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N iniejszy artyku³, dotycz¹cy 
tematyki rewitalizacji centrum 
Leszna, nale¿y traktowaæ 

w sposób problemowy, nie zaœ bez-
poœrednio zadaniowy. Opracowanie 
przedstawia z jednej strony walory 
koncepcyjne, z drugiej zaœ stawia wiele 
wa¿nych pytañ, na które obecnie nie 
sposób jeszcze odpowiedzieæ jedno-
znacznie. Tym samym sygnalizuje 
z³o¿onoœæ problemów, w rozumieniu 
zale¿noœci zawartych przede wszystkim 
pomiêdzy sfer¹ handlu detalicznego 
a procesami rewitalizacji obszaru œród-
miejskiego analizowanego miasta. 
Celem pracy jest wskazanie mo¿liwych 
kierunków budowy i modelowania 
dzia³añ. Rekomendowane s¹ tak¿e 
kierunki dzia³añ, które nawi¹zuj¹ do 
stanu wiedzy i odczuæ spo³ecznych 
lesznian na temat rewitalizacji miasta. 

Publikacja wpisuje siê w aktualnie 
prowadzon¹ dyskusjê nad znaczeniem 
handlu detalicznego w Lesznie. St¹d 
nieprzypadkowo po³o¿ono nacisk na 
ekspozycjê tego w³aœnie w¹tku jako 
wa¿nego problemu, z którym musi sobie 
poradziæ miasto. Opracowanie mo¿na 
traktowaæ jako ekspercki g³os w sze-
rokiej dyskusji nad rewitalizacj¹ Leszna, 
wywo³anej przecie¿ œwiadomie w mieœ-
cie przed 2010 rokiem. Jego pozy-

tywnym efektem jest wyczerpuj¹ce 
opracowanie Lokalny Program Rewi-
talizacji Leszna na lata 2010-2015 
[2010]. Niniejsza publikacja ma za 
zadanie wywo³ywaæ te pytania, które 
musz¹ byæ postawione w dyskursywnym 
i uspo³ecznionym procesie rewitalizacji 
Leszna. Taki postulat autorzy przyjêli za 
podstawowy paradygmat i istotê celo-
woœci swego dzia³ania. Tego rodzaju 
podejœcie sytuuje ca³oœæ rozwa¿añ jako 
kontekstowe studium przypadku o cha-
rakterze prospektywnym i postula-
tywnym, bêd¹cym typowym repre-
zentantem wspó³czesnych problemów 
rozwoju miast œredniej wielkoœci.

Za³o¿enia Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 
Leszna

Z a³o¿enia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Leszna na lata 
2010-2015 (LPR) nawi¹zuj¹ do 

rozmaitych strategicznych dokumentów 
dotycz¹cych rozwoju przestrzennego 
i spo³eczno–gospodarczego – na po-
ziomie kraju, regionu i gminy. Warto tu 
wskazaæ m.in. Strategiê Rozwoju Kraju 
na lata 2007-2015, Strategiê Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 
2020r. (SRWW), Wielkopolski Regio-
nalny Program Operacyjny na lata 2007-
2013 (WRPO) czy Strategiê Rozwoju 
Miasta Leszna (SRML).
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Opracowanie zawiera rozwa¿ania nt. problemów rewitalizacji w mieœcie œredniej 
wielkoœci – jakim jest Leszno. Przedstawiono w nim za³o¿enia koncepcyjne 
Lokalnego Programu Rewitalizacji, wskazuj¹c jednoczeœnie na powi¹zania 
z innymi dokumentami strategicznymi ró¿nych szczebli. W artykule podkreœlona 
zosta³a z³o¿onoœæ problematyki rewitalizacji, akcentuj¹c szczególnie jej zale-
¿noœæ ze sfer¹ handlu. Rekomendowane s¹ tak¿e kierunki dzia³añ, nawi¹zuj¹ce 
do stanu wiedzy i odczuæ spo³ecznych lesznian nt. rewitalizacji miasta. Publikacjê 
mo¿na traktowaæ jako g³os ekspercki w tocz¹cej siê od kilku lat dyskusji nad 
rewitalizacj¹ Leszna.

Leszno – ul.S³owiañska
�ród³o: http://pl.wikipedia.org 
Autor: Macdriver (Bartek Wawraszko)



Jak wynika z zapisów Strategii 
Rozwoju Województwa Wielko-
polskiego, za pomoc¹ dzia³añ rewita-
lizacyjnych samorz¹dy lokalne, szcze-
gólnie miejskie, bêd¹ realizowaæ cele 
ogólnorozwojowe. Podejmowane dzia-
³ania powinny byæ zorientowane na 
zwiêkszenie spójnoœci obszarowej 
wewn¹trz miast g³ównie poprzez elimi-
nowanie problemów spo³ecznych, 
gospodarczych i przestrzennych wska-
zanych dzielnic.

Cele zdefiniowane w LPR Leszna 
wpisuj¹ siê w jeden z priorytetów 
WRPO, tj.: rewitalizacja obszarów 
problemowych, którego g³ównym celem 
jest restrukturyzacja obszarów proble-
mowych na rzecz wzrostu i zatrudnienia. 
Mo¿na je osi¹gn¹æ w drodze rewitalizacji 
terenów miejskich oraz rewitalizacji 
terenów powojskowych i poprze-
mys³owych.

Z kolei nawi¹zuj¹c do SRML w LPR 
dokonano delimitacji obszarów znaj-
duj¹cych siê w kryzysie – mowa tu 
o zlokalizowanym w  centrum Starym 
Mieœcie wraz z czêœci¹ przylegaj¹cych 
starszych osiedli bloków wielorodzin-
nych. Obszar ten cierpi w zwi¹zku 
z wieloma analizowanymi czynnikami 
degradacji przestrzeni spo³eczno– 
gospodarczej, jednoczeœnie bêd¹c 
obiektywnie fragmentem miasta 
o bardzo du¿ym potencjale rozwo-
jowym, niezwykle istotnym dla kondycji 
ca³ego Leszna. Dlatego te¿ realizacja 
zapisów SRML proponowana w LPR 
wprost lub poœrednio odnios³a siê do 
centrum, które odgrywa podstawow¹ 
rolê w funkcjonowaniu oœrodka miej-
skiego.

Jednym z trzech strategicznych 
celów rozwoju Leszna, zawartych 
w SRML, jest budowanie ponadlokalnej 
pozycji miasta jako centrum œwiadczenia 
us³ug dla otaczaj¹cego subregionu. Za 
pomoc¹ LPR maj¹ byæ realizowane 
priorytety dotycz¹ce:
! rozwoju funkcji handlowo–us³u-

gowych ca³ego miasta i zloka-
lizowanych na terenie obszaru wska-
zanego do rewitalizacji;

! rozwoju funkcji sportu i rekreacji 
(w tym turystyki, spêdzania wolnego 
czasu interakcji spo³ecznej) ca³ego 
miasta i zlokalizowanych na terenie 
obszaru wskazanego do rewitalizacji;

! rozwoju us³ug kultury dla ca³ego 
miasta oraz regionu i zlokalizowanych 
na terenie obszaru wskazanego do 
rewitalizacji;

! rozwoju us³ug edukacji dla ca³ego 
miasta oraz regionu i zlokalizowanych 
na terenie obszaru wskazanego do 
rewitalizacji.

Wœród dziedzictwa poprzemys³o-
wego wymagaj¹cego rewitalizacji, 
w centralnej czêœci miasta dostrzega siê 
w leszczyñskim LPR m.in. dwa rozleg³e 
obiekty: 
! „M³yny” przy ul. Przemys³owej 

(planowana funkcja wed³ug LPR – 
Obiekt wielkopowierzchniowy, miesz-
kania);

! obiekt „Goplany” przy ul. Królowej 
Jadwigi (planowana funkcja wed³ug 
LPR – Obiekt wielkopowierzchniowy, 
centrum kulturalno-rozrywkowe).

Analiza sytuacji Leszna podjêta dla 
celów stworzenia LPR doprowadzi³a do 
nastêpuj¹cych spostrze¿eñ:
1. Jednym z najpowa¿niejszych wyz-

wañ dla Leszna w aspekcie rewi-
talizacji obszaru Starego Miasta s¹ 
przekszta³cenia funkcjonalne tere-
nów i obiektów, które w wyniku 
procesów restrukturyzacyjnych 
prze sta³y spe³niaæ pierwotne 
funkcje. Nale¿¹ do nich przede 
wszystkim obiekty poprzemys³owe, 
takie jak: „M³yny”, zak³ady „Go-
plany”, fabryka octu. Na terenie 
Starego Miasta znajduje siê równie¿ 
stosunkowo du¿o, jak na teren 
nale¿¹cy najczêœciej do obszarów 
o ugruntowanej funkcjonalnoœci, 
rejonów zupe³nie niezagospoda-
rowanych lub dzia³ek o zabudowie 
magazynowej, które powinny ulec 
w najbli¿szym czasie przekszta³-
ceniom z dostosowaniem do 
potrzeb Starego Miasta, jako 
obszaru o funkcjach centrotwór-
czych.

2. W Lesznie brakuje obiektów z za-
kresu us³ug kultury: kina, teatru 
oraz galerii artystycznych. Z uwagi 
na usytuowanie w obszarze lub 
w jego bezpoœrednim otoczeniu 

wiêkszoœci szkó³ wy¿szych, nale¿y 
podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do 
zaspokojenia tych potrzeb. W ponad 
60 tys. mieœcie brakuje równie¿ 
centrum handlowego lub galerii 
handlowej (stan w 2010r.). Usytu-
owanie tego typu obiektów wy³¹cz-
nie poza centrum miasta mo¿e 
doprowadziæ do marginalizacji 
gospodarczej i spo³ecznej Starego 
Miasta. W zwi¹zku z tym nale¿y 
za³o¿yæ lokalizacjê tego typu 
obiektów na terenie Starego Miasta.

3. Jako g³ówny problem zidentyfi-
kowana jest w LPR [2010, s.142] 
postêpuj¹ca w Lesznie „degradacja 
przestrzenna po³¹czona z nasile-
niem problemów spo³ecznych, 
a w efekcie niedostatecznie roz-
winiêta funkcjonalnoœæ obszaru 
Starego Miasta w kontekœcie jego 
roli centrum oœrodka subregio-
nalnego oraz w kontekœcie roli 
lokalnej obs³ugi mieszkañców 
i przedsiêbiorców w tym wskazano 
m.in.: niewystarczaj¹co rozwiniêta 
i Ÿle sprofilowana w kontekœcie roli 
centrum sfera handlu i us³ug 
centrotwórczych”.

W sferze gospodarczej za³o¿ono 
w LPR Leszna nastêpuj¹ce cele poœrednie 
procesów rewitalizacji [LPR 2010, s.142]:
! podniesienie konkurencyjnoœci obszaru 

jako miejsca prowadzenia dzia³alnoœci 
gospodarczej i korzystania z us³ug oraz 
lokalnego handlu i gastronomii zgodnie 
z kierunkami rozwoju gospodarczego 
Starego Miasta,

! uaktywnienie procesów optymalizacji 
struktury gospodarczej z osi¹gniêciem 
wzrostu udzia³u us³ug turystycznych, 
gastronomii, handlu, w tym wielko-
powierzchniowego oraz us³ug wy¿-
szego rzêdu.
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Miejsce lokalizacji nowoczesnej galerii handlowej Goplana. Dawniej w tym miejscu znajdowa³a siê fabryka czekolady. 
�ród³o: opracowanie w³asne



Nowe obiekty wielkopo-
wierzchniowe w Lesznie – 
zagro¿enia i korzyœci

D o przedstawionego wy¿ej 
obrazu uwarunkowañ strate-
gicznych i operacyjnych, 

wynikaj¹cych z treœci leszczyñskiego 
LPR, dla ukazania specyfiki sytuacji 
centrum miasta, trzeba uwzglêdniæ 
zmiany dokonane w latach 2010-2012, 
zw³aszcza w obszarze handlu. Rozwa-
¿enia wymagaj¹ w¹tki zwi¹zane z go-
dzeniem interesów zaanga¿owanych 
w procesy przemian przestrzennych 
stron, szczególnie w kontekœcie za-
sadnoœci dalszego wchodzenia wielko-
powierzchniowych obiektów han-
dlowych (galerii) na lokalny rynek. 
Przypomina to klasyczny problem 
z zakresu analizy wielokryterialnej. 
Decyzje spo³eczne – o charakterze 
zbiorowym nie pozwalaj¹ na jedno-
czesne usatysfakcjonowanie wszystkich 
obywateli i grup spo³ecznych. W takich 
warunkach nale¿y poszukiwaæ roz-
wi¹zañ spo³ecznie u¿ytecznych, saty-
sfakcjonuj¹cych mo¿liwie liczne grono 
beneficjentów okreœlonych decyzji. 

Wczeœniejsze badania [patrz: Bud-
ner, Palicki 2012] wykaza³y, ¿e Leszno 
niedomaga³o w sferze rozwoju handlu, 
istnia³a te¿ realna groŸba powolnej utraty 
dystansu do miast konkurencyjnych, 
o podobnym formacie, potencjale 
ludzkim i prê¿noœci ekonomicznej. 
Wyk³adnikiem pewnego os³abienia 
kondycji lokalnego handlu jest bez 
w¹tpienia malej¹ca istotnoœæ Leszna na 
handlowej mapie subregionu. To nie-
bezpieczne zjawisko wydaje siê obecnie 
raczej za¿egnane po tym jak na prze-
strzeni dwóch lat miasto wzbogaci³o siê 
o dwa nowoczesne obiekty handlowe. 

Obserwowany wczeœniej stosun-
kowo wysoki poziom odczucia dys-
komfortu mieszkañców, którzy przy 
ocenie jakoœci czy ekskluzywnoœci bazy 
handlowej otwarcie wyra¿ali swoje 
roz¿alenie, uleg³ wyraŸnej poprawie 
(co nie oznacza pe³nego zadowolenia). 
Zapewne jest to reakcja obiektywna, 
poniewa¿ nast¹pi³ wyraŸny spadek 
liczby mieszkañców Leszna i okolic 
deklaruj¹cych potrzebê wyjazdu na 
zakupy do centrów handlowych do 
wiêkszych miast. Respondenci wskazuj¹ 
te¿ na wzrost przydatnoœci istniej¹cej 
bazy handlowej Leszna.

Mieszkañcy Leszna wykazuj¹ zainte-
resowanie ró¿nymi formami handlu, 
choæ najbardziej preferuj¹ handel 
nowoczesny – szczególnie galerie 

handlowe. Obraz sytuacji zatem wydaje 
siê byæ klarowny – lesznianie oczekuj¹ 
jeszcze uzupe³nienia istniej¹cej oferty 
handlowej miasta o co najmniej jeden 
obiekt handlowy tj. Galeriê „Goplana”. 
Pozostaje zatem do rozstrzygniêcia 
kwestia drugiego obiektu – „M³yny”, 
którego przysz³¹ funkcjê jest nie³atwo 
okreœliæ jednoznacznie.

Trudno jednak abstrahowaæ od ró¿-
norodnych skutków dalszego rozwoju 
handlu wielko powierz chniowego 
w Lesznie. Wœród niew¹tpliwych 
zagro¿eñ nale¿a³oby wymieniæ:
! os³abienie tradycyjnych form prowa-

dzenia handlu (ma³e sklepy, targo-
wiska);

! utratê pewnej liczby miejsc pracy 
w tradycyjnym handlu; upad³oœæ 
drobnych kupców;

! mo¿liwe dodatkowe obci¹¿enie 
komunikacyjne w s¹siedztwie centrów 
handlowych;

! konkurencjê cenow¹ ze strony du¿ych 
obiektów i sieci handlowych;

! nadmierne nasycenie obiektami WOH 
i powierzchni¹ handlow¹ – co mo¿e 
spowodowaæ utratê rentownoœci 
przedsiêbiorstw handlowych, zamy-
kanie obiektów, zwolnienia lub wzrost 
cen.

Trzeba jednak wskazaæ na pozytywne 
aspekty takich zmian w sferze handlu:
! podwy¿szenie atrakcyjnoœci spo-

³eczno–gospodarczej Leszna, zw³asz-
cza jako centrum subregionu;

! wzmocnienie procesów odnowy 
i rewitalizacji w obszarze centrum oraz 
na terenach poprzemys³owych i poko-
lejowych;

! rozwój funkcji miastotwórczych 
Leszna;

! uatrakcyjnienie przestrzeni pub-
licznej, unowoczeœnienie stylu ¿ycia 
lesznian;

! prawdopodobnie zwiêkszenie war-
toœci rynkowej nieruchomoœci w cen-
trum miasta oraz w obszarach s¹siaduj-

¹cych z centrami handlowymi (efekt 
wspó³zale¿noœci na rynku nierucho-
moœci);

! podwy¿szenie jakoœci i elitarnoœci 
oferty handlowej – tym samym 
podwy¿szenie jakoœci ¿ycia miesz-
kañców;

! obni¿enie sk³onnoœci mieszkañców do 
zakupów poza Lesznem (kapita³ 
pozostaje w mieœcie);

! wzrost danin publicznych na rzecz 
Leszna (m.in. podatku od nieru-
chomoœci);

! stworzenie nowych miejsc pracy.

 rozwa¿aniach na temat 
rewitalizacji centrum Leszna 
nale¿y wyjœæ od modelu o¿y-

wienia, poprawy kondycji spo³eczno– 
gospodarczej i przestrzennej jako 
pomys³u na wzmocnienie konku-
rencyjnoœci i atrakcyjnoœci ca³ego 
miasta. To o¿ywienie i poprawê kondycji 
poprzez m.in. wzmocnienie i unowo-
czeœnienie funkcji handlowej niejako 
zaprogramowano ju¿ wczeœniej w lesz-
czyñskim LPR. Istotnie, nowoczesne 
formy handlu, obecnie rozpowszech-
nione w miastach du¿ych i œrednich, 
w obszarze centrum Leszna jak dot¹d nie 
funkcjonuj¹. Wydaje siê zatem, ¿e 
modernizacja tej¿e funkcji, jej uno-
woczeœnienie nada³oby centrum Leszna 
wy¿sz¹ rangê, jako miastu o wzmoc-
nionych funkcjach centrotwórczych. 
Trudno jest jednak na obecnym etapie 
badañ jednoznacznie stwierdziæ, jakie 
(jak donios³e i jak rozleg³e spo³ecznie 
czy rynkowo) by³yby efekty zlokalizo-
wania w jednym lub dwóch obszarach 
poprzemys³owych centrów handlowych 
trzeciej generacji. 

Sfera handlu detalicz-
nego a procesy rewita-
lizacji centrum Leszna

W
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Planowana w Lesznie Galeria Goplana
�ród³o: http://www.urbanity.pl/budynek4264/galeria-goplana [18.06.2012]



Wobec tego, chc¹c uzyskaæ pog³ê-
biony stan wiedzy o kierunkach i sile 
oddzia³ywania zaprogramowanego 
w LPR zjawiska rozwoju handlu w 
centrum Leszna, nale¿y zbudowaæ lub 
zastosowaæ przekonuj¹c¹ metodykê 
badawcz¹. W pierwszym rzêdzie trzeba 
zadaæ pytania dotycz¹ce warunków 
brzegowych oraz mo¿liwych zakresów 
dzia³ania. 

Pomiêdzy rozwojem handlu deta-
licznego w obszarze centrum Leszna 
a jego rewitalizacj¹ istniej¹ interakcje, 
rozumiane jako sprzê¿enia zwrotne. 
Bardziej trafne programowanie dzia³añ 
wymaga g³êbszego przemyœlenia kilku 
wêz³owych kwestii:

1. Czy rozwój, modernizacja i zmia-
ny w sferze handlu detalicznego 
w centrum Leszna mog¹ wywo³aæ 
lub warunkowaæ rewitalizacjê 
miasta lub jego centralnej czêœci? 
Jest to pytanie o charakterze „czy 
jest to mo¿liwe?”. Z przekonaniem 
granicz¹cym niemal z pewnoœci¹ 
mo¿na odpowiedzieæ na nie twier-
dz¹co.

2. Czy projektowane procesy rewi-
talizacji obszarów w Lesznie 
wywo³aj¹ w konsekwencji roz-
wój, modernizacjê sfery handlu 
detalicznego?
Tu odpowiedŸ jest znów twier-
dz¹ca, poniewa¿ sfera handlu i jego 
rozwój s¹ mocno eksponowane 
w za³o¿eniach LPR w Lesznie.

3. Czy handel detaliczny mo¿e 
stanowiæ samodzieln¹ oœ roz-
wojow¹ procesów rewitalizacji 
Leszna?
To pytanie o mo¿liwoœci wyindu-
kowania zmian w ramach rewi-
talizacji zdeterminowanych ca³ko-
wicie przez modernizacjê sfery 
handlu. Innymi s³owy, pytanie: czy 
handel jest w stanie staæ siê 
samodzielnym noœnikiem przemian 
rewitalizacyjnych w centrum Lesz-
na? Tak postawiona kwestia 
stanowi wariant brzegowy – to 
wersja ma³o realna, gdy¿ miêdzy-
narodowe doœwiadczenia i próby 
budowy modelu rewitalizacji 
w pe³ni komercyjnej nie zda³y 
egzaminu w kontekœcie oczekiwañ 
spo³ecznych. Z pewnoœci¹ b³êdy, 
jakie poczyniono by na polu dzia³añ 
spo³ecznych, zdyskwalifikowa³yby 
tak¹ wersjê postêpowania. Tego 
rodzaju koncepcjê nale¿y zatem 
jednoznacznie wyeliminowaæ. 

4. Jakie cele z zakresu rewitalizacji 
obszaru centrum Leszna mo¿na 
osi¹gn¹æ dziêki zmianom w sferze 
handlu detalicznego?
Zapewne cele gospodarcze le¿¹ 
w bezpoœrednim zainteresowaniu 
rewitalizacji centrum Leszna drog¹ 
zmian w sferze handlu deta-
licznego. Oczywiœcie czynniki 
to¿samoœciowe, kulturowe, prze-
strzenne i spo³eczne nie bêd¹ 
odizolowane od skutków dzia³añ, 
w przypadku dzia³añ rewita-
lizacyjnych z handlem jako noœni-
kiem przemian. Do bezpoœrednich 
celów mo¿na by zaliczyæ: zrewi-
talizowanie przestrzeni poprze-
mys³owej w centrum miasta, 
wykreowanie ciekawej przestrzeni 
publicznej i quasi–publicznej, 
stworzenie nowych miejsc pracy, 
poprawa jakoœci i elitarnoœci oferty 
handlowej Leszna, wzmocnienie 
pozycji konkurencyjnej miasta oraz 
sfery oddzia³ywania przestrzen-
nego handlu, wzrost zadowolenia 
(dobrostanu, odczuwania jakoœci 
¿ycia) mieszkañców, poprawa 
wizerunku miasta, zwiêkszenie 
atrakcyjnoœci centrum miasta 
(wzmacnianie funkcji centro-
twórczych), stworzenie nowej 
gamy us³ug (wy¿szego rzêdu, 
rekreacja, kultura, finansowe). 

5. Co w najistotniejszy sposób mo¿e 
siê zmieniæ w centrum Leszna 
dziêki modyfikacjom w sferze 
handlu detalicznego?
OdpowiedŸ na to pytanie jest 
swoistym wskaŸnikiem wra¿-
liwoœci opartym na badaniu 
krytycznych wartoœci czynników 
pozytywnie i negatywnie oddzia-
³uj¹cych na otoczenie podczas 
programowania zmian w handlu 
detalicznym w centrum. Do 
newralgicznych obszarów bêd¹ 
nale¿eæ – rynek pracy, sektor 
tradycyjnego handlu kupieckiego, 
ruch pieszy i ko³owy w centrum 
miasta. Dwie pierwsze kwestie 

1zbadano ju¿ w 2010r. , natomiast co 
do pozosta³ych, wydaje siê, i¿ drog¹ 
racjonalnego dostosowania roz-
wi¹zañ logistyki miejskiej (przy 
udziale specjalistów lokalnych 
i zewnêtrznych) uda siê w szcze-
gó³ach rozwik³aæ problemy 
w odrêbnych opracowaniach z za-
kresu gospodarowania przestrzeni¹.

6. Czy racjonalne jest mówienie 
o roz³¹cznym traktowaniu roz-
woju handlu detalicznego w cen-
trum Leszna w kontekœcie jego 
rewitalizacji?
Godne polecenia wydaje siê jednak 
ka¿dorazowo rozumienie inter-
akcyjne zagadnieñ rewitalizacji, 
uwzglêdniaj¹ce nie tylko proste 
z³o¿enie czynników czy sfer, ale 
wrêcz identyfikuj¹ce efekty ze-
wnêtrzne (pozytywne i negatywne) 
oraz zjawiska synergii. Z pewnoœci¹ 
rozwój handlu detalicznego nale¿y 
postrzegaæ w powi¹zaniu ze sfer¹ 
us³ug, zarówno czysto komer-
cyjnych, jak i publicznych (w tym 
w zakresie korzystania z przestrzeni 
publicznych).

7. Czy funkcja handlowa w centrum 
Leszna jest wa¿na i wymaga 
skorygowania?
Na obydwa pytania mo¿na ocze-
kiwaæ odpowiedzi twierdz¹cych. 
Wynika to nie tylko jednoznacznie 
z odczuæ spo³ecznych [patrz: Bud-
ner, Palicki 2012], ale ze zobiek-
tywizowanej oceny sytuacji w han-
dlu detalicznym w Lesznie. Leszno 
odczuwa nadal efekty swoistego 
zapóŸnienia w zakresie rozwoju 
nowoczesnych form handlu, co 
w po³¹czeniu z brakiem pewnych 
wybranych funkcji rozrywkowo– 
kulturalnych (np. kino) rodzi 
sytuacjê os³abiania pozycji miasta 
w subregionie. 

Reasumuj¹c, modernizacja sfery 
handlu detalicznego w centrum Leszna 
w ramach procesów rewitalizacji jest 
konieczna, jednoczeœnie sprzyja indu-
kowaniu pewnych wartoœci dodanych, 
których dziœ w Lesznie ci¹gle brakuje. 
Nie nale¿y jednak upatrywaæ w handlu 
detalicznym jedynego lekarstwa na 
problemy kryzysu œródmieœcia. Z pew-
noœci¹ dopiero wraz ze zmianami 
wywo³anymi w sferze us³ug pojawi¹ siê 
efekty synergii p³yn¹ce zwykle z dobrze 
realizowanych programów rewitalizacji, 
oddzia³uj¹cych w obszarach przestrzen-
nym, spo³ecznym i gospodarczym. 
Nieobojêtny dla tych¿e trzech obszarów 
jednoczeœnie bêdzie fakt zagospo-
darowania przestrzeni ugorów poprze-
mys³owych („M³yny” i „Goplana”) 
w kszta³cie zapewne skomercjalizo-
wanym, ale kreuj¹cym tak¿e wymiar 
publiczny. Rewitalizacja centrum Leszna 
bez uwzglêdnienia sfery handlu deta-
licznego oznacza³aby powa¿ne, mery-
toryczne uchybienie. 
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Rekomendacje: model 
partycypacyjno–eksper-
cki

A utorzy rekomenduj¹ podjêcie 
dzia³añ, wpisuj¹cych siê w for-
mu³ê mieszanego modelu 

partycypacyjno–eksperckiego. Dzia³a-
nia te mo¿na przeprowadziæ w nastê-
puj¹cych po sobie etapach:
1) Dokonanie inwentaryzacji urba-

nistycznej w zakresie handlu 
detalicznego w centrum Leszna – 
tego rodzaju indaganda urba-
nistyczna stanowiæ mo¿e punkt 
wyjœcia dla dalszej eksploracji 
problemu.

2) Przeprowadzenie kilkuetapowej, 
interakcyjnej dyskusji o potencjale 
i mo¿liwych kierunkach przemian 
handlu detalicznego w centrum 
Leszna, ze szczególnym uwzglê-
dnieniem roli i wp³ywu obiektów 
wielkopowierzchniowych – jest to 
zachêta i jednoczeœnie rozpoczêcie 
procesu faktycznej partycypacji 
spo³ecznej w ramach rewitalizacji 
centrum miasta.
Opcjonalnie:
2a) Dzia³anie dodatkowe pole-
gaj¹ce na wy³onieniu komite-
tów/grup roboczych, bêd¹cych 
reprezentantami poszczególnych 
grup interesariuszy w dyskusji 
o dalszych kierunkach przemian.
2b) Przeprowadzenie dodatkowych 
badañ w zakresie rozpoznawania 
preferencji, np. w formule wywia-
dów pog³êbionych z grupami inte-
resariuszy uznanymi za szczególnie 
wa¿ne w kontekœcie planowanych 
zmian (np. ze œrodowiskiem ku-
pieckim). 

3) Stworzenie raportu podsumowu-
j¹cego etap otwartych dyskusji 
spo³ecznych, w którym ostatecznie 
diagnozuje siê grupy interesariuszy, 
buduje siê ich wstêpne profile 
preferencji oraz dokonuje analizy 
porównawczej i oceny stopnia 
zgodnoœci/konfliktu pomiêdzy 
grupami.

4) Zorganizowanie wywiadu zognis-
kowanego z udzia³em maksymalnie 
10–12 ekspertów (postuluje siê 
mo¿liwe zró¿nicowanie spec-
jalizacji oraz rodzaju dzia³alnoœci 
ekspertów – naukowcy, radni, 
pracownicy magistratu, prawnicy). 
Eksperci powinni byæ niezale¿ni 
wobec skutków dyskutowanych 

przemian, tj. nie mog¹ wywodziæ 
bezpoœrednich korzyœci z postu-
lowanych dzia³añ. Efektem takiego 
wywiadu focusowego ma byæ 
obiektywna (zobiektywizowana) 
ocena sytuacji na bazie przed-
stawionego raportu (patrz: punkt 3 
modelu) i wskazanie po¿¹danych 
oraz mo¿liwych do zrealizowania 
scenariuszy zmian w handlu deta-
licznym w szerszym kontekœcie 
stanu oraz postulatów rewitalizacji 
centrum Leszna.

5) Przedstawienie wniosków z dotych-
czasowych ustaleñ decydentom 
w procesach rewitalizacji przez 
pe³nomocnika ds. rewitalizacji 
(moderatorów dyskusji). Kluczowe 
jest tu sformu³owanie kilku alter-
natywnych koncepcji (scenariuszy) 
rozwoju handlu detalicznego, wpi-
suj¹cych siê w rewitalizacjê cen-
trum Leszna.

6) Dyskursywne i interakcyjne zbli¿a-
nie stanowisk interesariuszy – 
w formule drugiej serii spotkañ 
interesariuszy. Niezbêdne bêdzie 
uprzednie zapoznanie grup inte-
resariuszy ze stworzonymi alter-
natywami rozwoju handlu deta-
licznego w centrum Leszna.

7) Stworzenie przez grupê eksperck¹ 
zbioru danych odzwierciedlaj¹cych 
postulaty i preferencje intere-
sariuszy, niezbêdne do dalszej 
eksploracji badawczej w formule 
analizy wielokryterialnej.

8) Przeprowadzenie badañ i opra-
cowanie raportu z zastosowania 
metod analizy wielokryterialnej. 
Przedstawienie wyników i reko-
mendacji decydentom procesów 
rewitalizacji w Lesznie.

9) Podjêcie decyzji co do kszta³tu 
i kierunków przemian w sferze 
handlu detalicznego w procesach 
rewitalizacji centrum Leszna.

10) Zaprogramowanie poszczególnych 
projektów inwestycyjnych.

11) Wdro¿enie zmian w handlu deta-
licznym w ramach procesów 
rewitalizacji.

12) Œródokresowa kontrola postêpów 
i monitoring sytuacji oraz ocena 
skutków wdro¿onych dzia³añ 
w ramach LPR. Podejmowanie 
ewentualnych dzia³añ korygu-
j¹cych i naprawczych.

Przedstawiony model jest rekomen-
dowan¹ wizj¹ dzia³ania i mo¿e stanowiæ 
bazê do dalszych dyskusji.
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Podsumowanie

Z  uwagi na stan faktyczny 
„Goplany”, który zosta³ ju¿ 
ostatecznie zdefiniowany co do 

funkcji i formy (centrum handlowe 
trzeciej generacji, z uzupe³niaj¹c¹ 
funkcj¹ rozrywki – kina), podstawow¹ 
w¹tpliwoœci¹ i problemem decyzyjnym 
jest zaprogramowanie przeznaczenia 
obiektu „M³ynów”. Z punktu widzenia 
celu niniejszego opracowania nale¿y 
zwróciæ tak¿e uwagê na stan i per-
spektywy rozwojowe handlu deta-
licznego w centrum Leszna jako ogó³u 
czy sumy pewnych zjawisk cz¹st-
kowych. Jednak na tym etapie badañ 
i stanu wiedzy na ten temat, rozstrzyg-
niêcie kwestii: jakie s¹ prawdopodobne 
kierunki zmian wszystkich, indywi-
dualnie rozpatrywanych punktów handlu 
stacjonarnego – jest praktycznie nie-
mo¿liwe. Chodzi³oby raczej o uchwy-
cenie trendu, którym mia³yby pod¹¿aæ 
zmiany programowane strategicznie, 
a dopiero w fazie budowy planów 
operacyjnych mo¿na mówiæ o charak-
terze wpisywania siê w strategiê zmian 
poszczególnych, mniejszych jednostek 
handlowych. Jedynie obiekty wielko-
formatowe planowane s¹ w strukturze 
przestrzennej centrum miasta w sposób 
indywidualny, co koreluje z ich zna-
cz¹cym wp³ywem na zmiany gospo-
darcze w procesach rewitalizacji (m.in. 
lokalny rynek pracy i pozycja handlu 
tradycyjnego) oraz z odczuciami spo-
³ecznymi, potwierdzonymi w badaniach.

Autorzy proponuj¹ podjêcie dzia³añ, 
wpisuj¹cych siê w formu³ê mieszanego 
modelu partycypacyjno–eksperckiego 
przedstawionego w ostatniej czêœci 
opracowania. Model ów mo¿na by 
z powodzeniem wdra¿aæ, lub co najmniej 
traktowaæ jako uniwersalny punkt 
wyjœcia do dalszej dyskusji i indy-
widualnych modyfikacji poczynañ 
w programach rewitalizacji miast, 
w których istotnym ogniwem rozwoju 
mo¿e siê staæ handel.

Leszno, Rynek 29 - dom z XVIIw.
�ród³o: http://pl.wikipedia.org 
Autor: Macdriver (Bartek Wawraszko)
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PRAWO

Opr. Wojciech Gryglaszewski
AKTUALNOŒCI

POSTÊPOWANIE KWALIFIKACYJNE 
DLA KANDYDATÓW NA 
RZECZOZNAWCÓW MAJ¥TKOWYCH

Minister Infrastruktury i Rozwoju w dniu 17 marca 2014r. wyda³ rozporz¹dzenie w sprawie nadawania 
uprawnieñ zawodowych w zakresie szacowania nieruchomoœci (Dz.U. z 2014r., poz. 328). 
Rozporz¹dzenie jest konsekwencj¹ zmian zwi¹zanych z procesami deregulacyjnymi i okreœla sposób 
i warunki prowadzenia praktyki zawodowej oraz procesu postêpowania kwalifikacyjnego. Akt prawny 
wszed³ w ¿ycie z dniem 18 marca 2014r. Wœród najwa¿niejszych zmian w stosunku do dotychczas 
obowi¹zuj¹cych regulacji nale¿y wskazaæ:
! kandydat w ramach praktyki wykonuje co najmniej 6 projektów operatów szacunkowych spoœród 

wskazanych w rozporz¹dzeniu (a nie – jak dot¹d 15):
a) nieruchomoœci lokalowej, w podejœciu porównawczym, metod¹ porównywania parami;
b) nieruchomoœci zabudowanej, w podejœciu porównawczym, metod¹ korygowania ceny œredniej;
c) nieruchomoœci przynosz¹cej lub mog¹cej przynosiæ dochód, w podejœciu dochodowym;
d) budynku lub budowli, w podejœciu kosztowym;
e) nieruchomoœci gruntowej w celu aktualizacji op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego;
f) nieruchomoœci rolnej lub leœnej w celu ustalenia odszkodowania za wyw³aszczenie;
g) nieruchomoœci gruntowej w celu naliczenia op³aty adiacenckiej;
h) nieruchomoœci jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego.

! maksymalna wysokoœæ op³aty za praktykê wynosi 50% og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu 
Statystycznego, przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw (obecnie 
wynosi ono ok. 4 000 z³);

! w ramach egzaminu pisemnego zrezygnowano z czêœci obejmuj¹cej zadanie do rozwi¹zania 
pozostawiaj¹c wy³¹cznie 90 pytañ testowych.

Rozporz¹dzenie zawiera ponadto szereg innych zmian maj¹cych w za³o¿eniu u³atwiæ procedurê 
uzyskiwania uprawnieñ w zakresie szacowania nieruchomoœci. 

�ród³o: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


