
 

4.1 Rozwój policentrycznych struktur 
osadniczych oraz współpracy terytorialnej 

CIRCUSE: Zarządzanie wielokrotnym 

wykorzystaniem / recyklingiem terenów 

Czas trwania: od marca 2010 roku do marca 2013 roku 

Partner wiodący: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

w Katowicach 

Partnerzy: Miasto Piekary Śląskie, Niemiecki Instytut Urbanistyki 
(Niemcy), Saksoński Urząd Krajowy ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii 
(Niemcy), Federalna Agencja Ochrony Środowiska (Austria), Telepark 
Baernbach (Austria) Słowacki Uniwersytet Techniczny (Słowacja), Miasto 
Trnava (Słowacja), Wyższy Instytut na rzecz Innowacji Systemów 
Terytorialnych (Włochy), Gmina Asti (Włochy), Instytut Zrównoważonego 
Rozwoju Osadnictwa (Czechy), Kraj Ustecki(Czechy); 
Partnerzy stowarzyszeni: Województwo Świętokrzyskie, Miasto Uście 
nad Łabą (Czechy), Federalny Instytut ds. Badań nad Budownictwem, 
Urbanistyką i Rozwojem Przestrzennym (Niemcy) 

 
Budżet całkowity: 2 422 305,00 € 
Dofinansowanie z EFRR: 1 926 090,25 €; 
Dofinansowanie dla IETU: 325 231,25 €; 
Dofinansowanie dla Miasta Piekary Śląskie: 186 617,50 € 
 
 
OPIS PROJEKTU: 
Głównym celem projektu CIRCUSE jest wzmocnienie systemów 
zarządzania terenami poprzemysłowymi przez zastosowanie metody 
wielokrotnego wykorzystywania obszarów miejskich. 
W celu wypracowania nowej wizji zagospodarowania terenów 
na wybranych obszarach pilotażowych zastosowana zostanie metoda 
Zarządzania Wielokrotnym Wykorzystaniem Terenów.  
 
Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia ochrony zasobów 
przestrzeni, a także do zapobiegania wpływom środowiskowym w postaci 
zmian klimatu.  
 
Powstanie też kompendium wiedzy na temat praktyki wielokrotnego 
wykorzystywania terenów z zastosowaniem proponowanej w projekcie 
metody.  
 
Projekt ma charakter ściśle proekologiczny. Jego założeniem jest 
minimalizacja wykorzystywania obszarów zielonych pod inwestycje przez 
zastosowanie metodologii zrównoważonego, strategicznego zarządzania 
terenami, uwzględniającego ich „cykl życia” oraz potrzeby i możliwości 
w tym zakresie w skali miasta/gminy. Narzędzie to pozwoli także 
przeciwdziałać skuteczniej tzw. „rozlewaniu się miast”, co w dużym 
stopniu również przyczyni się do skrócenia długości dojazdów 
do odległych dzielnic, a tym samym ograniczy oddziaływanie transportu 
na środowisko i pośrednio do obniżenia wpływu na zmiany klimatu. 
 
W ramach akcji pilotażowych w Piekarach zrealizowana zostanie 
inwestycja polegająca na zazielenieniu części pasa izolującego obszar 
przemysłowy Parku Przemysłowo-Technologicznego. 
 

www.circuse.eu 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej 

Zdjęcia ilustrujące działania zostały pobrane ze strony 
projektu. 

http://www.circuse.eu/

