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STRESZCZENIE 

Celem pracy jest przedstawienie podstawowych problemów z jakimi borykają się małe ośrodki 

miejskie. Małe ośrodki miejskie w ostatnich kilkudziesięciu latach zauważalnie zmieniły swoją pozycję 

w strukturze funkcjonalnej i ekonomicznej. Zmiany gospodarcze mają wymiar globalny, co znacznie 

przekracza skale niewielkich miast. Traktowane są często jako integralna część gospodarki wiejskiej, 

która ulega licznym przemianom. Funkcje miasta ewoluują, skupiając się głównie zaspokojeniu 

potrzeb mieszkaniowych i rozbudowie usług podstawowych. Sama struktura zarówno urbanistyczna 

jak i architektoniczna podupada. Małe ośrodki dzięki położeniu na atrakcyjnie przyrodniczych terenach 

mają duży potencjał rozwojowy, jednak brakuje właściwego zagospodarowania i wykorzystania 

terenów.   

Temat jest niezwykle ważny i powinien mieć szersze rozwinięcie, ponieważ przeświadczenie, 

że największe przemiany gospodarcze, ekonomiczne i społeczne mogą zachodzić tylko w dużych 

miastach przestaje mieć swoje odzwierciedlenie w realnym świecie. W czasach, kiedy globalizacja 

zbiera już swoje żniwo, w postaci przeludnionych miast, całych założeń budowanych w pośpiechu, 

czego skutkiem jest chaos przestrzenny i w końcu środowisko, które najbardziej ucierpiało na tych 

dynamicznych przemianach, małe miasta i wsie stają się oazami. Atrakcyjność unikalnych atrybutów 

niewielkich miast o odrębności kulturowej, kameralności miejsc, tożsamość przy unifikacji dużych 

miast staje się coraz bardziej popularna. 

W opracowanej pracy magisterskiej pochylono się nad konkretnym ośrodkiem miejskim. Praca 

opiera się na analizie, diagnozie oraz zaproponowaniu rozwiązań dla miasta Sierpc.  

 

Słowa kluczowe: małe miasto, miasto, rynek miejski, problemy rozwoju, tożsamość 
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ABSTRACT 

The aim of the study is to present the basic problems faced by small urban centers. In the 

last few decades, small urban centers have noticeably changed their position in the functional and 

economic structure. Economic changes have a global dimension, which far exceeds the scale of small 

towns. They are often treated as an integral part of the rural economy, which undergoes numerous 

changes. The city's functions are evolving, mainly focusing on meeting housing needs and expanding 

basic services. The very urban and architectural structure is in decline. Small centers, thanks to their 

location in attractive natural areas, have great development potential, but there is no proper 

development and use of the areas. 

The subject is extremely important and should be developed more widely, because the 

conviction that the greatest economic, economic and social changes can only take place in large cities 

is no longer reflected in the real world. At a time when globalization is already taking its toll, in the form 

of overpopulated cities, entire assumptions built in a hurry, which results in spatial chaos and finally 

the environment that suffered most from these dynamic changes, small towns and villages become 

oases. The attractiveness of the unique attributes of small cities with cultural distinctness, intimacy of 

places, and the unification of large cities are becoming more and more popular. 

In the developed thesis, a specific urban center was analyzed. The work is based on 

analysis, diagnosis and proposing solutions for the city of Sierpc. 

 

Keywords: small town, town, town square, development problems, identity 
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1.WSTĘP 

 

Małe ośrodki miejskie w swej strukturze osadniczej przez długi czas bazowały na obsłudze 

otaczających je terenów wiejskich. Takie powiązanie jest silnie widoczne w ich układzie 

przestrzennym. Podstawą do nazywania małych ośrodków osadniczych miastami jest utrzymanie 

krajobrazu miejskiego oraz centralności w układzie funkcjonalnym przy bezpośrednim powiązaniu z 

zapleczem wiejskim. Atutem takiego kształtowania miast jest zachowanie obok zurbanizowanych 

terenów atrakcyjnego przyrodniczo krajobrazu. Małe miasta to także charakterystyczny rodzaj 

społeczności lokalnej o określonych cechach społecznych, kulturowych i ekonomicznych, które 

odróżniają ją od wielkomiejskiej ludności. Jeżeli za tradycyjną funkcję małych miast uznamy obsługę 

rolnictwa i związanej z nim ludności wiejskiej to w miarę rozwoju społeczno-gospodarczego zauważyć 

można większe zróżnicowanie pod względami funkcjonalnymi oraz społeczno-kulturowymi. 

Postępująca urbanizacja obszarów wiejskich oraz zmiany w morfologii dużych aglomeracji miejskich 

wpłynęły na zmniejszenie znaczenia gospodarczego i społecznego funkcji związanych z rolnictwem 

oraz jego obsługą.  Procesy urbanizacji zachodzące od drugiej połowy XX wieku sprawiły, że coraz 

więcej uwagi poświęca się nie tylko strefom centralnym dużych miast, ale również obszarom 

otaczającym. Często małe miasta, których zyski ekonomiczne opierały się powiązaniu z terenami 

wiejskimi, nie potrafią przeciwstawić się konkurencji prężnie rozwijającego się ośrodka miejskiego czy 

dużego centrum usługowo-handlowego. Takie sytuacje prowadzą często do stagnacji, a niekiedy do 

kryzysu społeczno-gospodarczego. 

 

1.1 CEL I ZAKRES PRACY 
 

Celem pracy jest zdefiniowanie problemów w rozwoju przestrzennym małych miast w Polsce 

oraz przedstawienie rozwiązań projektowych na podstawie wybranych przykładów. Ponadto praca ma 

na celu zaproponowanie, w oparciu o przeanalizowane przypadki oraz tendencje w rozwoju miast 

zarówno polskich jak i zagranicznych, modelowych rozwiązań poprawy funkcjonowania małych miast.  

Zakres pracy obejmuje opis problemów w rozwoju przestrzennych małych miast w Polsce w 

zależności od lokalizacji, zasobów lokalnych oraz sytuacji społeczno-gospodarczej. W kolejnej części 

opisywane są czynniki oraz tendencje w rozwoju miast zarówno w Polsce jak i na świecie. Opis 

teoretyczny wzbogacony jest o przykłady, w których przytoczony proces miał miejsce. W ostateczniej 

części szczegółowo opisane i przenalizowane zostało miasto borykające się z omówionym w tej 

rozprawie tematem-Sierpc. Ta część zawiera opis problemu oraz analizy stanu istniejącego oraz 

propozycje rozwiązań projektowych. 

Miasto Sierpc jest jednostką miejską liczącą 18 tysięcy mieszkańców. Jest jednym z 

najstarszych miast województwa mazowieckiego, co potwierdzają zachowane dokumenty. Jednak 
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mimo ciekawej historii miasto ulega nieustannej degradacji, zarówno przestrzennej jak i społecznej. 

Obiekty cenne historycznie są rujnowane przez upływ czasu, a społeczeństwo się starzeje. Wybrałam 

to miasto do opracowania w mojej pracy magisterskiej, ponieważ jest to miejsce, w którym dorastałam 

i miałam szansę obserwować zmiany w nim zachodzące. Widzę potencjał w rozwoju i szansę na 

poprawę przestrzennych uwarunkowań. Przedstawia konkretne działania projektowe zmierzające do 

poprawy sytuacji miasta. 

 

1.2 NARZĘDZIA BADAWCZE 
 

Narzędziami służącymi do przeanalizowania tematu i realizacji projektu są w części 

teoretycznej opracowane materiały literatury- zarówno pozycje książkowe jak i publikowane zeszyty,  

artykuły naukowe oraz akty prawne. Do części praktycznej, t.j. opracowania analiz i wyznaczeniu 

problemów miasta Sierpca wykorzystane zostały materiały przekazane przez Urząd Miasta w Sierpcu, 

Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc. Cennym źródłem wiedzy są również informacje 

uzyskane w rozmowach z osobami, które znają politykę rozwoju oraz historię miasta. Do opracowania 

analiz wykorzystane zostały informacje przekazane przez Dyrektora Pracowni Dziejów Miasta Sierpca 

oraz pracowników Wydziału Architektury i Gospodarki Gruntami i Wydziału Inwestycji, Remontów i 

Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Sierpcu. Dodatkowo opracowano ankietę dla 

lokalnej społeczności, której wyniki zostaną zawarte w tym opracowaniu. 

 

1.3 UZASADNIENIE WYBORU TEMATU 
 

Małe ośrodki miejskie w ostatnich kilkudziesięciu latach zauważalnie zmieniły swoją pozycję w 

strukturze funkcjonalnej i ekonomicznej. Zmiany gospodarcze mają wymiar globalny, co znacznie 

przekracza skale niewielkich miast. Traktowane są często jako integralna część gospodarki wiejskiej, 

która ulega licznym przemianom. Funkcje miasta ewoluują, skupiając się głównie zaspokojeniu 

potrzeb mieszkaniowych i rozbudowie usług podstawowych. Sama struktura zarówno urbanistyczna 

jak i architektoniczna podupada. Małe ośrodki dzięki położeniu na atrakcyjnie przyrodniczych terenach 

mają duży potencjał rozwojowy, jednak brakuje właściwego zagospodarowania i wykorzystania 

terenów.   

Temat jest niezwykle ważny i powinien mieć szersze rozwinięcie, ponieważ przeświadczenie, 

że największe przemiany gospodarcze, ekonomiczne i społeczne mogą zachodzić tylko w dużych 

miastach przestaje mieć swoje odzwierciedlenie w realnym świecie. W czasach, kiedy globalizacja 

zbiera już swoje żniwo, w postaci przeludnionych miast, całych założeń budowanych w pośpiechu, 

czego skutkiem jest chaos przestrzenny i w końcu środowisko, które najbardziej ucierpiało na tych 

dynamicznych przemianach, małe miasta i wsie stają się oazami. Atrakcyjność unikalnych atrybutów 

niewielkich miast o odrębności kulturowej, kameralności miejsc, tożsamość przy unifikacji dużych 

miaststaje się coraz bardziej popularna. Postępujący jednocześnie rozwój sieci informatycznej 
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doprowadził do modyfikacji relacji odbywających się za pomocą sieci i w sieci- to pozwala na 

organizację pracy i samą pracę zdalnie. Odpowiednia polityka miejska oraz strategia rozwoju mogą 

spowodować, że małe miasta staną się cennym obszarem w rozwoju nie tylko lokalnym, ale 

regionalnym i krajowym również.  

Takie szanse w rozwoju widzę dla miasta Sierpca. Działania, które opiszę mogą być metodą 

do poprawy jakości przestrzeni, zatrzymania postępującej degradacji oraz zwiększenia 

zainteresowania społeczeństwa miastem i zmianami w nim zachodzącymi. Miasto niewątpliwie 

wymaga podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości zarówno w sferze fizycznej- odbudowa i 

odnowienie historycznych obiektów, tworzenie i dogęszczanie zabudowy, ale również w sferze 

społecznej poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców o potencjale jakim dysponuje miasto, a 

nie jest obecnie w żaden sposób wykorzystany.  

Sierpc jest ośrodkiem miejskim z pełnym zapleczem infrastrukturalnym, z dostępem do usług i 

rekreacji. Jest niewątpliwym fenomenem, ponieważ ma wiele elementów, które budują jego 

tożsamość, ale nie wpływają na pozytywny odbiór miasta w ludzkiej skali. Duże zakłady produkcyjne 

rozsławiły nazwę miasta w całym kraju. Nie stało się to jednak bodźcem do poprawy jakości samej 

struktury miejskiej. Dobra jakość rozsławionych produktów nie przekłada się na tą samą jakość 

samego miasta.  

Biorąc pod uwagę sukces na polu produkcyjnym, wykorzystując markę i rozpoznawalność 

miasto ma szansę rozwoju na innych polach. Tańsze koszty utrzymania niż w wielkich aglomeracjach, 

dostęp do usług, rekreacji oraz bardzo dobra lokalizacja miasta, przy potencjale jaki daje rozwój 

technologii i Internet,  daje szerokie spektrum możliwości. Od stworzenia sieci niewielkich 

przedsiębiorstw miejskich, które będą działały ponadlokalnie do wprowadzenia zewnętrznego 

inwestora, który zapewni miejsca pracy oraz kapitał.   
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2. STUDIUM PROBLEMU 

 

2.1 DEFINICJA MAŁEGO MIASTA 
 

Małe miasto definiuje się określając najczęściej wielkość statystyczną ilości mieszkańców.1 

Badania nad strukturą osadniczą w Polsce wyodrębniły trzy podstawowe grupy miast w zależności od 

liczby mieszkańców. Małe miasta, do 20 tys. mieszkańców, średnie miasta, liczące 20-100 tys. 

mieszkańców i duże- powyżej 100 tys. mieszkańców. Podział ten dotyczy wyłącznie Polski, w innych 

krajach ta ilość statystyczna może mieć wyglądać inaczej, dlatego wielkości te należy tratować 

relatywnie, w odniesieniu do środkowoeuropejskiej struktury osadniczej.  

Małe miasta zamieszkuje 12,85% mieszkańców Polski, lecz nie dane liczbowe, a specyfikacja 

tych miejsc oraz relacje społeczne świadczą o fenomenie małomiejskości. Małe miasta przeważają 

liczebnie w strukturze miast polskich. Prawa miejskie posiadają 893 jednostki osadnicze. Małe miasta 

stanowią najliczniejszą grupę- 673 jednostki to miasta do 20 tys. mieszkańców.2 

 

2.2WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MAŁYCH 
MIAST 
 

Małe miasta są specyficznymi obszarami na tle innych założeń osadniczych w Polsce. 

Znacznie różnią się pod względem społecznym, przestrzennym i ekonomicznym od wielkich miast i 

terenów wiejskich. Jednak zdefiniowanie małego miasta i przyjęcie pewnej statystycznej zależności, z 

której wynikają problemy nie jest łatwe. Na zmiany przestrzenne i społeczne wpływa wiele czynników, 

m.in.: sytuacja demograficzna, geograficzna, ekonomiczna. Każdy z tych aspektów ma swoje 

odniesienie do konkretnej jednostki osadniczej. 

2.2.1 SYTUACJA DEMOGRAFICZNA MAŁYCH MIAST 
 

Jedną z ważniejszych determinant do przemian społeczno-ekonomiczno-przestrzennych 

zachodzących w małych ośrodkach miejskich jest zjawisko kurczenia się miast.Jest to proces 

wieloaspektowy, prowadzący do zmniejszania się liczby ludności danej jednostki terytorialnej. Na 

powstawanie tego zjawiska składa się kilka czynników: kontekst geograficzny, czyli lokalizacja miasta, 

kontekst funkcjonalny- miasto muli- czy mono funkcjonalne, a co za tym idzie również kontekst 

ekonomiczny. 

Kurczenie się małych miast jest zjawiskiem negatywnym. Ubytek ludności powoduje 

niekorzystne zjawiska w lokalnych systemach gospodarczych, przestrzennych, infrastrukturalnych 

                                                             
1 Kafka K. Problemy rozwoju przestrzennego małych miast, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Architektura z.46, 

Politechnika Śląska w Gliwicach 2007, nr kol. 1759, s.64 
2 Paszkowski Z. Małe miasta w Polsce i ich szanse rozwoju wobec wdrażania polityki spójności i rewitalizacji zintegrowanej, 

Przestrzeń i Forma, 23/1_2015, s.34 
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oraz ekonomicznych. Taka sytuacja może doprowadzić nawet do utraty praw miejskich przez 

jednostki, w których liczba ludności radykalnie spadła.  

Sama struktura społeczna małych miast jest obiektem badań. Określenie „kultury 

małomiasteczkowej”3 utożsamiane jest z prowincjonalną społecznością. Mieszkańcy uznawani są za 

ludzi o następujących cechach: 

 Wykształcenie- na poziomie niskim 

 Niski poziom społecznej samoorganizacji 

 Niski poziom zainteresowania życiem publicznym 

 Niska aktywność i świadomość społeczna i gospodarcza 

 Postawa negatywna, wręcz roszczeniowa do organów państwowych 

Opisane cechy nie są uważane za pozytywne. Pasywna postawa i duża roszczeniowość w 

stosunku do wszelkich form aktywności społecznej, państwa czy samorządów. Małe miasta są z całą 

pewnością specyficzną jednostką na tle innych jednostek osadniczych. Nie można jednak 

generalizować i uznać wszystkie małe miasta za bierne. 

2.2.2 SYTUACJA GEOGRAFICZNA MAŁYCH MIAST 

 

Małe miasta mają swoją zdefiniowaną genezę. Wywodzą się z historycznego rozwoju osad, 

zarówno wiejskich jak i miejskich lub są zupełnie nowymi tworami w strukturze osadniczej. Sam 

proces powstawania miasta jest niezwykle skomplikowany. W wyniku całego procesu powstała 

jednostka o miejskich cechach, mająca swoje centrum, śródmieście, tereny przylegające oraz 

otaczające miasto tereny rolne lub przemysłowe. 

Często podobnie definiuje się tereny podmiejskie, rozlewanie się dużych miast powoduje 

przyłączenie do dużej struktury terenów okalających. Jednak nie można uznać je za ten sam obszar 

co małe miasta. Dużym problemem dla jednostek osadniczych do 20 tys. mieszkańców jest presja ze 

strony wielkich miast. Na obrzeżach miast nie znajduje się już tylko przemysł, ale coraz częściej 

lokowane są funkcje usługowe i mieszkaniowe. Na obszarach podmiejskich powstają centra 

handlowe, niekiedy całe dzielnice handlowe. Dla miast znajdujących się w pobliżu takiej rozległej 

jednostki jest to duże zagrożenie. Ich struktura funkcjonalna ulega licznym przemianom, stają się 

miastami-sypialniami, ich głównym zadaniem jest zaspokojenie funkcji mieszkaniowej z usługami 

podstawowymi i dobrze zorganizowana komunikacją, wszelkie potrzeby rozwoju ponadlokalnego 

zanikają ze względu na bliskość aglomeracji. 

Małe miasta, których geneza sięga czasów historycznych mają swoją wyraźnie widoczną 

tkankę urbanistyczną- często posiadają rynek, charakterystyczny układ ulic. Tego typu miasta mają 

obecnie bardzo różnorodny charakter. Niektóre podupadły, inne funkcjonują na zrównoważonym 

poziomie, jeszcze inne uległy presji wcześniej opisanych dużych aglomeracji.  

                                                             
3Kafka K. Problemy rozwoju przestrzennego małych miast, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: 

Architektura z.46, Politechnika Śląska w Gliwicach 2007, nr kol. 1759, s.64 
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Powstały one jako konsekwencja rozwoju wsi lub jako ośrodek wokół władzy lokalnej i państwowej. 

Miasta tego typu powstały w określonych lokalizacjach, które stymulowały ich rozwój- przy głównych 

szlakach komunikacyjnych, na skrzyżowaniach ulic, przy zbiornikach wodnych, np. rzekach. Pełniły 

handlowe funkcje wymiany dóbr. To również determinowało ich lokalizację- były umieszczone od 

siebie w takich odległościach oraz od obszarów wiejskich oby swobodnie można było się 

przemieszczać między nimi. Polska była dzięki temu zorganizowana w siatce takich miast. Część 

rozwinęła się w duże ośrodki miejskie, część jednak pozostała na takim samem, niekiedy niższym 

poziomie. Pomimo zachowania układu urbanistycznego ich charakter uległ zmianie- dokonano 

przekształceń zabudowy, a ta która pozostała podupada i staje się ruiną. Takie jednostki zatracają 

swoją tożsamość historyczną. Nie jest dla nich istotna historia i determinanty, które pozwoliły na 

lokalizację w tym obszarze osady. 

Szeroką grupę małych miast stanowią „miasta monofunkcjonalne”4, geograficzne powiązania 

mają tutaj duże znaczenie. Jest to nie tyle występowanie tylko jednej funkcji, ale silna dominacja 

konkretnej funkcji. Można wyróżnić kilka typów osad monofunkcyjnych: 

 miasta o dominującej mieszkaniowej funkcji 

 miasta o dominującej przemysłowej funkcji 

 miasta o dominującej usługowo-handlowej funkcji  

Miasta o dominującej funkcji mieszkaniowej to często jednostki będące w zasięgu dużych 

aglomeracji. Bezpośrednio pod wpływem dużego miasta nabierają charakter podmiejski i stają się 

sypialniami. Miasta o dominującej funkcji przemysłowej powstało wokół nowego zakładu 

przemysłowego, kopalni, przetwórni.  Mieszkańcami takich miast zostali ludzie migrujący z różnych 

części kraju. Powstał swego rodzaju zlepek różnych grup społecznych, różnych kultur o odmiennych 

wzorach zachowań, systemie wartości czy preferencjach.  Nowym zjawiskiem są natomiast miasta o 

funkcji usługowej, zwłaszcza handlowej. Są to miasteczka, w których jednocześnie produkuje się 

określony towar, a następnie sprzedaje się go. Należy je odróżnić od terenów podmiejskich, które są 

wielkopowierzchniowymi centrami handlowymi.  

 

2.2.3 MAŁE MIASTA DUŻE PROBLEMY 

 

Przed małymi zarówno w Polsce jak i całej Europie, bez względu na rodzaj, stoją duże 

wyzwania wynikające z zagrożeń. Źródła niebezpieczeństw odnaleźć można w licznych 

transformacjach gospodarczych, przemianach społecznych i presji dużych aglomeracji. Zagrożenia 

jakie można wyróżnić przedstawił Bolesław Malisz5, są to zagrożenia, jak i progi rozwoju: 

                                                             
4
Kafka K. Problemy rozwoju przestrzennego małych miast, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Architektura z.46, Politechnika Śląska w 

Gliwicach 2007, nr kol. 1759, s.71 
5 Kafka K. Problemy rozwoju przestrzennego małych miast, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Architektura z.46, Politechnika Śląska w 
Gliwicach 2007, nr kol. 1759, s.73 
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 ukształtowanie terenu, stosunki wodne, właściwości geologiczne 

 użytkowanie i stosunki własności 

 infrastruktura techniczna i jej stan 

 bariery strukturalne- nieadekwatność zagospodarowania względem pełnionych funkcji 

Bariery te występują w każdym rodzaju miasta, niezależnie od jego wielkości. Najciekawsze, z 

punktu badawczego są bariery strukturalne, nieodpowiednie zagospodarowanie i użytkowanie 

gruntów. Szczególnie jest to trudne da miast monofunkcyjnych. Z pewnością nie wszystkie małe 

miasta są w stanie pokonać opisane wyżej bariery. Powodów takiego niepowodzenia może być kilka: 

postawa władz samorządowych, budżet gminny, jego deficyt i zależność od budżetu krajowego czy 

niska świadomość, niska aktywność społeczna, niekorzystne położenie geograficzne czy niskie 

wyposażenie w urządzenia infrastruktury.  
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2.3 TENDENCJE W ROZWOJU MAŁYCH MIAST 

 

2.3.1 CZYNNIKI ROZWOJU 
 

W obecnych czasach istnieje zapotrzebowanie czy wręcz moda na osiedlanie się w małych i 

średnich miastach. Dzieje się tak, ponieważ małe jednostki osadnicze mają wiele atutów. Do głównych 

zaliczyć możemy przyjazną skalę miasta, dawność i zabytkowość miasta, utożsamianie się i 

personalizację przestrzeni i wreszcie powiązanie z terenami o wysokich walorach krajobrazowych i 

środowiskowych. Atrakcyjne są również zasoby ludzkie. Niższe koszty pracy, brak konkurencyjności 

na rynku pracy oraz niskie koszty pozyskiwania terenów pod inwestycję są niewątpliwym atutem. 

Wszelkie sprawy można załatwić w obrębie komunikacji pieszej. Małe miasta to niewielka 

społeczność, co ułatwia zacieśnianiu relacji. Obok licznych zalet występują wady takie jak słabo 

rozbudowana infrastruktura techniczna, ograniczony dostęp do usług. Pozytywne cechy małych miast 

jeszcze do niedawna nie były uznawane za tak dominujące, ale zainteresowanie jakie ostatnio 

wzbudzają takie miasta jest dużą szansą dla ich rozwoju. Aby był to rozwój zrównoważony musi 

przebiegać z wykorzystaniem tych elementów, które są postrzegane jako atrakcyjne. Należy zapewnić 

dogodny dostęp do komunikacji z większymi ośrodkami miejskimi. Wysoki standard zabudowy i 

zagospodarowania terenu również jest kluczowe. Standardy ochrony środowiska to kwestia 

najistotniejsza- te elementy, uznawane jako atrakcyjne, należy szczególnie podkreślać.   

W zależności od obszaru, w którym jednostka funkcjonuje, należy dostrzegać i wykorzystywać 

potencjał i możliwości do rozwoju. Rozwój gospodarczy miasta na szczeblu lokalnym oznacza 

„przyrost środków i możliwości, które pozwalają lokalnej władzy i mieszkańcom lepiej zaspokoić 

większą liczbę potrzeb na wyższym poziomie”6. Czynniki rozwoju miasta można podzielić na: 

 wewnętrzne (endogenne, czyli miejscowe) 

 zewnętrzne (egzogenne, czyli pozamiejscowe) 

Grupa pierwsza obejmuje to wszystko, co określić można jako miejscowe możliwości i 

miejscowe potrzeby rozwoju, druga natomiast zawiera w sobie politykę gospodarczą i przestrzenną 

kraju. Czynniki gospodarcze podzielić można na 3 grupy: społeczne, ekonomiczne i polityczne. 

Czynniki społeczne to potrzeby i aspiracje lokalnej społeczności. Jednym z najważniejszych 

czynników rozwoju sukcesu lokalnego są liderzy, którzy potrafią stworzyć wizję długofalowych zmian 

przy jednoczesnej umiejętności skupiania ludzi i angażowania ich w prowadzone działania. Oprócz 

pojedynczych jednostek dużą rolę w procesie zmian miasta odgrywają instytucje, które napędzają 

rozwój tworząc nowe miejsca dla przedsiębiorców, dla jednostek ubogacających tkankę jak 

stowarzyszenia czy kluby.   

Czynniki ekonomiczne i środowiskowe obejmują gleby, wody, dostępne surowce- ogólnie 

pojęty cały ekosystem. Racjonalne wykorzystywanie zasobów jest niezwykle ważnym czynnikiem 

                                                             
6 Jaroszyńska M. Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, Czynniki Rozwoju Małych Miast Polska 
Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju BIULETYN Zeszyt 220, Warszawa 2005, s. 8 
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rozwoju- piękno krajobrazu i dostępność naturalnych surowców zachęca do zamieszkania i rozwijania 

się w takiej strukturze. 

Czynniki polityczne to nieustanna transformacja. Próby dialogu z obywatelami nie przynoszą 

pożądanych skutków- niska frekwencja w wyborach, niski stopień akceptacji władz nie sprzyja 

polepszeniu tych relacji. Jednak uznać należy, że polityka przestrzenna kraju jest niezwykle istotnym 

czynnikiem rozwoju, ona pomaga, a niekiedy pokazuje kierunek dalszych przemian.  

Jednak uznać należy słuszność stwierdzenia, że małe miasta nie stanowią zarówno pod 

względem gospodarczym, jak i społecznym samodzielnych ośrodków. Na ich gospodarkę 

bezpośrednio wpływa gospodarka danego regionu. Zatem inne zjawiska zachodzą na obszarach 

typowo rolniczych, inne w środowiskach turystycznych, przemysłowych czy w obszarach 

bezpośrednio znajdujących się pod wpływem dużych aglomeracji.  

Rozwój w skali zarówno lokalnej jak i regionalnej tworzy dziesięć głównych składowych7: 

 wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia 

 poprawa jakości życia 

 większa atrakcyjność inwestycyjna 

 rozwój usług 

 rozwój infrastruktury 

 rozwój technologiczny poprzez innowacyjne projekty 

 rozwój gospodarczy 

 wzrost świadomości społecznej 

 wzrost inicjatyw społecznych 

 poprawa jakości środowiska 

Małe miasta stanowią cenny obszar dla dziedzictwa materialnego i tradycji, małe miasta 

posiadają walory lokalne, świadczące o tożsamości miasta. Ten potencjał powinien być w odpowiedni 

sposób wykorzystany. Konieczne są inwestycje zwiększające rozpoznawalność miasta- nowoczesne 

formy marketingu, informacje o historii miasta oraz renowacja obszarów staromiejskich i rozwój 

obszarów rekreacyjnych.  

 

2.3.2 TENDENCJE POLITYCZNE W ROZWOJU MAŁYCH MIAST 
 

Polityka rozwoju małych miast w obecnej formie jest ograniczona. Brak dialogu pomiędzy 

władzą, a mieszkańcami nie przynosi przełomowych zmian w strukturze osadniczej. Polityka powinna 

opierać się na zrównoważeniu i wzmocnieniu rozwoju miast jako istotnych jednostek w regionie. 

Lokalne samorządy powinny być otwarte na nowe inwestycje i inicjatywy mieszkańców.  

Dysponowanie środkami finansowymi powinno zmierzać w kierunku8: 

                                                             
7Tamże, s. 13 
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 rozwijania przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej  

 poprawy komunikacji regionalnej pomiędzy miejskimi ośrodkami w celu wzmocnienia 

współpracy 

 polepszenie jakości przestrzeni miejskich, przez co rozumieć można rewitalizację 

terenów zdegradowanych 

 wspierania inicjatyw społecznych, zrozumienia i wspierania lokalnych oraz 

ponadlokalnych działaczy 

W zależności od potencjału rozwojowego miasto można podzielić na kilka typów w zależności 

od potencjału rozwojowego oraz stopnia integracji społecznej9: 

 miasta zintegrowane lokalnie o tendencjach rozwojowych. Głównym celem polityki 

powinno być wzmacnianie potencjału i konkurencyjności 

 miasta słabo zintegrowanie lokalnie o potencjale rozwojowym. W takich miastach 

polityka powinna zmierzać do popularyzowania walorów środowiska lokalnego 

 miasta słabo zintegrowane lokalnie niewykorzystujące rozwojowych możliwości. 

Polityka miejska powinna skupiać się na wzmocnieniu zmian i pobudzeniu aktywności 

społecznej. 

Podsumowując powyższe kryteria uznać należy, iż polityka rozwoju małych miast powinna być 

zróżnicowana w zależności od potrzeb, które wynikają z aktualnych uwarunkowań i poziomu 

rozwojowego miasta przy jednoczesnym zaangażowaniu lokalnej społeczności. 

 

2.4 NARZĘDZIA ROZWOJU W MAŁYCH MIASTACH 
 

Wobec załamania się roli tradycyjnych czynników rozwoju małych miast, w tym funkcji 

przemysłowej, rolniczej i powiązanego z nimi rynku pracy, należy poznać aktualne tendencje w 

rozwoju systemu osadniczego. Zasady działaniach nowych czynników, nowych trendów rozwojowych 

stanowią w obecnych czasach receptę dla zatrzymania regresu małych miast. Od przejęcia przez 

małe miasta nowych, niejednokrotnie innych zadań w społeczno-kulturowej oraz gospodarczej strefie 

zależy w dużej mierze sposób funkcjonowania całego systemu osadniczego w regionie. Powiązanie 

małych jednostek tworzy sieć niewidzialnych połączeń, które mają wpływ na rozwój większej struktury. 

2.4.1 IDEA MIAST RUCHU CITTASLOW 
 

Idea Cittaslow, Slow City-Slow Life10  swój początek ma we Włoszech. Program ten zakłada 

upowszechnianie idei wysokiej jakości życia, które toczy się w odpowiednich warunkach 

                                                                                                                                                                                              
8 Paszkowski Z. Małe miasta w Polsce i ich szanse rozwoju wobec wdrażania polityki spójności i rewitalizacji zintegrowanej, 
Przestrzeń i Forma, 23/1_2015, s.42 
9Tamże, s.42 
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środowiskowych. Program ten nazwać można inaczej jako Sieć Miast Dobrego Życia11 bazujących na 

rozwoju endogenicznym, skupiający obecnie 182 miasta do 50 000 mieszkańców. Liczba ludności 

każdego z slow miast nie jest ścisłym kryterium, aby być członkiem programu, okazało się bowiem, że 

w jego szeregach przeważają małe miasta, stanowiące 79% członków. Inicjatywa zrzesza miasta o 

długiej i bogatej historii o równym poziomie rozwoju. Nie ma prawidłowości co do lokalizacji miast 

sieci. Pojawiają się jednostki reprezentujące różne uwarunkowania geograficzne. To co łączy 

wszystkie miasta to fakt posiadania centrów, obszarów chronionych o dużych walorach historycznych. 

Cenne dla członków organizacji jest dziedzictwo kulturowe, wartościowy krajobraz, ruralistyczne 

akcenty oraz lokalna kultura i ludzie. Historyczna tkanka jest niewątpliwie ważnym czynnikiem rozwoju 

miast sieci Cittaslow, ale nie należy sądzić, iż progresja zachodzi tylko na podstawie przeszłości. Duży 

nacisk położony jest na innowacje i wykorzystywanie nowych technologii, aby poprawić środowisko 

naturalne i miejskie. Promowana jest także gościnność i realna więź ze środowiskiem.  

Oprócz cennego dziedzictwa kulturowego i środowiskowego Miasta Dobrego Życia posiadają 

inny ważny aspekt- powszechnie niedocenianą więź społeczną i rosnącą świadomość do 

współdziałania w celu osiągnięcia dobra wspólnego. Wynika to z głębokiego poczucia przynależności 

do miejsca. Taka postawa daje większą sprawność i chęć do realizacji dużych celów. Inicjatywa 

mieszkańców powoduje, że stają się oni bardziej odpowiedzialni za miejsce, które dzięki ich 

działaniom się zmienia.  

Niewątpliwie największą wartością rozwojową jest aktywizacja potencjału wewnętrznego, 

definiowanego jako ilość zasobów i ich stan. Jednak bycie częścią programu nie polega jedynie na 

załatwieniu formalnego powiązania. Miasta, które chcą stać się częścią wspólnoty muszą dokonać 

analizy i oceny swojego potencjału. Lista kryteriów jest rozbudowana, zawiera 71 punktów, z 7 

makroobszarów.  Lista jest jedocześnie sposobem na zbadanie własnych zasobów, jak i warunkiem 

koniecznym do spełnienia w procesie przyznawania certyfikatu.  

Wspomniane mikroobszary obejmują (na podstawie opracowania Katarzyny Mazur-Belzyt)12: 

1) politykę środowiskową i energetyczną, m.in. system kontroliajakości powietrza i wody, 

redukcja zanieczyszczeń poprzez kompostowanie odpadów, rozwój odnawialnych źródeł 

energii  

2) politykę infrastrukturalną, zawierającą renowację historycznych centrów, obszarów o 

wartości kulturowej, tworzenie alternatywnych możliwości transportowych, rozwój ścieżek 

rowerowych, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, tworzenie publicznych obszarów 

rekreacyjnych, zielonych 

                                                                                                                                                                                              
10Blazy R. Tendencje w rozwoju gospodarczym i Przestrzennym Małych Miast w Polsce. Zagadnienia Przestrzenne, a postulaty 
i idee ruchu miast CittaSlow, pod redakcją Bartosiewicza B., Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2016, 
s. 9 
11Mazur-Belzyt K. Współczesne podstawy rozwoju małych miast na przykładzie sieci miast Cittaslow, Problemy Rozwoju Miast, 

Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Rok XI, Zeszyt III/2014, s. 40  
12Mazur-Belzyt K. Współczesne podstawy rozwoju małych miast na przykładzie sieci miast Cittaslow, Problemy Rozwoju Miast, 

Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Rok XI, Zeszyt III/2014, s. 43-44 
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3) politykę jakości życia, zakładającą podnoszenie wartości centrów miast, projektowanie 

terenów zieleni społecznej- z drzewami owocowymi, rozwój telepracy i rozwój sieci 

światłowodowych, promowanie zrównoważonego budownictwa miejskiego 

4) politykę rolnictwa i turystyki, zawierającą rozwój ekologicznego rolnictwa, promowanie 

wyrobów rzemieślniczych, wykorzystywanie lokalnych produktów i ich dystrybucja 

5) politykę gościnności, świadomości i szkoleń, m.in. ułatwienie dostępu do informacji i 

usług, szkolenia w zakresie rozwoju turystyki, edukacja zdrowotna 

6) politykę spójności społecznej, poruszająca kwestię dyskryminacji rasowej i kulturowej, 

integracja osób niepełnosprawnych, opieka nad dziećmi, redukcja ubóstwa, socjalne 

budownictwo mieszkaniowe 

7) politykę partnerstwa, mówiąca o wsparciu idei SlowFood, czyli promowanie żywności 

naturalnej i tradycyjnej, wsparcie lokalnych praktyk rozwoju rzemiosła 

Jednak same wskaźniki nie wpływają na przemiany w miastach, bowiem to od władz samorządowych 

zależy w jaki sposób wykorzystają potencjał miejsca. Za spełnienie powyższych punktów do 

certyfikacji odpowiedzialni są zarządcy miasta przy pomocy grup, stowarzyszeń oraz aktywnych 

obywateli poszczególnych miast. Późniejsza powtórna certyfikacja jest bodźcem do nieustannego 

udoskonalania, co zapobiega stagnacji, a stymuluje do dalszego rozwoju miasta.  

Przystąpienie do sieci  Miast Dobrego Życia oprócz korzyści jakie miasto zyskuje samo poprzez 

zatrzymanie degradacji przy jednoczesnym intensywnym rozwoju ma również swoje mocne strony w 

postaci wsparcia logistycznego. Miasto, które dołączy do programu ma zapewnione konsultacje ze 

specjalistami z różnych dziedzin, którzy niekiedy pomagają pokonać kryzysowe sytuacje. Często w tak 

małych jednostkach osadniczych trudno znaleźć ekspertów w wielu dziedzinach, tutaj oprócz 

oczywistych rozwiązań można poznać również eksperymentalne i nowatorskie sposoby walki z 

problemem. Prowadząc takie działania miasto ma pewność, że ktoś czuwa nad poprawnym 

przebiegiem procesu. 

Miasta sieci Cittaslow rozwijają się według takich samych kryteriów, problemem jaki może pojawić się 

przy takich działaniach jest unifikacja. Poszczególne miasta rozwijają się według tych samych 

kryteriów, ale analizując je każde miasto dostrzega w nich swoje atuty, pozwalając świadomie 

budować strategię rozwoju. Zatem baza wymagań jest na tyle obszerna, że pozwala na indywidualne 

kształtowanie strategii. Każde miasto posiada własny potencjał endogeniczny, który można 

wykorzystać do realnych zmian rozwojowych i polepszenia jakości życia mieszkańców.  

 

 

2.4.2 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

 

Początki polityki zrównoważonego rozwoju można zidentyfikować w latach 80. ubiegłego 

wieku. Pojawiło się kilka dokumentów rangi międzynarodowej bezpośrednio omawiających tą 



17 
 

tematykę. Do nich możemy zaliczyć m.in. : tzw. Raport „Bruntland” 13 , zasady zrównoważonego 

rozwoju przyjęto w Karcie Ziemi z 1992 roku.  

Zrównoważony rozwój jest to rozwój społeczno-gospodarczy, który łączy działania społeczne, 

gospodarcze i polityczne przy jednoczesnym zachowaniu środowiska dla pokoleń teraźniejszych i 

przyszłych.14Do głównych tej polityki przestrzennej należą zrównoważność, co oznacza konieczności 

utrzymania równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, a ochroną środowiska; trwałość, która 

związana jest z realizacją celów i ich przetrwaniem oraz samo podtrzymywanie się – rozwój następuje 

przy poszanowaniu naturalnych zasobów.  

W związku ze strategią przyjmowaną dla małych miast, która mówi, że małe miasta nie będą 

rozwijać się pod względem ilościowym- przez zwiększenie terenów inwestycyjnych, ale ich rozwój 

następować będzie pod względem jakościowym, poprzez poprawę warunków życia i racjonalne 

wykorzystywanie wszystkich zasobów zrównoważony rozwój jest jedną z dróg realizacji takich 

założeń.  

Pojawia się kilka czynników, inaczej mówiąc zasobów, które wpływają na równoważenie 

rozwoju. Jednym z istotnych zasobów jest przestrzeń. Intensywność zabudowy w małych miastach 

jest ściśle związana z tą teorią rozwoju. Działania w strukturze miejskiej powinny opierać się na 

racjonalnych zmianach w zabudowie, mowa tu o rewaloryzacji zabudowy, dogęszczaniu tkanki w 

miejscach, które na to pozwalają, co pomoże obniżyć koszty infrastrukturalne i ograniczyć rozlewanie 

się miasta. Czytelny układ urbanistyczny z jasno wytyczonym centrum, obszarami publicznymi oraz 

terenami rekreacyjnymi sprzyja rozwojowi. Zarówno w centrum, jak iiwokół przestrzeni publicznych 

powinny koncentrować się usługi, do których zaliczają się obiekty kulturowe i gastronomiczne, których 

deficyt można zaobserwować obecnie w małych miastach.  

Kolejnym czynnikiem wpływającym na rozwój zrównoważony jest komunikacja. Miasta krótkich dróg, 

bo tak często nazywane są analizowane jednostki osadnicze powinny być wzorem komfortu i 

bezpieczeństwa dla pieszych. Ulice, chodniki, ścieżki rowerowe powinny mieć odpowiednie parametry 

techniczne zachęcające mieszkańców do tej formy przemieszczania się. Zmniejszenie ruchu 

samochodowego w miastach każdej wielkości stanowi teraz priorytet. Odpowiedzią jest sprawna 

komunikacja publiczna z racjonalnie zlokalizowanymi punktami przystankowymi. Ruch samochodowy 

w małych miastach w dużej mierze generują mieszkańcy okolicznych wsi, a transport zbiorowy 

właściwie nie istnieje. Należy tak stworzyć sieć autobusową lub równoważną, w taki sposób aby 

miejsca docelowe, przystankowe posiadały rozwiniętą przestrzeń publiczną z usługami oraz 

zorganizowane centra przesiadkowe do dalszych rejonów miasta. Wszystko musi odbywać się przy 

poszanowaniu zasobów nieodnawialnych, czyli środowiska i czasu podróżujących. Charakterystyczna 

i istotna jest komunikacja rowerowa, dająca możliwość dostępu do usług, pracy, szkoły, ale również 

do terenów otwartych otaczających miasto. Dlatego niezwykle cenna jest inwestycja w ścieżki 

                                                             
13Halama A. Zrównoważony rozwój małych miast w aspekcie zagrożenia powodziowego,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Łódzkiego 15/2013, s. 256 
14Lorek E.Budowa programów zrównoważonego rozwoju regionu w warunkach gospodarki polskiej 2002, s. 135 
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rowerowe, stacje i wypożyczalnie. W małych miastach rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej jest 

niezwykle cenny, bo umożliwia przemieszkanie się nawet w skrajne obszary miasta w krótkim czasie. 

Proekologiczność miasta to niewątpliwie kolejny z zasobów do rozwoju zrównoważonego. Tutaj 

wielość miasta oraz jego lokalizacja mogą być dużym atutem, umożliwiającym pozyskiwanie energii 

ze źródeł odnawialnych. Mniejsza intensywność zabudowy, ma wpływ na mniejsze zacienianie 

obiektów, zatem pojawia się szansa na lokalizowanie w budynkach wydajnej instalacji do odzysku 

energii, możliwe jest również tworzenie na rozległych terenach wokół miast farm wiatrowych itp. 

Energia wytworzona w taki sposób może służyć do zasilania indywidualnych domów, a energia z 

elektrowni może być wykorzystywana np. w budynkach użyteczności publicznej. Rozwiązania 

technologiczne również mogą wpłynąć na ekologię- zastosowanie lamp ulicznych przyciemnianych 

nocą, stworzenie obszarów retencji wód, wykorzystywanie przy budowie proekologicznych materiałów. 

Wszystko co ma pozytywny wpływ na redukcję CO2 oraz uwzględnia racjonalną gospodarkę 

energetyczną i wodną w rozwoju zrównoważonym miasta jest cenne i istotne.  

Oczywiście dziedzictwo kulturowe i lokalną tożsamość miejsca należy chronić i szanować, ale aspekty 

niematerialne w teorii rozwoju jest również niezwykle istotna. Powinno tworzyć się lokalne wspólnoty, 

miejsca spotkać, rozwijać świadomość mieszkańców na temat dobra wspólnego. Im więcej ludzi 

weźmie udział w partycypacji społecznej, tym więcej zyska miasto. 

Każde miasto wykazujące potrzebę rozwoju zgodną z zasadą zrównoważenia powinno 

sporządzić swój własny zakres kryteriów służących samoocenie. Dzięki temu rozpoznane zostaną 

braki i problemy rozwojowe. Wszystkie opracowane kryteria podlegać muszą dalszym badaniom i 

prowadzić do precyzowania celów. Nie jest to proces łatwy, ponieważ wiąże się ze znalezieniem 

równowagi pomiędzy finansowymi, a środowiskowymi korzyściami. Świadomość społeczna na zmiany 

zachodzące w obecnym świecie powinna być zdecydowanie większa.  

2.4.3 REWITALIZACJA 

 

Rewitalizacja ze wszystkich opisanych w tym opracowaniu narzędzi rozwoju małych miast jest 

najbardziej powszechna. Jest w pewnej części w swoich założeniach podobna do postulatów 

zrównoważonego rozwoju. Prezentuje filozofię postępowania mającego na celu przezwyciężenie 

stanu degradacji i przestrzennego chaosu miast, sposobu działania w dobie klimatycznych zmian, 

depopulacji oraz kryzysu ekonomicznego. Jednocześnie jest to kompleksowa polityka miejsca, która 

uwzględnia aspekt udziału społeczeństwa. 

Rewitalizacja 15  jest to wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów 

miasta  poprzez działania całościowe(na rzecz lokalnej przestrzeni, gospodarki oraz społeczności), 

skoncentrowane terytorialnie i we współpracy z lokalną społecznością, prowadzone we wcześniej 

określony sposób w programie rewitalizacji miasta. Rewitalizacja ma znaczenie szersze niż remonty i 

termomodernizacje zdegradowanych obiektów. Ma znacznie szersze znaczenie, ponieważ oprócz 

                                                             
15Paszkowski Z.  Małe miasta w Polsce i ich szanse rozwoju wobec wdrażania polityki spójności i rewitalizacji zintegrowanej, 

Przestrzeń i Forma 23/1_2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2015, s. 39 
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fizycznych aspektów łączy w sobie cele przestrzenne, ekonomiczne, środowiskowe, zachowując 

dziedzictwo kulturowe oraz społeczne uwarunkowania.  

Rewitalizacja w aktualnym rozumieniu powinna16:  

 posiadać charakter zintegrowany - co oznacza łączenie różnych sektorów działania gminy  

 być kompleksowa - zawierać wszystkie zagadnieniaaproblemowe na danym obszarze’ 

 aktywizować lokalną społeczność – partycypacja społeczna 

 działać na rzecz redukcji bezrobocia  

 integrować działania różnych podmiotów społecznych, publicznych i gospodarczych 

 wspomagać prospołeczne aktywności 

 koncentrować działania na przeanalizowanym, określonym obszarze miasta znajdującym się 

w kryzysie  

Małe miasta mogą stać się miejscem doskonałym do realizacji założeń rewitalizacji ze względu na ich 

nieduży terytorialny i ludnościowy rozmiar, przy jednoczesnych dużych potrzebach odnowy jakości 

założeń miejskich. Działania, które w takiej strukturze od dawna mają miejsce polegają na 

wyremontowaniu kamienic śródmiejskich, rynków, poprawieniu jakości przestrzeni publicznych. 

Jednak nie można tego nazwać rewitalizacją, która powinna być działaniem kompleksowym 

angażującym wiele sektorów i zapewniająca trwałość rezultatów. O ile materialne, widoczne gołym 

okiem działania są coraz częściej dokonywane, o tyle sektor społeczny jest w większości miejsc 

martwy. Należałoby zadbać o redukcję bezrobocia poprzez zwiększenie miejsc pracy, a także 

przeprowadzić działania zwiększające identyfikację ludzi z miejscem, w którym żyją i pracują.  

Proces rewitalizacji jest wieloletni, wymaga nie tylko świadomych władz, liderów oraz koordynatorów 

działań, ale także aktywnych i cierpliwych interesariuszy procesów. Małe miasta często same nie są w 

stanie sfinansować tak dużego procesu jakim jest rewitalizacja, borykają się z problemami 

poszukiwania inwestorów. Potrzeba pojawia się zarówno finansowa jak i merytoryczna- należy 

nawiązać współpracę z doświadczoną jednostką, która pomoże w poprawnym przeprowadzeniu 

działań.  

Rewitalizacja jest to proces, który może prowadzić do poprawy wizerunku miasta w sferze 

przestrzennej oraz społeczno-gospodarczej. Korzyści z rewitalizacji w znaczeniu przestrzennym 

miasta to niewątpliwie poprawa wizerunku miasta poprzez wymianę lub naprawę nawierzchni, dróg, 

elewacji budynków. Wszystkie te działania odbywają się przy zachowaniu lokalnej tożsamości lub 

rozbudzeniem jej na nowo, np. poprzez odbudowę historycznej struktury- przestrzeni miejskich czy 

odtworzenie dawnej zabudowy. Zmiany odbywają się również w krajobrazie poprzez uporządkowanie 

zieleni, nowe nasadzenia, punkty widokowe. Uwypuklenie kulturowych walorów, cennych obiektów 

historycznych dzięki ich konserwacji, badaniom nad historią miasta, a kolejno prezentowanie jej w 

różnych formach ma wpływ na rozwój turystyki, usług. Wszystkie działania przestrzenne, jeżeli są 

                                                             
16 Tamże, s. 40 



20 
 

przemyślane, działają łańcuchowo- jedna pozytywna zmiana wpływa na kolejną. Dzięki temu kolejne 

etapy są zauważalne, a cały proces jest trwalszy. 

Rewitalizacja to też zmiana społeczno-gospodarcza. Objawiać się ona powinna w zaangażowaniu 

mieszkańców. Liderzy dobrej zmiany mogliby zachęcać do zwiększenia aktywności gospodarczej 

poprzez przedstawianie nowych form finansowania, nowatorskich form podmiotów gospodarczych, 

takich jak start-up. Ważne jest również podejmowanie i promowanie lokalnych inicjatyw oraz tworzenie 

funduszy na ich rozwój. Kluczowe dla małych jednostek osadniczych jest kreowanie nowych miejsc 

pracy, przy zapraszaniu do inwestowania kapitału zewnętrznego. Inwestor z zewnątrz oprócz 

wsparcia lokalnych inicjatyw może wprowadzić nowe spostrzeżenia, innowacyjne rozwiązania.  

Małe ośrodki miejskie mają niebywałą szansę na poprawę swojego wizerunku. Tworząc 

przyjazne formy zamieszkania przy jednoczesnym zapewnieniu nowych miejsc pracy i atrakcyjnych 

miejsc rekreacji i odpoczynku może stać się konkurencyjne dla dużych miast. Mogą stać się 

inkubatorami przedsiębiorczości oraz miejscami wypoczynku i turystyki kulturalnej. Jednak wszystko 

zależy od świadomości i mądrości władz lokalnych oraz ich chęci zmiany. Szansę te dają możliwość 

zyskania dodatkowych środków na rozwój- zarówno od zewnętrznych inwestorów jak i dofinansować z 

Unii Europejskiej, która prowadzi programy wsparcia procesu rewitalizacji dla takich jednostek 

osadniczych. 
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2.5 STUDIUM PRZYPADKU 
 

W tym rozdziale przytoczone zostaną przykłady małych miast i ich rozwój. Wybór miast w tym 

opracowaniu nie jest przypadkowy. Kolejno opisane przykłady stanowią odpowiedź na teoretyczny 

opis narzędzi rozwoju w małych miastach. Przedstawiony zostanie przykład miasta stworzony w 

duchu idei Cittaslow, kolejny z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz miasto poddane 

procesowi rewitalizacji.  

2.5.1 LIDZBARK WARMIŃSKI 
 

Lidzbark Warmiński jest przykładem miasta, które swoje działania zmierzające ku 

przystąpieniu do ruchu Cittaslow rozpoczęło w 2005 roku, zatem posiada już wieloletnie 

doświadczenie we wdrażaniu idei programu, co przekłada się na budowanie potencjału rozwojowego 

miasta oraz wzmacnianie tożsamości mieszkańców. Historyczna stolica Warmii w przeszłości była 

centrum administracyjnym, gospodarczymmii kulturalnym, w późniejszym etapie miasto straciło dawną 

świetność, aby obecnie przywrócić historyczny wygląd miasta. Miasto posiada obecnie 15 tysięcy 

mieszkańców. Zdecydowano się na zamknięcie w centrum ruchu kołowego, oddając tą przestrzeń 

pieszym w postaci deptaka, co przyczyniło się do powstania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i 

turystom wolną od hałasu i zanieczyszczeń. Jest to przestrzeń usługowa, prezentowane i 

sprzedawane są tam dzieła lokalnych rzemieślników, prowadzone są warsztaty wytwarzania takich 

dzieł, odbywają się tam również wszystkie ważne wydarzenia kulturowe, kulinarne, sportowe. 

Wszystko w miłej, rodzinnej atmosferze.  

Stworzona została również w mieście sieć ścieżek rowerowych – serpentyny, ścieżki, szlaki 

turystyczne pozwalają na podróżowanie po całym mieście. Całość dobrze skomunikowana jest 

również z plażą miejską, co daje możliwość aktywnego wykorzystywania czasu wolnego na rekreację i 

odpoczynek. Lokalizacja miasta pośród pięknych rzek pozwoliło na stworzenie sieci kajakowej 

zarówno dla turystów jak i mieszkańców.  

Oprócz działań promocyjnych, zachęcających turystów do odwiedzenia miasta prowadzone są zabiegi 

nad poprawą jakości poszczególnych obiektów, dba się o ich wygląd i energetykę wykonując 

termomodernizację, wprowadzając oszczędności prądu np. poprzez montaż czujników ruchu. 

Prowadzone są działania nastawione głównie na polepszenie warunków życia mieszkańców- 

pojawiają się nowe szpitale, przychodnie, powstają koła, stowarzyszenia. Działalność takich jednostek 

obejmuje dziedziny takie jak sport, kultura, szerzenie idei Cittaslow. Prowadzi to do integracji wielu 

środowisk- dzieci, młodzieży, dorosłych czy niepełnosprawnych. Tworzone jest miasto bez barier.  

Miasto jest jednym z największych założeń tworzonych w idei Cittaslow. Aby dzielić się swoim 

doświadczeniem podejmowane są liczne współprace- na szczeblu lokalnym, krajowym oraz 

międzynarodowym. Mieszkańcy w badaniach ankietowych przyznali, że wraz z członkostwem w 

programie wzrosła atrakcyjność miasta. Doceniono promocję miasta, rozwój gastronomiczny, 

odbudowę zabytkowych obiektów, kamienic, stworzenie terenów zielonych, organizację imprez dla 
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mieszkańców. Cenne dla mieszkańców okazało się zamknięcie ruchu kołowego w mieście, co ku 

zadowoleniu ogółu, prowadzi do wzrostu zainteresowania turystycznego. Wszystkie działania 

podejmowane są przy dbałości o środowisko. Jest to modelowy przykład miasta, który wykorzystał 

swój potencjał, a stosując w rozwoju idee Cittaslow znacznie zwiększył swoją atrakcyjność i zyskał 

renomę oraz międzynarodową popularność.  

 

2.5.2  NANTES 
 

Europa, a dokładniej Unia Europejska od dawna dąży do realizacji zasad rozwoju 

zrównoważonego. Większość Państw w swoich politykach uwzględnia tą ideę rozwoju. Działania jakie 

obecnie są podejmowane stanowią niestety nieliczne przypadki, które spełniają kryteria i są 

realizowane w duchu rozwoju zrównoważonego. Podejmowane są starania, które mają na celu 

zwrócenie uwagi na ten program, dobrą inicjatywą i przykładem takich działań jest coroczny wybór 

Zielonej Stolicy Europy. Miasto, które zdobyło ten tytuł w 2013 roku to Nantes. Jest to jeden z 

najbardziej cenionych i rozpoznawalnych przykładów miast dążących do rozwoju zrównoważonego.  

Aby stać się Zieloną Stolicą należy spełnić 12 kryteriów technicznych. Do nich należą: zmiana klimatu, 

transport lokalny, zrównoważone wykorzystywanie terenów zielonych i ich bioróżnorodność, jakość 

powietrza lokalnego, jakość środowiska akustycznego, zarządzanie odpadami, zużyciem wody, 

ścieków czy innowacje ekologiczne. Nantes również wyżej wymienione kryteria spełniło,   za 

szczególnie cenne działania, które wyróżniają miasto są działania proekologiczne- rozwinięto gałęzie 

przemysłu i inwestycje w energie odnawialne, stworzono wysokiej jakości transport publiczny, z 

którego ok. 15% mieszkańców korzysta codziennie. Podejmowane są działania zmierzające do 

redukcji CO2. Wprowadzono dodatkowe nasadzenia zieleni zapewniając rozległe obszary rekreacji- 

60% powierzchni miasta stanowią tereny zielone i rolnicze, miasto posiada nawet 4 obszary 

przyrodnicze w programie Natura 2000.  

Zrównoważona polityka transportowa to proces wieloletni, Nantes pracowało nad tym przez ostatnie 

10 lat, rozwijając głównie transport publiczny i rowerowy. Zmiany w organizacji ruchu samochodowego 

nastąpiły w centrum- zrezygnowano z samochodów na rzecz pieszych oddając im przestrzeń. 

Rozwinięta została sieć ścieżek rowerowych, która w dalszej perspektywie ma być dalej 

kontynuowana. Efekty ambitnej polityki transportowej widoczne są już obecnie- badania wykazały 

redukcję zanieczyszczeń powietrza oraz emisji dwutlenku węgla.  

Oprócz działań czysto technicznych miasto intensywnie pracuje nad promocją ekologii. Organizuje 

wystawy, niekiedy objazdowe, imprezy, na których wymieniane są rozwiązania proekologiczne. 

Wszystko aby dzielić się swoim doświadczeniem i osiągnięciami. W czasie trwania takich imprez 

poruszane są sprawy praw człowieka.  

Takie wyróżnienie miasta stanowi inspirację dla innych miast oraz zwiększa popularność i 

atrakcyjność miasta, Zielona Stolica przyciąga nie tylko turystów, ale również nowych pracowników, 

mieszkańców i inwestorów z kapitałem. Przytoczony przykład jest miastem w skali większej od 
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analizowanych w tym studium, jednak ten modelowy przykład może być wzorem dla małych miast. 

Mniejszą jednostkę łatwiej jest kontrolować, zasady działania są zdecydowanie mniej skomplikowane 

niż w większym mieście. Sam proces trwa również zdecydowanie krócej, a zaangażowanie 

społeczeństwa, ze względu na tożsamość lokalną, jest dużo większe. Wszystkie te aspekty mają 

pozytywny wpływ na stosowanie idei zrównoważonego rozwoju w miastach o małej skali.  

 

2.5.2 SUCHA BEZKIDZKA 
 

Jest to miasto powiatowe położone w województwie małopolskim liczące 9,5 tys. 

mieszkańców usytuowane na pograniczu Beskidu Makowskiego, Żywieckiego i Małego. Dla miasta 

został stworzony lokalny program rewitalizacji od 2003 roku, który od tego czasu sukcesywnie jest 

realizowany. Atrakcyjne położenie miasta pozwala na rozwijanie funkcji turystycznej. Do 

najciekawszych zabytków zaliczyć można zamek renesansowy, zwany „małym Wawelem”17, otoczony 

XIX-wiecznym parkiem krajobrazowym. 

Miasto jest istotnym węzłem kolejowym i drogowym. Główna komunikacja odbywa się w kierunku 

północ-południe, poza terenami mieszkaniowymi dzięki stworzeniu obwodnicy oraz w kierunku 

wschód-zachód, gdzie ruch odbywa się przez centrum miasta, bez możliwości stworzenia drogi 

alternatywnej.  

Lokalny program rewitalizacji wyznaczył sześć obszarów, które wymagają odnowy. Jest to zespół 

zamkowo-parkowy, stadion miejski, rynek miejski z obiektami cennymi historycznie oraz osiedla 

mieszkaniowe. Badania wykazały, że najbardziej istotny w procesie rewitalizacji jest obszar osiedla 

mieszkaniowego Beskidzkiego, dopiero kolejno podjęto pracę nad poprawą jakości rynku. Osiedle 

składające się z 14 bloków położonych przy drodze szybkiego ruchu. Mieszka tam ok. 1100 osób 

Obiekty powstały w latach 1950-1970, lokale ogrzewane były za pomocą pieców kaflowych, co było 

przyczyną pogorszenia jakości powietrza w mieście w okresie zimowym. W ramach rewitalizacji 

prowadzono sieć ciepłowniczą, uporządkowano ulice, zieleń. Planowane jest wybudowanie hotelu 

oraz stworzenie centrum rozrywki. Działania mają charakter stopniowy i odbywają się przy 

kontrolowaniu środków finansowych. 

W Polsce, znalezienie przykładu modelowego miasta poddanego rewitalizacji, w skali małych miast, 

nie posiadające silnych uwarunkowań lokalizacyjnych, takich jak  położenie morzem czy znajdowanie 

się pod wpływem silnych aglomeracji jest niezwykle trudne. Wszelkie przeprowadzane działania ujęte 

w miejscowych planach rewitalizacji realizowane są punktowo, pojawiają się nieliczne przypadki, jak 

wyżej opisana Sucha Beskidzka, gdzie działania mają charakter całościowy. Zauważyć można, że 

rewitalizacja małych miast polega głównie na poprawie stanu infrastruktury technicznej, realizacji 

obiektów oświaty, ponowne zagospodarowanie rynkowych placów, często wyłącznie poprzez zmianę 

                                                             
17Litwińska E. Rewitalizacja Małych Miast w Polsce na tle doświadczeń miast amerykańskich i zachodnioeuropejskich, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, TOM 136, s. 37 
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nawierzchni. Działania mają charakter punktowy, nie bierze się pod uwagę ożywienia całych struktur 

miejskich.  

2.6 WNIOSKI 
 

Małe miasta to jednostki osadnicze borykające się obecnie z wieloma problemami. Trudna 

sytuacja demograficzna, która mówi o starzejącym się społeczeństwie, a także wyludnianiu się małych 

miast ze względu na brak perspektyw rozwoju jest kluczowym problemem. Społeczeństwo nie czuje 

potrzeby angażowania się w działania miejskie, a władze lokalne nie mają pomysłu na zmianę stanu 

przestrzeni. Położenie geograficzne jest niewątpliwie ważnym aspektem w zmianach strukturalnych, 

położenie w pobliżu większego miasta daje szansę na rozwój mniejszej jednostki, często kosztem 

przekształcenia w osiedle sypialniane. Miasta w strefach przemysłowych również zyskują szansę 

rozwoju w tle dobrze prosperujących zakładów pracy. Małe miasta bez dobrych uwarunkowań 

lokalizacyjnych mają znacznie trudniej znaleźć pomysł na zmianę. Międzynarodowe koncepcje 

rozwojowe w takich sytuacjach są nieocenionym źródłem wiedzy oraz doświadczeń, z których można 

czerpać i wykorzystać w strategiach miast. Idea ruchu Cittaslow, zrównoważony rozwój czy programy 

rewitalizacji operują różnymi priorytetowymi zadaniami strategicznymi, często ich postulaty 

uzupełniają się, niekiedy powielają. Są to modele rozwiązań, które można wykorzystać przy rozwijaniu 

miasta, niezależnie od kryterium, aby znaleźć, odczytać i wykorzystać atuty i potencjały miast. Są to 

bardzo dobre środki pozwalające na etapowe przeprowadzanie procesów rozwojowych w małych 

miastach. 

Pomimo wielu modelowych przykładów światowych i nielicznych krajowych występują liczne 

problemy w kształtowaniu małych miast. Problemy rozwoju przestrzennego w niewielkich jednostkach 

osadniczych są na tyle duże, iż liderzy nie są w stanie samodzielnie ich pokonać. Działania 

zmierzające do poprawy jakości życia w mieście oczywiście są podejmowane, ale są to tylko działania 

doraźne, punktowe zmiany, które nie wpływają na polepszenie stanu całych założeń. Brakuje 

myślenia o mieście jako całości, o dzielnicach jako składowych, a o centrach jako sercach miast, które 

powinny reprezentować i zapraszać do eksplorowania miasta. Bez dialogu pomiędzy władzą, a 

mieszkańcami trudno będzie znaleźć rozwiązanie problemów przestrzennych, ponieważ miasto to 

przede wszystkim ludzie je tworzący, a dopiero potem infrastruktura i finanse. 

Małe miasta mają obecnie niebywałą szansę stać się atrakcyjne, w dobie zmian klimatycznych 

i powstawaniu wielkich aglomeracji miejskich, są to jednostki będące swoistą enklawą.  Ludność 

napływająca z dużych miast doceni walory, ale przestrzeń musi być uporządkowana i zachęcająca do 

inwestowania kapitału i czasu w jej rozwój.  

 

 

 

 



25 
 

 

3. CZĘŚĆ ANALITYCZNA I  PROJEKTOWA 

 

3.1 WYBÓR LOKALIZACJI 

 

Sierpc jest miastem zlokalizowanym w centralnej Polsce, na północy województwa 

mazowieckiego. Położony jest w strategicznym miejscu- przy głównej arterii komunikacyjnej, t.j. 

drodze krajowej nr 10, która znajduje się na skraju miasta. Przez miasto prowadzą dwie drogi 

wojewódzkie będące głównym ciągiem komunikacyjnym pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi – 

Płockiem, a Warszawą oraz Toruniem. Miasto zajmuje obszar 18, 6 km2 ( 1860 ha ). Posiada ok. 18 

tys. mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia 965,7 os/km2.  

 

                                

Rysunek 1Lokalizacja Sierpca w strukturze kraju 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 
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Rysunek 2Lokalizacja Sierpca w strukturze województwa 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 

 

     

Rysunek 3Zakres obszaru objętego opracowaniem  projektowym 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 
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Opracowywany teren znajduje się w centralnej części miasta. Elementem dominującym w 

krajobrazie jest droga wojewódzka nr 541 prowadząca z Warszawy- Torunia (droga krajowa nr 10) do 

Płocka. Jego powierzchnia wynosi 100 ha. Obszar wybrany został do pogłębionej analizy oraz 

opracowania projektowego, ponieważ jest ważny z punktu widzenia rozwoju miasta. Całego 

powyższego obszaru opracowana została strategia rozwoju opisana szerzej w dalszej części 

opracowania.  

 

3.2 ANALIZA OBSZARU PROJEKTOWEGO 

 

Dla powyższego obszaru projektowego przygotowane zostały wszystkie niezbędne analizy 

stanu obecnego oraz przeprowadzona została ankieta wśród mieszkańców miasta i miejscowości 

ościennych. 

3.2.1 SCHWARZPLAN 

 

 

Rysunek 4Schwarzplan 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 

 



28 
 

Analiza wykazała, że tkanka zabudowy miasta zróżnicowana. Dominuje rozdrobniona, 

niewielka zabudowa domów jednorodzinnych. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zajmuje 

niewielką część obszaru w sercu miasta. Można zauważyć iż tego rodzaju zabudowa zaczyna 

dominować południowe peryferie. Największa intensywność zabudowy występuje wzdłuż głównych 

ciągów komunikacyjnych oraz w północnej części zakresu opracowania. Tam też widoczna jest 

historyczna tkanka miasta- zabudowa pierzejowa z widocznie zarysowanym rynkiem i otwarciami 

widokowymi. Duże zakłady przemysłowe zlokalizowane są na skraju miasta w części północnej, 

południowej oraz zachodniej. Linia torów kolejowych znacznie dzieli miasto. Mimo bliskości do 

centrum występuje tam niewielka intensywność zabudowy domów jednorodzinnych. 

 

 

3.2.2 ANALIZA KOMUNIKACYJNA 

 

 

Rysunek 5Schemat komunikacji 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 

 

Opracowany schemat komunikacyjny pokazuje wyraźny podział miasta zdominowanego przez 

komunikację kołową. Droga krajowa nr 10 znajdująca się na skraju miasta nie ma bezpośredniego 

wpływu na jego funkcjonowanie. Jednak przebiegające przez miasto dwie drogi wojewódzkie 
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prowadzące do dużej aglomeracji miejskiej- Płocka generują znaczny ruch samochodowy, w 

większości pojazdów ciężkich od drogi krajowej aż do obszarów za torami kolejowymi. Przez to 

miasto, a w szczególności cenny historycznie obszar śródmieścia, zdominowany jest przez ruch aut i 

tirów. To znacznie obniża atrakcyjność terenu, który obciążony jest całodobowym hałasem, 

zanieczyszczeniami powietrza oraz jest miejscem potencjalnego zagrożenia. Przez dominację ruchu 

samochodowego historyczny rynek miejski nie spełnia swojej funkcji, jest niezauważalny w sieci ulic.  

Miasto posiada jedną linię miejskiej komunikacji autobusowej. Przystanki zlokalizowane są we 

wszystkich częściach aglomeracji. Na powyższym schemacie oznaczono dworzec kolejowy oraz 

dworzec autobusowy. Obecnie żaden z tych obiektów nie spełnia swojej funkcji. Obiekty są wyłączone 

z użytkowania. Opustoszałe obiekty ulegają stopniowemu zniszczeniu. Dworzec autobusowy jest 

obiektem bez większych wartości wizualnych, natomiast dworzec kolejowy jest to zabytkowy obiekt 

wybudowany na początku wieku XX. Powstał jako jeden z kilku modelowych dworców na Mazowszu. 

Jest to pomnik dawnej świetności miasta, ponieważ wznoszono je tylko w najbardziej strategicznych 

miejscach dla kolei. Obecnie obiekt jest w złym stanie technicznym.  

Sierpc jak każde tego typu założenie nazywane jest miastem „krótkich dróg”, dostęp do każdej 

części miasta możliwy jest w większości pieszo lub rowerem, hulajnogą itp. Jednak w przypadku 

Sierpca poruszanie się w sposób wymieniony powyżej jest utrudnione. Układ chodników i dróg 

pieszych jest co prawda na wysokim poziomie jeśli chodzi o logistykę i stan techniczny nawierzchni, 

jednak przemieszczanie się po mieście rowerem jest bardzo trudne. W mieście brakuje ścieżek 

rowerowych, a te które już powstały nie tworzą sieci dróg, co uniemożliwia bezpieczne poruszanie się.  
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3.2.3 ANALIZA FUNKCJI 

 

Rysunek 6Schemat funkcji 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 

 

 

W mieście zdecydowanie przeważa funkcja mieszkaniowa jednorodzinna. Zabudowa 

wielorodzinna znajduje się głównie w rejonie śródmieścia. Usługowe oraz usługowo- mieszkaniowe 

centrum miasta uzupełnione jest zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Można zauważyć proces 

„rozlewania się miasta” na przedmieścia. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zlokalizowana jest w 

bezpośrednim sąsiedztwie śródmieścia. Zauważyć można też tendencję, iż obiekty wielorodzinne w 

dużej ilości lokalizowane są w południowej części miasta, potęgując eksurbanizacjęmiasta. W 

obszarze historycznego śródmieścia dominuje funkcja usługowa oraz mieszkaniowa z usługami w 

parterze. Niestety jest też to obszar, gdzie funkcja mieszkaniowa stopniowo zaczyna wymierać, w 

budynkach wykorzystywane są jedynie usługowe partery.  

Kształtujący miasto nie tylko przestrzennie, ale i ekonomicznie jest przemysł zlokalizowany na 

obrzeżach miasta. W północnej, wschodniej oraz zachodniej części znajdują się duże zakłady 

produkcyjne domykające miasto przestrzennie, za opisanymi obiektami zabudowa nie rozwija się tak 

dynamicznie. Znajdują się tam nieliczne obiekty magazynowe, niekiedy mieszkaniowe.  
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3.2.4 ANALIZA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. ATRAKTORY 

 

 

Rysunek 7Schemat przestrzeni publicznych oraz atraktorów  

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 

 

 

Ze względu na dominującą rolę transportową Sierpc posiada niewielką ilość przestrzeni 

publicznych funkcjonujących we właściwy sposób. Jako przestrzeń miejską rozumie się tutaj miejsca, 

w których ruch samochodowy jest ograniczony lub pozwala na bezpieczne korzystanie z miejsc. Do 

takich miejsc zaliczamy dwa parki miejskie (na schemacie nr 4 i 6), obszar przy zbiorniku retencyjnym 

(na schemacie nr 7) oraz obszar przy historycznych jatkach miejskich, który otoczony jest co prawda 

komunikacją kołową, ale jest to strefa zwolnionego ruchu. Miejsca o dużym potencjale na modelowe 

strefy publiczne- historyczny rynek (na schemacie plac przy nr 2), plac przy złączeniu dróg 

wojewódzkich (na schemacie plac przy nr 3), przestrzeń przy dworcu autobusowym, zdominowane są 

przez transport kołowy. Miejscem o niezwykłym potencjale przestrzeni publicznych jest również rejon 

zapomnianego dworca kolejowego.  

Wyróżnić można dwa rodzaje węzłów skupiających ludzi. Pierwszy to usługi. Nie tereny 

rekreacji, a właśnie usługi są największymi atraktorami w mieście. Tam, gdzie najwięcej dóbr 

materialnych można zdobyć tam tętni życie. Wyjątek stanowi główny ośrodek kulturalny miasta – 

Centrum Kultury i Sztuki (CKiSz), który jest miejscem zaspokajającym potrzeby wyższe. Ważnym 
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węzłem w skali ponadlokalnej jest Muzeum Wsi Mazowieckiej wraz z nowopowstałym kompleksem 

hotelowym. Jest to jedyny taki kompleks hotelowy w regionie, który oprócz wszystkich udogodnień 

daje możliwość poznania historii mazowieckiej wsi. Jest to miejsce budzące duże zainteresowanie 

wśród społeczności lokalnej, ale przede wszystkim wśród turystów szukających relaksu stosunkowo 

niedaleko od Stolicy Kraju. 

Drugi węzeł to koncentracja przemysłu, a co za tym idzie koncentracja miejsc pracy. W tym miejscu 

wspomnieć należy o zakładach produkcyjnych, które budują tożsamość miasta swoimi produktami. 

Pierwszy z nich to Browar Kasztelan (na schemacie A), kolejny do Mleczarnia OSM Sierpc ( na 

schemacie B) oraz Zakłady Mięsne Olewnik (na schemacie C). To produkty wytwarzane w tych 

miejscach sprawiły, że Sierpc, choć z nazwy miejscowości, jest rozpoznawalny.  

3.2.5 ANALIZA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 

 

Rysunek 8Schemat dziedzictwa kulturowego 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 

 

 

Sierpc posiada wiele cennych kulturowo obiektów. Jako miasto z długą historią posiada wiele 

cennych zabytków z czasów minionych. Oprócz obiektów sakralnych- kościołów, klasztoru sióstr 

benedyktynek, wymienionego wcześniej budynku dworca oraz wieży ciśnień przy dworcu ma 
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zachowane relikty kultury żydowskiej w mieście. Losy Żydów w Sierpcu wpłynęły w dużej mierze na 

obecny struktur miejskich. Oprócz zachowanych szczątkowych obiektów całej żydowskiej dzielnicy 

zachowana w dobrym stanie jest cerkiew żydowska (pełniąca obecnie rolę sądu) oraz cały cmentarz 

żydowski.  

Jednostek kulturowych współcześnie wartościowych w mieście nie ma wiele. Do nich zaliczyć 

można Muzeum Wsi Mazowieckiej SKANSEN, Centrum Kultury i Sztuki CKiSz oraz miejską bibliotekę 

i dom nauczyciela, będący jednocześnie harcerską stanicą.  

3.2.6 ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW SIERPCA 

 

W ankiecie udział wzięło 120 osób. Ankieta skierowana była zarówno do mieszkańców 

Sierpca jak i osób, którzy na co dzień doświadczają miasto, a mieszkają poza jego granicami. Badanie 

skierowane zostało do wszystkich, niezależne od grupy wiekowej czy płci. Ankieta spotkała się z 

bardzo dużym zainteresowaniem i aktywnością w dyskusjach na temat podjętego w pracy dyplomowej 

tematu.  

Wyniki badań ankietowych w załączniku nr 1 do części opisowej.  

Ankieta wykazała, że miejscem najbardziej wymagającym interwencji jest rejon dworca kolejowego, 

na kolejnym miejscu jako częsta odpowiedź pojawiało się również śródmieście. Z kolei najbardziej 

charakterystycznymi miejscami, z którymi utożsamiają się mieszkańcy jest w podobnej proporcji 

Muzeum Wsi Mazowieckiej oraz Centrum Kultury i Sztuki.  

Badania ankietowe wykazały, że mieszkańcy są otwarci na propozycję zmiany organizacji ruchu 

kołowego w mieście. Co więcej chcieliby uczestniczyć w procesie ożywiania miejskich struktur. Grupa 

badanych była na tyle różnorodna iż można stwierdzić, że poprawa jakości życia w Sierpcu jest 

kwestią istotną dla całego społeczeństwa.  
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3.2.7 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

    

 Rysunek 9Oznaczenie lokalizacji zdjęć  

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 
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Zdjęcie 1Rejon historycznego rynku miejskiego (nr 1 na schemacie) Fot. autora pracy 

      

Zdjęcie 2 Rejon historycznego rynku miejskiego (zdjęcie archiwalne)1972 r. Źródło: 
Archiwum Pracowni Dokumentacji Dziejów miasta Sierp 
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Zdjęcie 4 Widok na Śródmieście oraz Ratusz  Miejski(historyczny rynek po lewej 
stronie  ) Fot. autora pracy  

Zdjęcie 3Rejon Śródmieścia (nr 2 na schemacie)  Fot. autora pracy 
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Zdjęcie 5Rejon Śródmieścia. (zdjęcie archiwalne) lata 60.  Źródło: Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta Sierpc  

 

Zdjęcie 6Widok na budynek poczty i  skwer miejski (nr 3 na schemacie) Fot. autora pracy  



38 
 

 

Zdjęcie 7Widok na budynek poczty i skwer (zdjęcie archiwalne) 1974 r. Źródło: Pracownia 
Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc  

   

Zdjęcie 8Dworzec autobusowy (nr 4 na schemacie) Fot. autora projektu  
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Zdjęcie 9Jatki miejskie (nr 5 na schemacie ) Fot. autora projektu  

 

Zdjęcie 10Jatki miejskie (zdjęcie archiwalne)  1986 r. Źródło: Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta Sierpc  
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Zdjęcie 11Staw miejski Jeziórka (na (nr 6 na schemacie)  fot. autora projektu  

 

Zdjęcie 12CKiSZ (nr 6 na schemacie) Fot. autora projektu  
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Zdjęcie 13Dworzec kolejowy. Elewacja frontowa (na schemacie nr 7) Fot. autora projektu  

 

 

Zdjęcie 14Dworzec kolejowy. Elewacja od strony kolei . Fot. autora projektu  
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Zdjęcie 15Wieża ciśnień przy dworcu kolejowym  Fot. autora projektu  

                   

Zdjęcie 16 Dworzec Kolejowy (zdjęcie archiwalne) 1988 r. Źródło: Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta Sierpc  



43 
 

 

Zdjęcie 17Wieża ciśnień (zdjęcia archiwalne)  1985 r. Źródło: Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta Sierpc  

 

     

Zdjęcie 18 Łęczyca. Wnętrze dworca z tej samej grupy stylistycznej . Źródło: Łęczyca Nasze 
Miasto  
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Zdjęcie 19 Koło. Zdjęcie dworca z tej samej grupy stylistycznej. Źródło: Pracownia 
Dokumentacji Dziejów Miasta Koło  

 

     

Zdjęcie 20 Koło. Zrewitalizowany dworzec z tej samej grupy stylistycznej . Źródło: Magazyn 
White Mag   
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3.3 DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Rysunek 10Diagnoza stanu istniejącego  
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Na projektowanym obszarze przeważa funkcja mieszkaniowa oraz mieszkaniowo-usługowa. 

Zabudowę dopełniają obszary miejskiej zieleni i rekreacji. Miasto przed dominujący układ 

komunikacyjny o dużej intensywności użytkowania ulega wyraźnym podziałom. Dwie drogi 

wojewódzkie prowadzące przez założenie zmniejsza atrakcyjność cennych obszarów. W strefie 

śródmiejskiej gdzie zabudowa kształtowana jest pierzejowo generowany tak duży ruch powoduje 

degradację tej części miasta. Pojawia się w tej części coraz więcej pustostanów, a znaczna część 

obiektów ma aktywną tylko część usługową w parterze- na wyższych kondygnacjach są opustoszałe. 

Sytuacja ta jest również zauważalna w dalszej części miasta, gdzie zabudowa przydrożna stopniowo 

niszczeje, pojawiają się tam również zniszczone, opuszczone obiekty. Najbardziej jednak 

niepokojącym zjawiskiem jest degradacja obszarów południowych miasta znajdujących się linii 

kolejowej. W tym obszarze znajduje się zabytkowy dworzec kolejowy oraz wieża ciśnień. W 

krajobrazie w tej części wyłaniają się opuszczone obiekty lub chaotycznie ulokowane garaże i 

magazyny.  

Wyodrębnienie obszarów węzłowych, skupiających największą ilość ludności pokazało, że w 

Sierpcu nastąpiło zjawisko wyodrębnienia nowego śródmieścia. Historyczne śródmieście ulega 

stopniowemu zniszczeniu, wyludnieniu natomiast obszar Centrum Kultury i Sztuki oraz staw miejski 

Jeziórka (nr 5 na rys.9) wraz z usługami towarzyszącymi przejmuje funkcję serca miasta. Pozostałe 

atraktory wyodrębnione zostały, ponieważ są to miejsca skupiające usługi. Jednak nie ma żadnego 

widocznego powiązania między nimi.  

Podsumowując analizy, północna część miasta mająca wielowiekową tradycje ulega 

stopniowej degradacji i wyludnieniu przy wyraźnej dominacji ruchu kołowego. Południowa część już 

uległa degradacji z zachowaniem nielicznych obiektów. Zatem obszary pamiętające czasy świetności 

miasta nie prezentują wizualnie i funkcjonalnie miasta obecnie. Tą rolę przejął obszar przy CKiSz, 

który ma do zaoferowania wiele atrakcji i jest często odwiedzany przez mieszkańców. Historyczne 

śródmieście wyparte zostało przez współczesne śródmieście, a historia przegrała z nowoczesnością. 

 

3.4 KONCEPCJA PROJEKTOWA 

 

3.4.1 WIZJA 

 

Układ komunikacyjny miasta w swej formie ogranicza jego rozwój. Aby zacząć zmianę 

należy przemyśleć układ drogowy miasta tak, aby tereny najbardziej atrakcyjne odciążyć z ruchu 

samochodowego. Do tych samych wniosków doszły również władze miasta. W 2020 roku 

rozpoczęła się budowa obwodnicy miasta, która ma za zadanie zredukować ruch pojazdów 

ciężkich w obrębie miasta.  

Na powstającej obwodnicy opiera się cała wizja projektu. Odciążenie ruchu z miasta 

otwiera wiele możliwości jego rozwoju. Przede wszystkim odciążone drogi wojewódzkie można 

przeprojektować w sposób przyjazny ludziom.  
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Rysunek 11Istniejący układ drogowy 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                  

m,,,,,,,,,,,,,,,,.,,……………             …………. 

Rysunek 12Projektowany układ drogowy 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 
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Rysunek 13Schemat zmiany organizacji ruchu w mieście  

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 

 

 

 

Po dokładnej analizie układy komunikacyjnego w mieście zaproponowana została zmiana 

organizacji ruchu kołowego. Niewykorzystana do tej pory przestrzeń po zmianach stanie się skwerem 

miejskim- nowy rynkiem. Ruch samochodowy został tak przearanżowany, że wprowadzenie tej 

zmiany nie zaburzy przepływu komunikacyjnego.  

W obecnym układzie pasy ruchu samochodowego są szerokie- ze względu na obsługiwanie 

dużych pojazdów. Wyeliminowanie ich daje możliwość redukcji pasów ruchu do samochodów 

osobowych i otwiera szansę stworzenia ciągu ścieżek pieszo-rowerowych oraz stworzenia ciągów 

przestrzeni publicznych. 
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Rysunek 14 Powiązania 

 Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 

 

 

Stworzenie ścieżek pieszo-rowerowych otwiera możliwość stworzenia sieci powiązań, które 

wpłyną na znaczne ożywienia ważnych ośrodków miejskich. Połączenie miasta ciągiem komunikacji 

rekreacyjnej z Muzeum Wsi Mazowieckiej daje niepowtarzalną szansę na wprowadzenie turystów do 

miasta. Dodatkowo zaproponowanie ciekawego ciągu powiązań opowiadających historię miasta może 

w planowany sposób doprowadzić nową grupę społeczną do odkrywania miasta, a co za tym idzie do 

budowania jego tożsamości.  Muzeum Wsi Mazowieckiej, Historyczne Śródmieście, Współczesne 

śródmieście oraz nowy trzon usługowy w okolicy dworca kolejowego może zadziałać jak koło 

zamachowe do rozwoju miasta.  
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3.4.2 KONCEPCJA PROJEKTOWA 

 

         

Rysunek 15Wizja rozwoju miasta 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 
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Wizja rozwoju śródmiejskiej części miasta zakłada redukcję ruchu kołowego na drogach 

wojewódzkich. Działania władz miejskich o utworzeniu obwodnicy pozwalają na przyjęcie takiej 

strategii. Wykluczając ciężki transport z miasta pojawia się możliwość odzyskania przestrzeni w 

obrębie śródmieścia dla ludzi. Główną zmianą jest przeorganizowanie układu drogowego w celu 

wyłączenia odcinka mierzącego 800m z ruchu samochodowego. W obrębie skrzyżowania jest 

wystarczająco dużo miejsca aby podjąć takie działania. Dzięki temu zabiegowi w cennym historycznie 

obszarze zorganizowano skwer miejski-nowy rynek dla mieszkańców jak i turystów. Skwer jest jednym 

z miejsc węzłowych. Pozostałe to budynek CKiSZ wraz z kompleksem sportowym i stawem miejskim- 

Jeziórki oraz dworzec kolejowy i zaproponowana tam nowa funkcja. Są to ważne miejsca w skali 

lokalnej jednak kołem zamachowym całego założenia jest uznanie za punkt węzłowy Muzeum Wsi 

Mazowieckiej z kompleksem hotelowym. Połączenie tych miejsc ciągiem przestrzeni publicznych i 

ścieżek pieszo-jezdnych pozwoli na wprowadzenie do miasta turystów i potencjalnych inwestorów. 

Układ ścieżek pieszo- jezdnych ukształtowany jest w taki sposób, aby istniejące miejsca węzłowy nie 

zostały wykluczone.  

Działania rewitalizacyjne na projektowanym obszarze podzielono na kilka faz. Aby kolejne 

etapy działań rewitalizacyjnych mogły odnieść sukces należy w pierwszym okresie zająć się 

zdegradowanym śródmieściem oraz niszczejącym dworcem kolejowym wraz z otaczającym 

obszarem.  

 

3.4.3 ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

Rozwiązania szczegółowe przestawiają w detalu przeorganizowany układ drogowy. Zmiana 

organizacji ruchu jest jedym z kluczowych elementów omawianego projektu. Opracowano 3 

najbardziej newralgiczne punkty całego projektu drogowego. Detal A przedstawia rejon śródmieścia, 

obrazowo przedstawiono przekrój w najwęższym miejscu całej drogi. Jest ona zgodna z przepisami i 

pozwala na swobodne poruszanie się samochodów osobowych oraz busa miejskiej kominikacji. Ruch 

tirów i pojazdów ciężkich został z tej części miasta wykluczony. Kolejny detal- B przedstawia 

rozwiązanie umożliwiające wykonanie dodatkowych miejsc postojowych w rejonie śródmieścia. 

Projekt nie zakładał redukcji żadnych istniejących miejsc, projektowane są zatem dodatkowe parkingi. 

Detal C to przeorganizowana dotychczas droga jednokierunkowa w dwukierunkową. Aby uzyskać 

skrzyżowanie o poprawnych parametrach zaadaptowany na pas drogowy został fragment istniejącego 

skweru. Nie stanowi to jednak o mniejszej funkcjonalności tej przestrzeni publicznej. Rejon 

skrzyżowania dopełniony został sygnalizacją świetlną.  
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Rysunek 16Przekrój przez ulicę A-A 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 
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Rysunek 17Przekrój przez ulicę B-B 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 
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Rysunek 18Przekrój przez ulicę C-C 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 
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3.5 CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA- OPIS TECHNICZNY 

 

3.5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania są dwa obiekty znajdujące się w rejonie węzła kolejowego. 

Pierwszy z obiektów to budynek historycznego dworca kolejowego z 1925 roku. W obecnym 

momencie jest to obiekt nieużytkowany.  Opracowanie dotyczy restauracji oraz adaptacji obiektu na 

nową funkcję. Częściowo funkcja dworca zostanie wznowiona.  

Kolejnym obiektem objętym opracowaniem jest nowoprojektowany budynek usługowo-biurowy z 

zapleczem gastronomicznym. 

 

3.5.2 IDEA 
 

Główną ideą projektową było przywrócenie świetności południowej dzielnicy miasta na czele z 

zabytkowych dworcem kolejowym. Szansą na powodzenie tego założenia, jest ogłoszona w 2020 roku 

decyzja o przywróceniu wyłączonego od 1980 roku ruchu pociągów dalekobieżnych. Miasto stanie się 

jednym z punktów na mapie nowej sieci PKP w Polsce. Należy zatem przywrócić pierwotną funkcję 

obiektu, jednak cały obiekt jest zbyt duży na zaaranżowanie go na funkcje dworcowe. Mogłoby to 

grozić kolejną degradacją odnowionej struktury. W projekcie zaprojektowano zatem stworzenie 

miejsca, którego do tej pory w mieście brakowało-  Muzeum Historii Miasta Sierpc, w którym znajdą 

się wszystkie zbiory Pracownia Dziejów Miast Sierpc- dotyczące historii kolei, obecności społeczności 

Żydowskiej w mieście oraz relikty z II wojny światowej.  

Jednak sam obiekt muzeum może nie być wystarczający aby rozbudzić życie w południowej 

części miasta Sierpc. Zaproponowano zatem wprowadzenie nowej funkcji – usługowo- biurowej z 

zapleczem gastronomicznym. Będzie to obiekt pracujący na różnych polach, aby jego budowa była 

korzystna pod względem ekonomicznym. W parterach pojawią się usługi- cały blok gastronomiczny ze 

sceną na okazjonalne występy lub koncerty. Wyższe kondygnacje to funkcja biurowa.  

Sama idea układu przestrzennego budynku ma łączyć dwa obiekty o historycznej wartości. 

Budynek dworca oraz zapomnianą wieżę ciśnień. Jest ona nieco oddalona od dworca i znajduje się 

wśród wysokiej zieleni , co powoduje, że jest właściwie niezauważalna. Takie ukształtowanie obiektu 

wyniesie ją do rangi obiektu cenionego. Dodatkowo obiekt wieży ciśnień zyskał hełm, w formie 

szklanej konstrukcji. Proporcje, styl oraz forma jest zgodna z historycznym jego kształtem. Aby nie 

wprowadzać fałszu konserwatorskiego w projekcie zdecydowano się na nowoczesne zwieńczenie.  
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Rysunek 19Idea kształtowania nowej zabudowy 1 

 

 

Rysunek 20Idea kształtowania nowej zabudowy 2  

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 
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Rysunek 21Idea kształtowania nowej zabudowy 3                                                                    
Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 

 

3.5.3.2.1 W POSZANOWANIU HISTORII  

 

Obowiązkowym etapem przy restauracji i adaptacji budynku dworca na nową funkcję stało się 

zgłębienie historii tego zabytkowego obiektu.  

Dworzec kolejowy powstał w związku z budową linii kolejowej – dla kolejki wąskotorowej. 

Budynek otwarto 5 maja 1924 roku jako jeden z modelowych projektów dworca wzniesionego w duchu 

polskiego stylu narodowego. Inspiracją był okazały dwór staropolski.  

Parterowy dworzec  powstał  na rzucie wydłużonego prostokąta, ze ryzalitem skrajnym  od 

zachodu i niewielką przybudówką. Powstała część piętrowa z częściowo użytkowym poddaszem. 

Bryła dworca została przekryta wysokim dachem dwuspadowym. Ryzalit również przekryto dachem 

dwuspadowym, ale poprzecznie do osi budynku. Dwukondygnacyjne szczyty ryzalitu  ozdobione 

zostały spływami wolutowymi w stylu neobarokowym. Całość wieńczy bogato zdobione portale 

wejściowe, flankowane półkolumnami  jońskimi dźwigającymi belkowanie. 

Dworzec w Sierpcu powstał jako jeden z kilku obiektów kolejowych wybudowanych w tym 

stylu na Mazowszu. Model był wielokrotnie powielany. Powstały dwa schematy zabudowy- wersja 

podstawowa oraz rozszerzona. Wersja rozszerzona posiadała dodatkową poczekalnię oraz jeden 

dodatkowy ryzalit. Sierpc jest wariantem podstawowym, podobnie jak dworzec w Łęczycy. W wersji 

rozszerzonej powstał niedawno odrestaurowany dworzec kolejowy w Kole.  
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Rysunek 22 Elewacja i rzut dworca kolejowego w Sierpcu. Materiały archiwalne. Źródło 
Pracownia Badania Dziejów Miasta Sierpca  
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3.5.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Teren został zagospodarowany zgodnie z ideą projektową. Skwer miejski przed budynkiem 

dworca pozostał w swej formie. Zmianie uległy jedynie ukształtowane w nim ścieżki piesze. 

Zagospodarowana została działka w bezpośrednim sąsiedztwie dworca należąca do miasta do 

wprowadzenia nowej funkcji usługowo biurowej. Na całym obszarze zapewniono 55 miejsc 

postojowych w tym 23 poziemne i 22 naziemne.  

Park przed dworcem kolejowym pozostał w swoim kształcie, zmianie uległy jedynie ścieżki 

piesze- zaproponowano nowy układ dostosowany do funkcji projektowanych obiektów. W obrębie 

parku znajduję się pomnik pamięci w postaci kamienia. Został on zachowany 

3.5.4 UKŁAD PRZESTRZENNY 

 

Układ przestrzenny tworzą dwa obiekty. Jeden historyczny, drugi nowo projektowany. Są one 

ze sobą ściśle powiązane. Dopełnieniem całości jest sylweta wieży ciśnień, która spaja zabudowę 

historyczną z nowo projektowaną.  

 

3.5.5 UKŁAD FUNKCJONALNY 

 

Obiekty objęte opracowaniem pełnią funkcje usługowe. W budynku dworca kolejowego w 

części przywrócona zostanie funkcja pierwotna. Pozostałą część będzie stanowiło Muzeum Dziejów 

Miasta, które zajmie dwie kondygnacje. W kubaturze dworca znajduje się również piwnica, jednak w 

obecnym momencie jest zasypana, bez żadnych danych na jej temat.  

Nowo projektowany obiekt w parterze będzie szeroko rozwiniętym trzonem gastronomicznym 

z dużą restauracją oraz małymi lokalami gastronomicznymi. Znajduje się tam również scena czasowa 

aktywna podczas wydarzeń kulturalnych. W parterze jest również miejsce na sale konferencyjne. 

Wyższe kondygnacje to pomieszczenia biurowe. Układ funkcjonalny przygotowany jest na pracę w 

systemie co-workingu. W części obiektu zlokalizowano mediatekę, dla lokalnej społeczności oraz osób 

oczekujących na pociąg/autobus.  

Cały obiekt zaprojektowany został w taki sposób, aby był samowystarczalny ekonomicznie. 

Różne funkcje aktywne w różnych strefach czasowych. Biurowa część najbardziej oblegana jest w 

trakcie tygodnia, funkcja gastronomiczna zaś w weekendy. Przyjęto model, w którym przez cały 

tydzień korzystać można z restauracji głównej- dla podróżnych i pracowników biura. Zaś w weekendy 

cały trzon gastronomiczny jest aktywny, a część biurowa nieaktywna.  

Dworzec z nowym obiektem spaja mała kubatura baru- małej gastronomi dla podróżnych. 

Niewielka przestrzeń ściśle przylega do budynku dworca, nie naruszając jednak jej struktury. Obiekt 

ukształtowany z myślą demontażu, który nie uszkodzi elewacji zabytkowej struktury.  
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3.5.6 PARAMTERY ZABUDOWY 

 

POWIERZCHNIA OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM: 11 700 m2  

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:  

- dworzec kolejowy: 50 m2  

- budynek usługowo- biurowy:                                                       .1213 m2 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:  

- dworzec kolejowy                                                                          651, 2 m2 

- budynek usługowo-biurowy:3674, 4 m2 

WYSOKOŚĆ BUDYNKU 

- dworzec kolejowy                                                                          14,55 m 

- budynek usługowo-biurowy                                                           16,20 m 

LICZBA KONDYGNACJI  

- dworzec kolejowy                                                                           2 

- budynek usługowo-biurowy                                                            4 

 

3.5.7 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DWORCA KOLEJOWEGO 

 

3.5.7.2 POZIOM 0  
 

 

Nr Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 

(m2) 

0.01 DWORZEC- HOL WEJŚCIOWY 6,20 

0.02 DWORZEC- POCZEKALNIA Z KASAMI 21,70 

0.03 DWORZEC- ADMINSTRACJA_KASY 14,20 

0.04 DWORZEC- POM. SOCJALNE 5,70 

0.05 DWORZEC - ŁAZIENKA 1 6,00 

0.06 DWORZEC- ŁAZIENKA 2 14,20 

0.07 DWORZEC- POCZEKALNIA 14,00 

0.08 DWORZEC- POCZEKALNIA NOCNA 17,30 

0.09 MUZEUM- HOL WEJŚCIOWY + SZATNIA 17,10 

0.10 MUZEUM- KASA BILETOWA + MONITORING OBIEKTU 8,10 

0.11 MUZEUM- KOMUNIKACJA  25,80 

0.12 MUZEUM - EKSPOZYCJA (WYSTAWA STAŁA) 38,40 

0.13 MUZEUM- ESKPOZYCJA (WYSTAWA CZASOWA) 2 26,90 
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0.14 MUZEUM- ŁAZIENKA 1  6,40 

0.15 MUZEUM- ADMINISTRACJA 1 25,00 

0.16 MUZEUM- ADMINISTRACJA 2 4,80 

0.17 MUZEUM- POM. SOCJALNE 3,70 

0.18 MUZUEM- WEJŚCIE DLA ADMINISTRACJI 3,30 

0.19 MUZEUM- KLATKA SCHODOWA 16,30 

0.20 BAR - SALA GŁÓWNA 41,20 

0.21 BAR- ŁAZIENKA 4,80 

0.22 BAR- ZAPLECZE 4,30 

Razem kondygnacja 0:325,40 m² 

Tabela 1 Dworzec Kolejowy. Zestawienie pomieszczeń. Poziom -1  

3.5.7.3 POZIOM 1 
 

Nr Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 

(m2) 

1.01 MUZEUM- KLATKA SCHODOWA 16,30 

1.02 MUZEUM - EKSPOZYCJA (WYSTAWA STAŁA) 21,20 

1.03 MUZEUM- ESKPOZYCJA (II WOJNA ŚWIATOWA W SIERPCU) 1 29,40 

1.04 MUZEUM- ESKPOZYCJA (HISTORIA RZYDÓW W SIERPCU) 2 29,60 

1.05 MUZEUM- ESKPOZYCJA (HISTORIA RZYDÓW W SIERPCU) 3 22,80 

1.06 MUZEUM- KOMUNIKACJA 19,10 

1.07 MUZEUM- ŁAZIENKA  6,30 

1.08 MUZEUM- ARCHIWUM 140,80 

1.09 MUZEUM-POM. TECHNICZNE 40,30 

Razem kondygnacja +1:325,80 m² 

Tabela 2 Dworzec Kolejowy. Zestawienie pomieszczeń. Poziom -1 

3.5.8 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU USŁUGOWO-BIUROWEGO 
 

3.5.8.1 POZIOM -1 
 

 

Nr Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 

(m2) 

-1.01 KLATKA SCHODOWA 1 18,70 

-1.02 PRZEDSIONEK POŻAROWY 5,70 

-1.03 KOMUNIKACJA + WINDA 26,80 

-1.04 MAGAZYN 1 31,80 

-1.05 POM. TECHNICZNE 1  8,70 

-1.06 WENTYLATORNIA 1  68,40 

-1.07 WĘZEŁ CIEPŁA 62,40 

-1.08 MAGAZYN 2  26,30 

-1.09 KOMUNIKACJA + WINDA 2  14,40 

-1.10 KLATKA SCHODOWA 2  18,70 

-1.11 PRZDSIONEK POŻAROWY 2  5,20 

-1.12 ŚMIETNIK  7,00 
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Tabela 3 Budynek biurowo-usługowy. . Zestawienie pomieszczeń. Poziom -1 

3.5.8.2 POZIOM 0  
 

 

Nr Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 

(m2) 

0.01 HOL WEJŚCIOWY 32,40 

0.02 ADMINISTRACJA OBIEKTU 1  15,70 

0.03 ADMINISTRACJA BUDYNKU 2 16,10 

0.04 SALA KONFERENCYJNA 1  22,70 

0.05 SALA KONFERENCYJNA 2 43,70 

0.06 SALA KONFERENCYJNA 3 - POW. 50 OSÓB 62,70 

0.07 ŁAZIENKA 1  6,60 

0.08 ŁAZIENKA 2  5,70 

0.09 ŁAZIENKA 3  18,10 

0.10 ŁAZIENKA 4 15,50 

0.11 POKÓJ DZIECKA 2,70 

0.12 ŁAZIENKA 5 - NIEPEŁNOSPRAWNY 12,40 

0.13 MAŁA GASTRONOMIA 1  13,70 

0.14 MAŁA GASTRONOMIA 2  10,60 

0.15 MAŁA GASTRONOMIA 3 7,40 

0.16 ZAPLECZE SCENICZNE 26,90 

0.17 POM. SOCJALNE + SZATNIE 25,00 

0.18 POM. TECHNICZNE 5,30 

0.19 KLATKA SCHODOWA + WIDNA 23,20 

0.20 KOMUNIKACJA 1  78,50 

0.21 STREFA JADALNIANA + SCENA 424,70 

0.22 MAŁA GASTRONOMIA 4 27,30 

0.23 ŚMIETNIK 4,60 

0.24 ŁAZIENKA 5 2,20 

0.25 POM. SOCJALNE 2 6,70 

0.26 KUCHNIA  20,60 

0.27 ZMYWALNIA + KREDENS 7,50 

0.28 OBIERALNIA 6,00 

0.29 MAGAZYN 11,80 

0.30 SALA RESTAURACYJNA 81,40 

0.31 KLATKA SCHODOWA 2 + WINDA 36,20 

Razem kondygnacja 0:1073,90 m² 

Tabela 4 Budynek biurowo-usługowy. . Zestawienie pomieszczeń. Poziom 0 

3.5.8.3 POZIOM 1  
 

-1.13 MAGAZYN 23,10 

-1.14 POM. ROZDZIELNI EL. 30,20 

-1.15 POM. ROZDZIELNI TEL. 33,30 

-1.16 POM. TECHNICZNE 2 31,40 

-1.17 WENTYLATORNIA 2  71,40 

-1.18 GARAŻ- MIEJSCA PARINGOWE + KOMUNIKACJA 706,20 

 Razem kondygnacja podziemna:1189,7 m² 
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Nr Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 

(m2) 

1.01 STREFA COWORKING 1  232,30 

1.02 STREFA COWORKING 2  154,50 

1.03 KOMUNIKACJA 1 16,00 

1.04 KLATKA SCHODOWA + WINDA 23,80 

1.05 POM. TECHNICZNE 5,50 

1.06 ŁAZIENKA 1 10,80 

1.07 ŁAZIENKA 2 7,50 

1.08 ŁAZIENKA 3 7,20 

1.09 POM. SOCJALNE  18,90 

1.10 MEDIATEKA 101,50 

1.11 MEDIATEKA- STREFA CISZY 28,30 

1.12 POM. TECHNICZNE 2 16,40 

1.13 KLATKA SCHODOWA + WINDA 35,70 

1.14 KOMUNIKACJA 2 21,80 

1.15 ADMINISTRACJA MEDIATEKI  9,80 

1.16 ŁAZIENKA 4 7,60 

1.17 ŁAZIENKA 5 7,80 

Razem kondygnacja +1:705,40 m² 

Tabela 5 Budynek biurowo-usługowy. . Zestawienie pomieszczeń. Poziom 1 

3.5.8.4 POZIOM 2  
 

Nr Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 

(m2) 

2.01 STREFA COWORKING 1  232,30 

2.02 STREFA COWORKING 2  154,50 

2.03 KOMUNIKACJA 1 16,00 

2.04 KLATKA SCHODOWA + WINDA 23,80 

2.05 POM. TECHNICZNE 5,50 

2.06 ŁAZIENKA 1 10,80 

2.07 ŁAZIENKA 2 7,50 

2.08 ŁAZIENKA 3 7,20 

2.09 POM. SOCJALNE  18,90 

2.10 MEDIATEKA 101,50 

2.11 MEDIATEKA- STREFA CISZY 28,30 

2.12 POM. TECHNICZNE 2 16,40 

2.13 KLATKA SCHODOWA + WINDA 35,70 

2.14 KOMUNIKACJA 2 21,80 

2.15 ADMINISTRACJA MEDIATEKI  9,80 

2.16 ŁAZIENKA 4 7,60 

2.17 ŁAZIENKA 5 7,80 

Razem kondygnacja +2:705,40 m² 

Tabela 6 Budynek biurowo-usługowy. . Zestawienie pomieszczeń. Poziom 2 

3.5.9 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

 

Historyczny dworzec kolejowy, zgodnie z otrzymaną dokumentacją techniczną został 

wykonany w technice murowanej. Fundamenty budynku i ściany piwnic wykonane są z cegły 

ceramicznej pełnej. Fundament w postaci łady schodkowej.   Ściany zewnętrzne wykonane z cegły 

ceramicznej pełnej. Stropy wykonano kolejno- nad piwnicą jako oparte na belkach stalowych 
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sklepienia odcinkowe, nad poziomem 0 – strop drewniany.  Więźba dachowa wykonana w konstrukcji 

płatwiowo-kleszczowej.  

Konstrukcję nowo projektowanego obiektu stanowi ustrój powierzchniowy (płytowo-ścianowy) 

z miejscowymi zmianami na ustrój szkieletowy (płytowo-słupowy). Zastosowano stropy żelbetowe 

pracujące jedno i dwukierunkowo – na poziomie – 1 pracujące dwukierunkowo, na wyższych 

kondygnacjach jednokierunkowo oraz słupy żelbetowe monolityczne.  

Budynek zaprojektowany został w żelbetowej technologii. Supy oraz ściany wykonano w technologii 

żelbetowej monolitycznej.  

Część przeszklona budynku – fasada wraz z dachem wykonana w systemie fasady aluminiowo-

szklanej. W projekcie wykorzystano technologię słupowo-ryglową. Zaprojektowana część budynku 

spełnia normy pożarowe.  

 

3.5.10 ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH 

 

Projektowany obiekt wyposażono w następujące instalacje: 

- instalację wodociągową zasilaną z sieci miejskiej 

- instalację kanalizacji sanitarnej  

- instalację kanalizacji deszczowej 

- instalację ogrzewania CO z sieci miejskiej  

- instalację elektryczną 

- instalację wentylacji  

- system PPOŻ –sygnalizacji pożaru, systemy oddymiania, zraszacze  

- odnawialne źródła energii – panele fotowoltaiczne, panele słoneczne  

- inteligentny system sterowania obiektem – możliwość otwierania zamykania systemu lamelowego 

W piwnicy obiektu znajdują się wentylatornie, węzeł ciepła, rozdzielnia elektryczna i 

teletechniczna. Cała instalacja wentylacji rozprowadzona jest w budynku w sufitach podwieszanych. 

Czerpnie i wyrzutnie umieszczone są na kondygnacji technicznej budynku (umownie + 3) z dostępem 

z niższych kondygnacji. Na dachu znajdują się tylko i wyłącznie nawiewy i wywiemy. Dach pozostaje 

wolny od elementów instalacyjnych.  

3.5.11 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

 

Działania restauracyjne budynku dworca mają za zadanie przywrócić dawną świetność 

obiektu oraz usunięcie nawarstwień. Elewacja budynku wykończona tynkiem w kolorze RAL 7047. 



65 
 

Wnęki okienne oraz detal okienny wykończone tynkiem dekoracyjnym w kolorze RAL 9003. Cokół 

wykończony kamieniem naturalnym. Na dachu zastosowano dachówkę ceramiczną karpiówkę w 

kolorze bordowym. Wszystkie ubytki w elewacji uzupełniono oraz wymieniono stolarkę okienną na 

analogiczną do historycznej, wykonaną z drewna. Kolor ram RAL 9003.  

Nowoprojektowany obiekt w całości wykończony jest tynkiem dekoracyjnym w kolorze RAL 

7047. Dach pokryty jest płytami włóknocementowymi w tym samym kolorze. Całość obiektu 

wykończona jest elewacyjnym systemem lamelowym (żaluzje/osłony przeciwsłoneczne) np. firmy 

Moradmontowanym bezpośrednio do fasady stałej za pomocą systemowych uchwytów. Posiadają 

system inteligentnego sterowania lamelami w zależności od natężenia światła, występuje również 

możliwość ręcznego sterowania.   

Część przeszklona budynku – fasada wraz z dachem wykonana w systemie fasady aluminiowo-

szklanej. W projekcie wykorzystano technologię słupowo-ryglową.  

 

3.5.12 DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Oba omawiane obiekty dostępne są dla osób niepełnosprawnych. Budynek dworca 

kolejowego ze względu na różnicę terenu od frontu posiada reprezentacyjne schody wejściowe bez 

pochylni. Jednak różnica wysokości pomiędzy frontem obiektu, a częścią od strony kolei została już w 

historycznym układzie wyposażona w pochylnię o kącie nachylenia nie większym niż 6%. Daje to 

możliwość wejścia zarówno do budynku dworca jak i projektowanego muzeum z poziomu podłogi. 

Toalety w obiekcie zostały dostosowane do potrzeb osob niepełnosprawnych. W części muzealnej 

zaprojektowano windę umożliwiającą korzystanie z poziomu 1 wszystkich użytkownikom.  

Nowo projektowany obiekt posiada wszystkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

Wejścia do budynku są z poziomu podłoża, przy zachowaniu odpowiednich parametrów technicznych. 

Zaprojektowano toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Oba piony obiektu posiadają 

windę dla osób niepełnosprawnych oraz do transportu osób na noszach. Dodatkowo w budynku 

znajduje się system naprowadzający do wyjść ewakuacyjnych.  

 

3.5.12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

Budynek dworca kolejowego można zakwalifikować do strefy pożarowej ZLIII. Wszystkie 

wymagania w przebudowanych częściach zostały spełnione. Wprowadzono obudowaną ogniowo 

klatkę schodową ewakuacyjną oraz zapewniono bezkolizyjną drogę ewakuacji z obiektu. 

Wprowadzono też system PPOŻ- systemy ostrzegawcze, czujniki dymu, systemy oddymiające.  
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Nowoprojektowany obiekt można zakwalifikować do strefy pożarowej ZLI i ZLIII. Odległości od 

obudowanych klatek schodowych nie przekraczają 10 m. Obiekt wyposażony z system PPOŻ- 

systemy ostrzegawcze, czujniki dymu, systemy oddymiające oraz zraszacze.  
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4. PODSUMOWANIE  

 

Małe ośrodki miejskie są często niedoceniane. Stanowią duży odsetek sieci miejskiej. 

Borykają się często z problemami przestrzennymi, społecznymi i ekonomicznymi. Często brakuje 

planu działania, który uporządkuje przestrzeń i zatrzyma chaotyczne zmiany w strukturach miejskich. 

Mają duży potencjał rozwojowy, który przy wykorzystaniu walorów miejsc może wpłynąć na ożywienie 

całej sieci osadniczej w regionie. Dużo obszarów zielonych, dostępność do usług, a także historia, 

która buduje tożsamość są elementami, które dają przewagę małym miasto nad dużymi 

aglomeracjami. Dostęp do Internetu i rozwiązania technologiczne, które zawładnęły światem dają 

możliwość pracy z każdego miejsca. Zatem ogromna wada niewielkich miast, w których brakuje miejsc 

pracy przestaje być  za nią uznawana. Aby małe miasto miało szansę stać się uporządkowanym 

ośrodkiem należy wdrożyć proces rewitalizacji podzielony na kilka etapów, w czasie którego 

osiągnięte zostaną założone cele.  

Projekt magisterki zakłada przeprowadzenie rewitalizacji miejskich struktur Sierpca. Poprzez 

działania podjęte w tym procesie miasto może zyskać nową jakość. Przyjęte rozwiązania projektowe 

wpłyną na poprawę jakości przestrzeni oraz pozwolą na rozwój miasta w skali ponadlokalnej. 

Redukcja ruchu kołowego oraz stworzenie skweru miejskiego daje szansę na ożywienie historycznego 

ducha śródmieścia. Obrazem powrotu do dawnej świetności może też stać się odrestaurowany 

dworzec kolejowy, który wraz z zabudową towarzyszącą będzie tętnił życiem w obrębie kolei jak za 

dawnych lat.  

Wszystkie rozwiązania projektowe przyjęte zostały po dokładnej analizie miasta i jego 

uwarunkować.  
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59%

41%

1. Czy jest Pani/Panu znana historia miasta?

TAK NIE

 

32%

39%

6%

3%

3%

10%

5%
2%

2. Jakie jest według Pani/Pana najbardziej charakterystyczne miejsce w Sierpcu 

SKANSEN

STAW MIEJSKI JEZIÓRKA

RATUSZ Z PL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO

PLAC EUROPEJSKI

DWORZEC PKP

CKiSZ

PRZEMYSŁ (BROWAR, MLECZARNIA,
McDonald)

LODZIARNIA U MIARIUSZA



7%

13%

20%

27%

33%

3. Jaka jest wg Pani/Pana jakość życia w mieście?

1

2

3

4

5

47%

12%

16%

18%

6%

1%

4. W jakim kierunko powinno rozwijać się miasto?

PRZEMYSŁ

TURYSTKA

USŁUGI

REKREACJA

NIE WIDZĘ PERSPEKTYW
ROZWOJU



 

 

12%

14%

63%

10%

1%
5.Jakie Pani/Pana zdaniem obszary powinny zostać poddane rewitalizacji?

REJON UL. KILIŃSKIEGO-11
LISTOPADA

REJON UL.PŁOCKIEJ-
PIASTOWSKIEJ

REJON DWORCA KOLEJOWEGO

REJON PLACU EUROPEJSKIEGO -
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

INNE- STARY RYNEK (REJON PRZY
RATUSZU)

51%

11%

38%

6. Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan uczestniczyć w poprawie jakości życia w 
mieście?

TAK

NIE

NIE WIEM



          

65%

35%

8. Płeć

KOBIETA

MĘŻCZYZNA

48%

29%

23%

7. Czy widzi Pani/Pan możliwość redukcji ruchu kołowego w mieście?

TAK

NIE

NIE WIEM



 

4%

66%

17%

13%

9. Wiek

PONIŻEJ 18 LAT

19-26 LAT

27-35 LAT

POWYŻEJ 35 LAT



 

3%

47%
50%

10. Wykształcenie

PODSTAWOWE

ŚREDNIE

WYŻSZE

33%

59%

8%

11. Sytuacja zawodowa

UCZĘ SIĘ

PRACUJĘ

NIE PRACUJĘ



33%

67%

12. Jaki jest Pani/Pana związek z miastem?

MIESZKAM W MIEŚCIE

MIESZKAM W OKOLICY

25%

75%

13. Czy pracuje Pani/Pan w Sierpcu?

TAK

NIE



 

15%

42%

43%

14. Czy po zakończeniu edukacji planuje Pani/Pan zostać w Sierpcu?

TAK

NIE

NIE WIEM






















