania środowiskowe

• Ochrona gruntów miejskich, 

• Kształtowanie systemów przyrodniczych w mieście,  
w tym tzw. zielonej i błękitnej infrastruktury,

• Rozwój usług ekosystemowych,
 podstawowych (siedliskowych), 

 zaopatrujących,

 regulacyjnych,

 kulturowych.



Ochrona gruntów miejskich

Utrzymanie rezerw gruntów 
wolnych od zabudowy, ochrona 
przed presją inwestycyjną oraz 
niekontrolowaną  suburbanizacją,



Kształtowanie miejskich 
systemów przyrodniczych 
w tym zielonej 
i błękitnej  infrastruktury

tj. terenów biologicznie czynnych różnej 
rangi i  wartości przyrodniczej, parków 
rezerwatów, zieleni urządzonej, 
korytarzy ekologicznych, zbiorników i 
cieków  wodnych, również struktury 
przestrzennej- np. zielonych dachów,



Zastosowanie zielonych dachów w projektach miejskich ( w tym rewitalizacyjnych)



Rozwój usług ekosystemowych,
Kategoria  usług Typy usług

Podstawowe
(siedliskowe)

• Tworzenie gleby,
• Siedlisko życia zwierząt
• Fotosynteza i produkcja pierwotna
• Obieg pierwiastków (obieg azotu, węgla, siarki, fosforu i in.)
• Cykl hydrologiczny

Zaopatrujące • Żywność (produkty zwierzęce i roślinne)
• Woda
• Leki (np. zioła)
• Trwałe materiały (drewno, włókna naturalne) oraz produkty przemysłowe 
• Paliwa
• Wzorce do stworzenia substancji syntetycznych
• Pula genetyczna

Regulacyjne • Regulacja klimatu i łagodzenie ekstremów pogodowych 
• Neutralizacja i rozkład odpadów
• Oczyszczanie gleb, powietrza i wody 
• Kontrola erozji
• Procesy przenoszenia (np. zapylanie roślin) 
• Ochrona przed promieniowaniem UV
• Kontrola sanitarna

Kulturowe • Rekreacja, turystyka, funkcja estetyczna i edukacyjna
• Inspiracja kulturowa, intelektualna, duchowa
• Spokój, warunki do wypoczynku
• Budowanie więzi społecznych, tożsamość miejsca





Adaptacja do zmian klimatu w działaniach 
rewitalizacji miejskiej

• Adaptacja ma na celu zapewnienie prawidłowego i sprawnego 
funkcjonowania miasta we wszystkich komponentach i 
systemach oraz ochronę potencjału przyrodniczego przed 
możliwymi zagrożeniami. 

• Wrażliwość miasta na te zagrożenia oraz aktualna zdolność do 
przystosowania się do zmian określa jego podatność. Im mniej 
miasto jest przygotowane na zagrożenia, tym bardziej jest ono na 
nie podatne.

• Procesy rewitalizacji obszarów miejskich mogą wzmocnić 

odporność miasta na zmiany klimatu. 



Specyficzne zagrożenia obszarów miejskich w Polsce

EKSTREMA 
TEMPERATUROWE

MIEJSKA WYSPA CIEPŁA, 
INWERSJE TERMICZNE

OPADY

POWODZIE, DESZCZE 
NAWALNE,  SUSZE

ZABURZENIA CYRKULACJI 
POWIETRZA

KANIONY MIEJSKIE, 
OGRANICZENIE 

PRZEWIETRZANIA







Lp. Miasto
Powierzchnia miasta 

[km2]

Obszary zagrożone 

powodzią [%]

Obszary zantropogenizowane

zagrożone powodzią [%]

1 Gorzów Wielkopolski 85,72 35,96 7,89

2 Gdańsk 261,96 28,10 11,12

3 Legnica 56,29 27,45 16,91

4 Płock 88,04 26,68 3,85

5 Warszawa 517,24 25,66 12,84

6 Kraków 326,85 24,55 11,67

7 Wrocław 292,82 23,28 10,15

8 Opole 96,55 21,65 7,89

9 Włocławek 84,32 21,64 4,90

10 Szczecin 300,55 20,64 6,34

Polskie miasta najbardziej narażone na ryzyko wystąpienia powodzi. 



MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO (MZP) i MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO (MRP)
http://www.isok.gov.pl/pl/



Kierunki i możliwości kreowania projektów 
rewitalizacyjnych 

• działania urbanistyczne i planistyczne ukierunkowane 
na zmniejszenie fragmentacji miejskich terenów 
zielonych (ciągi, korytarze, połączenia),

• kształtowanie (rewitalizowanie) miejskich przestrzeni 
publicznych z  dużym udziałem zieleni oraz wody,

• energooszczędne rozwiązania architektoniczne –
zastosowanie technologii i materiałów obniżających 
zapotrzebowanie na energię oraz równoważących 
bilanse wodne (np. zielone dachy, ogrody wertykalne). 

• usprawnienia gospodarki wodnej (mikroretencja, 
rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury)

• „urban farming”, rolnictwo miejskie- ogrody działkowe
• ochrona przed hałasem- kształtowanie zabudowy 

i infrastruktury.



Modelowa rewitalizacja terenów powojskowych. Osiedle Vauban/Freiburg Niemcy

Na terenie dawnej francuskiej bazy wojskowej od 1995 roku realizowane jest osiedle 

respektujące zasady zrównoważonej urbanistyki tj. m.in.

-różne pod względem społecznym formy mieszkalnictwa: prywatne, 

publiczno-socjalne, spółdzielcze, wspólnotowe (co-housing),

-dominacja ruchu pieszego i rowerowego,

-zrównoważona gospodarka wodami opadowymi,

-pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

[Źródła:www.wsg.be

www.falmouthcivilsociety.org.uk]



Rewitalizacja dolin rzecznych  w skali ponadlokalnej w terenie zurbanizowanym.
Zagłębiowski Park Linearny

[Źródła: Zagłębiowski Park Linearny. Strategia Obszaru Funkcjonalnego 

– Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego, Dąbrowa Górnicza,  maj 2015; Arup Sp.z o.o.] 

Cele projektu: 

-kompleksowa rekompozycja obszarów zielonych Doliny Przemszy i Brynicy,

-realizacja szczegółowych projektów rewitalizacyjnych 9 obszarów (parków) we wszystkich gminach,

-wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.



Chorzów –WPKiW

1952-1962



Mikro - Rewitalizacja przestrzeni publicznych / półpublicznych. Konkurs „Plac 

na Glanc” Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów 
. 

Cele projektu: 

-rewitalizacja małych przestrzeni publicznych z uwzględnieniem problemów społecznych,

-powiększenie powierzchni ekologicznie czynnych (poprawa mikroklimatu)

Rewitalizacja podwórka Katowice ul. Kredytowa 8-9, 

proj. G.Layer, E.Labus, M.Centkowski
[Źródłło: www.miasto-ogrodów.eu]



Schemat likwidacji szybu „Maciej”  kopalni „Pstrowski” 

w Zabrzu i przekształcenia go w studnię głębinową 
[źródło: Barecki Z. Likwidacja szybu „Maciej” z przekształceniem w studnię głębinową, 1998].

Zrewaloryzowane zabytkowe nadszybie szybu „Maciej” w Zabrzu mieści ujęcie 

wody ze studni głębinowej, restaurację, biuro obsługi turystów. Woda o 

temperaturze ok. 9º używana jest do chłodzenia latem i ogrzewania zimą. . 

Właściciel, autor i wykonawca projektu firma DEMEX Zabrze.  [fot. K. Gasidło,2015].

Rewitalizacja obiektu pokopalnianego na obszarze zurbanizowanym z uwzględnieniem 
uwarunkowań kulturowych, ekonomicznych i środowiskowych. Szyb „Maciej” w 

Zabrzu. 



Rewitalizacja obiektu pokopalnianego w centrum miasta z uwzględnieniem 
uwarunkowań kulturowych i społecznych. KWK Katowice. 

Studia do zagospodarowania terenu likwidowanej KWK Katowice. 

Powiązania z otaczającymi obszarami śródmiejskimi. [Źródło: Szady Ewa: 

Uwarunkowania przekształceń przestrzennych powierzchni wyeksploatowanych kopalń, 

„Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” nr 1068, seria „Architektura z. 12, Gliwice 1990].  



Obiekty na terenie likwidowanej KWK Katowice. Przed rewitalizacją (2001) i po rewitalizacji 

(2015) [fot. K. Gasidło,20101, 2015.

Rewitalizacja obiektu pokopalnianego w centrum miasta z uwzględnieniem 
uwarunkowań kulturowych, ekonomicznych i środowiskowych. KWK Katowice.



Zrewitalizowany obszar po zlikwidowanej KWK Katowice w ścisłym centrum Katowic. [fot. K. Rostański 2014].

Rewitalizacja obiektu pokopalnianego w centrum miasta z uwzględnieniem 
uwarunkowań kulturowych, ekonomicznych i środowiskowych. KWK Katowice. 



Program małej retencji dla Łodzi 2001. Rewitalizacja doliny rzeki Sokołówki z 
uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i kulturowych 

[Źródło: Wagner I., Januchta-Szostak A., Waack-Zając A 

„Zrównoważony Rozwój-Zastosowania”, nr 5/2014



Opracowanie koncepcji budowy/wykonania rozproszonej prosumenckiej instalacji
elektryczno-energetycznej – instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych
na obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Ustroń. Cel: poprawa
efektywności zużycia energii/ zmniejszenie kosztów eksploatacji w 28 obiektach
będących własnością miast

Opracowanie:
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Wydział Architektury, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, SOLARPOL  POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ  32-440  
SUŁKOWICE, UL. 1 MAJA 138 , EUROKON Sp. z o.o.  04-501 Warszawa, ul. Płowieckiej 105/107



Polska, Ustroń
Cel: poprawa efektywności zużycia energii/ zmniejszenie kosztów eksploatacji

w 28 obiektach  będących własnością miasta



W prezentacji wykorzystano:
materiały własne K. Gasidło i J. Gorgoń oraz  zdjęcia,materiały graficzne i tekstowe  
pochodzące z opracowań, materiałów i stron internetowych .

• Krajowa Polityka Miejska 2023 - projekt, wersja II do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, sierpień 2015]

• Technologie rewitalizacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych , IETU- Katowice (w:) Rewitalizacja terenów 
zdegradowanych a możliwości rozwoju regionu. Revita Silesia. red. T. Adamski, R. Orpych. Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, Katowice 2011.

• Zagłębiowski Park Linearny. Strategia Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego, Dąbrowa 
Górnicza,  maj 2015 Arup Sp.z o.o.

• Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz Wytyczne do przygotowania 
miejskiej strategii adaptacyjnej dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, IETU- Katowice dla Ministerstwa Środowiska, 2014 

• www.miasto-ogrodów.eu

• Barecki Z. Likwidacja szybu „Maciej” z przekształceniem w studnię głębinową, 1998

• http://urbanistyka gp.blogspot.com/2014/08/miasta-usa-z-lotu-ptaka-foto-christoph.html

• www.wsg.be

• www.falmouthcivilsociety.org.uk

• Zbiory IETU: zdjęcia autorstwa: W. Jarosz, ,W. Łukasik, M. Działoszyńska – Wawrzkiewicz, opracowanie map- zespół GIS

• Wagner I., Januchta-Szostak A., Waack-Zając A.: Narzędzia planowania i zarządzania strategicznego wodą w przestrzeni 
miejskiej, „Zrównoważony Rozwój-Zastosowania”, nr 5/2014 

• http://www.intertekst.pl/256_artykul.html 

• Zielone ogrody BUW- www.e-ogrody.pl

• www.rajkowska.com/pl/projektyp/62 

• Mapy zagrożenia powodziowego (mzp) i mapy ryzyka powodziowego (mrp) http://www.Isok.Gov.Pl/pl/

• Politechnika Śląska, Wydział Architektury, ul. Akademicka 2a, 44-100 Gliwice, Solarpol  Polskie centrum energii odnawialnej  32-
440  Sułkowice, ul. 1 maja 138 , Eurokon sp. Z o.o.  04-501 Warszawa, ul. Płowieckiej 105/107,

http://urbanistyka/
http://www.falmouthcivilsociety.org.uk/
http://www.e-ogrody.pl/
http://www.isok.gov.pl/pl/


Dziękujemy za uwagę

prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło 
Politechnika Śląska, Gliwice) 
mail: Krzysztof.Gasidlo@polsl.pl

dr inż. arch. Justyna Gorgoń 
(Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Katowice) 
mail: jgorgon@@ietu.katowice.pl


