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Rewaloryzacja w polityce przestrzennej małych
miast województwa warmińsko-mazurskiego
Revalorization in the spatial policy of small
towns in the Warmian-Mazurian Voivodship
Abstrakt

Abstract

Według danych GUS (2018) małe miasta stanowią najliczniejszą grupę spośród wszystkich ośrodków miejskich w Polsce (76,2 proc.,
tj. 700 z ogółu 919 miast). Dominują jednostki, w których liczba ludności
nie przekracza 5 tysięcy (47,7 proc., tj. 334 z ogółu 700 małych miast).
Znaczna ich część wykazuje poważne problemy w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego i cechuje się dużym udziałem obszarów zdegradowanych. Istotną szansę aktywacji małych miast stanowi proces rewaloryzacji. Celem artykułu jest przedstawienie polityki przestrzennej przez
pryzmat zagadnienia rewaloryzacji rzeczonych jednostek osadniczych na
przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Działania rewaloryzacyjne mają zahamować proces postępującej degradacji zabytkowych
założeń przestrzennych oraz terenów w ich otoczeniu, co w efekcie ma
przyczynić się do poprawy ładu przestrzennego.

According to the data of the Central Statistical Office (GUS, 2018),
small towns constitute the largest group among all urban centres in
Poland (76.2%, i.e. 700 out of 919 towns and cities). The dominating
units are those in which the population does not exceed 5,000 (47.7%,
i.e. 334 out of 700 small towns). A significant part of them shows serious problems in the aspect of social and economic development and is
characterized by a high share of degraded areas. An important opportunity to activate small towns is the revalorization process. The aim of
the article is to present spatial policy through the prism of the issue of
revalorization of the abovementioned settlement units on the example
of the Warmian-Mazurian Voivodship. The revalorization activities are
to halt the process of progressive degradation of historical complexes
and areas in their surroundings, which in turn is to contribute to the
improvement of spatial order.
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