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Abstract: The aim of the article is to present the process of urban renewal in Leipzig in the context of sustainable
development. Leipzig is an example of a city where spatial growth occurs despite decreasing population numbers. The
process of suburbanisation, together with the collapse of industry and loss of jobs, has contributed to the decline of the
inner city. Old districts are now characterised by a high residential and commercial vacancy rate. Simultanously,
brownfields have become a visible part of urban landscape. Revitalising older districts is currently one of the major
tasks of urban planning. This process includes a conversion of former factories into lofts or cultural facilities. Due to the
demolition of several vacant apartment houses, new free spaces have opened up in the city. They are arranged for
green areas of different sorts and sizes: parks, gardens and playgrounds. Due to this change, Leipzig, which used to
be a centre of heavy industry, gains a better environmental quality. Moreover, improved living conditions in the city
decrease the level of extensive development in the suburbs (urban sprawl).
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Wstêp

Ekspansja przestrzenna miast nastêpowa³a w przesz³oœci w okresach najwiêkszego nap³ywu ludnoœci.
Wspó³czeœnie natomiast rozwój miast nie jest ju¿ pochodn¹ wzrostu demograficznego. Liczba ludnoœci
wielu miast zmniejsza siê, co sk³ania do okreœlenia ich jako „miasta kurcz¹ce siê” (ang. shrinking cities,
niem. schrumpfende Städte). O ile jednak w sensie demograficznym miasta te rzeczywiœcie w pewien
sposób siê kurcz¹, o tyle w wymiarze materialnym analogiczny proces nie zachodzi. Stwarza to okreœlone
trudnoœci, bowiem koszty rozbudowanej w przesz³oœci infrastruktury spadaj¹ na coraz mniejsz¹ liczbê
osób. Co wiêcej, wci¹¿ zabudowywane s¹ coraz to nowe tereny, podczas gdy w mieœcie powiêksza siê
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area³ terenów zdegradowanych (ang. brownfields, niem. Brachflächen). Wszystkie te zjawiska rodz¹
negatywne konsekwencje dla miejskiego systemu osadniczego, który oddala siê od œcie¿ki rozwoju
zrównowa¿onego.
Przyk³ady miast prze¿ywaj¹cych podobne problemy znaleŸæ mo¿na za zachodni¹ granic¹ Polski.

Trudny proces d¹¿enia do równowagi w wymiarze ekonomicznym, spo³ecznym i ekologicznym bardzo
obrazowo oddaj¹ zmiany, jakie zasz³y w ostatnich dwóch dekadach w Lipsku. Czwarte co do wielkoœci
miasto w Niemczech przedwojennych i jeden z g³ównych – obok Frankfurtu – oœrodków wydawniczych,
wiod¹cy oœrodek targowy, sta³o siê wielkim przegranym powojennego podzia³u Europy. II wojna œwiatowa
poczyni³a w Lipsku stosunkowo niewielkie szkody materialne, które w doœæ krótkim okresie zosta³y
naprawione. Jednak miasto nie by³o w stanie ³atwo przystosowaæ siê do warunków gospodarki
socjalistycznej. Przemys³ wydawniczy zosta³ odciêty od wiêkszoœci rynków zbytu, a wystawiennictwo
ograniczy³o siê do grona pañstw bloku wschodniego. W efekcie liczba ludnoœci spad³a z 720 tys. w 1933 r.
do 580 tys. w 1989 r. Utratê miejsc pracy próbowano rekompensowaæ, rozwijaj¹c przemys³ ciê¿ki, który
jednak nie wytrzyma³ póŸniej próby transformacji gospodarczo-ustrojowej. Z³a sytuacja materialna
i mieszkaniowa (brak mieszkañ, ogromna luka remontowa) sprawi³a, ¿e po otwarciu granic z RFN w ci¹gu
dwóch lat (1989–1990) w Lipsku uby³o 60 tys. osób. W latach 90. nap³yw kapita³u z zachodnich landów
Niemiec stymulowa³ poda¿ mieszkañ na przedmieœciach, czyli suburbanizacjê. Spowodowa³a ona dalszy
spadek zaludnienia Lipska do najni¿szego w okresie powojennym poziomu 493 tys. (2001 r.)
Tak du¿y ubytek ludnoœci oznacza, ¿e zasoby mieszkaniowe miasta s¹ dziœ zbyt du¿e w stosunku do

potrzeb. Odsetek pustostanów szacuje siê na 14% ogó³u mieszkañ, s¹ one skoncentrowane g³ównie
w zabudowie przedwojennej. Równie¿ w przewidywalnej przysz³oœci nie nale¿y spodziewaæ siê
zwiêkszonego popytu mieszkaniowego, poniewa¿ co pi¹ty mieszkaniec liczy ponad 65 lat, natomiast tylko
co piêtnasta osoba jest w wieku 10–19 lat. Mo¿na zatem mówiæ o znacznym niedopasowaniu istniej¹cej
struktury urbanistycznej do obecnych i przysz³ych potrzeb mieszkañców. Co wiêcej, nie chodzi w tym
przypadku o rozbudowê struktury, lecz jej ograniczenie. Stwarza to wyj¹tkowe wyzwanie wzglêdem
polityki miejskiej, w której jak do tej pory dominowa³o postrzeganie rozwoju w perspektywie wzrostu. Jest
to jednoczeœnie szansa na podniesienie jakoœci ¿ycia w mieœcie oraz na poprawê warunków
funkcjonowania œrodowiska przyrodniczego. Jedn¹ z mo¿liwoœci zwiêkszenia powierzchni biologicznie
czynnej jest bowiem zaadaptowanie terenów gospodarczo niewykorzystanych.
Artyku³ prezentuje uwarunkowania zrównowa¿onego rozwoju miasta w warunkach zmian

demograficznych na przyk³adzie Lipska. W pierwszej czêœci omówiono g³ówne procesy kszta³tuj¹ce
wspó³czesny rozwój miast w Niemczech. Nastêpnie podjêto ocenê stopnia zrównowa¿enia rozwoju
Lipska w oparciu o miary u¿ytkowania terenu oraz zmienne ekonomiczne i demograficzne. Wskazano
równie¿, jakie czynniki le¿a³y u Ÿróde³ problemu terenów nieu¿ytkowanych w mieœcie. Ostatnia czêœæ
artyku³u przedstawia przyk³ady przedsiêwziêæ odnowy miasta.

Miasta niemieckie pomiêdzy suburbanizacj¹ a rozwojem zrównowa¿onym

Rozwój miast w Niemczech ma od lat charakter silnie ekstensywny. Trwaj¹ca od po³owy XX w.
suburbanizacja doprowadzi³a do nadmiernego rozproszenia zabudowy i coraz bardziej dotkliwego
wzrostu kosztów dojazdu do pracy. Trzeba pamiêtaæ, ¿e proces „urban sprawl” (rozlewania miast) nie mia³
charakteru w pe³ni spontanicznego, lecz by³ pobudzany przez rz¹d. Niemiecka gospodarka ma bowiem
charakter „soziale Marktwirtschaft”, to jest „spo³ecznej gospodarki rynkowej”. Oznacza to, ¿e pañstwo
stwarza warunki do swobodnej konkurencji, jednoczeœnie jednak silnie ingeruje w dzia³alnoœæ rynku,
g³ównie poprzez rozbudowany system œwiadczeñ spo³ecznych. Przez d³ugi czas nie dostrzegano
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zagro¿enia, jakie wi¹¿e siê z nadmiern¹ ekspansj¹ miast. Pañstwo niemieckie wspiera³o obywateli
w budowie w³asnego domu poprzez odpisy podatkowe, zwane Eigenheimzulage. Instrument ten pozwala³
odliczyæ od podatku dochodowego do 40% kosztów budowy nowego domu lub mieszkania, ale tylko 20%
zakupu mieszkania na rynku wtórnym. Takie rozwi¹zanie w widoczny sposób preferowa³o migracjê na
przedmieœcia. Ulga zosta³a zniesiona od 1 stycznia 2006 r., w ramach ograniczania œwiadczeñ
spo³ecznych przez now¹ koalicjê, w której socjaldemokraci stali na s³abszej pozycji. Suburbanizacji
sprzyja³ tak¿e rycza³t dla doje¿d¿aj¹cych do pracy – Entfernungspauschale (potocznie zwany
Pendlerpauschale lub Kilometerpauschale). Pozwala³ on osobom doje¿d¿aj¹cym do pracy, niezale¿nie od
œrodka transportu, odliczyæ od podstawy opodatkowania zrycza³towan¹ kwotê za ka¿dy przejechany
kilometr jako koszty uzyskania przychodu (Werbungskosten). Wysokoœæ rycza³tu zosta³a znacz¹co
obni¿ona w ostatnich latach, co sk³ania do wyboru miejsca zamieszkania bli¿szego miejsca pracy.
Zamiast finansowaæ inwestycje na przedmieœciach, niemieckie w³adze postanowi³y wyasygnowaæ

wiêksze œrodki na odnowê miast. W samym tylko roku 2008 przeznaczono na ten cel oko³o pó³ miliarda
euro. Chodzi³o nie tylko o renowacjê zabytków czy te¿ aktywizacjê zawodow¹ mieszkañców
zaniedbanych dzielnic, ale poœrednio tak¿e o zahamowanie suburbanizacji poprzez stworzenie bardziej
atrakcyjnych warunków ¿ycia w mieœcie.
Od kilku lat w niemieckiej polityce zauwa¿alny jest wyraŸny zwrot w kierunku wspierania

zrównowa¿onego rozwoju. W celu koordynacji zwi¹zanych z tym dzia³añ rz¹d Niemiec powo³a³ w 2001 r.
Radê ds. Zrównowa¿onego Rozwoju (Rat für Nachhaltige Entwicklung). Rok póŸniej przyjêto Narodow¹
Strategiê Zrównowa¿onego Rozwoju (Nationale Nachhaltigkeitsstrategie). Strategia ta formu³uje 21
celów, odnosz¹cych siê do ró¿nych dziedzin ekologicznych, spo³ecznych i ekonomicznych: od klimatu
i ochrony zasobów, poprzez wykszta³cenie i ubezpieczenia spo³eczne, a¿ po innowacje i poziom
zad³u¿enia pañstwa. Ka¿dy z celów zosta³ skwantyfikowany, realizacja celu oznacza osi¹gniêcie
okreœlonej wartoœci wskaŸnika (lub wskaŸników) w danym horyzoncie czasowym. Przyk³adowo, dla
zrównowa¿onego rozwoju miast szczególnie du¿e znaczenie ma cel czwarty: konsumpcja terenu
(Flächeninanspruchnahme). Jego realizacja jest monitorowana z wykorzystaniem wskaŸnika dziennego
przyrostu powierzchni terenów zabudowanych (Siedlungsfläche) i komunikacyjnych (Verkehrsfläche)
w skali roku. Konsumpcja terenu zwi¹zana z suburbanizacj¹ jest w Niemczech bardzo wysoka.
Szczególnie mocno wzros³a w latach 90. (1992 r. – 120 ha nowych terenów zabudowanych
i komunikacyjnych na dzieñ, 2000 – 131 ha). Od momentu wdro¿enia Narodowej Strategii
Zrównowa¿onego Rozwoju nie uda³o siê w znacz¹cym stopniu zredukowaæ konsumpcji terenu (118 ha
w 2005 r.) i w obecnej chwili osi¹gniêcie za³o¿onego na 2020 r. celu 30 ha wydaje siê ma³o
prawdopodobne. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ograniczenie rozproszenia zabudowy jest szczególnie trudnym
zadaniem ze wzglêdu na zdecentralizowany system planowania przestrzennego, w którym wiêkszoœæ
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Tabela 1. Finansowanie odnowy miast w Niemczech z bud¿etu federalnego
Table 1. Financing of urban renewal in Germany from federal household

Nazwa programu Cel Kwota w 2008 r. Zakres terytorialny

Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

Renowacja budynków 122 mln euro wszystkie landy

Städtebaulicher Denkmalschutz Ochrona najcenniejszych zabytków 90 mln euro nowe landy (by³a NRD)

Stadtumbau Ost Stabilizacja rynku mieszkaniowego 104,8 mln euro nowe landy

Soziale Stadt Programy prospo³eczne 90 mln euro wszystkie landy

Źród³o: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast.
Source: Ministry of Transport, Construction and Urban Development.



decyzji o przeznaczeniu terenów podejmuj¹ gminy. Narzucenie odgórnych norm nie daje zatem
po¿¹danych rezultatów, o wiele lepiej sprawdza siê promowanie inicjatyw oddolnych.
Jednym ze sposobów ograniczenia zu¿ycia zasobów jest recykling, czyli ponowne wykorzystanie

gospodarcze odpadów. Teren jest równie¿ zasobem, a wiele terenów nie spe³niaj¹cych ju¿
dotychczasowej funkcji mo¿e byæ wykorzystanych w innym celu. W literaturze anglosaskiej mówi siê
w takim przypadku o brownfield investment – inwestowaniu na terenach zdegradowanych, jako
alternatywie wobec greenfield investment – inwestowania na przedmieœciach, b¹dŸ te¿ bardziej obrazowo
– na zielonej ³¹ce. Katalog terenów zdegradowanych w miastach jest szeroki, obejmuje m.in.: obszary
poprzemys³owe, powojskowe, kolejowe, portowe, nadrzeczne. Recykling terenów to zagadnienie,
któremu w niemieckich miastach poœwiêca siê coraz wiêcej uwagi. Upowszechnianie wiedzy z tego
zakresu przybiera czêsto formê „dobrych praktyk”. Wymianie doœwiadczeñ pomiêdzy miastami
w dziedzinie recyklingu terenów s³u¿yæ ma program badawczy REFINA, finansowany przez ministerstwo
nauki (por. MehrWert für Mensch und Stadt… 2006).
Podstawowym celem recyklingu terenów jest powstrzymanie nadmiernej ekspansji miast, prowadz¹cej

do zaw³aszczania terenów biologicznie czynnych. Jednak miasto kompaktowe (zwarte) ma przewagê nad
rozproszonym tak¿e w innych dziedzinach. Jak wskazuj¹ Siedentop et al. (2006), w przypadku zabudowy
wielorodzinnej koszty infrastruktury technicznej i spo³ecznej s¹ dwu-, a nawet trzykrotnie ni¿sze ni¿
w zabudowie jednorodzinnej. £atwy dostêp do szkó³ i oœrodków zdrowia jest szczególnie wa¿ny w sytuacji,
gdy uczniów jest coraz mniej, a osób w podesz³ym wieku – coraz wiêcej.
Oczywiœcie ponowne wykorzystanie terenów zdegradowanych nie w ka¿dym przypadku jest mo¿liwe.

Przedsiêwziêcie takie uznaje siê za ekonomicznie uzasadnione, jeœli przychody z inwestycji przewy¿szaj¹
koszty adaptacji. Koszty te niejednokrotnie s¹ wysokie, szczególnie jeœli uwzglêdniæ trzeba oczyszczenie z
zanieczyszczeñ poprzemys³owych. Z drugiej strony jednak, dziêki korzystnej lokalizacji, tereny
zdegradowane maj¹ wysok¹ rentê gruntow¹, pozwalaj¹c¹ osi¹gn¹æ du¿¹ stopê zwrotu z inwestycji. Bardzo
op³acalna mo¿e byæ adaptacja obszarów zdegradowanych na cele mieszkaniowe (lofty) b¹dŸ centra
handlowe. Jednak nie zawsze wykorzystanie gospodarcze jest najlepszym rozwi¹zaniem. Alternatywa to
funkcja biologicznie czynna, której atutem jest pozytywne oddzia³ywanie na otoczenie. Ogólnodostêpna
zieleñ podnosi jakoœæ ¿ycia w dzielnicy i z tego wzglêdu jest postulowana przez lokalne spo³ecznoœci. Tereny
zielone maj¹ tak¿e znaczenie dla inwestorów, szczególnie z sektora us³ug wy¿szego rzêdu.

Geneza problemu terenów niezagospodarowanych w Lipsku

Na obecn¹ sytuacjê Lipska wp³ynê³y w najwiêkszym stopniu dwa czynniki: 1) drastyczny spadek liczby
ludnoœci – o ponad 200 tys. w okresie powojennym, w tym prawie 100 tys. w latach 90. XX w., 2) upadek
g³ównych ga³êzi przemys³u, zw³aszcza przemys³u wydawniczego, chemicznego i ciê¿kiego. Regres
demograficzny i kryzys gospodarczy spowodowa³y spadek popytu zarówno na nieruchomoœci
mieszkaniowe, jak i komercyjne. Nastanie z³ych czasów dla miasta zwiastowa³a ju¿ II wojna œwiatowa,
pomimo i¿ substancja materialna przetrwa³a bez wiêkszych zniszczeñ. Podzia³ Europy i samych Niemiec,
bêd¹cy skutkiem powojennych porozumieñ, odci¹³ Lipsk od wiêkszoœci rynków zbytu. Praktycznie upad³
przemys³ wydawniczy, który skoncentrowany by³ we wschodniej czêœci miasta, znanej jako Graphisches
Viertel. S¹siednie dzielnice robotnicze, takie jak Neustadt-Neuschönefeld czy rejon ulicy
Eisenbahnstraße, na d³ugie lata pogr¹¿y³y siê w stagnacji. Nie remontowana przez lata zabudowa
mieszkaniowa stopniowo popada³a w ruinê, jeszcze w latach 70. czêœæ zosta³a wyburzona. W podobnie
z³ej sytuacji znajdowa³y siê dzielnice przemys³u ciê¿kiego (Plagwitz, Lindenau) w zachodniej czêœci
miasta. W czasie wojny przemys³ mia³ du¿o zamówieñ na potrzeby niemieckiej armii. Po wojnie stworzono
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w Lipsku kilka du¿ych zak³adów, tzw. kombinatów, rozpoczêto te¿ eksploatacjê wêgla brunatnego metod¹
odkrywkow¹ na po³udnie od miasta, nie powstrzyma³o to jednak stopniowego upadku gospodarczego.
Mimo ¿e w 790 fabrykach pracowa³o ³¹cznie oko³o 90 tys. robotników, sytuacja gospodarcza stawa³a siê
coraz trudniejsza, dramatycznie wzros³o te¿ zanieczyszczenie œrodowiska. W bardzo z³ym stanie by³a
infrastruktura techniczna: 41% wodoci¹gów liczy³o ponad 70 lat, z czego 33% by³o powa¿nie uszkodzone
(1989 r.). Spoœród 1400 km sieci gazowej oko³o 1000 km nadawa³o siê do natychmiastowej wymiany
(Jürgens 1996).
Mo¿na by³o siê spodziewaæ, ¿e zjednoczenie Niemiec, koñcz¹ce d³ugoletni¹ izolacjê, poprawi sytuacjê

miasta. Czêœæ autorów by³a jednak od pocz¹tku sceptycznie nastawiona co do szans rozwojowych Lipska
w nowej sytuacji (Berentsen 1994).W istocie, w nowych warunkach gospodarczo-ustrojowych rozwój miasta
wci¹¿ by³ bardzo odleg³y od œcie¿ki rozwoju zrównowa¿onego. Z zachodniej czêœci Niemiec nap³yn¹³ kapita³
spekulacyjny, inwestorzy liczyli na szybkie zyski na – w ich opinii – wschodz¹cym, perspektywicznym rynku.
Niestety, kapita³ ten zosta³ niew³aœciwie ulokowany. Po pierwsze, inwestowano przede wszystkim w budowê
mieszkañ na przedmieœciach. Nie tworzono jednak nowych miejsc pracy, podczas gdy ca³y czas upada³y
zak³ady przemys³owe. Wiele osób zdecydowa³o siê zatem na wyjazd do zamo¿niejszej czêœci Niemiec
w celach zarobkowych. Po drugie, zaniedbano renowacjê starej zabudowy, maj¹cej czêsto wysok¹ wartoœæ
architektoniczn¹, lecz fatalny stan techniczny. Efektem agresywnej polityki inwestycyjnej lat 90. by³a
gwa³towna suburbanizacja. W jej wyniku zajêto pod zabudowê 1422 ha, a na tereny komunikacyjne 432 ha,
pomimo i¿ liczba ludnoœci miasta w tym okresie (1992–2000) spad³a o oko³o 50 tys. (por. ryc. 1). Dane te
odnosz¹ siê tylko do miasta w granicach administracyjnych. Do pe³nego bilansu ekologicznego doliczyæ
trzeba by równie¿ rozwój zabudowy i komunikacji na przedmieœciach.
W Lipsku nast¹pi³a zatem rozbie¿noœæ pomiêdzy ujemnym kierunkiem rozwoju demograficznego

i ekonomicznego z jednej strony a ekspansywnym rozwojem przestrzennym z drugiej. Jej konsekwencje s¹
widoczne szczególnie w œródmieœciu, które zosta³o bardzo mocno rozgêszczone. Najwiêkszym wyzwaniem
sta³o siê przeprowadzenie kompleksowej odnowy miasta, przede wszystkim poprawy warunków ¿ycia.
Dziêki pomocy pañstwa do 2000 r. uda³o siê wyremontowaæ wiêkszoœæ (59%) mieszkañ w starych
kamienicach. Znaczn¹ czêœæ budynków nie kwalifikuj¹cych siê do remontu wyburzono.Wzrós³ area³ terenów
wolnych, co umo¿liwi³o zwiêkszenie powierzchni terenów zielonych w mieœcie z 526 ha (2000 r.) do 839 ha
(2004 r.), tj. o 60%. Budynki poprzemys³owe adaptuje siê na ekskluzywnemieszkania lub funkcje kulturalne.

193

Odnowa miast...

Tabela 2. Zmiany u¿ytkowania terenu, liczby ludnoœci i liczby pracuj¹cych w Lipsku w latach 1992–2004
Table 2. Changes of land use, population and employment of Leipzig in the years 1992–2004

1992 1996 2000 2004

Zmiana 2004
(1992=100)
Change 2004
(1992=100)

Powierzchnia terenów zabudowanych (ha)
Built-up area (ha)

6296 7165 7718 8244 131

Powierzchnia terenów komunikacyjnych (ha)
Transport area (ha)

2865 3004 3297 3476 121

Liczba ludnoœci (tys.)
Population (tsd.)

542,5 509,8 493,2 498,5 92

Liczba pracuj¹cych (tys.)
Employment (tsd.)

258,3 247,4 252,8 251,8 97

Źród³o: Bank danych GENESIS Statistisches Landesamt Sachsen.
Source: GENESIS data bank of Statistisches Landesamt Sachsen.



Odnowa miasta – przyk³ady przedsiêwziêæ

Lipsk ma siê staæ „miastem perforowanym” (niem. perforierte Stadt). Perforacja struktury miasta to
skoordynowane przystosowanie jego struktury do malej¹cej liczby mieszkañców (por. Lütke-Daldrup
2003). Z jednej strony, polega ona na zastêpowaniu opuszczonych budynków, niekiedy ca³ych kwarta³ów
zabudowy, terenami zielonymi. Dziêki temu wzrasta zarówno jakoœæ ¿ycia, jak i atrakcyjnoœæ inwestycyjna
starych dzielnic miast. Z drugiej strony, budynki nie wykorzystywane gospodarczo otrzymuj¹ now¹
funkcjê, np. fabryki adaptowane s¹ na mieszkania. Perforacja ma zapewniæ harmonijny rozwój miasta
i zapobiec sytuacji, w której ca³e dzielnice ulegaj¹ degradacji spo³ecznej, ekonomicznej i przyrodniczej.
Na proces odnowy miasta w przypadku Lipska sk³ada siê szereg przedsiêwziêæ ró¿nego szczebla. Ze

wzglêdu na bardzo szeroki ich katalog, omówione zostan¹ jedynie wybrane, szczególnie te, które
w najwiêkszym stopniu realizuj¹ cele zrównowa¿onego rozwoju. Zale¿nie od formy finansowania podzieliæ
je mo¿na na: 1) przedsiêwziêcia wspó³finansowane ze œrodków Wspólnot Europejskich, 2)
przedsiêwziêcia wspó³finansowane przez rz¹d Niemiec i kraj zwi¹zkowy Saksonii, 3) przedsiêwziêcia
finansowane ze œrodków w³asnych miasta, 4) przedsiêwziêcia prywatne.
Do pierwszej grupy przedsiêwziêæ zalicza siê Inicjatywa Wspólnotowa URBAN II. W jej ramach miasto

otrzyma³o w latach 2001–2008 15 mln euro, dalsze 5 mln stanowi³ wk³ad w³asny. Wsparcie by³o
skoncentrowane w zachodnich, poprzemys³owych dzielnicach, takich jak Plagwitz i Lindenau. Dziêki
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Ryc. 1. Rozwój demograficzny i przestrzenny Lipska w latach 1992–2004
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie banku danych GENESIS Statistisches Landesamt Sachsen.
Fig. 1. Demographic and spatial development of Leipzig in the years 1992–2004
Source: Own compilation based on GENESIS data bank of Statistisches Landesamt Sachsen.



œrodkom URBAN II mo¿liwa by³a m.in. transformacja terenów dworca towarowego przy Henriettenstraße.
Powsta³ tam park i miejsca zabaw dla dzieci. Nowe tereny zielone powstaj¹ tak¿e we wschodniej czêœci
miasta (Leipziger Osten). S¹ to dawne dzielnice robotników przemys³owych, o bardzo gêstej zabudowie,
w których praktycznie nie by³o terenów zielonych. Jeszcze w latach 70. pomiêdzy XIX-wieczn¹ dzielnic¹
Neustadt-Neuschönefeld a wielkop³ytowym osiedlem Volkmarsdorf powsta³ park Rabet. Zaj¹³ on miejsce
wyburzonego kwarta³u zabudowy czynszowej, która wobec braku remontów popad³a w ruinê. Pod koniec
lat 90., na terenie dawnego dworca Eilenburger Bahnhof w dzielnicy Reudnitz za³o¿ono park, któremu
nadano imiê urodzonej w Lipsku pisarki i poetki Lene Voigt. Dworzec ten, po³o¿ony w bezpoœrednim
s¹siedztwie tzw. Graphisches Viertel, czyli dawnej dzielnicy wydawniczej, stanowi³ g³ówny punkt
zaopatrzenia przemys³u drukarskiego i wysy³ki nak³adów. Obecnie, z wykorzystaniem œrodków programu
Soziale Stadt, park Rabet poszerzany jest w kierunku po³udniowo-wschodnim (Wurznerstraße).
Przedsiêwziêcia w ramach programu Soziale Stadt finansowane s¹ w jednej trzeciej przez rz¹d, kraj
zwi¹zkowy i gminê.
Poszerzenie parku Rabet sta³o siê mo¿liwe dziêki zastosowaniu instrumentu okreœlanego jako

Gestattungsvereinbarung, czyli urz¹dzeniu terenu za porozumieniem. Dzia³ki nie wykorzystywane
gospodarczo, bêd¹ce w³asnoœci¹ prywatn¹, stanowi¹ 80% wszystkich obszarów zdegradowanych
w Lipsku. Mog¹ byæ one za porozumieniem w³aœcicieli z w³adzami miasta zagospodarowane jako tereny
zieleni publicznej. Rozwi¹zanie takie stosowane jest w Lipsku od 1999 r. Porozumienie wi¹¿e siê
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Fot. 1. Park Lene Voigt na terenie dawnego dworca kolejowego Eilenburger Bahnhof
Źród³o: Archiwum w³asne autora.
Phot. 1. Lene Voigt Park on the area of former railway station Eilenburger Bahnhof
Source: Author’s own archive.



z okreœlonymi korzyœciami dla ka¿dej ze stron. Miasto zyskuje przede wszystkim nowe ogólnodostêpne
tereny zielone, które szczególnie w gêsto zabudowanych dzielnicach stanowi¹ potencja³ trudny do
przecenienia. Tereny te s¹ u¿ytkowane nieodp³atnie, co ma szczególnie du¿e znaczenie w obliczu
szczup³oœci komunalnych finansów. Samorz¹d oferuje natomiast zwolnienie z podatku od nieruchomoœci,
które stanowi g³ówn¹ zachêtê. W³aœciciel jest zobowi¹zany przekazaæ swój teren na cele ogólnodostêpnej
zieleni i rekreacji na okres minimum dziesiêciu lat, zachowuje jednak prawo w³asnoœci i prawo do
zabudowy swojej dzia³ki po zakoñczeniu umowy. Dodatkow¹ korzyœci¹ dla w³aœciciela jest
uporz¹dkowanie dzia³ki przez miasto, zyskuje on teren, który w przysz³oœci ni¿szym kosztem mo¿na
bêdzie zagospodarowaæ (wyburzanie pozosta³oœci budynków jest bardzo kosztowne). Koszty urz¹dzenia
i utrzymania terenów zieleni ponosi równie¿ bud¿et komunalny.
Zagospodarowanie obszarów zdegradowanych stwarza te¿ pole do dzia³ania organizacji

pozarz¹dowych. Fundacja „Mieszkañcy dla Lipska” (Stiftung „Bürger für Leipzig”) stworzy³a serwis
internetowy www.flaechen-in-leipzig.de, który stanowi platformê poœrednicz¹c¹ pomiêdzy w³aœcicielami
dzia³ek a potencjalnymi u¿ytkownikami. Twórcy strony uzasadniaj¹ swoj¹ inicjatywê stwierdzeniem, ¿e
Lipsk to miasto, w którym jest zbyt ma³o ludzi i zbyt wiele pustych terenów. Portal umo¿liwia wyszukiwanie
dzia³ek na cele mieszkaniowe, gospodarcze i rekreacyjne, jest finansowany ze œrodków miasta. Podobny
cel jak wy¿ej opisany portal spe³nia inicjatywa „Przestrzeñ dla marzeñ” (Freiräume für Bürgerträume).
W jej ramach corocznie od 2005 r. organizowana jest prezentacja mo¿liwoœci zagospodarowania wolnych
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Fot. 2. Zespó³ mieszkaniowy Elsterloft w dawnym zak³adzie tekstylnym Buntgarnwerke
Źród³o: Archiwum w³asne autora.
Phot. 2. Housing unit Elsterloft in the former textile factory Buntgarnwerke
Source: Author’s own archive.



terenów, tzw. Freiflächensalon. Podkreœliæ trzeba, ¿e nie chodzi tylko o zabudowê, lecz równie¿
wykorzystanie rekreacyjne, organizacjê imprez kulturalnych itp.
W dzielnicy przemys³owej Plagwitz popularnoœci¹ cieszy siê architektura postindustrialna. Adaptacja

dawnego zak³adu tekstylnego Buntgarnwerke na tzw. lofty wpisuje siê w modny ostatnio wœród klasy
œredniej trend do mieszkania w by³ych fabrykach. Elsterloft to bardzo atrakcyjnie po³o¿ony kompleks
przylegaj¹cy do kana³u, nosz¹cego imiê za³o¿yciela dzielnicy Plagwitz, prawnika i urbanisty Karla Heine.
Kana³ zosta³ w ostatnich latach oczyszczony i sta³ siê bardzo popularnym miejscem spêdzania wolnego
czasu i uprawiania sportów wodnych. Inny zak³ad przemys³owy w tej samej dzielnicy, przêdzalnia bawe³ny
(Baumwollspinnerei), jest dziœ znanym w œwiecie oœrodkiem artystycznym.

Wnioski

Rozwój miast w Niemczech, pomimo znacznych wysi³ków w³adz, pozostaje doœæ odleg³y od œcie¿ki
rozwoju zrównowa¿onego. Szczególnie niepokoj¹cym zjawiskiem jest zajmowanie wci¹¿ du¿ych terenów na
przedmieœciach pod zabudowê, pomimo i¿ spo³eczeñstwo niemieckie siê starzeje. Nasuwa siê wiêc pytanie,
kto poniesie w przysz³oœci koszty utrzymania rozbudowanej sieci transportowej i infrastrukturalnej.
Problemy rozwoju miast uwidaczniaj¹ siê szczególnie w nowych landach, czyli by³ej NRD. Landy te

otrzymuj¹ z bud¿etu federalnego znaczne œrodki finansowe, jednak nie wszystkie miasta potrafi¹ z tej
pomocy skorzystaæ. Pozytywnie wyró¿niaj¹cym siê przyk³adem jest Lipsk. Nadmierna suburbanizacja,
kryzys przemys³u i migracja zarobkowa doprowadzi³y w Lipsku do os³abienia œródmieœcia. Wiele
budynków przemys³owych i mieszkalnych opustosza³o, czêœæ popad³a w ruinê i zosta³a wyburzona.
Rozleg³a powierzchnia terenów niezagospodarowanych jest dziœ powa¿nym problemem, lecz
równoczeœnie szans¹ miasta. Otworzy³y siê mo¿liwoœci zagospodarowania wolnych dzia³ek, m.in. na cele
zieleni ogólnodostêpnej, która dotychczas w starych dzielnicach by³a dobrem deficytowym. Dziêki nowym
terenom zieleni poprawia siê nie tylko jakoœæ œrodowiska przyrodniczego, lecz tak¿e jakoœæ ¿ycia
mieszkañców. Wzrost atrakcyjnoœci œródmieœcia jest z kolei czynnikiem ograniczaj¹cym suburbanizacjê.
Dawne budynki przemys³owe s¹ przebudowywane na lofty lub centra kultury i sztuki, takie jak s³ynna
Baumwollspinnerei. Dziêki wszystkim tym dzia³aniom, miasto zmierza do równowagi w wymiarze
ekonomicznym, ekologicznym i spo³ecznym.
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