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*Rewitalizacja przestrzeni 

poprzemysłowej  

Górnego Śląska 



*

Szereg planowanych działań  

 

CEL: ożywienie zdegradowanego fragmentu miasta 

 

Generuje przemiany obszaru w zakresie:  

*przestrzennym,  

*funkcjonalnym,  

*urbanistycznym,  

*infrastrukturalnym,  

*społecznym, 

*środowiskowym.  

 



*
Zaniedbane śródmieścia, centra miast pozbawione funkcji;   
Stare osiedla/dzielnice mieszkaniowe, „slumsy”; 
Obszary powojskowe, pokolejowe, poprzemysłowe, itp.; 
Nieużytki  



*

*Tereny zakładów przemysłowych wraz z infrastrukturą 

 

*Pojedyncze budynki – elementy infrastruktury zakładu 

przemysłowego 

 

*Zabudowa towarzysząca przemysłu 

 

*Nieużytki poprzemysłowe 



*

 

 

*Pojedyncze budynki – elementy infrastruktury zakładu 

przemysłowego 

 



*
*Tereny zakładów przemysłowych wraz z 
infrastrukturą 

 

*Pojedyncze budynki – elementy infrastruktury 
zakładu przemysłowego 

 

*Zabudowa towarzysząca przemysłu 

 

*Nieużytki poprzemysłowe 



*

*Tereny zakładów przemysłowych wraz z infrastrukturą 

 

*Pojedyncze budynki – elementy infrastruktury zakładu 

przemysłowego 

 

*Zabudowa towarzysząca przemysłu 

 

*Nieużytki poprzemysłowe 



GOP – Górnośląski 
Okręg Przemysłowy; 
GZW – Górnośląskie 
Zagłębie Węglowe 

ROW – Rybnicki 
Okręg Węglowy 

Zagłębie Ostrawsko-
Karwińskie 



*

*Okręgi 
przemysłowe 
Górnego Śląska 

 

*Tradycyjne gałęzie 

przemysłu:  

*Górnictwo 

*Hutnictwo  

*Intensywny rozwój od rewolucji przemysłowej – koniec 

XVIII w. i wiek XIX.  

*Motorem rozwoju – wynalazki rewolucji i kolej.  

*Obecnie wymaga restrukturyzacji.  

*Maleje znaczenie funkcji przemysłowych -> przestrzeń 

zdegradowana -> potrzeba rewitalizacji. 



*Rewitalizacja terenów 

pokopalnianych 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADY 



*



*

FUNKCJA 

PRZEMYSŁOWA => 

FUNKCJA 

KULTURALNO-

USŁUGOWA 



*



FUNKCJA PRZEMYSŁOWA  

=> FUNKCJA USŁOGOWA, HANDLOWA, 

ROZRYWKOWA  

=> FUNKCJA MIESZKANIOWA 

*

*



*Kopalnia Guido 

*Kopalnia Królowa Luiza 



*Skansen Górniczy  

„Guido” w Zabrzu 

FUNKCJA PRZEMYSŁOWA  

=> FUNKCJA KULTURALNA, TURYSTYCZNA 



*

FUNKCJA PRZEMYSŁOWA  

=> FUNKCJA KULTURALNA, TURYSTYCZNA 



*

FUNKCJA PRZEMYSŁOWA  

FUNKCJA KULTURALNA  

F.TURYSTYCZNA 

F. EDUKACYJNA 



*

FUNKCJA PRZEMYSŁOWA => FUNKCJA TURYSTYCZNA 



*

FUNKCJA PRZEMYSŁOWA => FUNKCJA USŁUGOWA  



*Rewitalizacja terenów 

pohutniczych 

PRZYKŁADY 



*

*



*

FUNKCJA PRZEMYSŁOWA =>  

FUNKCJA HANDLOWO-

USŁUGOWA  



*

FUNKCJA PRZEMYSŁOWA => częściowo 

zachowana (inne gałęzie produkcji), 

częściowo zastąpiona => FUNKCJA 

USŁUGOWA  



* FUNKCJA PRZEMYSŁOWA.  

Po pożarze nadal nieużytek,  

Brak rewitalizacji. 



*Rewitalizacja 

poprzemysłowych 

budynków 

PRZYKŁADY 



*Focus Park w Rybniku 

Browar  => FUNKCJA HANDLOWO-USŁUGOWA  



*

Browar => FUNKCJA USŁUGOWA  



*
FUNKCJA PRZEMYSŁOWA => FUNKCJA KULTURALNO-USŁUGOWA  

I TURYSTYCZNA 



*Dwie wieże 

Świętochłowice 
FUNKCJA PRZEMYSŁOWA => FUNKCJA USŁUGOWA, TURYSTYCZNA  



Szyb górniczy => 

FUNKCJA USŁUGOWA: 

restauracja, pub, 

muzeum, ‚escape room’ 



*

Szyb górniczy => FUNKCJA KULTURALNA – Izba Pamięci, 

restauracja – FUNKCJA USŁUGOWA 



*

FUNKCJA PRZEMYSŁOWA  

=> FUNKCJA USŁUGOWA  



*Rewitalizacja infrastruktury 

towarzyszącej 

PRZYKŁADY 



*

FUNKCJA MIESZKANIOWA – ZACHOWANA (ALE INNI 

LOKATORZY), NOWE FUNKCJA – TURYSTYCZNA 



*

FUNKCJA MIESZKANIOWA  

– ZACHOWANA  

FUNKCJA HANDLOWA  

- PRZYWRÓCONA 



*

FUNKCJA MIESZKANIOWA – ZACHOWANA  

NOWE FUNKCJE – TURYSTYCZNA. USŁOGOWA 



*Rewitalizacja hałd i zbiorników 

po eskploatacyjnych 

PRZYKŁADY 



*Park Śląski 

powierzchnia 600 ha 

powstał w 1951r na 

miejscu nieużytków 

poprzemysłowych  

 
FUNKCJA PRZEMYSŁOWA => 

FUNKCJA REKREACYJNA 



*Dolomity w Bytomiu 
FUNKCJA PRZEMYSŁOWA => FUNKCJA REKREACYJNO – SPORTOWA 

 

Stok narciarski w miejscu kamieniołomu 



*

Zespół 
Przyrodniczo – 
Krajobrazowy 
„Żabie Doły” 

FUNKCJA PRZEMYSŁOWA => FUNKCJA REKREACYJNA 

+ ochrona przyrody 



FUNKCJA PRZEMYSŁOWA  

FUNKCJA REKREACYJNA 

+ ochrona przyrody 



*
*Rewitalizacja przestrzeni poprzemysłowych zwykle 
prowadzi do zmiany funkcji z przemysłowej na 
szeroko pojęte usługi (kulturalne, rekreacyjne, 
handlowe, mieszkaniowe, rozrywkowe, sportowe, 
edukacyjne itp.). 

*Zmianie ulega też często (choć nie zawsze) sposób 
zagospodarowania przestrzeni. Specjalistyczna, 
trudna do adaptacji zabudowa jest najczęściej 
wyburzana, ale zachowuje się obiekty zabytkowe – 
często zyskują nowe zastosowanie. 

*Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych daje im 
„drugie życie”. 



*

REWITALIZACJA jest formą ochrony 

poprzemysłowego dziedzictwa 

kultury – pozwala zachować je dla 

potomnych i ocalić od zapomnienia 



*Dodatkowo: 

 

REWITALIZACJA w kierunku turystyki 

jest formą promocji dziedzictwa 

poprzemysłowego 

 


