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TERENY POGÓRNICZE – TPST WYZWANIA
Województwo Śląskie:

ponad 6 400 ha terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych

• działania związane z rekultywacją, remediacją, regeneracją,

renaturyzacją, dekontaminacją oraz zagospodarowaniem terenów,

obiektów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych jak

również ich adaptację.

Województwo Dolnośląskie

ok 600 ha zdegradowanych terenów poprzemysłowych

• rekultywacja, renaturalizacja, remediacja, dekontaminacja i

zagospodarowanie terenów, budynków pogórniczych, pokopalnianych

oraz poprzemysłowych;

• projekty rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w

tym osiedli pogórniczych, zabytkowych układów urbanistycznych i założeń

uzdrowiskowych z uwzględnianiem modernizacji energetycznej i cieplnej

budynków.

Województwo Wielkopolskie:

zapewnienie zintegrowanej przestrzeni wysokiej jakości:

• rekultywacja, dekontaminacja i remediacja obszarów poprzemysłowych, w

tym rekultywacja składowisk odpadów; zagospodarowanie terenów

poprzemysłowych, w tym pogórniczych;

• powstanie i rozwój cyfrowych baz danych o terenach poprzemysłowych

wraz z inwentaryzacją i waloryzacją tych obszarów.



TERENY I INFRASTRUKTURA POGÓRNICZA



ZASOBY PO DZIAŁALNOŚCI WYDOBYWCZEJ
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MODELOWE DZIAŁANIA W PROCESIE TRANSFORMACJI
Działanie: dywersyfikacja i modernizacja lokalnej gospodarki oraz ograniczenie niekorzystnego 
wpływu na zatrudnienie

Uwzględnienie aspektów „zazielenienia” projektów 

wynikających ze zrównoważonego finansowania i 

inwestowania w UE (taksonomia UE)



Baza danych o terenach pogórniczych obejmująca zestaw kilkudziesięciu rodzajów danych charakteryzujących tereny 

pogórnicze pod kątem możliwości ich ponownego wykorzystania na cele gospodarcze i społeczne. 

Zestaw narzędzi do waloryzacji terenów pogórniczych ma stanowić wsparcie dla inwestorów poszukujących lokalizacji pod 

nowe przedsięwzięcia biznesowe, a zgromadzone i udostępnione w formie cyfrowej archiwalne dokumenty ułatwić proces 

przygotowania terenu pod nowe inwestycje.

Projekt realizowany jest ze środków EFRR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 

publicznych.

Okres realizacji: 2019-2022

ROZBUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA TERENAMI 

POGÓRNICZYMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

System zarządzania 
terenami pogórniczymi –
nowa, publiczna e-usługa 

Celem e-usługi OPI-TPP 2.0

jest dostarczenie w atrakcyjnej 

formie bogatego zasobu 

informacji o terenach 

pogórniczych na terenie 

województwa śląskiego, 

wspierając proces ich 

ponownego 

zagospodarowania.
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REWITALIZACJA – PLANOWANIE STRATEGICZNE

Wariant 1 Energia Wariant 2 Logistyka Wariant 3 Dziedzictwo industrialne Wariant optymalny 
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