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Od redaktora
Tegoroczna jesień upływa na szerokiej dyskusji nad 
udostępnionym do konsultacji rządowym projek-
tem Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, a zwłasz-
cza nad propozycjami zawartymi w jego Księdze Prze-
strzennej (a nie Urbanistycznej, jak można było się 
tego spodziewać po nazwie Kodeksu). Jego autorzy 
zapowiadają wzięcie wielu zgłoszonych w ramach 
konsultacji propozycji i korekt pod uwagę przy opra-
cowaniu jego finalnej wersji, która ma trafić szybko 
pod obrady Sejmu. 

Jak szybko do tego dojdzie i jak bardzo zmienią się 
proponowane w projekcie rozwiązania dla głębo-
kiej restrukturyzacji całego naszego systemu plano-
wania przestrzennego – trudno oczywiście przewi-
dzieć i przesądzać. Potrzebne jest „uzbrojenie” Ko-
deksu w projekty 35 rozporządzeń wykonawczych, 
w tym 16 związanych z problematyką przestrzenną, 
potrzebne są dalsze prace nad tym wielkim dziełem. Witane jest ono jak na razie raczej z życzliwością, ale 
i z wieloma zastrzeżeniami i obawami przez zainteresowane środowiska. 

Przedstawiamy w związku z tym obszerne fragmenty części przestrzennej tego projektu i opinię Towarzy-
stwa Urbanistów Polskich na jej temat, zakładając, że ważne jest udokumentowanie nie tyle początku, co 
wznowienia dyskusji, związanej z przebudową obowiązującego systemu planowania. Pamiętam dobrze, 
jak była ona głęboka, gdy przed sześciu już laty jej przedmiotem były także szerokie propozycje zmian 
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., opracowane pod egidą ministra Olgierda 
Dziekońskiego. Warto podkreślić jej swoistą żywotność: do czasu jej uchwalenia poprzednie ustawy, słu-
żące uregulowania tej problematyki, powstawały w rytmie dziesięcioletnim (w 1984 i w 1994 r., aczkolwiek 
ta z 1984 r. została uchwalona aż w 20 lat po przyjęciu ustawy z 1961 r.). W przypadku zatem doprowadze-
nia do uchwalenia Kodeksu  okres ten będzie także wyraźnie dłuższy…

Sporo miejsca poświęcamy w bieżącym tomie problemom ochrony i kształtowania krajobrazu, przede 
wszystkim miejskiego. Ma to związek z wdrażaniem w życie zarówno kolejnych planów ochrony parków 
kulturowych, które są dobrym, nowym narzędziem dla jego poprawy, jak i tzw. „ustawy krajobrazowej”. 
Trzeba traktować ją jako w pewnym sensie kolejną „spec-ustawę”, prowadzącą niestety do fragmentarycz-
nego kształtowania przestrzeni. Wspomniany Kodeks ma dać jedno, kompleksowe narządzie prawne dla jej 
przekształcania i oby działo się to z uwzględnieniem poprawy jej jakości i budowania ładu przestrzennego 

Jak to wygląda w praktyce – pokazujemy w dziale „warsztatowym” oraz w prezentacji problemów rozwoju 
przestrzennego regionu świętokrzyskiego. Z jej przygotowaniem wiąże się nie tylko przeświadczenie, że 
znaleźć można tu interesujące doświadczenia w tej dziedzinie, ale także trochę z nostalgicznymi wspo-
mnieniami mojej obecności „planistycznej” pod Kielcami sprzed dobrych kilkunastu laty. Poza opracowa-
niem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego mogłem wykonać wówczas w ramach bezpre-
cedensowej integracji międzygminnego planowania przez Związek Gmin Świętokrzyskich i studia gminne, 
i strategie zrównoważonego rozwoju dla 4 gmin okalających Park. Nie wiedziałem chyba przy tym, że jest 
to pionierska praca na rzecz integracji planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego, o czym pi-
szemy w kolejnym dziale. 

I na koniec wprowadzenia w tematykę już XII tomu „Przeglądu” podzielić się muszę z Szanownymi Czytel-
nikami informacją, że po ośmiu latach jego wydawania przyszłą pora na głębsze refleksje nt jego misji, po-
szerzania kręgu odbiorców, sposobu redagowania oraz udostępniania. Wiąże się to zarówno z dyskusjami 
wewnątrzredakcyjnymi na ten temat, jak i z podjętą przez naszego Wydawcę decyzją ws zakończenie wy-
dawania przez TUP czasopisma w dotychczasowej formule. Jest to element opracowywanych w TUP-ie za-
sad prowadzenia działalności wydawniczej i medialnej, służącej lepszemu gromadzeniu, rozwijaniu i upo-
wszechnianiu wiedzy o zasadach gospodarowania przestrzenią. Zapewne nowy „Przegląd” będzie trochę 
inny niż dotąd, a jaki – to zapewne niedługo zobaczymy!

Janusz Korzeń
Redaktor Naczelny

Janusz Korzeń
Redaktor naczelny
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Volume XII
"Town Planner’s Review"
Summary

Band 12
der „Stadtplanungsrundschau”
Zusammenfassung

This volume of the „Town Planner’s Review”, wildly covers the issues of landscape cre-

ation and protection; the development trends of swietokrzyskie voivodeship and the 

chosen issues of town planning and social and economic planning, the current situ-

ation of town planning in Poland and the presentation of Spatial Development Book 

of the Urbanization and Building Code.

Its first part starts with the interview with professor Alina Drapella-Hermansdorfer 

from the Department of Architecture in Wroclaw. The interview covers the issues of 

landscape development, protection and changes. The interview is followed by five ar-

ticles that cover mostly the following issues: (in the brackets the names of the authors 

of the articles are given). European Landscape Convention - idea and practice (Elżbieta 

Raszeja), the extensive policy of landscape protection (Marek Degórsk), Reminder of 

the synthesis of cultural values of Polish state area (Artur Kostarczyk), The participa-

tion of the society in the landscape protection and development (Krystyna Pawłow-

ska) and the landscape protection in Polish Architecture Policy (Krzysztof Chwalibóg). 

The second part of the Volume in chapter „Warsztat urbanistyczny” includes the state-

ments on Cracow experience on cultural landscape protection (Zbigniew Myczkowski 

), the landscape audit for Częstochowa (Urszula Myga-Piątek, Jerzy Nita, Katarzyna Pu-

kowiec-Kurda and Michał Sobala), the landscape study for the city of Łódź (Agnieszka 

Kowalewska and Katarzyna Dankiewicz), the Book of Standards of the Piotrkow-

ska Street (Aleksandra Sztuka), the tender for the model residential area in Białystok 

(Agnieszka Anna Rzosińska and Maciej Hawrylak and Grzegorz Buczek) and the con-

cept of the Town Square development in Końskie (Wiesław Michałek). 

The third part of the Volume is devoted to the issues of świętokrzyskie voivodeship de-

velopment and it includes the following topics: the prospects of the region develop-

ment (Adam Jakubas), the trends of spatial development of świętokrzyskie region (Ry-

szard Nagórny), the natural and cultural values of the region vs. development of to-

urism (Jacek Kowalczyk), the results of the implementation of the Regional Develop-

ment Program (Irena Sochacka), health-resorts of the region – the vision of 2026 (Grze-

gorz Orawiec), the issues of spatial development of the city of Kielce Artur Hajdarowicz), 

the trends of spatial development of Sandomierz (Piotr Paszkiewicz) and the planning 

of the protection of Swietokrzyski National Park (Małgorzata Strzyż and Janusz Korzeń).

The issues covered by the Volume are supplemented with the report on the current 

situation of the spatial development in Poland in 2014 taking into consideration the 

protected areas (Przemysław Śleszyński and Jerzy Solon) and, among others, the ar-

ticles on the following topics: Social Activities Congress – end of amateurish actions 

(Lech Mergler), the activity of the Association of Polish Landscape Designers (Andrzej 

Drabiński and Irena Niedźwiecka-Filipiak) and the current law vs. the integration of 

spatial planning with the social and economic development (Janusz Korzeń) and the 

concept of the integrated system of spatial development in Poland  (Tadeusz Markow-

ski and Dominik Drzazga). 

The Volume also presents the extensive excerpts of Spatial Development Book of the 

Urbanization and Building Code, the news from Poland and abroad (Anna Okraszew-

ska and Janusz Korzeń), the article on the revitalization of the modern residential es-

tate in Plessis-Robinson (Magdalena Górczyńska) and 3 articles rewarded in the con-

test organized by the Association of Polish for the best BA thesis in the area of spa-

tial development (Paweł Malinowski, Marta Ogrodowczyk and Kamila Walenciak). The 

Volume is completed by three feature articles Grzegorz Buczek and Wojciech Wojcie-

chowski. ■

Translated by Ewa Korzeń

Der vorliegende Band setzt sich mit einem breiten Spektrum von Problemen der Land-

schaftsgestaltung und dem Landschaftsschutz, den Entwicklungsrichtungen der Wo-

iwodschaft Heiligkreuz, ausgewählten Aspekten der Integration von Raum- und der 

gesellschaftlich-wirtschaftlichen Planung, dem Planungsstand in Polen auseinander 

und präsentiert das als Teil des Entwurfes zum Stadtplanungs- und Baukodex veröf-

fentlichte Raumbuch. 

Den ersten Teil eröffnet ein Gespräch mit Prof. Alina Drapella-Hermansdorfer von der 

Architekturfakultät der TU Wrocław über die Gestaltung, den Schutz und die Umwan-

dlungen der Landschaft, gefolgt von fünf weiteren Beiträgen zu diesem Themenge-

biet. Im Einzelnen werden besprochen: das Europäische Landschaftsübereinkommen 

– die Idee und die Praxis (verfasst von Elżbieta Raszeja), eine umfangreiche Landscha-

ftsschutzpolitik (Marek Degórsk), eine Erinnerung an die Synthese der Kulturwerte im 

polnischen Staatsraum (Artur Kostarczyk), die gesellschaftliche Beteiligung in Hin-

blick auf den Landschaftsschutz und die Landschaftsgestaltung (Krystyna Pawłow-

ska) sowie der Landschaftsschutz im Lichte der Polnischen Architekturpolitik (Krzysz-

tof Chwalibóg). 

Im Block „Die Werkstätte“ bietet der zweite Teil Aussagen zu Krakauer Erfahrungen 

in Hinblick auf den Kulturlandschaftsschutz (Zbigniew Myczkowski), dem Landscha-

ftsaudit in Częstochowa (Urszula Myga-Piątek, Jerzy Nita, Katarzyna Pukowiec-Kurda 

und Michał Sobala), dem Landschaftsstudium für Łódź (Agnieszka Kowalewska und 

Katarzyna Dankiewicz), dem Piotrkowska-Straße-Standardbuch (Aleksandra Sztuka), 

dem Wettbewerb für Modellwohnsiedlung in Białystok (Agnieszka Anna Rzosińska so-

wie Maciej Hawrylak und Grzegorz Buczek) und dem Raumkonzept für den Ring in 

Końskie (Wiesław Michałek) dar. 

Der dritte Teil des Bandes behandelt die Entwicklung der Woiwodschaft Heiligkreuz. 

In diesem Rahmen werden angesprochen: die Entwicklungsperspektiven der Region 

(Adam Jakubas), die Richtungen ihrer räumlichen Entwicklung (Ryszard Nagórny), die 

Tourismusentwicklung vor dem Hintergrund der Landschafts- und Kulturwerte der 

Region (Jacek Kowalczyk), die Ergebnisse der Umsetzung des regionalen Entwicklung-

sprogramms (Irena Sochacka), die Vision 2026 für die Heiligkreuzer Kurorte (Grzegorz 

Orawiec), die Raumentwicklung von Kielce (Artur Hajdarowicz), die Richtungen der 

Raumentwicklung in Sandomierz (Piotr Paszkiewicz) und die Schutzagenda für den 

Heiligkreuzer Nationalpark (Małgorzata Strzyż).

Die erwähnten Schwerpunkte werden um einen Bericht zur Raumplanung in Polen im 

Jahre 2014 unter Berücksichtigung von Schutzgebieten (Przemysław Śleszyński und 

Jerzy Solon) und Beiträge u.a. zu folgenden Themen ergänzt: der Stadtbewegung-

skongress – Schluss mit dem Partisantenkrieg (Lech Mergler), die Tätigkeit des Polni-

schen Architektenvereins für gesellschaftlich-wirtschaftliche Landschaft (Janusz Ko-

rzeń) und das Konzept eines integrierten Systems für Entwicklungsplanung in Polen 

(Tadeusz Markowski und Dominik Drzazga). 

Darüber hinaus werden in dem Band neben großzügigen Fragmenten des Raumbu-

ches aus dem Entwurf des Stadtplanungs- und Baukodexes präsentiert: Neuigkeiten 

aus dem In- und Ausland (Anna Okraszewska und Janusz Korzeń), ein Beitrag zur Re-

vitalisation von modernen Siedlungen in Plessis-Robinson (Magdalena Górczyńska), 

drei in dem von der Gesellschaft der Polnischen Stadtplaner ausgeschriebenen Wett-

bewerb für Abschlussarbeiten auf dem Gebiet der Raumplanung ausgezeichneten Au-

fsätze (Paweł Malinowski, Marta Ogrodowczyk und Kamila Walenciak) und schließlich 

die Feuilletons von Grzegorz Buczek und Wojciech Wojciechowski. ■

Übersetzt von Agnieszka Turakiewicz
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O kształtowaniu, ochronie 
i przemianach krajobrazu także we Wrocławiu 

Witamy Cię wśród naszych Gości w sposób szczególny, bo tak się złożyło, że 
jak dotąd rozmówcami Redakcji byli wyłącznie sami mężczyźni… 
Cóż, może to nie najlepszy wstęp, bo już czuję ten ciężar odpowiedzialno-
ści… Na szczęście w sztuce ogrodów, o której mam nadzieję, że będziemy 
też rozmawiali, kobiety zawsze miały sporo do powiedzenia, nawet jeśli to 
na samym końcu mężczyźni napinali muskuły, żeby sprostać ich oczekiwa-
niom. Sądzę, że parytet był przy tym bardziej zachowywany niż to wynika 
z oficjalnych danych i że równowaga niekoniecznie polega na symetrii… 

Urodziłaś się w Krakowie, ale dość szybko zaczęłaś wędrować po kraju by 
trafić do Wrocławia i tu skończyć liceum, a potem miejscowy wydział archi-
tektury. Z czym wiązał się dla Ciebie wybór tego zawodu?
W Krakowie nie sposób się nie zakochać w architekturze, zwłaszcza jeśli się 
miało takich rodziców, jak ja. W wieku paru lat przeszłam przyspieszony kurs 
historii sztuki, a potem bujne życie na osiedlach budowniczych wielkich in-
westycji: Skawiny, Turoszowa, Lubina. Zawsze towarzyszyła mi z jednej 
strony świadomość historycznej perspektywy wszystkiego co nas otacza, 
z drugiej pociągał mnie ethos budowania „nowego wspaniałego świata”. Ar-
chitekturę tworzy się tu i teraz − dla przyszłości, ale w kontekście tego, co 
dziedziczymy z przeszłości. 

A jak pojmujesz jej istotę?
Moje pojmowanie architektury od początku łączyło się z pewnym wymia-
rem ekologicznej duchowości. Czas moich studiów, to czas Klubu Rzym-
skiego i „Granic wzrostu”, to okres głębokich przewartościowań, związanych 
z relacją człowieka do środowiska i uważam, że w tym zakresie architektura 
jest nadal daleka od właściwych rozwiązań. Wciąż tkwimy mentalnie w za-
mknięci czterech ścianach budynków, głusi na to, co w ostatniej encyklice 
papież Franciszek nazwał krzykiem ziemi i krzykiem ubogich. Jeśli tak przej-
mujący dokument przechodzi bez echa, to nie widzę dla siebie innego wy-
boru, jak tylko dalej iść tą ścieżką. Co nie znaczy, że nic się nie zmieniło od 
Klubu Rzymskiego, albo żebym sama tu miała wiele do powiedzenia. 

Poznaliśmy się przed wielu laty, jeszcze chyba w czasach „wykuszowych” (to 
dla młodszych Czytelników: przed laty wychodziła jako dodatek do „Archi-
tektury” kolumna studencka „Wykusz”…). Pamiętam też wspólne, jeszcze 
w latach 80. przygotowanie specjalnego bloku o domach ekologicznych 
w dawnej „Architekturze”. 
Był to jeden z etapów tej drogi, o której wspomniałam przed chwilą, bar-
dzo ciekawy okres poszukiwań, zanim jeszcze architektura ekologiczna 
została zawłaszczona przez technologię. Zielone dachy i fotowoltaika po-
zwalają teraz zapomnieć o tym, że „nowy wspaniały świat” rodzi się gdzieś 
w człowieku, w jego codziennych wyborach. To, co wtedy projektowano, 
było prostsze, tańsze i z  „ludzką twarzą”. 

Czy udało się doprowadzić do realizacji któregoś z opracowanych wtedy 
projektów domów?
Te domy wyrosły na fali entuzjazmu Solidarności i jak ona zostały zamro-
żone w stanie wojennym. Kiedy sytuacja się ustabilizowała na tyle, żeby 
ewentualnie wrócić do tego tematu, ludzie mieli już zupełnie inny apetyt 
na życie. Ideałem stał się pałac albo świątynia nowoczesnego dizajnu...

Bardzo wcześnie zaczęło Cię interesować kształtowanie krajobrazu jako bar-
dzo ważnego komponentu przestrzeni… 
Z początkiem lat 90. była to u nas dziedzina nieomal nietknięta... Napotyka-
łam wtedy na ogromne trudności szukając wykładowców na pierwsze stu-
dium podyplomowe w zakresie architektury krajobrazu. Na SGGW było stu-
dium związane z konserwacją założeń zieleni, ale nie z jej projektowaniem. 
Uczyliśmy się tego wszyscy a Wrocław okazał się w tym względzie praw-
dziwą kopalnią wiedzy. Mam na myśli jego założenia parkowe, ulice, mia-
sta-ogrody, ale też i ludzi. Brałam udział w powstawaniu i pierwszych latach 
nauczania na architekturze krajobrazu na obecnym, naszym Uniwersytecie 
Przyrodniczym, w klimacie, jaki już się nie powtórzy… 

We Wrocławiu mieszkasz, pracujesz, nauczasz, wojujesz o przywrócenie mu 
dawnego piękna… Jakie to było miasto? 
Po pierwsze powroty nie są możliwe, zwłaszcza że zwykle idealizujemy ob-
raz przeszłości. Po drugie trudno nie dostrzec piękna współczesnego Wro-
cławia, który – powtarzając za Normanem Daviesem – wydaje się auten-
tycznym mikrokosmosem środkowej Europy. Jest tu wszystko. Ostatnio pi-
sałam o nim jako o kilku „miastach w mieście”, jakie można wyodrębnić. Po 
wojnie zarówno „zakazane miasto”: święte, biskupie, zamknięte na Ostrowie 
Tumskim, jak i „miasto rdzenne”: książęce i kupieckie, dynamiczne i przed-
siębiorcze, zostały przeniesione w sferę mitu, który pomógł je dźwignąć 
z ruin i odbudować już jako „nasze”. 

Jak to się działo?
„Miasto mityczne” najpierw miało być jakimś dziwnym przeskokiem do cza-
sów piastowskiej Macierzy i do równie odrealnionych cukierkowych pocz-
tówek sprzed stu lub więcej lat. Ale bez względu na podstawy ideologiczne, 
współczesne Stare Miasto wydaje się udanym dziełem współczesnych kon-
serwatorów. Ze znacznie mniejszym zrozumieniem potraktowano po woj-
nie dziewiętnastowieczne „miasto piękne”: flirtujące z Paryżem, od którego 
przyswoiło francuski szyk gwiaździstych bulwarów i racjonalny system pla-
nowania. Ten kod urbanistyczny Amerykanie określają mianem City Beauti-
ful. Jak na ironię, najlepiej zachowane fragmenty „pięknego Wrocławia”, to 
jego obecne „trójkąty bermudzkie”, co daje wyobrażenie o skali problemów 
oczekujących na rozwiązanie. 

A jak powstawały te inne, późniejsze „miasta w mieście”?
Kolejne okresy w historii Wrocławia są wyjątkowo ciekawe, również w sen-
sie tego dzisiejszego otwarcia na krzyk ziemi i krzyk ubogich. Mam tu na my-
śli koncepcję „miasta ogrodu”, która w swoich założeniach była głęboko 
pro-ekologiczna i pro-społeczna, a we Wrocławiu trafiła na swój czas i zna-
komity „kapitał ludzki”. Nota bene nie był on rodzimego chowu. Max Berg, 
urodzony i wychowany w Szczecinie miał wizję Wielkiego Wrocławia, otwar-
tego na zewnątrz, na Odrę i region. Zamierzał rozwinąć pierścień miast 
ogrodów na linii Sobótki, Leśnicy, Obornik Śląskich i Trzebnicy, a bliżej cen-
trum miał się znaleźć pas obejmujący tylko Osobowice, Karłowice i Bisku-
pin. Ernst May z kolei wolał stworzyć osiedla ogrodowe bliżej Wrocławia, 
jako zielone suburbia, dostępne przede wszystkim dla ubogiej ludności na-
pływowej. I ta koncepcja wygrała, chociaż Sobótka i Oborniki stały się kolo-
niami bohemy ze szczególnym klimatem. 
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Osiedla te są traktowane jako niedoścignione przykłady dobrej roboty 
urbanistyczno-architektonicznej. Czy budowane dziś Nowe Żerniki wpisują 
się w tę tradycję?
Po drodze nie należy pomijać także innej tradycji. Mam na myśli niektóre 
„miasta-osiedla spółdzielcze”, uważane za interesujące realizacje swoich 
czasów. Całkiem nieźle się starzeją i nie chodzi tu o ich stan techniczny, ani 
o zwiększaną przez pierwszych sekretarzy ilość kondygnacji. Pomimo tych 
mankamentów wielu mieszkańców chwali sobie ich kompleksowość, prze-
stronność, duży udział zieleni. Na ich tle ostatnie dokonania w tej dziedzinie 
trudno nazwać urbanistyką. Określam je jako „czarci krąg”, bo formują się 
jak grzyby toczące jakiś zakażony obszar. W nowych suburbiach nie ma żad-
nej struktury, żadnego „miasta w mieście”. Na tym tle Nowe Żerniki można 
uznać za krok w dobrym kierunku. Czy wielki? To się okaże. 

Masz wiele doświadczeń związanych z planowaniem terenów chronionych 
i projektowaniem zieleni we Wrocławiu. Które z tych opracowań są Ci naj-
bliższe?
Zawsze te najmłodsze, którymi właśnie żyję. Teraz pracuję nad projektami 
dwóch parków: Tysiąclecia i Mamuta. Każdy powstaje w innym zespole 
i na innych zasadach. Pierwszy jest pomnikowy i promowany przez wła-
dze miejskie, drugi – obywatelski, posuwa się do przodu, jak po grudzie, 
chociaż pierwsze tego efekty daje się już zauważyć. W obu przypadkach są 
to realizacje w jakimś sensie pionierskie, dlatego cenię sobie to, że mogę 
w nich uczestniczyć. Pomijam tu długotrwałe okresy walenia głową w mur, 
bo w ostatecznym bilansie często prowadzi to do znalezienia alternatyw-
nych rozwiązań i „szytych na miarę”. 

A jak oceniasz kondycję zielonego Wrocławia?
Wbrew pozorom terenów zielonych i parków nie mamy zbyt wiele, a w do-
datku upiększające zabiegi konserwatorskie coraz bardziej zamazują pier-
wotne zamysły ich twórców. Z tego względu rzadziej chodzę do Parku 
Szczytnickiego. Na szczęście Park Południowy i Wschodni ratują sytuację, 
pozwalając poczuć ducha naturalizmu. W podobnej konwencji utrzymane 
są niektóre parki leśne, sadzone na obrzeżach miasta na początku XX w. 
Jednak największy jego potencjał to wciąż jeszcze nie odkryte tereny nad-
rzeczne i wszystkie obszary chronione. 

Masz w tym pewien udział…
Uczestniczyłam w pracy zespołu, który wykonał studium granic Szczytnic-
kiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego jako części Wielkiej Wyspy, 
ukończone tuż przed powodzią w 1997 r. Wtedy wrocławianie odkryli, że 
nie tylko mieszkają na wyspie, ale też jak bardzo jest im droga. Jesienią tego 
samego roku objęto ochroną cały, wspomniany obszar, a więc park Szczyt-
nicki z zespołem Hali Stulecia, zespół WUWA, Ogród Zoologiczny, tereny 
sportowe wokół Stadionu Olimpijskiego i cztery osiedla ogrodowe wyso-
kiej klasy. To niesamowity zasób Wrocławia z zachowaną oryginalną sub-
stancją. 

Powróćmy do pomnika tysiącletnich dziejów Wrocławia, jakim staje się 
Twój najnowszy „Park”…
Nie najnowszy, bo czekał na realizację od roku 2000 i nie mój, bo jest rów-
nież efektem zespołowej pracy. Ze względu na pomnikowy charakter 
parku rysunek jego planu jest wyrazisty i próbujemy go łączyć z natural-
nym, wręcz dydaktycznym doborem roślin. Kompozycyjną i semantyczną 
oś czasu tworzy meander starorzecza Ślęzy, który przecina dziesięć pa-
sów leśnych. Każdy z nich symbolizuje jeden wiek w historii miasta i repre-
zentuje inne zbiorowisko leśne z obszaru Dolnego Śląska. Zostały one po-
sadzone rękami mieszkańców i będą się rozwijać na ich oczach. Park za-
czyna też przemawiać mową dolnośląskich kamieni a w przyszłym roku 
powinno się już pojawić forum i strefa wejściowa na tereny „The World Ga-
mes 2017”. 

Czy taki model tworzenia wielkiej „zielonej” kompozycji będzie mógł być 
nie tylko przykładem dobrych praktyk, ale i…inspiracji?

Pewne jego elementy zostały wykorzystane w parku Mamuta, który po-
wstaje w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ma on bardziej 
„patchworkowym” układem, żeby się go łatwiej dało realizować etapami, 
jak niegdyś park Szczytnicki. Podobna jest też filozofia doboru roślin oraz 
narracja krajobrazowa, nawiązująca do historii osiedla i jej mieszkańców.  

A tymczasem… potęguje się zaśmiecanie naszego otoczenia, ginie wrażli-
wość na piękno i jak o tym pisze nasz felietonista w bieżącym tomie „Prze-
glądu” przestrzeń publiczna została sprzedana deweloperom i reklamo-
dawcom. Skąd się to bierze? 
Obawiam się, że to zjawisko ma jeszcze szerszy charakter, jako swego ro-
dzaju signum temporis. Po prostu przyzwyczailiśmy się do nieustannych 
bodźców, także przestrzennych i to przyzwyczajenie stało się naszą drugą 
naturą. Nie mamy też nawyku sprzątania po sobie, więc pozostaje mnó-
stwo reklamowego śmiecia. Zamiast martwych zakazów, których nikt nie 
egzekwuje, należy się raczej zastanowić nad programem motywacyjnym, 
jak to np. robią Niemcy poprzez swe wystawy ogrodowe BUGA. Wciąż bra-
kuje nam dobrej tradycji, edukacji oraz dobrych praktyk, chociaż…popular-
ność tzw. „budżetów obywatelskich” może świadczyć o czymś wręcz prze-
ciwnym.

Co zatem robić?
Używać różnych form: dobrej, głębokiej krytyki, konkursów, aktywnego wo-
lontariatu i motywacji do działań w terenie. A także tego, co właśnie robisz. 
Trzeba rozmawiać, pisać, pokazywać, że można lepiej…   

Dziękuję za rozmowę. Janusz Korzeń ■

Alina Drapella-Hermansdorfer – architekt, profesor nadzwyczajny, kie-
rownik Zakładu Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej, wiceprzewodnicząca Komisji Architektury i Urba-
nistyki wrocławskiego oddziału PAN, członek KAiU PAN. 

Należy do grona członków założycieli kierunku architektura krajobrazu 
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (utworzonego w 2000 
r.), gdzie była pierwszą redaktorką czasopisma „Architektura Krajobrazu”. 
Jest związana z problematyką zrównoważonego rozwoju oraz nurtem 
tzw. urbanistyki krajobrazowej i reprezentuje nurt architektury zrówno-
ważonej, który pogłębia wraz z zespołem w ramach specjalnej ścieżki dy-
daktycznej na macierzystym Wydziale (od 2013 r.). Jest autorką licznych 
publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz promotorką 12 prac 
doktorskich o zbliżonej problematyce. Od 2000 r. organizuje zagraniczne 
seminaria wyjazdowe pn. „Krajobrazy XXI wieku”.

Jest współautorką interdyscyplinarnych opracowań planistycznych, po-
święconych parkom narodowym (Świętokrzyskiemu), krajobrazowym 
(Książańskiemu i Załęczańskiemu) oraz innym terenom chronionym 
(w tym studium dla Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazo-
wego i strategii rewaloryzacji Parku Szczytnickiego), Błękitnej Strategii 
Wrocławia, a także projektu parku Tysiąclecia, koncepcji ogrodu Chiń-
skiego oraz parku Mamuta, wytypowanego do realizacji w ramach Wro-
cławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014. 

Swoje doświadczenia i obserwacje ze świata stara się wykorzystać w pra-
cach na rzecz Wrocławia jako członek Rady ds. Ekologii i Zieleni przy jego 
Prezydencie. Nagrodzono ją Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Meda-
lem Za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
Czas wolny spędza w gronie rodziny (i psa), najchętniej na spacerach lub 
podróżach.  
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OD REDAKCJI. Podejmujemy na naszych łamach nie po raz pierwszy 
problematykę ochrony i kształtowania krajobrazu, koncentrując się 
obecnie przede wszystkim na jego miejskich aspektach. Zestaw arty-
kułów poświęconych tej tematyce otwiera tekst Elżbiety Raszei nt. po-
stępów we wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Pol-
sce. Jednym z istotnych elementów w tym zakresie jest uchwalona 24 
kwietnia ub. roku Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. O tym, jakie to narzędzia 
i czego spodziewać się można w ramach ich stosowania w praktyce pi-
szą autorzy kolejnych artykułów. 

Pytanie dotyczące możliwości poprawy polskiego krajobrazu nie jest nowe, 
a ostatnio stawia się je coraz częściej. Chociaż od dawna istnieje i wciąż po-
większa się znaczący dorobek teoretyczny i metodologiczny w zakresie 
kształtowania i ochrony krajobrazu, to przez lata nie przekładał się on w wi-
doczny sposób na praktykę. Rozdźwięk między wiedzą a otaczającą rze-
czywistością przestrzenno-krajobrazową pogłębia niska skuteczność in-
strumentów prawnych i administracyjnych, służących kształtowaniu krajo-
brazu, a także brak powszechnej świadomości wartości krajobrazu. 

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami widocznej intensyfikacji działań na 
rzecz ochrony krajobrazu, wynikających z obowiązku wdrożenia zapisów 
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, ratyfikowanej przez Polskę w 2004 
r. Trudno na razie jednoznacznie ocenić, jakie będą ich efekty w przyszło-
ści, a zwłaszcza to, czy skutecznie i trwale wpłyną one na stan krajobrazu. 
Z pewnością potrzeba czasu i konsekwencji w realizacji tych działań. Można 
jednak już  teraz podjąć próbę oceny ich zgodności z duchem Konwencji. 
W tym celu trzeba przypomnieć genezę powstawania tego dokumentu 
i formułowania jego założeń ideowych. 

GENEZA I ZAŁOŻENIA IDEOWE KONWENCJI

Powstawanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej to długotrwały pro-
ces, zainicjowany w 1994 r. przez Europejski Kongres Samorządów Regio-
nalnych i Lokalnych (Congress of Local and Regional Authorities of Europe 
– CLRAE), działający przy Radzie Europy. Rosnąca w Europie wrażliwość na 
jakość krajobrazu i świadomość jego znaczenia dla  tożsamości kulturowej, 
a jednocześnie dostrzegane zagrożenia dla trwałości i spójności krajobrazu 
ze strony współczesnych zjawisk i tendencji rozwojowych, dały impuls do 
podjęcia konkretnych działań. Zrodziła się idea sformułowania dokumentu 
o randze ponadnarodowej, który zwracałby uwagę na to, że krajobraz jest 
podstawowym komponentem naszego dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego, a jego stan decyduje o jakości życia. Jest więc wspólnym do-
brem, wymagającym szczególnej troski. 

Opracowanie roboczej wersji Konwencji rozpoczęło kilkuletni proces dysku-
sji, konsultacji i spotkań, na które zapraszani byli zarówno przedstawiciele 
świata nauki, jak też samorządów oraz stowarzyszeń i organizacji pozarzą-
dowych z różnych krajów (w 1997 r. miałam zaszczyt brać udział w jednym 
z takich spotkań w Strasburgu jako przedstawicielka Sekcji Polskiej Euro-
pejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast). Celem tych spotkań było roz-
poznanie społecznej gotowości na przyjęcie takiego dokumentu, a przede 
wszystkim poznanie funkcjonujących już w poszczególnych krajach 

systemów ochrony krajobrazu lub istniejących narzędzi ochrony krajobrazu 
w ramach systemów ochrony przyrody, środowiska i dziedzictwa kultury, 
a także systemów planowania przestrzennego. Od początku bowiem przy-
jęto założenie, że Konwencja będzie tworzyć jedynie pewne ramy prawne 
i wskazywać ogólne zasady, które będą implementowane w poszczegól-
nych krajach, zgodnie z obowiązującym w nich prawem. 

Po zakończeniu procesu konsultacji dokument uzyskał stosowną formę 
prawną i w październiku 2000 r. we Florencji został przedstawiony pań-
stwom członkowskim Rady Europy. Jego podpisanie było wyrazem zainte-
resowania i poparcia dla tej idei przez poszczególne kraje, które z kolei prze-
prowadziły trwające zwykle po kilka lat, swoje wewnętrzne procesy kon-
sultacyjne. Rezultatem było ratyfikowanie Konwencji, nakładające obowią-
zek włączenia tego dokumentu do prawa krajowego i jego implementacja.

Treść Europejskiej Konwencji Krajobrazowej została ogłoszona w Dzienniku 
Ustaw w 2006 r. i była omawiana w wielu publikacjach. Chciałabym więc 
skupić się na kilku aspektach, które decydują o wyjątkowym charakterze 
tego dokumentu i tkwiącym w nim potencjale. Moim zdaniem, są one klu-
czowe dla oceny praktycznego wdrażania w Polsce zawartych w nim idei. 

Po pierwsze: w prosty i syntetyczny sposób został w Konwencji zdefinio-
wany krajobraz jako obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest 
rezultatem działania i interakcji czynników naturalnych i/lub antropogenicz-
nych. Zwrócono przy tym uwagę na dynamikę przekształceń krajobrazu, 
podlegających zjawiskom o różnym charakterze i natężeniu, które nadały 
mu konkretne formy w przeszłości, a także tych, które kształtują go obecnie. 
Wskazano też na konieczność ujmowania krajobrazu jako rezultatu skom-
plikowanych związków natury i kultury (przyrody i cywilizacji), czego wyra-
zem jest jego indywidualna struktura. Niezwykle istotne jest umieszczenie 
w centrum tej definicji ludzkiej percepcji. Krajobraz istnieje bowiem jedynie 
w relacji z człowiekiem jako jego odbiorcą, którym może być zarówno jed-
nostka, jak i wspólnota – lokalna, regionalna, narodowa. Środowisko staje 
się krajobrazem jedynie poprzez ludzką percepcję, na którą wpływają zło-
żone uwarunkowania kulturowe i psychospołeczne. 

Po drugie: w Konwencji zwrócono uwagę na rolę samorządów, jako pod-
miotów podejmujących decyzje wpływające w bezpośredni sposób na kraj- 
obraz. Znamienne jest to (chociaż bywa rzadko podkreślane), że z inicja-
tywą stworzenia tego dokumentu nie wystąpiły europejskie struktury biu-
rokratyczne, lecz organizacja zrzeszająca europejskie samorządy. W Kon-
wencji podkreślono jednocześnie konieczność rozłożenia odpowiedzialno-
ści za stan krajobrazu na wszystkich użytkowników przestrzeni. Społeczno-
ści lokalne, poprzez proces demokratycznych procedur, konsultacji i współ-
decydowania, dzielą odpowiedzialność z samorządami lokalnymi, regional-
nymi i władzami państwowymi. 

Po trzecie: wszystkie typy krajobrazu (miejski, wiejski, naturalny) zasługują 
na uwagę i uznanie, zarówno te „wyjątkowe”, jak i te „zwyczajne”, przy czym 
poziom i formy działań, które mają je chronić czy kształtować należy do-
stosować do rangi zasobów. Konwencja zrywa z podziałem na krajobrazy 
piękne i brzydkie, lepsze i gorsze. Każdy krajobraz ma swoją wartość w opi-
nii jego mieszkańców, a jakość krajobrazu decyduje o jakości ich życia. War-
tość krajobrazu może być oceniana w kategoriach ekologicznych, kulturo-
wych, społecznych, a także ekonomicznych.

Europejska Konwencja Krajobrazowa 
– idea a praktyka
Elżbieta Raszeja
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Po czwarte: niezbędne jest kształto-
wanie odpowiedniej polityki krajo-
brazowej. Poza ochroną, szczególny 
nacisk położono w Konwencji na dy-
namiczne zarządzanie zasobami kraj 
obrazu. Podkreślono także rangę pla-
nowania przestrzennego, posiadają-
cego skuteczne instrumenty ochrony 
krajobrazu poprzez kontrolę sposobu 
użytkowania i zagospodarowania 
przestrzeni, godzenia różnych intere-
sów i łagodzenia konfliktów.

Wskazano też na niezbędne zmiany 
legislacyjne, edukację społeczną, 
doskonalenie metod teoretycznych 
i praktycznych, rozwój badań, kształ-
cenie kadry profesjonalnej, gospo-
darkę przestrzenną i politykę fiskalną. 
Formułując zestaw środków niezbęd-
nych do realizacji jej ustaleń, podkre-
ślono konieczność dokonania odpo-
wiednich zmian dostosowawczych 
w istniejących krajowych systemach 
ochrony i kształtowania krajobrazu.

RATYFIKACJA I WDRAŻANIE 
KONWENCJI

Polska była jednym z pierwszych 
państw, które ratyfikowały Europej-
ską Konwencję Krajobrazową. Miało to 
miejsce już w 2004 r., dwa lata przed 
Wielką Brytanią i Francją – krajami 
z dobrze rozwiniętą polityką krajobra-
zową oraz ugruntowanymi już proce-
durami ocen krajobrazowych, zinte-
growanych z funkcjonującymi tam sys-
temami planowania przestrzennego 
i zarządzania przestrzenią. Warto też 
wspomnieć, że Niemcy – kraj, w któ-
rym od dawna sporządzane są plany 
krajobrazowe, do tej pory nie podpi-
sały tego dokumentu, podobnie Au-
stria, a Szwajcaria ratyfikowała go jako 
ostatnia w 2013 roku. Nie zagłębiając 
się w rozważania, co leżało u podstaw 
dość szybkiej ratyfikacji Konwencji 
przez Polskę (przekonanie o gotowości 
do jej wdrażania? wiara w moc instru-
mentów prawnych i instytucji między-
narodowych? nieświadomość złożo-
ności problemu?), warto przyjrzeć się 
niektórym elementom procesu jej im-
plementowania. 

Przez kilka lat po ratyfikacji Konwencji 
niewiele się działo w wymiarze prak-
tycznym, a społeczna świadomość 
istnienia tego dokumentu była ra-
czej ograniczona. Oczywiście, istniała 
ona w świecie nauki, który ożywiały 
liczne konferencje i dyskusje na temat ■Śnieżka i centrum Warszawy: od krajobrazu terenów otwartych po krajobraz zabudowany
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Konwencji. Problematyka identyfikacji i ocen krajobrazu była obecna na co-
rocznym Forum Architektury Krajobrazu, w wielu ośrodkach akademickich 
prowadzono związane z tym badania, pojawiały się liczne publikacje. 

Zainteresowanie krajobrazem widoczne było w niektórych środowi-
skach zawodowych, w tym architektów krajobrazu, urbanistów i architek-
tów, czego dowodem stało się m.in. opublikowanie w 2009 r. Polskiej Poli-
tyki Architektonicznej – polityki jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, ar-
chitektury. Zawarte w tym dokumencie tezy, odnoszące się do kształtowa-
nia i ochrony krajobrazu, podobnie jak inne wnioski i sugestie zgłaszane 
przez środowiska zawodowe, wciąż jednak pozostają w sferze postulatów. 
Nie doczekaliśmy się jeszcze spójnej krajowej polityki krajobrazowej, któ-
rej powstanie przecież zaleca się w Konwencji, a która ma integrować dzia-
łania na rzecz krajobrazu w różnych dziedzinach życia publicznego. Pojawia 
się pytanie, czy powodem tego był brak odpowiednich warunków praw-
nych i instytucjonalnych do jej stworzenia, jak chcą niektórzy, czy też brak 
woli lub „implementacja wybiórcza”, a nawet pewne pozorowanie aktywno-
ści, jak twierdzą inni.

Nową sytuację prawną w Polsce stworzyło uchwalenie tzw. „ustawy krajo-
brazowej”, czyli Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, obowiązujacej od 
11 września 2015 r. Istotne pytanie, które trzeba zadać, dotyczy jej skutecz-
ności w tworzeniu polskiej polityki krajobrazowej. 

Z Ustawy wynikają m.in.: obowiązek sporządzania audytów krajobrazo-
wych i identyfikacji krajobrazu w skali województw oraz konsekwencje tych 
opracowań dla podejmowanych decyzji przestrzennych w studiach gmin-
nych i w planach miejscowych. Prawnicy wskazują na prawdopodobne pro-
blemy kompetencyjne w relacjach między samorządami wojewódzkimi 
i gminnymi. Wątpliwości merytoryczne budzi natomiast umieszczenie za-
dań związanych z identyfikacją krajobrazu na poziomie wojewódzkim, co 
może utrudnić dostrzeżenie specyfiki krajobrazu w skali lokalnej, a także 
postulowane przez Konwencję rozpoznanie tej specyfiki przy udziale lokal-
nej społeczności. Może warto skorzystać z doświadczeń brytyjskiej praktyki 
oceny charakteru krajobrazu (Landscape Character Assessment – LCA). Bada-
nia wykonywane są tam w sposób systematyczny w różnych skalach (kra-
jowej, regionalnej i lokalnej), które wzajemnie się uzupełniają i są zintegro-
wane w jeden system. 

Zastrzeżenia budzi też treść samej Ustawy. Nietrudno dostrzec, że dominują 
w niej przepisy związane z reklamami – warunkami ich ekspozycji i opła-
tami za nie. Nie bez powodu w środowisku urbanistów mówi się o niej jako 
„ustawie reklamowej”. Reklamy to oczywiście bardzo istotny aspekt krajo-
brazu, często deformujący przestrzeń publiczną, budzący wiele negatyw-
nych emocji i postrzegany jako pilny problem do rozwiązania. Należy jed-
nak pamiętać, że samo usunięcie lub uporządkowanie reklam, aczkolwiek 
spektakularne i widoczne, będzie tylko jednym z elementów poprawy ja-
kości krajobrazu. Poza tym w przestrzeni mogą pojawić się nowe elementy, 
których nie przewidziano i nie wymieniono w Ustawie.

Wydaje się, że jedyną drogą jest właściwe rozpoznanie charakteru krajo-
brazu, we wszystkich jego aspektach wymienionych w definicji zawar-
tej w Konwencji (struktury, dynamiki, percepcji) i w odpowiednich skalach. 
Stworzy to podstawę dla podejmowania takich decyzji przestrzennych, 
które mogą zapewnić zachowanie charakteru krajobrazu i właściwie reago-
wać na jego zagrożenia. W obecnej praktyce planistycznej zagadnienia kraj- 
obrazowe nadal traktowane są bez całościowego zrozumienia idei Konwen-
cji, w sposób wybiórczy, a czasem nawet marginalnie, co potwierdza obser-
wacja zawartości planów miejscowych i sporządzanych dla nich prognoz 
środowiskowych.

W kontekście powyższych zastrzeżeń, a także wielu innych uwag formuło-
wanych przez specjalistów, wydaje się, że „ustawa krajobrazowa” w swoim 

obecnym kształcie nie uosabia idei zawartych w Konwencji. Trudno rów-
nież spodziewać się, że będzie skutecznym remedium na  problemy krajo-
brazowe, jeżeli nie stały się nim dotychczas istniejące instrumenty prawne, 
w tym zwłaszcza obowiązująca Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, która posiada wiele zapisów gwarantujących podnoszenie 
jakości krajobrazu, pod warunkiem ich właściwej interpretacji. Oby kolejna 
zmiana prawa nie stała się za kilka lat przedmiotem gorzkich refleksji, jako 
przykład straconej szansy. 

W KIERUNKU POLITYKI KRAJOBRAZOWEJ

Zgodnie z założeniami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sposób reali-
zacji jej zapisów musi być dostosowany do indywidualnych uwarunkowań 
poszczególnych krajów. Nie jest zatem możliwe przeniesienie na grunt pol-
ski wybranych, nawet najlepiej funkcjonujących systemów w całości. Poli-
tyka krajobrazowa realizowana w różnych krajach europejskich jest wypad-
kową samego podejścia do koncepcji krajobrazu oraz jego miejsca w sys-
temie prawnym. Ma to wpływ zarówno na dobór rozwiązań operacyjnych 
i instytucjonalnych, jak też instrumentów wdrażania polityki krajobrazowej 
w ramach administracji rządowej i lokalnej. 

Wprowadzenie Konwencji spowodowało wyraźny zwrot teoretyczny, meto-
dologiczny i praktyczny w podejściu do krajobrazu. Przede wszystkim nie 
jest on już postrzegany wyłącznie jako przedmiot ochrony, lecz jako nad-
rzędna idea, integrująca rozwój przestrzenny, a także płaszczyzna spotkań 
interdyscyplinarnych. W wymiarze praktycznym implikuje to konieczność 
odejścia od prostego protekcjonizmu, opartego na ujęciu sektorowym na 
rzecz systemowego zarządzania krajobrazem określanego jako polityka 
krajobrazowa. Takie określenia jak: konserwacja, restauracja czy rewalory-
zacja okazały się niedostosowane, a wręcz nieprzydatne dla planowania 
zintegrowanej ochrony krajobrazu, rozumianej nie tylko jako zarządzanie 
zasobami, ale też procesami zmian w ramach planowania i gospodarowa-
nia przestrzenią. 

Współczesne podejście charakteryzuje wyraźna tendencja do poszerzania 
pola zainteresowania, tj. odchodzenie od wcześniejszej praktyki koncentro-
wania się wyłącznie na najcenniejszych i najbardziej spektakularnych frag-
mentach krajobrazu. Zwraca się uwagę na wartość krajobrazu jako sumy 
zjawisk przyrodniczo-kulturowych o zróżnicowanej strukturze i dynamice 
przekształceń, postrzeganych przez jednostki i społeczności z perspektywy 
różnych kultur lokalnych, regionalnych i narodowych. Równie ważną ten-
dencją jest ujmowanie zagadnień ochrony krajobrazu w szerszym kontek-
ście społecznym. Obok lefebvre’owskiej tezy: „prawo do miasta” pojawia się 
nowe hasło: „prawo do krajobrazu”.

Oceniając zgodność podejmowanych obecnie działań z ideą Europejskiej 
Konwencji Krajobrazowej, można stwierdzić, że przed nami jeszcze długa 
i trudna droga. Obok działań prawnych i administracyjnych, niezbędne jest 
wdrażanie w praktyce dorobku naukowego w zakresie identyfikacji, ocen 
i planowania krajobrazu, a więc doskonalenie warsztatu. Być może nadzieję 
na wsparcie polityczne działań na rzecz krajobrazu da nowa strategia roz-
woju kraju, oparta na koncepcji rozwoju odpowiedzialnego i kreowaniu 
długofalowych wizji. Przede wszystkim jednak niezbędne jest powszechne 
przekonanie, że krajobraz jest cennym i nieodnawialnym zasobem, który ła-
two utracić. ■
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TRUDNOŚCI W WYPRACOWANIU POLITYKI KRAJOBRAZOWEJ

We współczesnym świecie, charakteryzującym się szybkim rozwojem cywi-
lizacyjnym, ekspansją urbanistyczną, infrastrukturalną, industrialną, ”rozle-
waniem się” osadnictwa oraz nasilającymi się procesami degradującymi na-
turalny potencjał środowiska – jednym z bardzo istotnych wyzwań jest ra-
cjonalne gospodarowanie przestrzenią. W skali każdego kraju instrumen-
tem służącym do prowadzenia działań planistyczno-operacyjnych w zakre-
sie jej kształtowania i zagospodarowania jest polityka sektorowa, taka jak m. 
in. przestrzenna, ekologiczna, czy krajobrazowa. 

Dzięki realizacji tych działań poprzez zapisy postulatywne czy normatywne 
oraz regulacje prawne można oddziaływać na ład przestrzenny, ochronę naj-
cenniejszych zasobów naturalnych, czy krajobrazowych, zarówno przyrod-
niczych, jak i kulturowych. Kompleksowa ochrona krajobrazu staje się jed-
nym z podstawowych działań, które ma za zadanie podobnie jak ochrona 
przyrody zachować najcenniejsze fragmenty przestrzeni danego kraju, za-
równo z uwagi na walory przyrody, jak i kultury materialnej.

Dotychczas w Polsce zauważyć można bardzo silny rozdźwięk pomiędzy 
prowadzoną polityką ekologiczną a krajobrazową. Z uwagi na długą trady-
cję ochrony przyrody, silnemu lobby przyrodników i organizacji pozarządo-
wych, jak i w związku z zobowiązaniami międzynarodowymi naszego kraju, 
udało się już na początku lat 90 ubiegłego wieku wdrożyć politykę ekolo-
giczną państwa. Niestety w zapisach pierwszego dokumentu jej poświęco-
nemu i uchwalonemu przez Sejm w 1991 r., jak i kolejnych jego edycjach 
z perspektywą do roku 2016 i 2025 nie zaistniały, de facto, odniesienia do 
ochrony i zarządzania krajobrazem. 

W odróżnieniu od regulacji prawnych dotyczących gospodarowania zaso-
bami przyrody, ujętymi w ściśle określonych aktach normatywnych, kra-
jobraz znajdował swoje uregulowania w kilku ustawach, dotyczących po-
szczególnych, bardzo wąsko sprecyzowanych kompetencji podmiotowych. 
Brak jednego spójnego dokumentu na poziomie ustawowym niewątpliwie 
utrudniał i nadal utrudnia skoordynowane działania z zakresu komplekso-
wej polityki krajobrazowej w Polsce. Trzeba podkreślić, że z uwagi na zło-
żoność zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajobrazu i ilością wy-
zwań jakie niesie planowanie i gospodarowanie jego potencjałem, skon-
struowanie dobrego aktu prawnego jest bardzo trudne. 

Wymaga ono bardzo wnikliwych działań, pozwalających na uzyskanie kom-
plementarności zapisów kompetencyjnych znajdujących się w kilku usta-
wach, m. in. takich jak: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie przyrody, o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, a także w Prawie ochrony śro-
dowiska, czy Prawie budowlanym. Dowodem na to jest uchwalona w ubie-
głym roku z inicjatywy Prezydenta RP Ustawa z dnia 24 kwietnia o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, 
która w dalszym ciągu nie spełnia kryteriów dokumentu obejmującego ca-
łościowo problematykę kształtowania i ochrony krajobrazu w Polsce. 

Przyjęta Ustawa raczej porządkuje niektóre definicje i pojęcia związane z kra-
jobrazem - niestety, nie ujmując w całości omawianych zagadnień. Trzeba tu 
podkreślić, że w środowisku naukowym są także głosy przeciwne tworze-
niu jednej ustawy krajobrazowej, jako aktu prawnego, który uwzględniałby 
wszystkie aspekty planistyczne i związane z zarządzaniem krajobrazem, co 

głównie wiąże się z bardzo sceptycznym podejściem do możliwości skon-
struowania takiego aktu prawnego.

Słabość oddziaływania  spójnej polityki krajobrazowej w Polsce na kształto-
wanie się przestrzeni, a tak naprawdę jej brak przez bardzo długi czas, spo-
wodował daleko idące zaległości w prawidłowym funkcjonowaniu tego, tak 
istotnego z punktu widzenia jakości życia człowieka, elementu kształtowa-
nia przestrzeni. 

PROBLEMY Z DEFINIOWANIEM KRAJOBRAZU

Jedną z przyczyn trudności w kreowaniu spójnej polityki krajobrazowej 
w Polsce jest bardzo zróżnicowana sama percepcja krajobrazu przez różne 
grupy zawodowe. Brak jednoznaczności w definiowaniu oraz tworzenie 
wielu pojęć pokrewnych na jego określenie jako całości lub części środo-
wiska, ma swoje korzenie w zmieniającym się postrzeganiu przyrody przez 
człowieka. Jest ono następstwem rozwoju nauki, ewolucji myśli filozoficznej 
oraz wspomnianego postępu cywilizacyjnego. 

Problem w definiowaniu krajobrazu jest bardzo szeroki i nie dotyczy tylko 
definicji naukowych, które i tak charakteryzują stosunkowo dużą zbieżno-
ścią ich autorów, wywodzących się z określonych dyscyplin naukowych zaj-
mujących się krajobrazem, ale przede wszystkim związany jest z różnym po-
strzeganiem krajobrazu przez osoby nie związane profesjonalnie z jego ba-
daniami. Jest to po części następstwem zróżnicowanego podejścia do defi-
nicji krajobrazu przez poszczególne dziedziny wiedzy, a tym samym grupy 
zawodowe.

Przykładowo w naukach geograficznych, w definicji krajobrazu szczególną 
uwagę zwraca się na jego kompleksowy charakter oraz interakcyjne po-
wiązania pomiędzy jego komponentami (geomorfologią, litologią, hydros-
ferą, biosferą, pedosferą i atmosferą). W badaniach geografa zajmującego 
się planowaniem przestrzennym bardzo istotnym z kolei elementem krajo-
brazu jest człowiek i jego oddziaływanie na kształtowanie krajobrazu oraz 
interakcyjna współzależność pomiędzy jakością krajobrazu a jakością życia 
człowieka. 

Inaczej traktowany jest krajobraz przez architektów krajobrazu, dla których 
najistotniejsze są kategorie estetyczne. Rozumieją oni krajobraz jako wi-
zualizacje uwarunkowań całego systemu środowiska, zarówno przyrodni-
czego, jak i antropogenicznego czyli całej przestrzeni życiowej człowieka, 
w tym jej struktury, funkcjonowania oraz aspektów wizualnych. Natomiast 
w ocenie ekologów, krajobraz to zbiór wzajemnie oddziaływujących na sie-
bie ekosystemów, zajmujących określoną przestrzeń a ich główne zaintere-
sowanie naukowe koncentruje się wokół funkcjonowania biosfery w kon-
tekście delimitacji jej elementów i oceny ich jednorodności, czy też koryta-
rzy w ujęciu potencjałów i przepływów energii oraz materii. 

Jeszcze inaczej krajobraz postrzegają urbaniści, dla których jest on przede 
wszystkim przestrzennym uporządkowaniem danego obszaru, bardzo czę-
sto według przyjętych a priori kryteriów. Wartość prowadzonych prze nich 
studiów i prac planistycznych polega głównie na określaniu podstaw kształ-
towania krajobrazu i jego tożsamości oraz dążeniu do poznania prawidło-
wości decydujących o istniejącym uporządkowaniu przestrzeni jako ładzie 
przestrzennym. 

Kompleksowa polityka ochrony krajobrazu
Marek Degórski
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Tożsamość, kanon, tradycja i kultura miejsca to również główne składowe 
krajobrazu widzianego oczami historyków sztuki i kulturoznawców. Krajo-
braz dla nich to powstały na gruncie naturalnym przestrzennie zróżnico-
wany obraz kultury materialnej człowieka, którego korzeniami są uwarun-
kowania archeologiczne, etnograficzne, architektoniczne itd. Czynniki te 
są często historycznie nawarstwione, powinny zatem stanowić podstawę 
do określenia reguł badania i działania w zakresie ochrony i kształtowania 
formy architektoniczno-krajobrazowej danego miejsca czy też krajobrazu.

Przykłady postrzegania krajobrazu przez poszczególne grupy zawodowe 
można by dalej mnożyć, ale już z tej krótkiej ich charakterystyki wynika, że 
ten sam przedmiot badań, może być inaczej postrzegany, a jego percepcja 
jest ściśle związana z metodologią badawczą danej dyscypliny naukowej. 
W przypadku krajobrazu używamy zatem tej samej kategorii semantycznej, 
ale inaczej uzasadniamy epistemologicznie jej wartość ontologiczną. 

KRAJOBRAZ W EUROPEJSKIEJ KONWENCJI KRAJOBRAZOWEJ 
I POLSKA PRAKTYKA

Poszukiwanie trafnej definicji krajobrazu, która w sposób prosty, ale i jak 
najszerszy pomaga w zrozumieniu jego istoty legło m. in. u podstaw wielu 
dokumentów poświęconych temu zagadnieniu. Kluczowym dokumentem 
dla ochrony krajobrazu w Europie jest Europejska Konwencja Krajobrazowa 
z 2001 r. Definicja krajobrazu zawarta w niej jest bardzo szeroka i stwier-
dza, iż krajobraz jest podstawowym komponentem europejskiego dziedzic-
twa przyrodniczego i kulturowego, przyczyniającym się do dobrobytu lu-
dzi i konsolidacji europejskiej tożsamości, a także podkreśla, że krajobraz 
stanowi ważną część jakości życia ludzi zarówno na obszarach zdegrado-
wanych, przeciętnych jak i na tych o wysokiej jakości środowiska, w mia-
stach i na wsi. 

Polska przyjęła Konwencję w 2004 r., ale pierwszym, bardzo znaczącym kro-
kiem w postępie prac nad wdrażaniem jej zapisów na potrzeby kreowania 
polityki krajobrazowej kraju stało się wykonane dopiero w 2014 r. opraco-
wanie Identyfikacji i oceny krajobrazów Polski – metodyki oraz głównych za-
łożeń. Stanowi ono podstawy merytoryczne do oceny potencjalnych za-
sobów krajobrazu Polski i delimitacji jednostek krajobrazowych. Przyjęcie 
tych założeń przez organa odpowiedzialne za kreowanie polityki krajobra-
zowej w skali regionów, jak i całego kraju pozwoliłoby wreszcie na prze-
prowadzenie ewaluacji krajobrazu na podstawie jednorodnego w założe-
niach audytu. 

Wykonanie tzw. audytu krajobrazowego, bazującego na przyjętej jedno-
rodnej i spójnej typologii krajobrazu, metodach jego waloryzacji i komple-
mentarności przyrodniczych i kulturowych kryteriów oceny, daje olbrzymie 
szanse na opracowanie po raz pierwszy mapy kraju, z delimitacją jedno-
stek przestrzennych o zróżnicowanych zasobach krajobrazu. Zagrożeniem 
dla osiągnięcia tego celu jest niestety bardzo małe zrozumienie problema-
tyki ochrony i kształtowania krajobrazu przez różne grupy społeczne i głosy 
krytyki odnoszące się do tego przedsięwzięcia. Przykładem może być nie-
korzystna ocena ze strony różnych środowisk zawodowych, głównie zwią-
zanych z biznesem i prowadzeniem inwestycji, kierowana do ustawodawcy 
w czasie tworzenia tzw. „ustawy krajobrazowej”, sprzeciwiająca się praw-
nym regulacjom ochrony krajobrazu, bo …w ich opinii ochrona krajobrazu 
może drogo kosztować polskiego podatnika. 

„USTAWA KRAJOBRAZOWA” I NIEWYKORZYSTANE SZANSE

W opinii wielu badaczy zajmujących się gospodarką przestrzenną wspo-
mniana Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnie-
niem narzędzi ochrony krajobrazu jest niewykorzystaną szansą zbudowa-
nia spójnego sytemu ochrony krajobrazu, rozumianego jako dziedzictwo 

przyrodniczo-kulturowe naszego kraju. Regulacja ta nie tworzy ram praw-
nych dla spójnej definicji przedmiotu ochrony jakim jest krajobraz, nie reko-
menduje kompleksowych działań w zakresie jego zarządzania oraz w bar-
dzo małym stopniu nawiązuje do takich aktów międzynarodowych, jak Eu-
ropejska Konwencja Krajobrazowa, czy też do Rekomendacji UNESCO w spra-
wie historycznego krajobrazu miejskiego z 2011 r.. Główny nacisk skierowany 
został w niej na porządkowanie przestrzeni pod kątem likwidacji banerów 
i reklam przydrożnych i wprowadzanie kar za nielegalne reklamy. Daje ona 
też samorządom możliwość uchwalenia lokalnego kodeksu reklamowego, 
w którym określone zostaną zasady sytuowania m.in. nośników reklam. 

Widząc jednak w tej Ustawie pierwszy krok wykonany we właściwą stronę 
trudno nie dostrzec tego, że poza definicjami takich pojęć jak reklama, szyld 
reklamowy znajdują się w także takie istotne pojęcia dla prowadzenia dzia-
łań mających na celu ochronę krajobrazu, jak: krajobraz, krajobraz kultu-
rowy, krajobraz priorytetowy. Akt ten nakłada też obowiązek sporządzania 
przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego, w którym mają być 
zdefiniowane obszary właśnie tych wspomnianych krajobrazów prioryteto-
wych. Sejmik wojewódzki ma mieć możliwość ustalania w ich obrębie norm 
dotyczących wysokości, kształtu budynków i ewentualnego stosowania 
materiałów miejscowych lub tradycyjnej architektury.

Z punktu widzenia przyrodniczego, jak i dziedzictwa kultury material-
nej ten nowy, obowiązujący od ponad roku akt wnosi jednak za mało za-
pisów, które miałyby wpływ na funkcjonowanie systemu środowiska i kra-
jobrazu. Propozycje wprowadzenia do Ustawy rozwiązań tworzących śro-
dowiskowo-krajobrazowe podstawy ładu przestrzennego wywołały ostry 
sprzeciw wielu grup społecznych, o czym była już wyżej mowa. W konse-
kwencji tego zabrakło w niej np. takich proponowanych elementów kra-
jobrazu jak dominanta krajobrazowa, która z punktu widzenia prawnego 
miała utrudnić prowadzenie inwestycji na obecnych zasadach. W ostatecz-
nym kształcie ustawy zabrakło także proponowanych rozwiązań dla okre-
ślenia urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu, które sejmik wojewódzki 
mógłby uchwalić. Miały być one aktem prawa miejscowego, wiążącym za-
równo jednostki spoza administracji publicznej jak i inne organy admini-
stracji, w tym organy gminy zwłaszcza przy uchwalaniu miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego. 

Niewątpliwie, pomimo tych mankamentów, przyjęta Ustawa pomoże 
w uporządkowaniu polskiej przestrzeni i osiąganiu wyższych standardów 
ładu przestrzennego, który wymaga radykalnej poprawy z uwagi nie tylko 
na problemy estetyki przestrzeni publicznych, ale również, a może przede 
wszystkim na warunki jakości życia ludności.

CO DALEJ Z KOMPLEKSOWĄ POLITYKĄ OCHRONY KRAJOBRAZU 
W POLSCE

Pomimo wielu problemów dotyczących budowania polityki krajobrazowej 
w Polsce, należy  stwierdzić, że być może nadszedł wreszcie lepszy czas na 
wdrożenie w życie rozwiązań pro-krajobrazowych, pozwalających między 
innymi na realną implementację dotyczących jej zapisów szeregu między-
narodowych aktów normatywnych, a przede wszystkim Europejskiej Kon-
wencji Krajobrazowej. Pojawia się zatem niepowtarzalna szansa na uporząd-
kowanie zarówno przepisów prawnych, a w następstwie tego polskiej prze-
strzeni, również w kontekście krajobrazowym. 

Pierwszym krokiem powinno być w ramach tego uporządkowania przyjęcie 
jednoznacznej definicji krajobrazu we wszystkich obowiązujących aktach 
prawnych (np. w ustawach takich jak: o ochronie przyrody, Prawie ochrony 
środowiska i o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Szansę taką 
daje jej wyartykułowanie w omawianej wcześniej „ustawie krajobrazowej”, 
w której definicja krajobrazu jest zgodna z brzmieniem  tego pojęcia za-
wartym w ww. Konwencji. Należy jednak pamiętać, że nie jest to ani jedyna 
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stosowana definicja krajobrazu, ani też nie wyczer-
puje ona pełnej interpretacji współczesnego rozu-
mienia tego pojęcia.

Pełniejsze wdrażanie w życie zapisów Konwencji  
umożliwia zaistnienie pozytywnych przesłanek do 
merytorycznej ewaluacji zasobów potencjałowych 
naszego krajobrazu. Przygotowana została już me-
todyka audytu krajobrazu (przez prof. Jerzego So-
lona i innych w 2014 r.), która pozwala na przepro-
wadzenie go we wszystkich regionach Polski, a na-
stępnie na opracowanie waloryzacji zasobów kra-
jobrazu i wskazanie działań mających na celu kom-
pleksową ochronę jego najcenniejszych fragmen-
tów. Szansa jaka została obecnie stworzona za-
równo przez władze państwowe, jak i środowisko 
naukowe nie powinna być zmarnowana. Chcąc roz-
wijać politykę krajobrazową w Polsce, musimy za-
cząć od przeprowadzenia inwentaryzacji ww. za-
sobów, gdyż dotychczas nasza wiedza o nich jest 
fragmentaryczna i nie bazuje na jednorodnych 
i kompleksowych (przyrodniczo-kulturowych) kry-
teriach oceny.  

Kolejną szansę na uporządkowanie przestrzeni, 
również i jej podstawowego wyróżnika, jakim jest 
krajobraz stwarza niewątpliwie „ustawa krajobra-
zowa”, która stanowi bardzo ważny element poli-
tyki krajobrazowej państwa. Pomimo wielu uwag 
krytycznych co do jej kształtu i braku wielu istot-
nych zapisów dla prawidłowego funkcjonowania 
krajobrazu, trzeba jeszcze raz podkreślić znacze-
nie nałożonego na samorządy wojewódzkie  obo-
wiązku sporządzania audytów krajobrazowych, 
w których mają być zdefiniowane obszary krajo-
brazów priorytetowych i wskazane zasady gospo-
darowania w ich obrębie.

Szansą na postrzeganie krajobrazu poprzez pry-
zmat istotnego czynnika rozwojowego dla regio-
nów jest uwzględnienie w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju do roku 2030 obszarów funkcjonalnych jako głównych elementów 
kształtowania potencjału rozwoju, w których uwzględniono zarówno po-
tencjał przyrodniczy, jak i kulturowy. Te wśród nich, które charakteryzują się 
najwyższym potencjałem zasobów krajobrazowych mogą w wyniku opra-
cowania audytu wojewódzkiego zostać objęte ochroną lub też w wyniku 
określonych świadczeń krajobrazowych stanowić istotny stymulator ich 
rozwoju. 

Takie podejście do postrzegania krajobrazu jako czynnika rozwojowego 
może mieć istotny wpływ na zmianę percepcji społecznej i akceptacji dzia-
łań wdrażających założenia polityki krajobrazowej. Obecnie największym 
zagrożeniem dla pomyślnej jej realizacji jest niska akceptacja przez społe-
czeństwo działań pro-krajobrazowych, wynikająca po części z bardzo sła-
bej edukacji z zakresu ekologii krajobrazu i istnienia silnego lobby środo-
wisk biznesowych i deweloperskich, które kreują wizerunek medialny po-
lityki ekologicznej czy też krajobrazowej w społeczeństwie. Często opinie 
artykułowane przez te środowiska niosą w sobie wiele emocji a nie wiedzy 
merytorycznej. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że pomimo znacznych zaniedbań we 
wdrażaniu zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce, obec-
nie sytuacja ta uległa znacznej poprawie, co dobrze rokuje na realizację ta-
kich m.in. zadań operacyjnych w polityce krajobrazowej i przestrzennej jak 

opracowanie założeń metodycznych dla przeprowadzenia audytów krajo-
brazowych. Da to szansę na zwaloryzowanie naszej przestrzeni pod kątem 
jej potencjału zasobów krajobrazowych, a w konsekwencji racjonalne nimi 
gospodarowanie. Pozwoli to także na lepsze zdefiniowanie obszarów funk-
cjonalnych dla wsparcia potencjału rozwojowego regionów, osiąganego 
także dzięki wykorzystaniu istniejących w nich zasobów przyrodniczo-kraj- 
obrazowych. 

Bardzo ważne jest także prowadzenie kompleksowych działań w zakresie 
edukacji i zmiany percepcji społecznej w postrzeganiu roli krajobrazu, jaką 
odgrywa on w kształtowaniu jakości życia człowieka oraz zachowaniu toż-
samości kulturowej regionów. Wymaga to od nas wszystkich, osób zajmują-
cych się badaniami krajobrazu i rozwojem przestrzennym, dużego zaanga-
żowania dydaktycznego i badawczego. Tylko wiedza bazująca na rzetelnych 
badaniach naukowych, może być podstawą do prowadzenia dyskusji spo-
łecznych i argumentacji za zasadnością realizowania określonej polityki kraj- 
obrazowej w konkretnych obszarach kraju. ■

Marek Degórski
geograf i profesor nauk o ziemi, dyrektor Instytutu Geografii  
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
e-mail: m.degor@twarda.pan.pl
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Uchwalona juz przed 16 laty Konwencja Krajobrazowa Rady Europy wyróż-
nia się na tle wcześniejszych Konwencji RE, poświęconych ochronie dzie-
dzictwa kulturowego i jest świadectwem, rysującego sie już od początku 
lat 90. ub. wieku, nowego podejścia w środowisku europejskich konserwa-
torów zabytków, wyraźnej zmiany paradygmatu ochrony dziedzictwa kul-
turowego.

Pomimo ratyfikacji Konwencji przez Polskę w 2005 r., bardzo niewiele z tego 
nowego podejścia znalazło się w ustawie „krajobrazowej” z 2015 r., a zapro-
ponowane ujęcie wprowadzanego na jej podstawie nowego narzędzia, ja-
kim ma być audyt krajobrazowy jest wręcz całkowitym zaprzeczeniem cha-
rakterystycznej dla tego dokumentu filozofii “bez selektywnego podejscia” 
(non selective approach), w której zaakcentowano, że wszystkie krajobrazy 
zasługują na ochronę (a nie tylko te najcenniejsze!).

Zmiana wspomnianego paradygmatu jest również widoczna od co naj-
mniej 10 lat w dokumentach Komisji Europejskiej, dotyczących prowadze-
nia polityki przestrzennej. W 2011 r. na Węgrzech, podczas nieformalnego 
spotkania ministrów do spraw spójności terytorialnej, przyjęto zaktualizo-
waną Agendę Terytorialną (Territorial Agenda of European Union 2020. To-
wards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions), akcen-
tującą potrzebę zmiany polityki regionalnej w kierunku zróżnicowanego 
podejścia do różnych typów terytoriów.

Dlatego nie od rzeczy będzie przypomnieć o dawnej inicjatywie grupy na-
ukowców z Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i o ska-
zanym na zapomnienie projekcie badawczym z l. 1989-1993, jaki poświę-
cono opracowaniu Syntezy kulturowych wartości przestrzeni państwa 
polskiego. 

W 1984 r. KPZK PAN stał się promotorem inicjatywy prof. Alicji Karłowskiej-
Kamzowej, która uruchomiła cały zespół działań, kierując uwagę środowi-
ska konserwatorów zabytków na ochronę dziedzictwa środowiska kulturo-
wego rozumianą jako kategoria planowania regionalnego. W rok później  
Marek Konopka (ówczesny wicedyrektor Ośrodka Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie) zaangażował 49 wojewódzkich biur dokumentacji zabytków 
do prac nad sporządzeniem wniosków konserwatorskich do planu krajo-
wego. Prac nad ich syntezą krajową podjął się w latach 1986-87 zespół au-
torski z Gdańska (kierowany przez Aleksandrę Czyżewską i autora tego tek-
stu), współpracujący z zespołem Andrzeja Kassenberga w ówczesnej Komi-
sji Planowania przy Radzie Ministrów. 

Końcowe wyniki tych prac stały się zasadniczą podstawą krytycznej ana-
lizy, która doprowadziła do sformułowania w 1988 r. przez zespół koordyna-
cyjny w składzie: Wojciech Czech, Artur Kostarczyk i Tomasz Węcławowicz 
założeń projektu badawczego pt Synteza kulturowych wartości przestrzeni 
państwa polskiego. Szczególne znaczenie miało przy tym objecie patronatu 
naukowego nad projektem przez prof. Aleksandra Gieysztora, który w 1988 
r. kierował powołanym przez Ministra Kultury i Sztuki zespołem pracującym 
nad założeniami ustawy o ochronie środowiska kulturowego, a na początku 
1989 r. utworzył Radę Naukową Syntezy i jej przewodniczył.

W ramach wstępnych prac nad projektem Syntezy przyjęta została delimita-
cja regionów historyczno-geograficznych, ukształtowanych w obszarze dzi-
siejszej Polski w w okresach późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym. 

Szczególne znaczenie dla budowy krajobrazu środowiska kulturowego 
ziem trzech prowincji dawnej Korony (Wielkopolski, Małopolski i Prus Kró-
lewskich) miał ponad 300-letni okres stabilizacji granic politycznych i admi-
nistracyjnych w l. 1466-1771 , a dla ziem pogranicza Korony i Litwy okres od 
Unii Lubelskiej do trzeciego rozbioru Polski. Śląsk miał jeszcze dłuższy (bo 
obejmujacy l.1300-1760) okres trwałości zarówno granic zewnętrznych jak 
i podziałów wewnętrznych. 

W rezultacie tych prac w l. 1989-90 zostały zorganizowane następujące ze-
społy regionalne: Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, 
Mazowsze, Podlasie, Wielkopolska, Pomorze Wschodnie (Prusy Królewskie 
i Książęce), Pomorze Zachodnie (z Nową Marchią i późniejszą wschodnią 
Brandenburgią), Ziemia Krakowska, Ziemia Łęczycko-Sieradzka i Ziemia 
Sandomierska. Nieco później (w związku z utworzeniem regionalnych od-
działów Ośrodka Dokumentacji Zabytków) powstały zespoł dla Ziemi Lu-
belskiej w Lublinie i jego filia dla Ziemi Przemysko-Sanockiej w Rzeszowie.

W kolejnych etapach prac nad Syntezą konkretyzowane były delimitacje 
poszczególnych regionów i subregionów, a ich głównym celem poznaw-
czym stało się rozpoznanie struktury regionalnej środowiska kulturowego 
w Polsce na tle struktury regionalnej Europy Środkowej oraz identyfikacja 
istotnych czynników tożsamości kulturowej regionów Polski. Z kolei za cel 
wdrożeniowy przyjeto syntetyczne ujęcie zasobów dziedzictwa kultury go-
spodarowania przestrzenią oraz założeń ich ochrony rozumianych i ujętych 
w formie właściwej dla warsztatu planowania regionalnego. 

Historyczno-kulturowe uwarunkowania założeń polityki przestrzennej pań-
stwa i koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju zostały 
w projekcie badawczym określone jako synteza:

 • dziedzictwa kultury organizacji terytorialnej;
 • dziedzictwa kultury organizacji struktury osadniczej i sieci dróg;
 • dziedzictwa kultury organizacji przestrzennej zabudowy i użytkowania 

gruntów poszczególnych jednostek osadniczych, gruntów rolnych i plan-
tacji leśnych.

Już pierwsze etapy prac nad projektem Syntezy wykazały, że dziedzictwo 
kultury gospodarowania przestrzenią eksponuje się w krajobrazie kultu-
rowym Polski i dzieli kraj na kilkanaście głównych regionów i kilkadziesiąt 
subregionów kulturowych, z których większość dla zachowania ich swoistej 
tożsamości kulturowej będzie wymagało zastosowania specyficznych, in-
dywidualnie kształtowanych polityk przestrzennych. Nie dane było jednak 
doprowadzić te prace do końca, bo …przerwane zostały one przez nowe 
kierownictwo Ministerstwa Kultury i Sztuki po przedterminowych wybo-
rach do Sejmu jesienią 1993 r.

Jakie płyną lekcje z tego, przypomnianego wyżej doświadczenia? W aktual-
nej sytuacji, gdy wdrażane będą rekomendacje Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 oraz „ustawy krajobrazowej”, zamiast me-
tody audytu krajobrazowego (audyt jest dobry w rachunkowości, ale nie 
jest niestety receptą na kształtowanie wysokiej jakości środowiska kulturo-
wego), który usiłuje sprowadzić przestrzeń kulturową naszego kraju do jed-
nego wzorca, może warto powrócić do rozpoznania bogactwa różnorod-
ności krajobrazowej i kulturowej posczególnych regionów Polski i unikato-
wych właściwości ich środowiska kulturowego. Bo każde miejsce opowiada 
nam swoją własną niepowtarzalną historię... ■

Przypomnienie Syntezy 
kulturowych wartości 
przestrzeni państwa polskiego
Artur Kostarczyk

Artur Kostarczyk
architekt, urbanista, konserwator zabytków, adiunkt w Kate-
drze Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersy-
tetu Gdańskiego
e-mail: akostarczyk@wp.pl
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Uchwalenie przed rokiem pierwszej w Polsce ustawy dotyczącej bezpośred-
nio krajobrazu może być okazją do podjęcia próby oceny tego, jak w ostat-
nim półwieczu zmienił się zarówno polski krajobraz i jak ewoluował sposób 
jego kształtowania i ochrony oraz stosunek do tej problematyki naszego 
społeczeństwa. Czy tzw. „ustawa krajobrazowa” istotnie jest przełomem?

BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ NT. OCHRONY KRAJOBRAZU

Wśród profesjonalistów zajmujących się ochroną krajobrazu panuje dość 
powszechne przekonanie, że polskie społeczeństwo nie ceni walorów kra-
jobrazu i sprzeciwia się jego ochronie, zatem trzeba to „niewrażliwe i niedo-
uczone” społeczeństwo trzymać jak najdalej od decyzji związanych z tąże 
ochroną. Wiele obserwacji dotyczących tego zagadnienia, a także m. in. 
analiza wniosków złożonych w swoim czasie (w 1994 r.) do Planu ogólnego 
zagospodarowania m. Krakowa zdawały się w pełni potwierdzać tę pesymi-
styczną opinię. 

Dla zweryfikowania zasadności pesymistycznego przekonania o tym, że nie 
ceni się walorów krajobrazu i sprzeciwia jego ochronie, przeprowadziliśmy 
badania opinii społecznej nt. ochrony krajobrazu w jednej z dzielnic Krakowa, 
charakteryzującej się atrakcyjnym krajobrazem naturalnym i kulturowym. Ich 
podstawowym elementem była ankieta, w której zadano m. in. pytanie: Jak 
Pan/i ocenia ochronę krajobrazu w obrębie dzielnicy?  Pytanie było zamknięte 
i miało 3 opcje odpowiedzi: 1. Jest właściwa, 2. Jest za słaba, 3. Jest zbyt mocna. 
Spodziewaliśmy się przewagi ostatniej z tych odpowiedzi, zwłaszcza, że 
w znacznej części badanego obszaru od ok. 10 lat obowiązywał status parku 
krajobrazowego, a więc mieszkańcy znali jego realia w praktyce. 

Wynik ankiety był jednak zaskakujący, ponieważ respondenci w przeważa-
jącej większości wybrali opcję drugą – uznali ochronę krajobrazu za zbyt 
słabą. Dla wyjaśnienia tego, skąd wziął się ten niespodziewany wynik, prze-
prowadziliśmy grupowy wywiad ześrodkowany, tzw. „fokus” z grupą re-
spondentów wspomnianej ankiety. Tę metodę badań opinii stosuje się mię-
dzy innymi w celu wyjaśnienia głębszych przyczyn zjawiska, na którego ist-
nienie wskazują badania ilościowe.

W badaniu tym okazało się, że respondenci wybierając poszczególne opcje 
nie odnosili się do przepisów prawa, lecz do widocznych, realnych skut-
ków ochrony. Argumentowali wskazując na tolerowanie dzikich wysypisk 
śmieci, nielegalnych budów, przykłady bezkarnego wycinania pięknych 
drzew, itp. Natomiast rozmowa na temat wniosków do planu ujawniła fakt, 
że ludzie, którzy nie mają interesu ekonomicznego w budowaniu na chro-
nionych obszarach, wcale nie sprzeciwiają się ochronie, a raczej domagają 
się ochrony lepszej i bardziej skutecznej. 

Dzięki tym badaniom stało się jasne, że konstatacja o walnym niedocenia-
niu walorów krajobrazu przez mieszkańców, jest nieprawdziwa. Co jest za-
tem przyczyną takiego fałszywego przekonania? Po pierwsze – między 
obowiązującymi przepisami prawnymi, a realiami wprowadzania ich w ży-
cie jest znaczna różnica. Te pierwsze obchodzą rządzących i profesjonali-
stów zajmujących się ochroną krajobrazu, te drugie są obserwowane i oce-
niane przez społeczeństwo. Po drugie – sprzeciw wobec ochrony zgłasza ta 
część społeczeństwa, która w danym momencie ma interes ekonomiczny 
w łamaniu przepisów ochronnych, ale zbyt często zapomina się, że przecież 

nie jest to bynajmniej 100 % interesariuszy. Prawo wypowiadania się o da-
nej sprawie mają wszyscy interesariusze społeczni, a nie tylko ci, którzy z na-
tury rzeczy są przeciw. 

Interesariusze społeczni to osoby (grupy), które są w taki sposób związane 
z daną sprawą, że decyzje w tej sprawie podjęte mają istotny wpływ na ich 
życie (interesy). W związku z tym mają oni prawo do wyrażania opinii, a także 
współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji w tej sprawie, wg zasady „nic 
o nas bez nas”. W tej grupie są zatem nie tylko ci, którzy aktualnie są zainte-
resowani, aktywni lub uprawnieni konkretnymi przepisami prawnymi, ale 
także ci, którzy milczą i nie działają, ale mają prawo moralne upomnieć się 
o uwzględnienie swojego głosu. Interesariuszy nie należy utożsamiać z pro-
testującymi, bo są to zwykle zbiory pokrywające się tylko częściowo. 

ZMIANY W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ, W KRAJOBRAZIE I PRAWIE

Opisane badania pokazują, jak ważny, jak niedoceniany i jak wymagający 
głębszych analiz jest społeczny aspekt ochrony i kształtowania krajobrazu. 
Walka władz odpowiedzialnych za jego ochronę z mieszkańcami terenów 
chronionych to nie jest wyjątkowy, odosobniony przypadek, lecz niejako 
stały element gry, niejednokrotnie paraliżujący wysiłki fachowców. Dlatego, 
aby uzyskać rzeczywiste efekty ochronne, trzeba nie tylko wskazać wartości 
godne ochrony i ich lokalizacje, nie tylko ustanowić prawny status ochrony, 
ale trzeba umieć wprowadzać go w funkcjonalne, gospodarcze i społeczne 
realia chronionego obszaru. Tego właśnie brakuje polskiemu systemowi 
ochrony.

Od czasu, kiedy miały miejsce wspomniane badania, zmieniło się bardzo 
wiele. Przede wszystkim umocniła się demokracja, co zwiększyło się prze-
konanie społeczeństwa o prawie do współdecydowania w sprawach go do-
tyczących. W krajach od dawna demokratycznych silnie rozwinęła się idea 
i metody partycypacji społecznej, a zarządzanie tego typu wspierane przez 
Unię Europejską stało się powszechną normą. W tym samym czasie w Pol-
sce ustawodawstwo mające związek z ochroną i kształtowaniem krajobrazu 
zmieniło się kilkakrotnie. Ale czy nastąpiły znaczące zmiany na lepsze?

Współczesny krajobraz Polski zmienił się z pewnością w pewnych aspektach 
na lepsze, a w pewnych na gorsze. Podniósł się bez wątpienia standard tech-
niczny zabudowy i porządek w obrębie poszczególnych działek nie tylko na 
terenach miejskich, ale i na wsi. W związku z rozwojem turystyki, poprawie 
uległ także sposób udostępniania obszarów i krajobrazów chronionych. Nie 
zmniejszył się natomiast chaos przestrzenny, cechujący tereny zainwesto-
wane w całym kraju: innymi słowy główny cel ochrony krajobrazu, jakiemu 
służy planowanie przestrzenne, nie jest osiągany. Widać to jak na dłoni, jeśli 
porównamy krajobrazy np. Bawarii i Małopolski.

Czy w tym samym czasie zmieniły się na lepsze formy i zakres udziału spo-
łeczeństwa w gospodarce przestrzennej, w tym w ochronie i kształtowaniu 
krajobrazu? W zakresie ustawodawstwa zdecydowanie tak – bardzo ważne 
w tym aspekcie stało się uchwalenie ustaw, nakazujących władzom udo-
stępnianie społeczeństwu informacji o planowanych przedsięwzięciach in-
westycyjnych i planach przestrzennych. Ponadto w kilku ustawach, mają-
cych związek z planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska, pojawiły 
się przepisy i procedury nakładające na władze publiczne pewne ograni-
czone formy partycypacji. 

Niestety przepisy dotyczące organizowania partycypacji społecznej są bardzo 
ogólnikowe, nie precyzują jak je realizować w praktyce i jak wykorzystywać 
jej wyniki. Przepisy te natrafiają ponadto na brak wiedzy i umiejętności w za-
kresie komunikacji społecznej wśród ludzi próbujących organizować party-
cypację. Ten brak jest szczególnie dotkliwy, ponieważ na ogół jest nieuświa-
domiony. Przekonanie, że każdy potrafi zorganizować spotkanie z mieszkań-
cami czy przeprowadzić ankietę, jest tyleż powszechne, co nieprawdziwe. 

Partycypacja społeczna 
w ochronie i kształtowaniu 
krajobrazu
Krystyna Pawłowska
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W związku z tym mamy zwykle do czynienia z partycypacją pozorną, któ-
rej jedynym celem jest wywiązanie się z obowiązku prawnego lub spacyfiko-
wanie ewentualnych protestujących, albo z partycypacją źle zorganizowaną, 
która jest gorsza niż brak partycypacji, bo kompromituje samą jej ideę.

ZASADY PROWADZENIA PARTYCYPACJI 

Jak zatem powinna być organizowana partycypacja? Oto kilka podstawo-
wych rad i uwag, zwłaszcza w sprawach, które często nie są rozumiane, albo 
rozumiane są źle:
1) Jak wskazują doświadczenia zarządzania partycypacyjnego w krajach od 
dawna demokratycznych, proces partycypacji wymaga więcej czasu i pie-
niędzy niż sądzi się w Polsce. Pojedyncze tzw. konsultacje czy spotkania 
z mieszkańcami nie wystarczą. Partycypacja jest kosztowna, ale jeszcze bar-
dziej kosztowne są wieloletnie konflikty, których właśnie dzięki partycypa-
cji w większości przypadków można uniknąć; 
2) Partycypacja powinna być organizowana przez fachowców posiadają-
cych kompetencje zarówno w dziedzinie, do której należy przedsięwzię-
cie (np. ochrona i kształtowanie krajobrazu), jak i w zakresie komunikacji 
społecznej; niewiele jest jednak osób, które posiadają wszystkie potrzebne 
kompetencje jednocześnie, dlatego partycypację winny organizować inter-
dyscyplinarne zespoły;
3) Jedną z najpoważniejszych barier, utrudniających partycypację jest brak 
zaufania obywateli do władzy i obywateli między sobą, a zatem próby par-
tycypacji nie powinny podważać tego i tak niskiego poziomu zaufania; ma-
nipulacja zamiast uczciwej komunikacji, obiecywanie czegoś, czego nie da 
się spełnić, przymuszanie zamiast przekonywania, rządzenie zamiast zarzą-
dzania oto często popełniane „grzechy główne”;
4) Partycypacja nie może być rozumiana jako oddanie prawa do decydowa-
nia bezpośrednio interesariuszom społecznym a w szczególności nie może 
to być działanie pod dyktando protestujących; wiadomo też, że uczestni-
czenie w przedsięwzięciach partycypacyjnych nie jest obowiązkiem oby-
wateli i nic nie zmieni zasady, że ten jest odpowiedzialny za decyzję, kto ją 
podejmuje; dzięki partycypacji władze mogą dostosować swe decyzje do 
oczekiwań społecznych lub jeśli mimo wszystko chcą decydować inaczej, 
powinny liczyć się z krótko i długoterminowymi konsekwencjami społecz-
nymi swojego wyboru;
5) Partycypacja powinna być organizowana z inicjatywy władz publicznych, 
a nie pod naciskiem konfliktów. Powinna być prowadzona równolegle z za-
sadniczymi etapami przedsięwzięcia od samego początku sprawy.

PROGRAM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Oto program partycypacji społecznej w przedsięwzięciach przestrzennych, 
który opiera się na logicznej zależności i synchronizacji w czasie między eta-
pami realizacji zamierzenia, a formami uczestnictwa społecznego: 

Pierwsza faza partycypacji, która powinna być realizowana na etapie pro-
gramowania przedsięwzięcia to informowanie interesariuszy. Polega ona 
na sporządzeniu ich listy, a następnie przekazaniu im informacji o zamierze-
niu. Najczęściej popełniane błędy w tej fazie to – uwzględnianie w wykazie 
tylko osób aktualnie zainteresowanych i uprawnionych specjalnymi przepi-
sami prawnymi. Inny błąd to poprzestanie na biernym udostępnieniu infor-
macji, podczas gdy powinno się zadbać o dotarcie z nią do wszystkich inte-
resariuszy, reprezentujących różne opcje.

Druga faza to badanie opinii i potrzeb. W tej fazie najczęściej popełniany 
błąd to stosowanie źle dobranych metod z powodu braku wiedzy o innych 
metodach. Jest ich wiele, choć „znane i lubiane” są tylko ankiety i wywiady. 
Metoda badawcza powinna być starannie dobrana do specyfiki badanych 
interesariuszy i do celu badań. Po dostarczeniu ich wyników projektantom 
przychodzi czas na projektowanie, czyli II etap przedsięwzięcia.

Trzecia faza, to prezentacja i wyjaśnianie projektu. Najczęściej popełnianym 
błędem jest tu poprzestawanie na tylko biernym pokazaniu projektu, za-
miast skutecznego wyjaśnienia, co jest w nim ważne zwłaszcza, gdy jest on 
opracowany w sposób niezrozumiały dla niefachowców. 

Czwarta faza to dyskusja nad projektem. Najczęściej popełniane błędy to: 
organizowanie dyskusji po podjęciu decyzji, prowadzenie jej przez jedną ze 
stron sporu, zamiast bezstronnego moderatora oraz brak wniosków z dys-
kusji i jasnej koncepcji ich użycia w dalszym przebiegu sprawy. Ta faza par-
tycypacji może skończyć się porozumieniem, co do potrzeby uwzględnie-
nia zmian w projekcie. W tym przypadku konsekwencją powinna być jego 
korekta i powtórzenie faz 3., 4. i 5. partycypacji. Dyskusja może doprowa-
dzić także do pełnej akceptacji projektu, co otwiera drogę do podejmowa-
nia decyzji, czyli do III etapu przedsięwzięcia. Jeśli to się nie uda, wówczas 
wnioski z dyskusji powinny określać kwestie sporne, które następnie winny 
być negocjowane.

Piąta faza to negocjacje kwestii spornych. Najczęstszy błąd to negocjo-
wanie metodą win-lose, zamiast win-win. Ten pierwszy sposób polecany 
jest tylko wówczas, gdy są to jedyne negocjacje z określonym partnerem. 
W przypadku uczestniczenia w nich przedstawicieli władzy i interesariuszy 
zapewne będą się one toczyć wielokrotnie w różnych sprawach i polecana 
jest tu metoda win-win. Polega ona na wspólnym poszukiwaniu przez obie 
strony nowego, poprzednio nie branego pod uwagę rozwiązania, które bę-
dzie zadawalało każdą z nich. Rozwiązanie to nie jest jednoznaczne z kom-
promisem, czyli podziałem sukcesu „po połowie”, lecz najlepiej, jeśli jest no-
wym pomysłem, dającym każdej ze stron „więcej niż połowę”. Takie nego-
cjacje premiują nie ślepy upór, ale kreatywność i sprzyjają pogłębianiu za-
ufania między partnerami. 

Gdy wszystkie potrzebne metody dojścia do porozumienia zostaną wyko-
rzystane, przychodzi czas na podejmowanie decyzji, czyli na etap III.

Po podjęciu decyzji następuje realizacja przedsięwzięcia, w którym w ra-
mach szóstej fazy partycypacji mogą uczestniczyć interesariusze w charak-
terze wolontariuszy. Nie w każdym przedsięwzięciu jest to możliwe, ale je-
śli jest to warto spróbować. Uczestnictwo przyszłych użytkowników w re-
alizacji projektu umacnia ich związki swojskości z miejscem przez nich sa-
mych urządzonym.

NOWE TECHNIKI DLA PARTYCYPACJI

Wielkie nadzieje na rozwój partycypacji społecznej stwarza Internet. Zde-
cydowana większość form partycypacji może być łatwiej i taniej prowa-
dzona on-line. Skala zjawiska tzw. wykluczenia cyfrowego, które jest naj-
poważniejszą przeszkodą na tej drodze, z natury rzeczy z czasem ulega 
zmniejszeniu. Równocześnie możliwości techniczne sieci są coraz to więk-
sze i pozwalają na coraz łatwiejsze i powszechniejsze korzystanie z niej co-
raz to większej ilości celów. W Internecie znaleźć można tysiące przykładów 

Etapy przedsięwzięcia Fazy partycypacji

I. Programowanie
1. Informowanie interesariuszy
2. Badanie opinii i potrzeb

II. Projektowanie

3. Prezentacja i wyjaśnianie 
projektu
4. Dyskusja nad projektem
5.Negocjacje kwestii spornych

Fazy 3, 4, 5 
powinny być 
powtórzone, jeśli 
nie dojdzie do 
konsensusu 

III. Podejmowanie decyzji

IV. Realizacja
6. Możliwość uczestnictwa 
w realizacji
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rozmaitych, niejednokrotnie bardzo pomysłowych sposobów wykorzysta-
nia sieci na rzecz partycypacji. 

W art. 5 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej czytamy, że każda ze stron po-
dejmuje działania na rzecz ustanowienia procedur udziału ogółu społeczeństwa 
w (…) ustanowieniu i wdrożeniu polityki w zakresie krajobrazu ukierunkowanej 
na ochronę, gospodarkę i planowanie krajobrazu…” Podobne deklaracje przy-
jęto w polskiej „ustawie krajobrazowej” z 2015 r. Zdawałoby się więc, że udział 
ten jest przewidziany i zagwarantowany. Zgodnie z jej regulacjami spośród 
krajobrazów polskich mają być wybrane tzw. krajobrazy priorytetowe, które 
z racji ich wysokiej wartości mają być szczególnie chronione. Zdawałoby się, 
że zgodnie z tą deklaracją przy wyborze krajobrazów chronionych należy 
wziąć pod uwagę opinię społeczną. Można by to zrobić stosunkowo łatwo 
właśnie przez Internet. Przygotowaliśmy nawet projekt specjalnego plebiscy-
tu-konkursu na ten temat, lecz nie został przyjęty. Konkurs taki byłby wyraź-
nym postępem w stosunku do praktyki, którą obecnie próbuje się zastąpić 
partycypację społeczną. Ta praktyka to tzw. konsultacje społeczne. 

Pojęcie to występuje w Ustawie o samorządzie terytorialnym, nie ma go nato-
miast w innych ustawach, mających związek z ochroną i kształtowaniem kraj-

obrazu. Mimo to wszędzie tam, gdzie pisze się o udziale społeczeństwa, w praktyce 

mówi się o konsultacjach. Jest to daleko idące uproszczenie, zwłaszcza, że utrwa-

lił się pewien zły stereotyp. Polega on na sprowadzaniu kontaktu władz i profesjo-

nalistów ze społeczeństwem do prób przekonania protestujących do gotowych 

projektów i decyzji. Udostępnia się wtedy gotowy projekt, pozwala się wypowie-

dzieć tym, którzy sami się nim zainteresują, lecz wypowiedzi tych nie bierze się pod 

uwagę, albo tylko w bardzo niewielkim stopniu. Takie konsultacje oczywiście ni-

czego nie załatwiają.

Wprowadzenie „ustawy krajobrazowej” było szansą uczynienia kolejnego kroku 

w kierunku ulepszenia systemu partycypacji społecznej w przygotowaniu do re-

alizacji przedsięwzięć przestrzennych. Szansy tej nie wykorzystano. Nie wprowa-

dzono żadnych przepisów, które nie byłyby wcześniej znane z innych ustaw. Szansa 

ta została natomiast wykorzystana w nowej ustawie o rewitalizacji, która zawiera 

cały rozdział poświęcony partycypacji społecznej. Być może ma to związek z fak-

tem, iż projekty rewitalizacyjne realizowane są w Polsce z dużym udziałem fundu-

szy europejskich. ■

■Zanim wybuchnie konflikt
publikacja dostępna na: 
http://architektura-krajobrazu.pk.edu.pl/index.php/publikacje

Krystyna Pawłowska
architekt, profesor w Instytucie Architektury Krajobrazu Poli-
techniki Krakowskiej, wykładowca na kierunku Gospodarka 
Przestrzenna na Uniwersytecie Jagiellońskim
e-mail: pawlowska.krystyna@gmail.com

Tematyka krajobrazu jest „centralnym” elementem opracowania Polskiej Poli-
tyki Architektonicznej, której pełny tytuł jest uzupełniony o te słowa: Polityka 
jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury. Jej autorzy nie traktują 
krajobrazu wybiórczo, tak jak ma to miejsce w szeregu innych opracowań 
oraz w tzw. Ustawie Krajobrazowej.

Krajobraz obejmuje 100% powierzchni Polski i w taki sposób należy go ro-
zumieć. Dlatego całość procesów kształtowania przestrzeni dotyczy krajo-
brazu. I to stwierdzenie jest podstawowym punktem wyjścia dla wszystkich 
założeń Polityki: jest jedna przestrzeń i jeden krajobraz. Tego zdaje się nie ro-
zumieją „specjaliści od poszczególnych problemów” z jakimi w coraz więk-
szym stopniu borykać musi się współczesne społeczeństwo. 

Autorami Polityki są architekci, urbaniści oraz architekci krajobrazu i dlatego 
jesteśmy w stanie rozumieć przestrzeń jako jedną całość  a także w ten spo-
sób traktować proces przestrzennych zależności, aby można było sformuło-
wać zasady kształtowania jakości przestrzeni.

Podczas gdy wielu teoretyków problematyki krajobrazowej zajmuje się kla-
syfikacją różnego rodzaju krajobrazów podlegających ochronie, dla nas cała 
przestrzeń bez względu na to czy jest wiejska czy miejska, czy stanowi tereny 
otwarte, czy zabudowane wymaga właściwego sposobu kształtowania lub 
właściwego gospodarowania. Krajobraz nie jest więc jedynie zjawiskiem wi-
zualnym czy estetycznym, ale rzeczywistością materialną stanowiącą obraz 
racjonalności lub nonsensowności prowadzonej aktywności gospodarczej.

W tekście pierwszego wydania Polityki szczególną uwagę zwróciliśmy na 
zjawisko rozprzestrzeniania się zabudowy i kurczenia się terenów otwar-
tych. Problemu tego nie uda się rozwiązać jedynie poprzez regulacje 
prawne, które w polskim systemie zarządzania przestrzenią są jedynym sto-
sowanym narzędziem wbrew doświadczeniom urbanistyki europejskiej. 

W Europie zachodniej powszechnie stosuje się sposoby zagospodarowania, 
obejmujące racjonalne, ekologicznie zorientowane formy zabudowy, two-
rzące zwarte, wielofunkcyjne elementy struktury miejskiej. Prowadzi się też 
kompleksowe operacje urbanistyczne, pozwalające na tworzenie przestrzeni, 
zapewniającej wysoką jakość życia. Tymczasem polska urbanistyka jest 
oparta o rozmieszczanie pojedynczych inwestycji na pojedynczych działkach.

Istotą pożądanych działań powinno być przekształcanie terenów istnieją-
cej zabudowy lub tworzenie nowych zespołów w wyniku przeprowadzenia 
całego ich kompleksu w układzie: wykup-restrukturyzacja-program-plan-
projekty-realizacja-komercjalizacja. Proces ten powinien być uruchamiany 
przez samorząd gminy lub związku gmin we współpracy z podmiotami pu-
blicznymi i prywatnymi. Realizacja tego rodzaju oferty może wykluczyć lub 
ograniczyć chaotyczne, indywidualne inwestowanie na terenach podmiej-
skich, a w efekcie chronić wartości krajobrazu otwartego.

Aby to znakomite narzędzie współczesnej urbanistyki zaczęło być stoso-
wane w Polsce konieczne jest wpisanie go do projektu Kodeksu Urbanistyczno 

Budowlanego i wniosek w tej sprawie skierowany został do MIiB. A temat ten zosta-

nie szerzej zaprezentowany w II wydaniu Polityki, które ukaże się w ciągu najbliż-

szych miesięcy. ■

Krzysztof Chwalibóg

architekt, przewodniczący Polskiej Rady Architektury, e-mail: atelier3@op.pl

Autorami Polityki są Grzegorz Buczek, Andrzej Chwalibóg, Krzysztof Chwalibóg, Jerzy 

Grochulski, Dariusz Śmiechowski, Przemysław Wolski oraz Piotr Andrzejewski

Polska Polityka Architektoniczna
a ochrona krajobrazu
Krzysztof Chwalibóg
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OD REDAKCJI. Parki kulturowe są nowym narzędziem, coraz 
chętniej stosowanym zwłaszcza przez samorządy dużych miast 
w celu nowoczesnej ochrony i kształtowania krajobrazu kultu-
rowego, przydatnym także dla prowadzenia procesu rewita-
lizacji. Jego wykorzystywanie wpisuje się w pełni w praktykę 
wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a bardzo in-
teresujące, modelowe doświadczenia w tym zakresie zdobyto 
w Krakowie w obrębie Starego Miasta a wkrótce będą one po-
głębione w obszarze Nowej Huty.

Tworzenie parków kulturowych oraz sporządzanie planów ich 
ochrony stanowi de facto planowanie krajobrazu, zgodne z jego 
definicją, zawartą w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, która 
mówi, iż planowanie krajobrazu – oznacza skuteczne działanie per-
spektywiczne mające na celu powiększenie, odtworzenie lub utwo-
rzenie krajobrazów”. Powstało takich parków w Polsce już 30, a 5 
z nich w obszarach śródmiejskich Jarosławia, Radomia, Wrocławia 
i Zakopanego oraz Krakowa. 

Z inicjatywą utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto wystąpiła 
w 2010 r. a Rada Miasta Krakowa i w jej konsekwencji został uchwa-
lony i wprowadzony w życie w 2012 r. plan ochrony tego Parku. 
Określa się w nim sposób zarządzania i urządzania krakowskiego 
Starego Miasta – dla ochrony i dobrej kontynuacji jego krajobrazu. 
Rozumiany jest on jako fizjonomia kulturowego i przyrodniczego 
środowiska tego obszaru i traktowany jako synteza wszystkich pro-
cesów, rozgrywających się w jego obrębie w perspektywie histo-
rycznej, kształtujących jego współczesność i przyszłość.

PLAN OCHRONY PARKU KULTUROWEGO  
STARE MIASTO

Przedmiotem planu ochrony jest ustanowienie zasad gospoda-
rowania w obszarze Starego Miasta i stanowi on uszczegółowie-
nie zapisów planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie ochrony i kształtowania wizerunku miasta, jednakże nie 
jest dokumentem z nim tożsamym. Do takiego uzupełnienia za-
pisów planu miejscowego oraz innowacyjnego podejścia upoważ-
nia Wyjątkowa Uniwersalna Wartość (Outstanding Universal Va-
lue) Starego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.

Innowacyjność planowania krajobrazu zawarta w planie ochrony 
Starego Miasta wyraża się m. in. w tym, że po raz pierwszy: 

 • sumuje się w nim spostrzeżenia i wnioski, wynikające z badań 
archiwalnych, bibliografii oraz prac terenowych, dotyczące stanu, 
tempa i kierunków przemian wyglądu Starego Miasta w Krakowie – 
w postaci jednego, syntetycznego opracowania;

 • uwzględnia się szeroko powiązania widokowe zarówno na jak 
i z obszaru Starego Miasta, a także powiązania wewnętrzne i wska-

zuje sposoby ich utrzymania, ochrony, korektę i właściwe kształ-
towanie; 

 • uwzględnia zasadę równoważności ochrony substancji kulturo-
wej i przyrodniczej Starego Miasta, w tym wartości przyrodniczych 
ogrodów śródblokowych i klasztornych pozostających poza zakre-
sem codziennej penetracji mieszkańców miasta oraz turystów; 

 • jest próbą zracjonalizowania stref oddziaływania decyzji konser-
watorskich i architektoniczno-przestrzennych, tak, aby były one 
spójne dla organicznie jednolitych fragmentów miasta (związana 
z tym metoda podziału obszaru na jego części elementarne oraz ich 
analiza jest odmienna od ogólnie przyjętej dla sporządzania miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego);

 • jest próbą ogólnego zdiagnozowania, prognozowania i kierun-
kowania przemian krajobrazu Starego Miasta w dynamicznym uję-
ciu (nie jest przy tym analizą utrwalonego stanu, statyczną oceną 
wartości i określeniem, równie statycznego, idealnego stanu doce-
lowego, lecz próbą zdefiniowania zachodzących tu procesów i ich 
konsekwencji).

Podział obszaru Starego Miasta na zespoły wnętrz architektoniczno-
krajobrazowych (ZWAK-i), których strukturę ukazuje rysunek Wytycz-
nych ochrony i kształtowania krajobrazu Parku Kulturowego oparto 
o kryteria morfologiczne, traktowane jako zapis przeszłych i trwa-
jących tu procesów. Podział ten pozwolił na zdefiniowanie obsza-
rów o wewnętrznie spójnych cechach, łączących jednak różne czę-
ści składowe miejskiego krajobrazu. W miejsce mechanicznego po-
działu na ulice, bloki zabudowy i obszary zieleni – uzyskano obszary 
spójne pod względem genezy, użytkowania, form, wielkości obiek-
tów – a co za tym idzie, o zbliżonych uwarunkowaniach i proble-
mach nie tylko konserwatorsko-ochronnych czy widokowych, ale 
także np. społecznych, czy też związanych z intensywnością ruchu 
turystycznego. Tak wydzielone obszary składają się z różnych wizu-
alnie, lecz wzajemnie komplementarnych wnętrz – ulic, ogrodów 
śródblokowych, dziedzińców itp. Zespoły wnętrz o podobnych ce-
chach połączono w większe obszary, nazwane modelami krajobra-
zowymi Starego Miasta. O ich tożsamości i odrębności stanowią za-
równo różnice w strukturze zabudowy, jak i różne pod względem 
skali oraz znaczenia aspekty widokowe. 

Poszczególne fragmenty miasta, wynikłe z ww. podziału, oce-
niono pod względem ich wartości historycznych i współczesnych, 
uwzględniając przy tym kierunki i tempo kształtujących je prze-
mian. W oparciu o tę waloryzację, określono wytyczne kierunkowe 
kształtowania krajobrazu dla poszczególnych zespołów wnętrz ar-
chitektoniczno-krajobrazowych. Zostały one sformułowane dla po-
szczególnych typów wnętrz (np. podwórek, dziedzińców, ulic, ogro-
dów), występujących w danym zespole a następnie wytyczne te 
podsumowano dla struktur wyższego rzędu, czyli wspomnianych 
modeli krajobrazowych. 

Wytyczne te porównano następnie ze szczegółowymi zapisami 
planu miejscowego i przypisano poszczególne, określone przez W
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Parki kulturowe 
– krakowskie doświadczenia  
w ochronie krajobrazu kulturowego
Zbigniew Myczkowski
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plan działania – do określonych, jednostkowych fragmentów miasta. Są one 
zestawione w tzw. Wytycznych Integracji. Powstał w ten sposób rodzaj „słow-
nika” działań, sięgających bardziej precyzyjnie w problemy i potrzeby mia-
sta, podzielonego na łatwiejsze w rozpoznaniu, zarządzaniu i monitorowa-
niu obszary operacyjne. 

Plan ochrony parku kulturowego, jako uzupełnienie i wsparcie planu miejsco-
wego ujmuje bardziej szczegółowo np. tendencje użytkowania miasta, po-
datność na przemiany, skalę zagrożeń i potencjalnych nacisków inwesty-
cyjnych, a także kierunki aktywnego wykorzystania najlepszych, a często 
pomijanych dotąd aspektów atrakcyjności Krakowa. Narzędzie to, doskona-
lone, będzie uszczegóławiane i aktualizowane na poziomie planu zarządza-
nia parkiem kulturowym, co jest szczególnie istotne dla gospodarowania na 
terenach chronionych o najwyższych wartościach, objętych wpisem na listę 
Pomników Historii RP i listę UNESCO.

DZIAŁANIA WSKAZANE W OBSZARZE PARKU KULTUROWEGO  
I ICH EFEKTY

W planie ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto dla każdego z wydzielo-
nych w jego obszarze poszczególnych zespołów wnętrz architektoniczno-
krajobrazowych wskazano 16 podstawowych działań, służących realizacji 
przyjętych w planie celów. Są wśród nich: 

 • konserwacja zachowawcza – polegająca na zachowywaniu obecnego 
stanu czytelnych wnętrz z minimalnymi uzupełnieniami, wynikającymi 
z postępu wiedzy historycznej oraz konserwatorskiej (obejmująca działania 
o charakterze administracyjno-ochronnym, naukowym, projektowym i wy-
konawczym);

 • konserwacja postępująca (aktywna) – polegająca na utrzymaniu i do-
skonaleniu obecnego stanu czytelnych wnętrz z wymianami na elementy 
odtwarzane, z uwagi na szybkie starzenie się substancji budowlanej i ele-
mentów szaty roślinnej (obejmująca działania jw.); 

 • uzupełnianie – polegające na udoskonalaniu obecnego stanu czytelnych 
wnętrz poprzez wprowadzanie odtwarzanych, brakujących elementów, 
znanych i potwierdzonych dzięki wynikom badań naukowych (obejmujące 
działania o charakterze administracyjnym, projektowym i wykonawczym); 

 • uczytelnianie – polegające na ciągłej korekcie czytelności poprzez wpro-
wadzanie lub usuwanie drobnych elementów dla odzyskania klarowności 
i zrozumiałości pierwotnego zamysłu projektanta lub śladów przemian na-
turalnych i kulturowych, zapisanych w krajobrazie; elementy wprowadzane 
nie zawsze muszą być wiernymi kopiami utraconych detali historycznych 
i w uzasadnionych przypadkach mogą stanowić współczesne nawiązanie 
do form historycznych (obejmujące działania jw.);

 • porządkowanie – polegające na ciągłej korekcie stanu, czytelności i jed-
norodności wnętrz poprzez usuwanie lub zamianę drobnych, spontanicz-
nie pojawiających się, współczesnych elementów, związanych głównie 
z handlem, komercją, organizacją ruchu drogowego, turystycznego itp. 
działanie administracyjne, przestrzenne i projektowo-techniczne, doty-
czące głównie elewacji, witryn, reklam, oznaczeń, latarń ulicznych jako ele-
mentów materialnych o znacznej trwałości (obejmujące działanie admini-
stracyjne, przestrzenne i projektowo-techniczne);

 • racjonalizacja aktywności miejskiej – polegająca na ciągłej dbałości 
o stan wnętrz i jakość przebywania w nich poprzez racjonalne kształtowa-
nie świadczonych usług i innych form aktywności miejskiej, związanych 
głównie z handlem, wydarzeniami artystycznymi itp. (obejmująca działanie 
o charakterze administracyjnym, edukacyjnym, a także promowanie do-
brych praktyk w zakresie – handlu obwoźnego, spektakli ulicznych, form 
pojazdów, świadczących usługi turystyczne a także elementów wystroju 
okresowego – o małej trwałości);

 • reidentyfikacja – polegająca na przywróceniu znaczeń wnętrz i ich ze-
społów, których dzisiejsze znaczenia i społeczna konotacja są niekorzystne, 
odzyskaniu dawnego ich znaczenia w celu zwiększenia rozpoznawalności, 
atrakcyjności i wydobycia ich rzeczywistej wartości, odzyskiwaniu tożsa-

mości historycznej miejsc, wprowadzaniu oznaczników w krajobrazie  oraz 
zmian dotychczasowych funkcji i form oraz promowania tych cech (obej-
mująca działania o charakterze koncepcyjnym, strategicznym, promocyj-
nym oraz projektowym i realizacyjnym);

 • identyfikacja (mianowanie) – polegająca na nadaniu znaczeń wnę-
trzom i ich zespołom, cech zwiększających ich rozpoznawalność, atrakcyj-
ność, wydobywających ich rzeczywistą wartość oraz promowaniu tych cech 
– w sytuacji nieczytelności lub anonimowości takich wnętrz; także na wpro-
wadzaniu oznaczników w krajobrazie oraz nowych funkcji i form, nowej toż-
samości miejsc, w nawiązaniu do tożsamości historycznej wnętrza lub jego 
sąsiedztwa (obejmująca działanie jw.);

 • asymilacja – polegająca na włączeniu wnętrz do aktywności miejskiej, 
wyłączonych dotąd lub użytkowanych ekstensywnie z uwagi na niski stan-
dard funkcjonalny i formalny, małą dostępność, zły stan, kryminogenność 
(obejmująca działania o charakterze administracyjnym, planistycznym i go-
spodarczym poprzez budowanie polityki zachęt, ulg, promowanie dobrych 
praktyk);

 • odnowa przyrodnicza – polegająca na poprawie stanu lub przywraca-
niu formy i funkcji kompozycji urządzonej zieleni publicznej i niepublicz-
nej w postaci ogrodów we wnętrzach śródblokowych, klasztornych, oraz na 
skwerach i fragmentach kompozycji parkowej (obejmująca działania o cha-
rakterze administracyjnym, planistyczno-projektowym i realizacyjnym);

 • odnowa – polegająca na poprawie stanu, formy i funkcji dzieł i kompozycji 
architektonicznych we wnętrzach w szczególności śródblokowych i innych, 
wyłączonych lub użytkowanych ekstensywnie (obejmująca działania jw.);

 • scalanie – polegające na odzyskiwaniu i uzyskiwaniu jednorodności i har-
monii formy oraz poprawy funkcjonalności wnętrz i zespołów wnętrz po-
przez wprowadzanie i usuwanie dużych elementów (o skali całych budyn-
ków lub ich znaczących części oraz grup zieleni) w celu połączenia wtór-
nie rozłączonych lub zniekształconych i zatartych układów kompozycyj-
nych; elementy wprowadzane lub wymieniane mogą mieć formy nawiązu-
jące do historycznych lub ściśle odpowiadające formie historycznej (obej-
mujące działania o kierunku rekompozycyjnym lub rekonstrukcyjnym pro-
cesu scalenia);

■Widok ogólny Starego Miasta
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■Wytyczne ochrony i kształtowania krajobrazu Parku Kulturowego Stare Miasto
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 • ochrona i kształtowanie ekspozycji widokowej czynnej lokalnej – po-
legające na ochronie i korygowaniu widoków z najistotniejszych punktów 
, ciągów i płaszczyzn ekspozycji, skąd roztacza się ogólnodostępny widok 
w lokalnym zakresie dla głównego zespołu wnętrz (obejmujące działania 
polegające na usuwaniu elementów szpecących lub przesłaniających ww. 
miejsca);

 • ochrona i kształtowanie ekspozycji widokowej czynnej ponadlokal-
nej – polegające na ochronie i korygowaniu widoków z najistotniejszych 
punktów , ciągów i płaszczyzn ekspozycji, skąd roztacza się ogólnodo-
stępny widok w ponadlokalnym zakresie wielu zespołów wnętrz (obejmu-
jące działania jw.); 

 • ochrona i kształtowanie ekspozycji widokowej biernej lokalnej – po-
legające na ochronie i korygowaniu widoków na najistotniejsze obiekty 
i ich grupy, możliwe do obserwacji z zewnątrz – dominanty, subdominanty 
i akcenty krajobrazowe w lokalnym zakresie głównego zespołu wnętrz 
(obejmujące działania polegające na dbałości o wysokość i formę ewentu-
alnych nadbudów, usuwanie elementów szpecących lub przesłaniających 
widok na ww. cenne elementy krajobrazu);

 • ochrona i kształtowanie ekspozycji widokowej biernej ponadlokal-
nej– polegające na ochronie i korygowaniu widoków na najistotniejsze 
obiekty i ich grupy, możliwe do obserwacji z zewnątrz – dominanty, subdo-
minanty i akcenty krajobrazowe w ponadlokalnym zakresie wielu zespołów 
wnętrz (obejmujące działania jw.). 

W wyniku konsekwentnej działalności odpowiedzialnych za funkcjonowa-
nie parku kulturowego służb zaczęło się w ostatnim okresie zmieniać ko-
rzystnie, dotąd zdegradowane w wielu miejscach (nie tylko reklamami, ale 
ogólnym zaśmieceniem i zaniedbaniem przestrzeni publicznych) oblicze 
Starego Miasta. Co więcej – niepożądane skutki obecności tu ponad 10 mi-
lionów turystów rocznie (takie m. in. jak: konieczność eliminacji czy znacz-
nego ograniczenia ruchu melexów, spontanicznego ruchu rowerowego, 
organizacji agresywnych imprez, iluminacji, populistycznych, prymityw-
nych form oprawy okolicznościowych wydarzeń) – zaczęły być ograniczane 
i zmieniane m. in. w ramach kontynuacji lokalnych tradycji. 

W związku z potrzebą wzmocnienia takich pozytywnych efektów – plan 
ochrony stał się podstawą opracowania w ub. roku, przez jego zespół au-
torski, programu zarządzania Parkiem, który aktualnie analizowany jest 
w Urządzie Miasta. Stanowi on rozwinięcie zadań ujętych w zestawie omó-
wionych powyżej działań w formie szczegółowych instrukcji w zakresie 
ochrony i kształtowania wszystkich elementów i procesów zachodzących 
w zabytkowym krajobrazie kulturowym Starego Miasta w Krakowie. 

NOWA HUTA JAKO PRZEDMIOT OCHRONY  
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Planowane utworzenie Parku Kulturowego Nowa Huta Miasto obejmie pię-
ciokrotnie większy obszar niż Stare Miasto (w przypadku pierwszym to ob-
szar 352, a w drugim 76 ha), stanowiący obiekt o zupełnie innym wymia-
rze i niezwykły fenomen zarówno urbanistyczny, jaki kulturowo-społeczny, 
z „księgą krajobrazu”, której karty wypełnia historia zgoła odmienna od hi-
storii Starego Miasta. Ta jest powszechnie znana i dlatego też potrzebne jest 
tu jak najkrótsze omówienie nowohuckich dziejów.

Nowa Huta, wielka i ludna dzielnica dzisiejszego Krakowa powstała 
w miejsce otwartego krajobrazu rolniczego podkrakowskich wsi po roku 
1948 wraz z budową kombinatu metalurgicznego, przez wiele lat zna-
nego pod imieniem Lenina. Zrealizowany został tu bardzo szybko (wspo-
mina o tym w t. VIII „Przeglądu” prof. Stanisław Juchnowicz –Red.) wielo-
wątkowy zespół zabudowy z 2 połowy XX w. w ramach kompletnie za-
projektowanej koncepcji urbanistycznej. Odnaleźć w niej można zarówno 
tradycję tęsknoty za miastem idealnym, rozmach urbanistyki baroku, jak 
i elementy miasta-ogrodu, czy też echa koncepcji racjonalnego miasta 

industrialnego, tworzącego godne warunki życia dla wielkoprzemysło-
wego proletariatu.

Nowa Huta miała być matecznikiem nowego społeczeństwa, które zaharto-
wane w budowie państwa socjalistycznego, przyjmie ideologię i przewodnią 
rolę Partii, jako coś naturalnego, a paradoksalnie stała się świadectwem fiaska 
i utopijności tej politycznej wizji. Nie doszło tu ani do jej realizacji, ani do peł-
nej realizacji opracowanej koncepcji – nie powstały gmachy reprezentacyjne, 
takie jak ratusz, czy siedziba partii. Społeczność Nowej Huty dała świadec-
two trwałości swej tożsamości kulturowej, w której poczucie niezależności 
i związki z tradycją kościoła katolickiego odgrywają zasadniczą rolę. Nie przez 
przypadek Nowa Huta była areną najgwałtowniejszych protestów społecz-
nych doby transformacji ustrojowych i jedną z prężnych kolebek Solidarności. 

Pomimo, iż do Nowej Huty przylgnęło bardzo silnie miano „miasta socja-
listycznego” to rosnący dystans pokoleniowy pozwala odkrywać jej war-
tości zupełnie na nowo. Dziś dostrzegamy w niej przede wszystkim świa-
dectwo wartościowej polskiej myśli urbanistycznej i architektonicznej, 
a także związki z koncepcjami projektowymi z okresu międzywojennego 
i wcześniejszych etapów rozwoju miast przemysłowych. Wskazujemy też 
tu obiekty będące wynikiem recepcji europejskich stylów i mód architek-
tonicznych, od socrealizmu, przez międzynarodowy modernizm w duchu 
Le Corbusiera oraz poszukiwań skandynawskich, po specyficzny dla środ-
kowej i wschodniej Europy socmodernizm. Nowa Huta jest wyjątkowym (co 
najmniej w skali Polski) rezerwatem urbanistyczno-architektonicznym, a za-
razem żywym organizmem miejskim o indywidualnym obliczu społecznym 
i czynnym środowisku miejscowych aktywistów. 

CELE UTWORZENIA PARKU KULTUROWEGO NOWEJ HUTY 

Rada Miasta Krakowa w swej uchwale z dnia 11 czerwca 2014 r dotyczą-
cej zamiaru utworzenia parków kulturowych Nowa Huta oraz Stare Podgó-
rze z Krzemionkami podkreśliła, że wynika to z postrzegania wyjątkowej war-
tości tych miejsc oraz troski o przestrzeń publiczną, krajobraz i walory urbani-
styczno-architektoniczne oraz historyczne tej części Krakowa. 

Wspomniana uchwała stała się podstawą do podjęcia prac nad formal-
nym utworzeniem pierwszego z ww. parków i opracowaniem jego planu 
ochrony. Park ma być powołany w celu ochrony krajobrazu kulturowego 
oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami 
nieruchomymi i zielenią komponowaną, charakterystycznymi dla miejsco-
wej tradycji budowlanej i osadniczej, którą określa historia powstania i funk-
cjonowania nowoczesnego „miasta idealnego”, jakim miała być Nowa Huta 
w intencji swych projektantów. 

Wśród celów szczegółowych ochrony Nowej Huty w formie parku kulturo-
wego wskazać trzeba na:

 • zachowanie i ekspozycję dziedzictwa kulturowego i krajobrazu historycz-
nego układu urbanistycznego Nowej Huty z uwzględnieniem reliktów ukła-
dów wcześniejszych, przedindustrialnych, zawierających pamięć o średnio-
wiecznej genezie i tradycji osadniczej obszaru;

 • ochronę historycznej linii zabudowy, gabarytów i form architekto-
nicznych; 

 • ochronę funkcjonalną i kompozycyjną osi komunikacyjnych i przestrzeni 
publicznych wraz z integralnie z nimi związaną kompozycją terenów zie-
leni, szczególnie historycznych ciągów alejowych, ogrodów, skwerów oraz 
zieleni Skarpy i Łąk Nowohuckich, z dopuszczeniem rewaloryzacji i bieżącej 
pielęgnacji terenów zielonych;

 • ochronę osi, ciągów i punktów widokowych, umożliwiających bliskie i da-
lekie widoki na charakterystyczne elementy zagospodarowania obszaru, ze 
szczególnym uwzględnieniem widoków na główne elementy samego ze-
społu urbanistyczno-architektonicznego, jak i jego otoczenia (z otwarciami 
widokowymi ku dolinie Wisły i Karpatom oraz relacjami z Kombinatem Me-
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talurgicznym);
 • ochronę krajobrazu kulturowego poprzez przeciwdziałanie nadmiernej 

rozbudowie działalności handlowej i usługowej oraz modernizacyjnej, in-
gerującej w formę architektoniczną obiektów zabytkowych bądź zakłócają-
cej ich ekspozycję, jak również ingerującej lub zakłócającej możliwość eks-

pozycji przestrzeni publicznej lub sprzecznej z tradycją kulturową i zwią-
zaną z nią estetyką;

 • ochronę zagospodarowania i użytkowania przestrzeni i kubatur, w celu 
zachowania charakteru mieszkalnego dzielnicy, z uwzględnieniem utrzy-
mania infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i usługowej ukierunkowanej 

■Plansza podstawowa projekt planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta
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na utrzymanie komfortu życia miejscowej społeczności, przy poszanowa-
niu form i historycznej substancji architektonicznej.

Tak sformułowane cele mają służyć zintegrowanej ochronie wartości krajo-
brazowych, urbanistycznych, architektonicznych i przyrodniczych miejsca, 

przy uwzględnieniu potrzeb zrównoważonego rozwoju i zachowania cha-
rakteru funkcjonowania dzielnicy mieszkaniowej, utrzymującej standardy 
dogodnych warunków życia oraz swą specyfikę kulturową. Dokumentem, 
w którym zawarto wytyczne dla osiągnięcia ww. celów jest projekt planu 
ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta.

METODA OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU OCHRONY PARKU 
KULTUROWEGO NOWA HUTA.

Podstawowym elementem I etapu prac nad sporządzeniem projektu planu 
ochrony stały się analizy istniejącego stanu zagospodarowania Nowej Huty, 
procesów przeszłych i aktualnie trwających w jej krajobrazie oraz jego po-
dział na elementy podstawowe i wskazanie typów wnętrz architektonicz-
no-krajobrazowych oraz modeli krajobrazowych. Etap II objął waloryzację 
zachodzących przemian oraz analizę procesów zachodzących w krajobrazie 
Nowej Huty, a także określenie kierunków jego zmian. Sformułowane zo-
stały także wytyczne dla przestrzeni publicznych i półpublicznych oraz dla 
ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, wynikające z oceny war-
tości historycznych i współczesnych badanego obszaru. 

W opracowanym projekcie planu ochrony wskazuje się zakres działań szcze-
gółowych w poszczególnych zespołach wnętrz architektoniczno-krajo-
brazowych w formie materiału operacyjnego oraz tabeli integracji usta-
leń planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego i wytycznych 
ww. planu. Istotne stały się przy tym identyfikacja wybranych problemów 
ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego w nawiązaniu do zapisów 
planów miejscowych oraz kształtowanie terenów zieleni. W planszy podsta-
wowej projektu planu i planszy jego syntezy oraz w jego elaboracie finalnym 
sformułowane zostały wytyczne do uchwały Rady Miasta Krakowa o utwo-
rzeniu Parku Kulturowego Nowa Huta oraz do planów miejscowych w jego 
obszarze.

Tak zestawiony materiał z jednej strony spełnia wymogi ustawowe dla opra-
cowania planu ochrony parku kulturowego, z drugiej zaś stanowi bogaty 
materiał badawczy, diagnostyczny i strategiczny dla działań ochronnych 
w omawianym obszarze. Wśród mnogości opracowań historycznych i anali-
tycznych dotyczących dziedzictwa kulturowego Nowej Huty omawiany ma-
teriał wyróżnia się zarówno zastosowaną metodyką opracowania, jak i holi-
stycznym, zgodnym z wskazaniami doktrynalnymi spojrzeniem konserwa-
torskim. 

Intencją autorów opracowania projektu planu ochrony jest dostarczenie za-
rządzającym Parkiem Kulturowym Nowa Huta kompletnego materiału po-
zwalającego na faktyczną i racjonalną realizację prowadzonych w jego 
obszarze działań ochronnych. Zastosowanie metody tego opracowania, 
obejmującej identyfikację zasobów, ich waloryzację i sformułowanie wy-
tycznych w połączeniu ze wskazaniem elementów zarządzania, w tym ze 
sformułowaniem zaleceń strategicznych - w szerszym kontekście polityki 
ochronnej oraz szczegółowych w tym zakresie pozwala sądzić, że opraco-
wany dokument będzie miał faktyczne przełożenie na skuteczność i celo-
wość działań ochronnych podejmowanych w obszarze planowanego Parku 
Kulturowego.

W projekcie planu ochrony zidentyfikowano 15 modeli krajobrazowych, 
które obejmują 125 zespołów wnętrz architektoniczno-krajobrazowych. 
Struktura krajobrazu tych zespołów pozwala na wyodrębnienia 20 typów 
wnętrz krajobrazowych, w których dominują wnętrza alej głównych i ulic 
zbiorczych oraz wnętrza śródblokowe w zabudowie zwartej i wewnętrz-
nej socrealistycznej i socmodernistycznej. Dzisiejszy ich stan wymaga re-
gulacji, uporządkowania, i określenia reguł, które odpowiednio skierują bu-
dzącą się w społeczeństwie energię, chęć ochrony i zmian. Uporządkowa-
nia wymagają  w pierwszym rzędzie tereny zieleni pod względem kom-
pozycyjnym i funkcjonalnym oraz układy komunikacji w odniesieniu do 
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zachowania i pielęgnowania stref pieszych i samochodowych oraz rozwią-
zania problemu miejsc parkingowych. Konieczna jest przede wszystkim re-
kompozycja Placu Centralnego i Alei Róż, rozwiązanie strategii utrzymania, 
pielęgnacji i renowacji układu terenów zieleni, problemu parkowania sa-
mochodów, a przede wszystkim przywrócenia klimatu krajobrazu kulturo-
wego oraz wyrazu architektonicznego i urbanistycznego przestrzeniom pu-
blicznym alej, placów, ulic, parków i wnętrz handlowych. 

NOWOHUCKIE DOŚWIADCZENIA 

Doświadczenia zgromadzone przy konstruowaniu projektu planu ochrony 
Parku Kulturowego Nowa Huta mogą w istotny sposób być użyteczne 
w budowaniu strategii ochrony innych, podobnych zespołów zabytkowych, 
w tym szczególnie w ochronie dziedzictwa 2 połowy XX w. Przypadek No-
wej Huty pokazuje sieć misternych powiązań między urbanistyką, architek-
turą, kompozycją zieleni, aranżacją przestrzeni publicznych, komunikacją, 
polityką gospodarczą i społeczną miasta oraz dogodnością warunków ży-
cia miejscowej społeczności. Uwrażliwia na złożoność procesów zachodzą-
cych we współczesnym świecie, które mimo, iż pozornie odległe od kwestii 
konserwatorskich rzutują na nie w sposób zasadniczy. Należy zatem poszu-
kiwać bardziej uniwersalnych narzędzi, niż tylko klasyczne „zakazy i pozwo-
lenia”, wynikające z prawa i praktyki konserwatorskiej. 

Przypadek Nowej Huty dowodzi, iż dziedzictwa architektury 2 połowy XX 
w. nie można rozpatrywać w sposób wyabstrahowany z kontekstu krajo-
brazowego i przestrzennego. Istotną wartością owego dziedzictwa są z re-
guły owe związki krajobrazowe, powiązania widokowe i cechy ekspozycji 
w krajobrazie. Z tego względu można wnioskować, iż najwłaściwszą formą 
ochrony, która powinna być częściej angażowana dla jego ochrony jest wła-
śnie park kulturowy. Forma ta z jednej strony pozwala elastycznie kształ-
tować zasady ochrony, modyfikować je w sposób odpowiedni dla danego 
środowiska, z drugiej zaś strony jest jedyną formą, która w tak szeroki i cało-
ściowy sposób może odnosić się do postrzeganych wartości. 

Zbigniew Myczkowski
architekt i konserwator zabytków, profesor nadzwyczajny 
w Instytucie Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, 
wiceprzewodniczący Rady Ochrony Zabytków, członek Pań-
stwowej Rady Ochrony Przyrody i Rady Nadzorczej NFOŚiGW, 
e-mail: marysiek@poczta.onet.pl

Autorzy planów ochrony Parków Kulturowych Starego Miasta i Nowej Huty: Zbi-

gniew Myczkowski – generalny projektant i kierownik naukowy, Urszula Forczek-

Brataniec, Karol Chajdys, Karolina Latusek, Roman Marcinek (przy planie dla Nowej 

Huty), Paulina Nosalska, Wojciech Rymsza-Mazur, Andrzej Siwek (przy planie dla No-

wej Huty), Olena Zapolska i Krzysztof Wielgus

Jednostka autorska: Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich, Instytut 

Architektury Krajobrazu Politechnika Krakowska

Jesteśmy wciąż u początków drogi do ustanowienia ochrony najcenniej-
szych zespołów urbanistycznych i architektonicznych z XX w. Dobrze by-
łoby, by kreując tę ochronę dostrzegać od początku szeroki kontekst war-
tości, uwarunkowania krajobrazowe oraz żywe odniesienia społeczne. 
Park kulturowy jawi się przy tym jako forma ochrony o szerokim i wciąż 
nie do końca wyeksploatowanym spektrum możliwości. Zatem wkracza-
jąc w nowe obszary troski o dziedzictwo warto posiłkować się wciąż nową 
w naszej praktyce konserwatorskiej formą ochrony i modyfikować ją bie-
żąco dla uzyskiwania optymalnych efektów.

Taki stan rzeczy nakazuje kontynuację prac w celu pozyskania jak najszer-
szego wsparcia społecznego w kwestiach związanych z ochroną krajobrazu. 
Przy współczesnym stanie (nie)wiedzy i (nie)świadomości społecznej na-
leży łączyć je właśnie z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Kultura i natura są bowiem nierozdzielnymi składnikami współczesnego 
krajobrazu, a ich wspólna ochrona – nadrzędną sprawą nas wszystkich. ■

■Widok ogólny Nowej Huty
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OD REDAKCJI. W nawiązaniu do wcześniejszych tekstów, dotyczących 
podstawowej tematyki bieżącego tomu „Przeglądu”, jaką jest kształ-
towanie i ochrona krajobrazu w jego dziale warsztatowym, przedsta-
wiamy pilotażową próbę opracowania audytu krajobrazowego dla 
Częstochowy oraz studium krajobrazowe dla Łodzi. Pierwsze z tych 
opracowań wiąże się z nową kompleksową waloryzacją, wprowadzoną 
do stosowania na mocy „ustawy krajobrazowej”, a drugie z nich z inspi-
racjami z Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

WPROWADZENIE

Obowiązek przeprowadzania audytów krajobrazowych dla obszarów wo-
jewództw nie rzadziej niż raz na 20 lat wprowadziła Ustawa z dnia 24 kwiet-
nia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzę-
dzi ochrony krajobrazu. Zaistniała w związku z tym potrzeba opracowania 
metodologii identyfikacji krajobrazów Polski, nad którą od 2014 r. pracował 

interdyscyplinarny zespół specjalistów pod kierunkiem prof. dr. hab. Je-
rzego Solona. Efektem jego prac było opracowanie Identyfikacja i ocena kra-
jobrazów – metodyki oraz głównych założeń. W 2015 r. na zlecenie Minister-
stwa Środowiska w śląskim ośrodku badań krajobrazowych przeprowa-
dzono testowanie metody audytu krajobrazowego na obszarze 4 gmin wo-
jewództwa śląskiego: Częstochowy, Janowa, Mstowa i Olsztyna. 

Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z testowania metodyki prze-
prowadzania audytu krajobrazowego na przykładzie gminy miejskiej Czę-
stochowa, ze szczególnym uwzględnieniem etapu delimitacji i identyfikacji 
jednostek krajobrazowych w obszarach miejskich.

MATERIAŁY WYJŚCIOWE

Zgodnie z zaleceniami ze wspomnianej propozycji metodologii opracowy-
wania audytów krajobrazowych, podstawowymi materiałami do delimitacji 
i identyfikowania krajobrazów są:

 • cyfrowa mapa mezoregionów (a w przyszłości mikroregionów)  fizyczno-
geograficznych;

 • aktualna mapa topograficzna lub równoważne cyfrowe materiały baz kar-
tograficznych (np. BDOT, TBD, itp.);

 • najnowsza dostępna Ortofotomapa oraz NMT;
 • mapa roślinności potencjalnej i regionalizacji geobotanicznej;
 • mapa regionalizacji historyczno-kulturowej;
 • mapa typów krajobrazu naturalnego;
 • dokumentacja i granice obszarów chronionych;
 • dokumentacja walorów historycznych i kulturowych;
 • tematyczne materiały uzupełniające. 

METODYKA DELIMITACJI JEDNOSTEK KRAJOBRAZOWYCH

Podstawowym etapem pracy, od którego zależy wynik całego audytu, jest 
wyróżnienie krajobrazów lokalnych jako indywidualnych jednostek prze-
strzennych. Początkowo przy jej podjęciu zakładano, że jednostki te wyróż-
niane będą w obrębie mikroregionów, których wytyczenie miało zostać wy-
konane na poziomie ogólnopolskim. Z uwagi na krótki czas na przygoto-
wanie pilotażowego zdecydowano ostatecznie o wyznaczaniu krajobrazów 
w obrębie mezoregonów. 

Podczas testowania metodyki audytu dokonano jednak wstępnego po-
działu badanego terenu na mikroregiony, aby oszacować niezbędny czas 
wykonania kompleksowej mikroregionalizacji, a także wskazać na mocne 
i słabe strony takiego postępowania. Podczas testowania wydzielono jed-
nostki krajobrazowe według kryterium jednolitości tła krajobrazowego, 
określanego na podstawie form pokrycia terenu. 

Za takie tło krajobrazowe uważa się element strukturalny (lub zespół elemen-
tów), najczęściej wyróżniany w kategoriach pokrycia terenu, który dominuje 
powierzchniowo w obrębie krajobrazu. Krajobrazy o jednolitym tle wydziela 
się łącząc ze sobą wszystkie, najdalej położone punkty graniczne krajobrazu 
(wydzielanej jednostki). Tłem krajobrazowym mogą być lasy, łącznie ujęte 
grunty orne, łąki i pastwiska, obszary zabudowane i/lub infrastruktura tech-
niczna, naturalna i półnaturalna roślinność siedlisk wilgotnych i mokrych lub 
inny typ (typy) pokrycia terenu w miarę potrzeby. Wyróżnione w ten sposób 
jednostki powinny spełniać warunki jednorodności tła krajobrazowego, przy 
jednoczesnej heterogeniczności przestrzennej czyli zachowania powiązań 

Audyt krajobrazowy dla Częstochowy
Urszula Myga-Piątek, Jerzy Nita, Katarzyna Pukowiec-Kurda i Michał Sobala

Grupy cech Kategorie obszarów i obiektów

Charakterystyka 
formalna

Obszary i obiekty pod ochroną prawną

Struktura pokrycia terenu

Obiekty 
przyrodnicze

Wybitne obiekty geologiczne, litologiczne i geomorfologiczne

Wybitne obiekty hydrologiczne

Wartościowe zbiorowiska leśne i zadrzewienia

Obszary o funkcji korytarzy ekologicznych

Inne wartościowe obiekty i obszary szaty roślinnej

Struktura 
przestrzenna

Różnorodność powierzchniowa

Rozczłonkowanie powierzchni

Integralność tła krajobrazowego

Obiekty i systemy 
antropogeniczne

Obiekty archeologiczne

Układy ruralistyczne i obiekty zabudowy wiejskiej 
i podmiejskiej

Obiekty dawnych granic i reliktowe formy własności

Obiekty architektury warownej, obronnej i wojskowej

Obiekty górnictwa i hutnictwa

Obiekty rzemiosła i przemysłu

Kompleksy religijne i obiekty kultu

Miejsca martyrologii i pamięci

Obiekty architektury mieszczańskiej i rezydencjalnej

Obiekty infrastruktury komunikacyjnej

Obiekty architektury uzdrowiskowej, turystycznej, sportowej, 
obserwacyjnej i nawigacyjnej

Tabela nr 1. Lista kategorii obszarów i obiektów ocenianych w procesie au-
dytu krajobrazowego (za Solonem J. i in., 2015)
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funkcjonalnych pomiędzy elementami krajobrazu oraz powtarzalności struk-
tury przestrzennej i fizjonomii w różnych częściach krajobrazu.

IDENTYFIKACJA TYPOLOGICZNA KRAJOBRAZÓW

Drugim etapem prac stała się identyfikacja typologiczna wyróżnionych jed-
nostek, którą wykonano na podstawie opracowanej – specjalnie na po-
trzeby sporządzania audytów krajobrazowych – Typologii aktualnych kra-
jobrazów Polski (autorstwa Tadeusza Chmielewskiego, Urszuli Myga-Piątek 
i Jerzego Solona, z 2015 r.), a następnie ich numeryczne kodowanie według 
specjalnej instrukcji. Wyróżnione krajobrazy zakodowane zostały według 
zapisu: XXX.XXX-YY, gdzie XXX.XXX oznacza mikroregion (XXX.XX mezore-
gion), a .YY kolejny krajobraz w jego obrębie. 

Krajobrazy w obrębie mikroregionu (mezore-
gionu) kodowane były po kolei, rozpoczynając 
od prawego, górnego rogu jednostki. Ich klasy-
fikację oparto na dwóch głównych grupach kry-
teriów:

 • skali antropogenicznego przekształcenia 
krajobrazu (wyróżniono 3 grupy krajobrazu);

 • dominacji określonych form pokrycia oraz 
struktury i intensywności zagospodarowania te-
renu (15 typów krajobrazu). 
Ponadto można było wyróżnić trzeci, najniższy 
poziom klasyfikacji, na którym wyodrębniono 
49 podtypów krajobrazu różniących się między 
sobą strukturą przestrzenną. 

CHARAKTERYSTYKA ZIDENTYFIKOWANYCH 
KRAJOBRAZÓW

Zidentyfikowane krajobrazy podlegają charak-
terystyce pod względem występowania cech 
przyrodniczych, kulturowych i syntetycznych 
(cechy te przedstawia tabela nr 1). Cechami syn-
tetycznymi opisującymi krajobrazy są trwałość, 
tradycja, tożsamość, swojskość, reprezentatyw-
ność, unikatowość, typ fizjonomiczny, typ ge-
netyczny, funkcje podstawowe i uzupełniające 
krajobrazu. Ocenie podlega też stopień zagro-

żeń dla zidentyfikowanych krajobrazów, a ostatecznym etapem audytu jest 
propozycja wyznaczenia krajobrazów priorytetowych na poziomie woje-
wództwa. 

DELIMITACJA I IDENTYFIKACJA KRAJOBRAZÓW NA PRZYKŁADZIE 
CZĘSTOCHOWY

Wśród obszarów testowych znalazła się gmina miejska Częstochowa, poło-
żona w 4 wyznaczonych mikroregionach, znajdujących się w obrębie 3 me-
zoregionów. W jej obszarze, w ramach poszczególnych mikroregionów wy-
dzielono od 4 do 10 jednostek krajobrazowych, w zależności od wielkości 
mikroregionu i pokrycia terenu. 

W obszarach silnie zagospodarowanych wydzielono więcej jednostek (wie-
lofunkcyjność miast wyraża zróżnicowana struktura elementów krajobrazu, 
a przez to duża różnorodność tła krajobrazowego), niż na  terenach wiej-
skich. Ponadto w obrębie takich obszarów powierzchnia jednostek krajo-
brazowych była mniejsza, niż w obszarach wiejskich. W sumie na terenie 
Częstochowy wyróżniono 27 jednostek krajobrazowych zróżnicowanych 
pod względem kształtu i powierzchni (największa wśród nich jednostka zaj-
muje 34,41 km2, zaś najmniejsza 0,26 km2). Kształty i rozmiary krajobrazów 
lokalnych są związane z pełnioną funkcją np. wydłużony kształt krajobrazu 
komunikacyjnego w Śródmieściu lub krajobrazu bagienno-łąkowego w do-
linie Warty, czy też niewielka powierzchnia krajobrazu górniczego z kamie-
niołomami, gliniankami i hałdami w Gnaszynie (ich rozmieszczenie wska-
zano na rysunku). 

W obrębie Częstochowy wyróżniono 9 z możliwych 15 typów krajobrazu 
(wg wspomnianej Typologii) w grupach krajobrazów przyrodniczych, przy-
rodniczo-kulturowych i kulturowych, tj. krajobrazy: bagienno-łąkowe, le-
śne, wiejskie (rolnicze), mozaikowe, podmiejskie i rezydencjalne, wiel-
komiejskie, przemysłowe, górnicze oraz komunikacyjne. Największą po-
wierzchnię zajmują jednostki z krajobrazami mozaikowymi (53,26 km2), bę-
dące jednocześnie najczęściej występującymi jednostkami (7 jednostek). 
Najmniejszą powierzchnię (0,58 km2) zajmują 2 jednostki komunikacyjne. ■Udział typów krajobrazu w Częstochowie

■Typy jednostek krajobrazowych w Częstochowie (kolory jednostek krajobrazowych 
zależne są od typu krajobrazu) 
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Strukturę omawianych jednostek i ich ogólną charakterystykę podano 
w poniższym schemacie i w tabeli nr 2.

PROBLEMY W DELIMITACJI I IDENTYFIKACJI  
JEDNOSTEK KRAJOBRAZOWYCH

W toku prac związanych z delimitacją i identyfikacją jednostek krajobrazo-
wych w obrębie Częstochowy stwierdzono istnienie następujących proble-
mów, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki pozostałych etapów prac 
nad audytem krajobrazowym.

Zgodnie z jednym z założeń metodyki sporządzania audytu krajobrazo-
wego, wyróżniane jednostki krajobrazowe powinny stanowić możliwie 
jednorodne systemy przyrodniczo-antropogeniczne (jako funkcjonalnie 
i strukturalnie powiązany zestaw cech materialnych i fizjonomicznych kra-
jobrazu, odbieranych w jednoznaczny sposób). Na etapie delimitacji krajo-
brazów lokalnych pojawiły się jednak trudności w jednoznacznym przepro-
wadzeniu granic pomiędzy poszczególnymi jednostkami.

Po pierwsze delimitacja jednostek krajobrazowych jest procedurą zawsze 
obarczoną subiektywizmem, a po drugie niekiedy precyzyjne określe-
nie granicy jest bardzo trudne, szczególnie na terenach o zróżnicowanym 
sposobie użytkowania ziemi – co ma miejsce w obszarze miast. W efekcie, 
w oparciu o te same dane, można uzyskać nieraz bardzo różny obraz prze-
biegu granicy pomiędzy jednostkami. W Częstochowie problem ten doty-
czy głównie terenów podmiejskich, gdzie tłem krajobrazowym jest mozai-
kowy, chaotyczny układ form użytkowania terenu: nieużytków, zagajników, 
hałd poeksploatacyjnych oraz rozproszonej zabudowy: mieszkalnej, usłu-
gowo-handlowej, magazynowej i przemysłowej, z których żadna nie jest 
dominująca. W Typologii aktualnych krajobrazów Polski obszary takie wyod-
rębniono jako typ krajobrazów mozaikowych, co nie zmienia faktu istnienia 
opisanej powyżej trudności w delimitacji krajobrazów lokalnych.

W silnie zurbanizowanych obszarach miejskich i podmiejskich struktura 
użytkowania ziemi często nie wykazuje związku z granicami fizycznoge-
ograficznymi (mezoregionów, mikroregionów). W efekcie ten sam typ kra-
jobrazu lokalnego zostaje przecięty przez granicę regionu fizycznogeogra-
ficznego, co skutkuje wydzieleniem dwóch odrębnych jednostek krajobra-
zowych pomimo jednorodności ich tła. Zwiększa to liczbę wydzielonych 
jednostek, co przemawia za formalną korzyścią wyznaczania krajobrazów 
w obrębie mezoregionów, ale już nie za korzyścią realną, ponieważ mikro-
regiony stanowią rzeczywiste indywidua przestrzenne, których zróżnicowa-
nie należy podczas audytu ocenić. Ponadto sposób użytkowania ziemi i ele-
menty pokrycia terenu nie nawiązują do przebiegu granic administracyj-
nych (jeśli już – to bardzo rzadko). Skutkiem tego jest występowanie trans-
granicznych jednostek krajobrazowych, położonych na granicach dwóch 
gmin, powiatów, a nawet województw. 

Przy wyznaczaniu jednostek krajobrazowych należy kierować się logiką 
maksymalnej możliwej ich „zwartości”, aby unikać skomplikowanych kształ-
tów, utrudniających analizy. Ponadto w procedurze identyfikacji należy uni-
kać z wydzielania jednostek o charakterze enklaw (czyli wskazywania jed-
nej jednostki zawartej w drugiej). Mimo to, na terenie Częstochowy zidenty-
fikowano jednostkę stanowiącą taką enklawę i wskazaną jako krajobraz ko-
munikacyjny w obrębie krajobrazu wielkomiejskiego. Powodem takiego wy-
dzielenia była powierzchniowa dominacja w niej układu komunikacyjnego. 

Trudo jest także ustalić twarde kryterium powierzchni, jaką musi posiadać 
tło, aby można było ją uznać za oddzielną jednostkę. Kryterium to jest zróż-
nicowanie regionalnie i powinno być rozpatrywane indywidualnie. Skala 
wielkości indywidualnych krajobrazów powinna być tak dobrana, aby miały 
wymiar geograficzny, a jednocześnie umożliwiały analizę struktury we-
wnętrznej za pomocą narzędzi architektury krajobrazu. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W podsumowaniu tej syntetycznej relacji nt. delimitacji i identyfikacji kra-
jobrazów na przykładzie Częstochowy wskazać należy na takie obserwacje:

 • aktualna typologia krajobrazów Polski nie jest tożsama z podziałem ad-
ministracyjnym (np. krajobrazy wiejskie mogą występować w obrębie gmin 
miejskich);

 • delimitacja jednostek krajobrazowych wymaga rzetelnej wiedzy geogra-
ficznej i ekologiczno-krajobrazowej oraz bardzo dobrej znajomości terenu; 

 • dostępne materiały kartograficzne nie zapewniają w pełni obiektywnej 
wiedzy o opracowywanym terenie, dlatego wymagają znaczącego selek-
tywnego przetworzenia i zaangażowania oprogramowania GIS;

 • ostateczny przebieg granic krajobrazowych powinien podlegać interdy-
scyplinarnej dyskusji, która zapewni maksymalne zobiektywizowanie etapu 
delimitacji jednostek krajobrazowych. ■

Urszula Myga-Piątek 
geograf, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskie-
go, kierownik Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu na Wy-
dziale Nauk o Ziemi UŚ przewodnicząca Komisji Krajobrazu 
Kulturowego PTG
 e-mail: urszula.myga-piatek@us.edu.pl

Jerzy Nita 
geograf, doktor habilitowany sekretarz Komisji  Krajobrazu 
Kulturowego PTG, specjalista w zakresie GIS i kartografii nu-
merycznej.

Katarzyna Pukowiec-Kurda
geograf, pracownik Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu 
na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ, specjalistka w zakresie GIS oraz 
ewolucji krajobrazów kulturowych.

Michał Sobala
geograf, doktor nauk o Ziemi nauczyciel geografii,  specjalista 
w zakresie metod analizy przestrzennej oraz GIS.

Typ krajobrazu Numer 
typu

Powierzchnia 
(km2) Udział (%)

Bagienno-łąkowy 2 7,1462 5

Leśny 3 5,4214 3

Wiejski 6 27,046 17

Mozaikowy 7 53,263 33

Podmiejski 
i rezydencjalny 8 17,233 11

Wielkomiejski 10 32,935 21

Przemysłowy 12 8,9992 6

Górniczy 13 6,4282 4

Komunikacyjny 14 0,5802 0

SUMA 159,445 100

■Tabela nr 2. Zestawienie typów jednostek krajobrazowych w Częstochowie 
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Głównym celem przedstawianego opracowania, wykonanego w 2014 r. dla 
potrzeb aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m. Łodzi było zbadanie wizualno-estetycznej jakości krajo-
brazu miasta oraz sformułowanie wytycznych projektowych, dotyczących 
jego kształtowania pod kątem widokowo-kompozycyjnym. Ma ono nie-
standardowy charakter, gdyż nie jest wymagane przepisami z zakresu pla-
nowania przestrzennego i opracowane zostało wg przyjętej autorskiej me-
todyki.

INSPIRACJE 

Punktem wyjścia omawianej pracy był zawarty w Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej zapis, w którym czytamy, że ochrona krajobrazu, rozumia-
nego przede wszystkim jako zasób wartości wizualno-estetycznych ob-
szaru, powstałych w wyniku wzajemnego oddziaływania czynników przy-
rodniczych i antropogenicznych, należy do najważniejszych działań w za-
kresie planowania przestrzennego. Utrzymanie dobrego stanu tak rozu-
mianego krajobrazu powinno być jednym z najważniejszych wyznaczni-
ków osiągania ładu przestrzennego i dążenia do zrównoważonego roz-
woju – podstawowych kategorii współczesnego planowania przestrzen-
nego i regionalnego. 

W Konwencji podkreśla się znaczenie krajobrazu, jako specyficznego za-
sobu środowiska przyrodniczego i kulturowego. Może on bowiem sprzy-
jać działalności gospodarczej, przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc 
pracy, wpływać na kształtowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, przy-
czyniać się do zwiększenia dobrobytu i konsolidować społeczności lokalne 
oraz regionalne. 

Krajobraz jest zatem jednym z najważniejszych elementów kształtują-
cych jakość życia ludzi. Aby spełniał on wszystkie ww. funkcje, musi zostać 
utrzymany we właściwym stanie, co można osiągnąć poprzez eliminowa-
nie czynników zagrażających jego kondycji oraz przez jego ochronę i od-
powiednie kształtowanie. Podstawowym instrumentem ochrony i kształto-
wania krajobrazu jest opracowanie i wdrażanie polityk, w tym polityki prze-
strzennej i polityki ochrony środowiska, które będą w odpowiednio szero-
kim zakresie implementować problematykę krajobrazową.

DELIMITACJA JEDNOSTEK KRAJOBRAZOWYCH

Na potrzeby omawianego opracowania przyjęto, że jednostka krajobra-
zowa jest to fragment krajobrazu tworzący spójną całość, dający się jedno-
znacznie wyodrębnić z otoczenia.

Jednostki krajobrazowe zostały wyznaczone na podstawie czterech szcze-
gółowych analiz: ukształtowania terenu, struktury przestrzennej miasta, jej 
kompozycji, analizy historycznej oraz piątej, uzupełniającej analizy związa-
nej z uwarunkowaniami przyrodniczymi. Zasada wyznaczania jednostek 
krajobrazowych została oparta na metodzie wyznaczania jednostek archi-
tektoniczno-krajobrazowych prof. Janusza Bogdanowskiego, która została 
poszerzona o aspekt przyrodniczy, tak aby wynik analiz w równym stopniu 

uwzględniał uwarunkowania przestrzenne, kulturowe oraz przyrodnicze. 
Decyzję o modyfikacji wyjściowej metodyki i zastosowaniu podejścia kom-
pleksowego podjęto w odpowiedzi zarówno na rekomendacje Europejskiej 
Konwencji Krajobrazowej, obowiązującej ustawy o ochronie przyrody, jak 
i aktualnego stanu badań krajobrazu. 

Jednostki krajobrazowe wyznaczono z uwzględnieniem faktycznych granic 
zewnętrznych krajobrazu miasta „na styku” otaczających je gmin. W odróż-
nieniu od metody prof. Bogdanowskiego, przy ich wydzielaniu nie wpro-
wadzano dalszych podziałów na mniejsze części o całkowicie jednorodnej 
charakterystyce, lecz dokonano ich scalenia w większe całości według przy-
jętych kryteriów powierzchniowych, fizjonomicznych, dominacji i czytelno-
ści badanych elementów. Ze względu na wielkość obszaru miasta i usta-
loną skalę opracowania 1:25 000 należało bowiem zastosować określony 
poziom generalizacji danych.

W kolejnym kroku dokonano charakterystyki i oceny zasobów jednostek 
pod kątem kryteriów takich jak: 

 • zróżnicowanie rzeźby terenu, 
 • czytelność układu przestrzennego, 
 • występowanie elementów komponowanych, 
 • występowanie elementów dziedzictwa kulturowego, 
 • zróżnicowanie elementów środowiska przyrodniczego mierzone stop-

niem jego naturalności/przekształcenia, 
 • oraz harmonijność w odbiorze wizualnym. 

WALORYZACJA JEDNOSTEK KRAJOBRAZOWYCH

Waloryzacja wyodrębnionych w obszarze miasta jednostek przeprowa-
dzona została metodą bonitacji punktowej, a wszystkim kryteriom nadano 
wagę równą 1. Dzięki zastosowaniu jednolitych kryteriów w obszarze ca-
łego miasta, uzyskano realny obraz sytuacji i zrównoważone oceny dla ele-
mentów przyrodniczych i kulturowych. W wyniku przeprowadzonej wa-
loryzacji, jednostki podzielono na pięć kategorii opisujących aktualny 
stan krajobrazu, w stosunku do którego powinny być podejmowane ade-
kwatne działania konserwatorskie lub naprawcze w obrębie poszczegól-
nych jednostek. Wskazano też charakterystyczne dla krajobrazu miasta li-
niowe i punktowe elementy przestrzenne krajobrazu miasta oraz wyko-
nano ich waloryzację. 

W ramach opisywanej waloryzacji wyróżniono następujące kategorie jed-
nostek: 

 • I kategoria – o wybitnej wartości krajobrazowej, odpowiadająca krajobra-
zom o najwyższych walorach przyrodniczych i kulturowych; 

 • II kategoria – o wysokiej wartości krajobrazowej, odpowiadająca krajobra-
zom seminaturalnym oraz krajobrazom kulturowym o wysokich walorach; 

 • III kategoria – o średniej wartości krajobrazowej, odpowiadająca harmo-
nijnym krajobrazom kulturowym; 

 • IV kategoria – o niskiej wartości krajobrazowej, odpowiadająca dysharmo-
nijnym krajobrazom kulturowym;  

 • V kategoria – o najniższej wartości krajobrazowej, odpowiadająca krajo-
brazom zdegradowanym. 

Studium krajobrazowe dla Łodzi
Agnieszka Kowalewska i Katarzyna Dankiewicz
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Najwyższą kategorię (o wartości wybitnej i wysokiej) uzyskały jednostki, 
które łączą w sobie wszystkie analizowane wartości. Są to obszary decy-
dujące o tożsamości miasta - jednostki spójne, czytelne, posiadające bo-
gate zasoby zarówno kulturowe jak i przyrodnicze, oraz porządkujące ce-
chy kompozycji. Zaliczono do nich tereny zabudowane i aktywne przyrod-
niczo, wpisane do rejestru oraz objęte ewidencją zabytków, dobra kultury 
współczesnej, o czytelnej lub nieznacznie zaburzonej formie i treści kultu-
rowej, tereny objęte ochroną przyrody, układy komponowane niewpisane 
do rejestru/ewidencji zabytków, tereny zabudowy i rozłogów pól dawnych 
wsi o czytelnych cechach rozplanowania, doliny rzek o naturalnym charak-
terze oraz tereny leśne i zadrzewienia. 

Przykładami jednostek o takiej najwyższej kategorii mogą być: część pół-
nocna ulicy Piotrkowskiej, Park na Zdrowiu, Parki Źródliska, czy Manufak-
tura, rejon Placu Wolności, Stare Miasto z Parkiem Staromiejskim, Park Po-
niatowskiego. Część terenów II kategorii reprezentuje wartości pozwala-
jące na to, by po przeprowadzeniu działań naprawczych i konserwatorskich 
można było zaliczyć je do I kategorii.

Kategorię III o średnich wartościach uzyskały tereny z obszarami zabudo-
wanymi, aktywne pod względem przyrodniczym i rolniczym oraz niektóre 
komponowane, z obiektami pod ochroną konserwatorską. Jednostki o ta-
kiej kategorii obejmują znaczną część terenów zabudowy śródmiejskiej, za-
budowę osiedlową wielorodzinną i jednorodzinną z przewagą substancji 

budowlanej z okresu powojennego, kampusy uczelni wyższych, zespoły 
współczesnej zabudowy przemysłowej, parki miejskie, które nie zostały zali-
czone do kategorii II, cmentarze, przekształcone oraz częściowo przekształ-
cone doliny rzeczne z uregulowanymi ciekami, komponowane ogrody 
działkowe, tereny leśne i zadrzewienia, zabudowę powstałą na kanwie daw-
nych układów wsi, rozłogi pól d. wsi, nie zaliczone do kategorii II.

Kategorię II i I o niskich i najniższych wartościach uzyskały zaś jednostki, 
które są nieczytelne i niespójne, często dysharmonijne. Są to jednostki 
z zabudową niejednorodną, często rozproszoną, pozostającą w złym sta-
nie technicznym, o różnych formach i gabarytach, nie tworzącą spójnego 
układu przestrzennego, nieużytkami, zarastającymi terenami rolnymi (za-
budowywane m. in. obiektami handlu wielko-powierzchniowego), prze-
kształconymi dolinami rzecznymi, nieurządzonymi terenami zieleni, współ-
czesnymi cmentarzami z małą ilością zieleni, niekomponowanymi ogro-
dami działkowymi oraz terenami zdegradowanymi. Nie posiadają one ani 
walorów kulturowych, ani szczególnych wartości przyrodniczych, które 
często zostały utracone w wyniku przypadkowego zagospodarowania. Za 
przykład mogą tu posłużyć jednostki takie jak centrum Nowosolnej, które 
uzyskało znacznie niższą ocenę, niż zachowane w tradycyjnej formie rozłogi 
pól tej samej, dawnej wsi. 

Przestrzenny rozkład wyników waloryzacji w syntetycznym ujęciu przedsta-
wia załączony rysunek, na którym natężenia kolorów pokazują, że obszary 

■Struktura jednostek krajobrazowych, wydzielonych w obszarze Łodzi
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o najwyższych walorach znajdują się w samym centrum miasta, gdzie do-
minuje koncentracja jego zasadniczych walorów kulturowych (jest to strefa 
wielkomiejska, szczególnie jej północna część z ul. Piotrkowską od Placu 
Wolności do Al. Piłsudskiego), oraz na jego obrzeżach, gdzie stopień antro-
pogenicznego przekształcenia środowiska jest stosunkowo niewielki (są to: 
dolina Neru, Ruda Willowa, Las Łagiewnicki). Wysoką wartość uzyskały też 
tereny parków, znajdujące się w strefie wielkomiejskiej i na obszarze daw-
nych lasów miejskich, a nieznacznie niższą – zachowane układy dawnych 
wsi z rozłogami pól, włączone w granice miasta. 

Najniższe wartości posiadają zaś jednostki położone w strefie przejściowej, 
pomiędzy obszarami strefy wielkomiejskiej i obrzeży miasta, a w ich obrę-
bie występuje najwięcej zagrożeń dla stanu ładu przestrzennego. Głównym 
zagrożeniem jest wkraczanie zabudowy w sposób bezplanowy na tereny 
dotychczas niezurbanizowane, a w szczególności takiej, która rozwija się na 
kanwie dawnych układów pól, zamiast stanowić kompozycyjne rozwinię-
cie istniejących układów zabudowy. To niebezpieczeństwo dotyczy także 
dolin rzecznych, bardzo istotnych dla tożsamości krajobrazu miasta Łodzi, 
pełniące w jej historii znaczącą rolę miastotwórczą, a nie tylko rolę aktual-
nych korytarzy ekologicznych. Doliny te są wciąż stosunkowo dobrze czy-
telne w krajobrazie miasta, dzieląc zabudowę na mniejsze zespoły i stano-
wiąc kanwę dla rozwoju terenów zieleni o różnym stopniu i formach zago-
spodarowania. 

REKOMENDOWANE POLITYKI

Dla poszczególnych jednostek, w zależności od kategorii, do jakiej zostały 
zaklasyfikowane, przyporządkowano kierunki działań na rzecz ochrony 
i kształtowania krajobrazu, takie jak:

 • ochrona i konserwacja krajobrazu,
 • rewaloryzacja,
 • rekompozycja,
 • kontynuacja,
 • urbanizacja,
 • reurbanizacja,
 • renaturalizacja,
 • rekultywacja. 

Kierunki tak określonych działań poszerzono następnie o zapisy dotyczące 
indywidualnych działań, stanowiących wytyczne projektowe, które będą 
służyć zrównoważonej gospodarce istniejącymi zasobami, ich ochronie 
przed degradacją oraz planowaniu zagospodarowania, ukierunkowanemu 
na poprawę jakości, w tym wizualnej. Ponadto, określono zasięg obszarów 
rekomendowanych do bezwzględnej ochrony krajobrazu. Wyznaczono 
także strefy zakazu urbanizacji (dla terenów aktywnych przyrodniczo i za-
chowanych układów agrarnych oraz dolin rzecznych, reprezentujących naj-
wyższe wartości krajobrazowe), ograniczenia urbanizacji (dla terenów za-
budowy na kanwie dawnych wsi), oraz strefę postulowanego parku kultu-
rowego w obszarze Strefy Wielkomiejskiej dla ochrony jej krajobrazu miej-
skiego stanowiącego o tożsamości Łodzi. 

PODSUMOWANIE

Opracowanie omawianego Studium krajobrazowego dla miasta Łodzi 
w części poświęconej ocenie jednostek krajobrazowych pozwoliło za-
równo zbadać jakość krajobrazu w skali całego miasta, jak i określić ze-
staw działań naprawczych służących polepszeniu jego stanu. Wyniki opra-
cowania mogą być wykorzystane dla potrzeb sporządzanej, głębokiej ak-
tualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, planów miejscowych oraz programów operacyjnych przygo-
towywanych przez miasto (np. programów rewitalizacji lub zarządzania 
zielenią miejską).

Studium dowodzi bezpośrednio, że proces suburbanizacji nie przynosi po-
zytywnych efektów dla stanu krajobrazu miasta. Skutkuje natomiast zde-
cydowanym pogorszeniem warunków środowiska przyrodniczego i jako-
ści wizualnej krajobrazu, dewastowanych przez bezplanową zabudowę. Te-
reny z zabudową podmiejską, zlokalizowane na terenach dotychczas nie-
zurbanizowanych zyskały bowiem niższą punktację i kategorię jakościową, 
niż otaczające ją tereny rolne o zachowanej strukturze tradycyjnych podzia-
łów agrarnych. Jednostki dawnych terenów rolnych, które uległy już bez-
planowej urbanizacji, otrzymały najniższą punktację w waloryzacji, podob-
nie, jak obszary zdegradowane, położone w centrum miasta i przeznaczone 
do reurbanizacji. Te ostatnie stanowią znaczący potencjał rozwojowy mia-
sta i w pierwszej kolejności powinny zostać wykorzystane dla wprowadze-
nia nowej, zharmonizowanej z otoczeniem zabudowy. Pozwoli to zrów-
noważyć rozwój miasta i zachować tereny dolinne, leśne i rolne jako nie-
zbędne obszary służące zachowaniu wysokiej jakości jego środowiska. ■

Agnieszka Kowalewska
architekt krajobrazu, urbanistka, projektantka terenów zieleni 
publicznej i miejskich strategii rozwoju zieleni,
członek ISoCARP, właścicielka Pracowni Projektowej Urbiosis
e-mail: pracownia@akowalewska.pl

Katarzyna Dankiewicz
architekt krajobrazu, projektantka przestrzeni publicznych 
i terenów zieleni w mieście, w Pracowni Projektowej Urbiosis

Studium krajobrazowe dla miasta Łodzi składa się z dwóch części: Stu-
dium jednostek krajobrazowych oraz Studium widokowo-kompozycyjnego 
głównych wjazdów i „bram” do miasta. W publikacji dotyczącej tego opra-
cowania przedstawiono jego pierwszą część, obejmującą rozpoznanie 
uwarunkowań i waloryzację zasobów, oraz określenie wytycznych i za-
łożeń projektowych. 

Studium zostało wykonane w formie bazy danych przestrzennych 
w technologii systemów informacji przestrzennej, opartej na wolnym 
i otwartym oprogramowaniu (Quantum GIS). W bazie tej powstał zbiór 
informacji niezbędnych do podejmowania dalszych decyzji planistycz-
nych i projektowych. Indywidualnie zaprojektowana baza ta może być 
dalej rozbudowywana i przekształcana stosownie do potrzeb. Dzięki 
temu można uzyskać w szybki sposób potrzebne informacje na temat 
konkretnej jednostki krajobrazowej czy też całego zespołu jednostek 
oraz dokonywać dalszych analiz przestrzennych. Same dane, jak i wy-
niki analiz można wizualizować w dowolny sposób, oraz uzyskiwać syn-
tezy uwarunkowań w różnych ujęciach w zależności od żądanej pro-
blematyki i celu, co daje tej bazie ogromną przewagę nad innymi mo-
delami rzeczywistości. Podlegając okresowej aktualizacji, baza danych 
przestrzennych może stanowić nie tylko zamknięty zbiór danych, ale 
także istotne narzędzie służące monitoringowi stanu krajobrazu oraz za-
rządzaniu jego ochroną i kształtowaniem.

Studium zostało wykonane w 2014 w Pracowni Projektowej Urbiosis 
przez zespół w składzie: Agnieszka Kowalewska, Katarzyna Dankiewicz, 
Urszula Wiśniewska, współpraca – Janusz Korzeń i Dorota Stańczak
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Na przestrzeni ostatnich kilku lat możemy obserwować dynamiczną zmianę 
w sposobie postrzegania przestrzeni miejskiej. Jest ona widoczna na wielu 
różnych polach jednocześnie: wśród projektantów, którzy w swoich projek-
tach otwierają budynki na miejskie przestrzenie publiczne, a także wśród 
artystów, którzy coraz śmielej realizują swe prace w tych przestrzeniach. 
Sprawnie i z sukcesem działają także organizacje pozarządowe, które ini-
cjują różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i artystyczne w nich osadzone. 
Potrzebę zmiany podejścia do kształtowania estetyki miast widać również 
w działaniach władz, czego dowodem jest m. in. przyjęcie w 2015 r. tzw. 
„ustawy krajobrazowej”. Nie można oczywiście pominąć także roli miesz-
kańców miast, którzy coraz częściej angażują się w oddolne inicjatywy spo-
łeczne na rzecz zmiany swego otoczenia.

PUNKT WYJŚCIA

Dzięki takim działaniom dochodzimy do pytania, dlaczego u nas, w Łodzi, 
lub każdym innym większym mieście w Polsce, nie czujemy się tak dobrze, 
jak np. w Barcelonie czy Pradze? Dlaczego nie mamy ochoty zostać w na-
szych miastach dłużej? Dlaczego działania społeczne, artystyczne i kultu-
ralne nie są w tej materii wystarczające? Wszak nasze miasta nie są wymarłe, 
a ich mieszkańcy pracują, mieszkają i bawią się tak samo, jak w każdym in-
nym miejscu w Europie. Ponadto polskie miasta architektonicznie i styli-
stycznie nie odbiegają od miast europejskich, ich urbanistyka oparta jest 
na tych samych zasadach, a budynki w historycznych centrach zachwycają 
ciekawą kompozycją fasad, skalą i perspektywą założeń oraz niestandar-
dowymi rozwiązaniami estetycznymi tak samo, jak w Paryżu czy Londynie. 
Gdzie więc leży źródło problemu?

Najprawdopodobniej w tym, że 
ludzi, ulic i budynków w miastach 
zwyczajnie nie widać spod mno-
gości plakatów, banerów, szyl-
dów i tablic, wielkoformatowych 
siatek reklamowych oraz bilbor-
dów. Z okna wystawowego o każ-
dej porze obserwuje nas niezna-
jomy człowiek w okularach, drzwi 
wejściowe do budynku wyglą-
dają jak szyld reklamowy i trudno 
je odnaleźć, ściana szczytowa nie 
jest ścianą, lecz samochodem, 
a bok autobusu udaje ciało mo-
delki reklamującej kolejny nie-
zbędny produkt. 

W otoczeniu, w którym każda wi-
tryna, elewacja i ogrodzenie krzy-
czy do nas kolorami i atakuje nas 
hasłami reklamowymi, migoczą-
cymi znakami towarowymi lub 
podświetlanymi nazwami – po 
prostu i zwyczajnie nie czujemy 
się komfortowo. Brzydkie i przeła-
dowane otoczenie nas zniechęca, 

a może nawet stwarza uczucie zagrożenia. Wolimy odwrócić wzrok, przy-
spieszyć kroku i jak najdalej uciec od kakofonii znaków i chaosu prze-
strzennego…

PRZYWRACANIE PORZĄDKU ESTETYCZNEGO  
PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 

W przypadku Łodzi – miasta uważanego za nieciekawe, zaniedbane, szare 
i całkowicie pozbawione walorów turystycznych, konieczność zmiany tego 
negatywnego wizerunku stała się podstawą do rozpoczęcia intensywnych 
działań na rzecz podniesienia estetyki, a tym samym atrakcyjności centrum 
miasta. Ich priorytetem stała się ulica Piotrkowska – kręgosłup tożsamości 
i symbol Łodzi przemysłowej, ośrodek życia społecznego i kulturalnego, 
niegdyś najdłuższa ulica handlowa w tej części świata, a jeszcze w 2011 r., 
kiedy te działania podjęto, nieco zapomniana, pozostająca w cieniu Manu-
faktury i Galerii Łódzkiej. 

W celu ożywienia tej przestrzeni podjęte zostały równocześnie działania 
w wielu zakresach. Pierwszym z nich było „oczyszczenie” budynków przy 
ul. Piotrkowskiej z niezliczonej ilości nośników reklamowych o wątpliwej 
jakości estetycznej. Zadania tego podjął się Miejski Konserwator Zabyt-
ków, gdyż ze względu na obszarowy wpis do rejestru zabytków całego hi-
storycznego układu urbanistycznego i zespołu zabudowy ul. Piotrkowskiej, 
posiadał on niezbędne narzędzia prawne oraz doświadczenie w pracy przy 
ochronie i kształtowaniu historycznej tkanki miejskiej.

Księga Standardów ulicy Piotrkowskiej 
Aleksandra Sztuka

■Przykładowe, modelowe zestawy negatywnych i pozytywnych sposobów umieszczania elementów reklamy i informacji
 (dla elewacji w stylu klasycystycznym)
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Kolejne działania dotyczyły podniesienia atrakcyjności wizualnej głównej 
ulicy łódzkiego centrum. W 2012 r. rozpoczęto jej generalny remont, który 
obejmował wymianę nawierzchni, ustawienie nowych mebli miejskich – 
ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, kwietników oraz zasadzenie 
drzew. Równocześnie prowadzony był program Mia100 Kamienic, w ramach 
którego wykonywane były remonty kamienic, będących własnością Mia-
sta, położonych w śródmieściu, w tym również przy i oraz w sąsiedztwie ul. 
Piotrkowskiej. Stworzyło to „bazę”, dzięki której „ściany” przestrzeni publicz-
nej zostały przygotowane na kolejne działania, tym razem w mniejszej skali.

Kontynuowana była też przez Miejskiego Konserwatora Zabytków ak-
cja „czyszczenia” elewacji zabytkowych kamienic z nieestetycznych i nie-
dostosowanych do ich charakteru nośników reklamowych. Na tym etapie 
istotne było przede wszystkim to, w jaki sposób dany nośnik oddziałuje na 
elewację budynku (zasłania np. bogaty detal architektoniczny, historyczną, 
ozdobną stolarkę witryn lub po prostu same otwory okienne) oraz na prze-
strzeń publiczną (operując jaskrawymi i krzykliwymi kolorami, wykorzystu-
jąc światło LED o zmiennym natężeniu, emitując sygnały dźwiękowe itp.). 

Podstawą działań w ramach tej akcji stało się informowanie przedsiębior-
ców z ul. Piotrkowskiej o konieczności dostosowywania elementów identy-
fikacji wizualnej ich firm do miejsca, w którym mają być zamontowane. Od-
bywało się to za pomocą broszurek zawierających wytyczne konserwator-
skie oraz podczas szeregu spotkań konsultacyjnych. Rozmowy te, niejed-
nokrotnie bardzo trudne, polegały przede wszystkim na wyjściu przed lo-
kal razem z przedsiębiorcą i wskazaniu mu elementów, które znacząco od-
biegają od standardów, które należy tu wprowadzić. Szybko stało się jed-
nak jasne, że podjęte działania nie są wystarczające ze względu na znikome 
poczucie odpowiedzialności przedsiębiorców za przestrzeń, w której funk-
cjonują oraz braki w ich wiedzy na temat ul. Piotrkowskiej, jej historii, walo-
rów i charakteru. Konieczne było uświadomienie im, że ulica ta i otaczająca 
ją zabudowa jest przestrzenią niezwykłą, bogatą pod względem artystycz-
nym, architektonicznym i kulturowym, posiada fascynującą historię oraz 
ogromny potencjał turystyczny. 

GENEZA KSIĘGI

Przy uwzględnieniu doświadczeń, zgromadzonych podczas rozmów i kon-
sultacji z przedsiębiorcami Kamila Kwiecińska-Trzewikowska – Miejski Kon-
serwator Zabytków, zaproponowała opracowanie specjalnego podręcz-
nika, w którym w sposób przystępny każdemu zainteresowanemu zo-
staną zaprezentowane wytyczne dla wprowadzania nośników reklamo-
wych w historycznym centrum miasta. Podręcznik ten w swoisty sposób 

miał nawiązywać także do tzw. ksiąg znaków lub ksiąg systemów identyfi-
kacji wizualnej, które funkcjonują np. w centrach handlowych, a ich celem 
jest określenie konkretnych ram i sposobów projektowania oraz umiesz-
czania nośników reklamowych tak, aby w zamkniętej przestrzeni handlo-
wej zachować ład i porządek w zakresie stosowania form nośników rekla-
mowych różnych firm.

Prace nad podręcznikiem trwały 6 miesięcy, w trakcie których Miej-
skiemu Konserwatorowi Zabytków nieocenioną pomocą służyło łódz-
kie biuro projektowe RWSL. Ze względu na przyjęty priorytet dla peł-
nego uporządkowania głównej ulicy Łodzi, został nazwany Księga 
Standardów ulicy Piotrkowskiej – Zasady kształtowania frontów
lokali usługowych i zawiera szczególny katalog dobrych praktyk, przydatny 
do realizacji tego zadania. W katalogu tym oprócz wskazania na konkretny 
zbiór form nośników reklamowych, zaproponowany do zastosowania w za-
bytkowych budynkach w centrum Łodzi, zawiera również rysunki i fotogra-
fie preferowanych form oraz przykłady dobrych rozwiązań z Polski i świata, 
które w ciekawy, czasami nawet zaskakujący sposób, wpisują się w kontekst 
zabytkowego otoczenia. 

Równie istotny jest aspekt edukacyjny omawianego opracowania. Miejski 
Konserwator Zabytków, jako jego pomysłodawca i autor, chciał w ten spo-
sób rozpropagować wiedzę na temat ul. Piotrkowskiej, jej historii, charakte-
rystyki różnych stylów architektonicznych i ukształtowanych wg ich reguł 
budynków, których przykłady można spotkać w całym mieście, a zwłaszcza 
przy samej Piotrkowskiej. Ponadto bardzo istotne było uświadomienie ło-
dzianom – projektantom, przedsiębiorcom i użytkownikom tej przestrzeni, 
że ulica ta – o czym była już mowa – posiada niezwykłą wartość nie tylko 
w kontekście samej Łodzi, ale także na tle innych polskich i europejskich 
miast. 

Księga, jako opracowanie kompleksowe, została podzielona na sześć zasad-
niczych części: 

 • wprowadzenie przybliżające charakter ul. Piotrkowskiej oraz ułatwiające 
korzystanie z całej publikacji;

 • cztery rozdziały zawierające wskazówki do projektowania nośników re-
klamowych na kamienicach (każdy poświęcony innemu stylowi architekto-
nicznemu występującemu w Łodzi – klasycyzmowi, historyzmowi, secesji 
i architekturze z początku XX w. oraz modernizmowi, postmodernizmowi 
i współczesności); 

 • i na koniec krótką charakterystykę zasad projektowania wizualnego. 

Cztery podstawowe rozdziały Księgi zawierają krótkie i rzeczowe opisy 
konkretnych sytuacji zastosowania nośników reklamowych, zilustrowane 

■Przykładowe, modelowe zestawy negatywnych i pozytywnych sposobów umieszczania elementów reklamy i informacji (dla elewacji w stylu klasycystycznym)
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rysunkami, wizualizacjami i zdjęciami dobrych 
przykładów inspirujących do twórczego kształ-
towania tych nośników i witryn sklepowych. Za-
stosowany podział wynika z przekonania, iż pro-
jektowanie w tym zakresie powinno uwzględ-
niać nie tylko wymagania klienta lub rynku, ale 
przede wszystkim kontekst i historię danego 
miejsca oraz jego otoczenia, pozostawać w cią-
głym dialogu z zastaną, istniejącą tkanką miej-
ską oraz podkreślać i szanować jej wartości.

PODSUMOWANIE

Po pewnym czasie wdrażania Księgi można zary-
zykować stwierdzenie, iż rozprowadzona wśród 
przedsiębiorców oraz projektantów, w znaczący 
sposób przyczyniła się do wprowadzenia ko-
rzystnej zmiany na elewacjach wielu budynków 
oraz w świadomości tych pierwszych, prowadzą-
cych swoją działalność w historycznym centrum 
miasta. 

Efekty te widoczne są na wielu polach: za po-
mocą ilustrowanego słowniczka oraz przykła-
dów graficznych rozwiązany został m. in. po-
wtarzający się wśród przedsiębiorców problem 
nieznajomości nazewnictwa nośników rekla-
mowych, który niejednokrotnie utrudniał ko-
munikację na linii przedsiębiorca – projektant – 
urzędnik. Ponadto dzięki wprowadzonym ogra-
niczeniom dotyczącym sytuowania nośników 
reklamowych na elewacjach, m. in. kasetonów, 
banerów i reklam wielkoformatowych, ponow-
nie odkryte zostały niepowtarzalne detale archi-
tektoniczne, zaskakujące rozwiązania plastyczne 
i kompozycyjne łódzkich kamienic. Wskutek 
ograniczeń dotyczących przesłaniania i zakleja-
nia witryn sklepowych partery budynków znów 
stały się aktywne i interesujące (w wielu przy-
padkach o każdej porze dnia i nocy), co skłania 
przechodniów do dłuższego przebywania w cie-
kawym otoczeniu. 

Dzięki Księdze udało się również zbudować 
pewną świadomość wyjątkowości miejsca i potencjału kulturowego ul. 
Piotrkowskiej i centrum miasta, co skutkuje zmianą podejścia do projekto-
wania nośników reklamowych. Coraz częściej projektowane elementy two-
rzone są z umiarkowaniem, zrozumieniem i szacunkiem dla historycznych 
budynków i otaczającej je przestrzeni, a przy tym prezentują coraz ciekaw-
sze rozwiązania wizualne, które wzbogacają obraz ulicy i elewacji kamienic 
w sposób zgodny z zasadami ochrony zabytków.

Warto podkreślić, iż Księga, która powstała głównie z myślą o ul. Piotrkow-
skiej ma uniwersalny charakter – wskazówki w niej zawarte można z powo-
dzeniem zastosować również w przypadku projektowania nośników rekla-
mowych na elewacjach kamienic znajdujących się w takich dzielnicach Ło-
dzi jak Stare Polesie i Bałuty, lub też w Gdyni, Katowicach czy Warszawie. 

Niewątpliwie dzięki wdrażaniu Księgi i intensywnym wielopłaszczyznowym 
działaniom służb miejskich ul. Piotrkowska przeszła bardzo korzystną meta-
morfozę, co potwierdza wzrost jej popularności jako miejsca spacerów, spo-
tkań towarzyskich, imprez i festynów, choć oczywistym pozostaje fakt, że 
praca nad poprawą jej wizerunku wciąż trwa. Jednym z większych wyzwań, 

Aleksandra Sztuka
historyk sztuki, koordynator prac nad Księgą Standardów ul. 
Piotrkowskiej, kierownik Oddziału ds. Zarządzania Dziedzic-
twem w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w UM Łódź
e-mail: a.sztuka@uml.lodz.pl

przed którymi stoi Miejski Konserwator Zabytków obecnie, jest wprowa-
dzenie zasad opracowanych na potrzeby Księgi, które dały podstawę do 
opracowania regulaminu Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej, utwo-
rzonego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z 9 grudnia 2015 
r. i obejmującego swoim zasięgiem obszar ścisłego centrum miasta. Sama 
Księga przechodzi własne delikatne metamorfozy – w tym roku ukazało się 
jej drugie wydanie, wzbogacone m.in. o informacje nt. Parku Kulturowego, 
a także o fotografie dobrych przykładów zastosowania nośników reklamo-
wych, które dumnie możemy zaprezentować jako własne, z Łodzi. ■

■Przykłady wdrożenia zaleceń Księgi w praktyce
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OD REDAKCJI. Przed rokiem rozstrzygnięty został Konkurs urbani-
styczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego 
części jednostki strukturalnej Wschód miasta Białystok, którego doro-
bek w interesujący sposób wpisuje się w dyskusję nt. sposobów kształ-
towania współczesnego krajobrazu miejskiego.

Władze samorządowe Białegostoku, szukając inspiracji do zagospodarowa-
nia nowych terenów zabudowy mieszkaniowej we wschodniej części mia-
sta ogłosiły w maju ub. roku konkurs ideowy, którego celem było uzyskanie 
szerokiej konfrontacji wizji zagospodarowania nowego osiedla we wschod-
niej części miasta, jakie zostało tu zlokalizowane zgodnie z projektem no-
wego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z przyjętymi w nim ustaleniami na tym terenie ma też powstać cen-
tralny ośrodek usługowo-handlowy dla całej wschodniej jednostki struk-
turalnej, tzw. „biegun wschodni” a także zostaną urządzone tereny zieleni. 
Przy zagospodarowaniu terenu należało uwzględnić lokalne uwarunkowa-
nia ekofizjograficzne i infrastrukturalne, powiązania przestrzenne z otocze-
niem oraz główny układ komunikacyjny wynikający ze studium, połączony 
z projektowaną  komunikacją wewnętrzną osiedla.  

UWARUNKOWANIA I WYMAGANIA KONKURSOWE

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji urbanistycznej obej-
mującej obszar o powierzchni około 121 ha, ograniczony od północy ul. 42 
Pułku Piechoty, od wschodu granicą miasta, od południowego wschodu ul. 
K. Ciołkowskiego, od południa terenami lasów państwowych, od południo-
wego zachodu ul. Gen. N. Sulika, a od zachodu ul. Dolistowską. Od wielu lat 
obszar ten był traktowany jako potencjalne tereny rozwojowe miasta dla 
potrzeb budownictwa mieszkaniowego i usług.

Na przeważającej części obszaru objętego opracowaniem konkursowym, 
występują grunty rolne oraz leśne. Zalegają one na wysoczyźnie more-
nowej, zbudowanej z piasków, żwirów z głazami polodowcowymi, we 
fragmentach także z glin zwałowych i cechują je dobre warunki do zabu-
dowy. Wody gruntowe znajdują się tu na głębokości od 1 do 4 m, a w czę-
ści południowej znacznie głębiej. Zachodnią część obszaru przecina do-
lina rzeki Dolistówki, zbudowana z piasków humusowych i namułów tor-
fiastych. 

Przez wiele lat od strony ul. 42 Pułku Piechoty prowadzone było gospodar-
stwo ogrodnicze „Ignatki”, które już nie funkcjonuje i pozostała po nim za-
budowa towarzysząca: budynki administracyjne, gospodarczo-magazy-
nowe oraz wielorodzinne budynki mieszkalne. Część tych terenów została 
podzielona na działki pod zabudowę jednorodzinną dla pracowników, na 
części realizowana jest obecnie deweloperska wielorodzinna zabudowa 
mieszkaniowa. Pozostałe tereny o rozdrobnionej strukturze własnościo-
wej (z długimi i bardzo wąskimi działkami) stanowią użytki rolne dawnej 
wsi Pieczurki. Cześć działek została już tu nabyta przez przedsiębiorstwa bu-
dowlane, część należy do gminy Białystok.

Warunkiem koniecznym dla wszystkich uczestników konkursu było 
uwzględnienie: 

 • uwarunkowań związanych z systemem przyrodniczym miasta (w omawia-
nym obszarze jego głównym elementem jest dolina rzeki Dolistówki) oraz 
ich wykorzystanie przy rozplanowaniu terenów publicznej zieleni urządzo-
nej z komunikacją pieszą i rowerową połączoną z układem miejskich cią-
gów pieszych i rowerowych;

 • lokalizacji głównego ośrodka usługowego jednostki wschód tzw. „bie-
guna wschodniego”, dla którego program i układ należało rozwiązać w ra-
mach opracowania konkursowego;

 • układu istniejących ulic: Gen. N. Sulika, 43 Pułku Piechoty i K. Ciołkow-
skiego – w ich dotychczasowych liniach rozgraniczających;

 • przebiegu projektowanej, dwujezdniowej ulicy klasy Z ze ścieżką ro-
werową w jej liniach rozgraniczających z dopuszczeniem zmiany jej 
przebiegu;

 • istniejącego cmentarza z możliwością jego rozbudowy.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zadaniem konkursu było wykreowanie w obrębie przyjętego obszaru głów-
nego ośrodka usługowego - jednostki strukturalnej „Wschód” oraz opraco-
wanie kompozycji układu przestrzennego zabudowy wielorodzinnej i usług 
osiedlowych, powiązanych przestrzeniami publicznymi oraz ciągami komu-
nikacji pieszej i kołowej oraz terenami zieleni.

Konkurs na modelowe  
osiedle mieszkaniowe w Białymstoku
Agnieszka Anna Rzosińska

■Lokalizacja terenów opracowania konkursowego
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nr 4 stanowi wartościową propozycję, mieszczącą się w nurcie „ekologiczno-
krajobrazowym”, poszukującą atrakcyjnych „lokalności”, szczególnie w związ-
kach zabudowy mieszkaniowej z zielenią i lokalnymi usługami. Praca nr 7 to 
z kolei wyrazista propozycja zwartego zespołu zabudowy miejskiej, z czytelnie 
ukształtowanym centrum i atrakcyjną przestrzenią publiczną, którym towa-
rzyszą duże wolne od zabudowy tereny otwarte, objęte miejscami kontrower-
syjną propozycją programową. Obie prace, pomimo tak różnego podejścia 
uwzględniają istotne uwarunkowania przyrodnicze, infrastrukturalne i ko-
munikacyjne, jakie sformułowano w warunkach konkursu. Ich wspólnym wąt-
kiem jest zbliżona propozycja zespołu zabudowy kształtującego południową 
pierzeję fragmentu ulicy 42 Pułku Piechoty.

DZIAŁANIA POKONKURSOWE

Organizatorzy konkursu nie chcąc decydować arbitralnie o przyszłości za-
gospodarowania terenów, które były przedmiotem prac, postarali się o ak-
tywne włączenie mieszkańców Białegostoku do dyskusji nad wypracowa-
nymi w jego ramach rozwiązaniami (wariantami) przestrzennymi.

Pierwszym etapem tej dyskusji stało się uruchomienie w październiku ub. 
roku ankiety, którą udostępniono on-line na stronie internetowej mia-
sta. Tam też można było szczegółowo zapoznać się z rozwiązaniami za-
proponowanymi w równorzędnie nagrodzonych obu pracach konkurso-
wych. Każdy zainteresowany mógł oddać swój głos na jedną z nich, a po-
nadto była możliwość przesłania opinii dotyczących tego tematu na adres 
poczty elektronicznej. W tym czasie została zorganizowana także wystawa 
plenerowa na Rynku Kościuszki, na której zaprezentowano ww. prace, co 
zachęcało mieszkańców do udziału we wspomnianym  głosowaniu i dys-
kusji. 

W dniu 13 listopada ub. roku odbyła się na Wydziale Architektury Politech-
niki Białostockiej debata publiczna, zorganizowana przez Miasto Białystok 
przy współudziale pracowników Wydziału. Jej tematem były założenia mo-
delowego osiedla, jakie  zaproponowano w obu nagrodzonych pracach, 
a także uwarunkowania, potrzeby i możliwości jego realizacji. W debacie tej 
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zespołów projektowych, których 
prace zostały ocenione najwyżej oraz jako prelegenci arch. Grzegorz A. Bu-
czek i Maciej Hawrylak. Przedstawili oni przykładowe idee osiedla modelo-
wego, realizowane obecnie na terenach Ekodzielnicy Siewierz-Jeziorna oraz 
Nowych Żernik we Wrocławiu. 

Przeprowadzone dyskusje oraz wyniki ankiety nie dały jednoznacznej od-
powiedzi na pytanie, która z prac konkursowych, równorzędnie nagrodzo-
nych powinna zostać wybrana jako optymalna propozycja zagospodarowa-
nia terenu, objętego opracowaniem konkursowym. Zebrane w ich ramach 
informacje oraz wnioski z debaty posłużą jako materiał do dalszych ana-
liz i opracowania wytycznych dla kreowania polityki przestrzennej miasta 
w jego wschodniej części. ■

Link do prac konkursowych oraz zdjęć terenów opracowania: http://www.bialystok.

pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/dwie-wizje-zagospodarowania-osie.html

W warunkach konkursu przyjęto, że w jego ramach dążyć będzie się do wykreowa-

nia na wskazanym terenie koncepcji przestrzennej „modelowego osiedla mieszkanio-

wego” o pełnym programie funkcjonalno-użytkowym – tj. nowej jednostki urbani-

stycznej dla ok 15 – 20 tys. mieszkańców. Założono dalej, że w jej programie znajdą 
się m. in.: zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, uzupełnione 
zabudową jednorodzinną, obiekty użyteczności publicznej (centrum usłu-
gowe, szkoła podstawowa, przedszkole, żłobek, itp.), ogólnodostępne prze-
strzenie publiczne (place, ulice, ścieżki rowerowe, itp.) oraz tereny zieleni 
z funkcjami sportową i rekreacyjną.

W przygotowaniu konkursowych koncepcji miało się też uwzględniać aktu-
alne trendy w projektowaniu i kształtowaniu zespołów mieszkaniowych oraz 
wybiegać w przyszłość, wyznaczając nowe kierunki rozwoju tego oraz innych 
obszarów miasta, przeznaczonych do realizacji zabudowy mieszkaniowej. 
Oczekiwano, że w ich ramach zaprojektowane zostanie osiedle mieszka-
niowe, ukształtowane w sposób kompleksowy, odmienny od powstających 
w ostatnich latach zespołów mieszkaniowych, niepowiązanych ze sobą 
kompozycyjnie w wyniku działalności inwestycyjnej prowadzonej przez lo-
kalnych deweloperów w różnych częściach miasta.

Koncepcje te miały także odpowiadać potrzebom potencjalnych mieszkań-
ców w różnych grupach wiekowych, ułatwiać budowanie więzi społecz-
nych między nimi, sprostać wymaganiom norm budownictwa ekologicz-
nego, a także aspirować do roli architektonicznej wizytówki Białegostoku.

Prace konkursową należało opracować w pięciu stopniach szczegółowości, 
obejmujących: 
1. analizę stanu istniejącego i powiązania zewnętrzne obszaru objętego 

opracowaniem;
2. koncepcję zagospodarowania przestrzennego obszaru ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwiązań dla przestrzeni publicznych, w tym układu 
drogowego; 

3. wizualizację zagospodarowania przestrzennego;
4. określenie programu funkcjonalno-użytkowego ośrodka usługowego 

i koncepcję zagospodarowania jego terenu, wraz z trójwymiarową wizją 
oraz rozwiązaniami przestrzennymi i aranżacją przestrzeni publicznych.

WYNIKI KONKURSU

Pomimo, iż do konkursu zakwalifikowało się aż 29 zespołów projektowych, 
to prace konkursowe złożyło tylko 7 z nich. Rozstrzygnięcia konkursu do-
konał w końcu września ub. roku Sąd Konkursowy w składzie: arch. Ma-
ciej Hawrylak – Przewodniczący Sądu, Grażyna Dąbrowska-Milewska – Z-ca 
Przewodniczącego Sądu, Agnieszka Urszula Duda – Sędzia Referent oraz 
Sędziowie Grzegorz Buczek, Zdzisław Plichta, Agnieszka Rzosińska i Elż-
bieta Zalewska.

Sąd Konkursowy nie przyznał I Nagrody,  lecz dwie drugie równorzędne. 
Laureatami Konkursu zostali: 

 • Kaja Chrosczilewska (Warszawa),Marcin Dzienisik (Warszawa), Urszula 
Cryer (Tubingen, Niemcy), Philipp Feldschmid (Tubingen, Niemcy) – II Na-
groda za Pracę nr 4;

 • Konrad Onderko (Sieradz), Marcin Szewczyk (Sieradz) i Paweł Wręczycki 
(Sieradz) – II Nagroda za Pracę nr 7;

 • Magdalena Baranowska (Poznań z Pracowni „Landio”) i Aneta Mikołajczyk 
(Poznań, z Pracowni „Landame”) –wyróżnienie;

 • Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski i Zuzanna Masse S.C. (Warszawa, z Pra-
cowni „JAZ+ Architekci” ) oraz Tomasz Bradecki (Gliwice, ze „Studio-BB Ar-
chitekci”) –wyróżnienie honorowe.

Nagrodzone prace nr 4 i nr 7 – według opinii Sądu Konkursowego – prezen-
tują dwa zasadniczo odmienne podejścia do ukształtowania nowych zespo-
łów zabudowy mieszkaniowej w obszarze opracowania konkursowego. Praca 

Agnieszka Anna Rzosińska
architekt, dyrektor Departamentu Urbanistyki w UM  
w Białymstoku
e-mail arzosinska@um.bialystok.pl
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ZAŁOŻENIA WSTĘPNE. Istotą projektu jest próba uniknięcia formalnego, 
jednolitego planu i wprowadzenie zróżnicowanych form zabudowy i ty-
pów przestrzeni publicznych, dopasowanych do topografii i cech charak-
terystycznych terenu. Ideałem jest koncept połączenia miasta o zwar-
tej zabudowie, pełnego życia z miastem zielonym, pełnym światła i świe-
żego powietrza, z dostępem do terenów zielonych i wody, w którym ła-
two się odpoczywa. Postanowiono więc stworzyć zrównoważoną koncep-
cję miasta, w którym wygodnie się mieszka, zaopatrzonego w placówki 
edukacyjne i opiekuńcze, ośrodek handlowy oraz miejsca pracy w biurach 
i warsztatach. 

KONCEPCJA URBANISTYCZNA. Teren objęty opracowaniem, położony 
w odległości 4 km od centrum miasta a jednocześnie tuż pod lasem wy-
daje się być bardzo dobrym miejscem na rozwój nowych terenów miesz-
kaniowych w Białymstoku. Przy uwzględnieniu istniejących uwarunko-
wań podzielono go na pięć części. Od północy przewidziano zwartą zabu-
dowę kwartałową o wysokiej intensywności, obniżoną od strony południo-
wej, gdzie zaprojektowano szeregi domów jednorodzinnych. Od zachodu 

zaplanowano intensywną, acz organiczną zabudowę otoczoną szerego-
wymi domami jednorodzinnymi. Od wschodu teren domyka dwupasmowa 
droga zbiorcza. Położone przy nim osiedle otwiera się na północ niską za-
budową jednorodzinną, natomiast  domyka od południa zabudową kwar-
tałową wielorodzinną, w którą charakterystycznymi klinami wcinają się zie-
lone tereny rekreacyjne. Centralnie, przy zachodniej granicy terenu opra-
cowania zaprojektowano lokalne centrum usługowe, uzupełnione o zabu-
dowę mieszkaniową. Główna przestrzeń publiczna łączy się z parkiem miej-
skim po jej północnej stronie. 

STRATEGIA KRAJOBRAZOWA. Centralnie względem wszystkich części za-
łożenia, w najniżej leżącym punkcie terenu, zaprojektowany został park ze 
stawem. Przyjęto ponadto, że każda z pięciu części założenia otoczona bę-
dzie zielonymi terenami rekreacyjnymi. Również tereny techniczne wyko-
rzystane zostały w koncepcji do celów krajobrazowo-ekologicznych. Pod li-
nią energetyczną i nad gazociągiem umieszczono park trzcinowy, będący 
jednocześnie oczyszczalnią hydrofitową szarej wody. W newralgicznym 
miejscu zwierającym i rozdzielającym trzy duże części osiedla oraz tereny 
cmentarza zaprojektowano sad. W dziedzińcach kwartałów przewidziano 
miejsce na ogródki uprawne i szklarnie, a część z nich zaprojektowano jako 
ogrody kwiatowe i wewnętrzne place. 

GOSPODARKA WODNA. Przy wykorzystaniu ukształtowania terenu, woda 
opadowa z placów i dachów, poprowadzona zostanie otwartymi kanałami 
do najniżej lżącej, centralnej części założenia, gdzie zaproponowano zbior-
nik retencyjny. Woda z głównych ulic zbierana jest osobno i po przefiltro-
waniu odprowadzana do kanałów, które zasilają centralny staw. Do stawu 
kierowana będzie również przefiltrowana i oczyszczona biologicznie szara 
woda, zużyta w lokalnym centrum usługowym i z części  otaczających  go 
osiedli mieszkaniowych.  

II nagroda
Praca nr 4
Autorzy: Kaja Chrosczilewska (Warszawa),  
Marcin Dzienisik (Warszawa),  
Urszula Cryer (Tubingen, Niemcy)  
i Philipp Feldschmid (Tubingen, Niemcy)
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STRATEGIA ENERGETYCZNA. W zrównoważonym mieście budynki speł-
niają również dodatkowe funkcje, jak zbieranie wody opadowej czy pro-
dukcja energii. Ich dachy zaprojektowano z lekkim nachyleniem, sprzyja-
jącym wprowadzeniu instalacji komórek fotowoltaicznych i kolektorów sło-
necznych. Z zasady proponuje się budowanie domów pasywnych lub ni-
sko energetycznych. Zaproponowano również typ domu‐szklarni, tj. domu 
szeregowego składającego się w połowie z budynku murowanego i w po-
łowie z cieplarni.

STRATEGIA SOCJALNA. Dla dobrego rozwoju miasta i budowania kapitału 
społecznego proponuje się wymieszanie rodzajów zabudowy i form inwe-
stycji, w ramach których znalazłyby się budynki deweloperskie, socjalne 
oraz wielorodzinne, tworzone w ramach wcześniej zawiązanych koopera-
tyw budowlanych. Rejony zabudowy wielorodzinnej połączone są z obsza-
rami zabudowy jednorodzinnej. Kolaż ten zapewnia różnorodność zarówno 
pod względem społecznym, jak i architektonicznym. 

STRATEGIA EKONOMICZNA. Zrównoważone miasto to miasto bliskich od-
ległości i przemieszanych funkcji. Dlatego też zaproponowano duży ośro-
dek usługowy, poszerzony o zespół budynków biurowych i warsztatowych. 
Dzięki temu wprowadza się miejsca pracy w bliskim sąsiedztwie terenów 
mieszkaniowych.

SPORT TO ZDROWIE. Przewidziano również tu szeroki wachlarz ośrodków 
sportowych i ogólnodostępnych miejsc do uprawiania sportów, takich jak: 
ścieżki biegowe, terenowe trasy rowerowe, siłownie „pod chmurką” i w bu-
dynku centrum handlowego, szkolne i osiedlowe boiska sportowe, korty te-
nisowe, pływalnię oraz centrum wspinaczkowe. 

BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE. Poza umieszczeniem posterunku poli-
cji w lokalnym centrum usługowym, poczucie bezpieczeństwa można 
zapewnić na wiele innych sposobów. Większość ulic dojazdowych i we-
wnętrznych zaprojektowano jako przestrzenie łączone, gdzie piesi, rowe-
rzyści i samochody poruszają się po jednej przestrzeni, zaś prędkość ogra-
niczona jest do 20km/h. Ogromną rolę odgrywa również uliczny monito-
ring. Można go zapewnić bez instalacji kamer przez wprowadzenie pla-
ców, usług w parterach, przydomowych ogródków wzdłuż ulic a także  
możliwości wyjścia na ulicę prosto z mieszkania. Obecność ludzi w prze-
strzeni publicznej jest bardzo efektywnym sposobem zapobiegania drob-
nym przestępstwom. 

LOKALNE CENTRUM USŁUGOWE. Zaprojektowane zostało w centralnej czę-
ści osiedla, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i stawu. Jego centralnym ele-
mentem jest wydłużony plac miejski, będący zarówno przestrzenią reprezen-
tacyjną jak i miejscem organizacji rynku warzywnego. Wzdłuż placu zaprojek-
towano ciąg lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych oraz obiekt 
sakralny, otoczony zielenią a naprzeciwko dom kultury z widokiem na staw.■

Opracowanie skrótu opisu z zachowaniem jego układu – Red.

KONTEKST I POWIĄZANIE Z MIASTEM. Teren objęty opracowaniem poło-
żony jest około 4 km od ścisłego centrum miasta i nie posiada bezpośred-
niego powiązania z funkcjami miastotwórczymi. Na jego obszarze i w naj-
bliższym otoczeniu znajduje się wiele atrakcyjnych terenów zielonych.

IDEA. Proponuje się stworzenie nowego fragmentu miasta – autonomicz-
nego, samowystarczalnego, zwartego, o czytelnie wydzielonych granicach, 
o skondensowanej formie, zróżnicowanego funkcjonalnie, przestrzennie 
i społecznie, otoczonego terenami zielonymi, stanowiącego symbol mia-
sta pod względem kompozycyjnym, przestrzennym oraz funkcjonalnym, 
w którym zostaną wykorzystane technologiczne i społeczne rozwiązania na 
miarę XXI wieku. 

MANIFEST. Przyjęto następujące wyróżniki dla nowego zespołu mieszkanio-
wego: osiedle modelowe – wyznaczające nowe standardy w projektowaniu 
osiedli mieszkaniowych; osiedle zrównoważone – o zbalansowanych pro-
porcjach poszczególnych funkcji i przestrzeni; osiedle ekologiczne – wyko-
rzystujące odnawialne źródła energii, uwzględniające zrównoważoną go-
spodarkę wodną i produkujące żywność na własne potrzeby; osiedle róż-
norodne – dostosowane do zróżnicowanych potrzeb wszystkich mieszkań-
ców; identyfikacja i tożsamość – z czytelnym podziałem na jednostki są-
siedzkie; osiedle wolne od nadmiaru samochodów – z ograniczeniem ruchu 
samochodowego, bogatą infrastrukturą rowerową oraz sprawną komunika-
cją publiczną; materiały – przetworzone i nieprzetworzone dla podkreśle-
nia lokalnych tradycji budowlanych; partycypacja – z udziałem przyszłych 
mieszkańców w tworzeniu programu osiedla; przestrzenie – zdefiniowane 
jako prywatne, półprywatne, półpubliczne i publiczne; technologia – z za-
stosowaniem zintegrowanego projektowania; elastyczność – z możliwością 
swobodnego przekształcania struktury osiedla w przyszłości.

STRUKTURA miastaKOLAŻu. Obejmuje czytelnie określony obszar, z zazna-
czeniem granic poszczególnych jednostek kompozycyjnych, w których za-
projektowano: obwodowy układ komunikacyjny, ściśle zdefiniowane cen-
trum (z Rynkiem Wygody), jednolicie uformowane jednostki mieszkalne, 
Zielony Klin – otwartą przestrzeń o funkcjach publicznych, obiekt sakralny, 
a także strefę działalności gospodarczej. 

ZABUDOWA MIESZKANIOWA. Cechą charakterystyczną jest podział na 2 za-
sadnicze elementy: „muru” z wieżami – w obrzeżnej, wielorodzinnej, 5-kon-
dygnacyjnej zabudowie oraz „wypełnienia” – ze zróżnicowanymi formami 
zabudowy wielorodzinnej i intensywnej, jednorodzinnej o wysokości 2-4 
kondygnacji. Zróżnicowane użycie materiałów, geometrii dachu czy typów 

II nagroda
Praca nr 7
Autorzy: Konrad Onderko (Sieradz), Marcin 
Szewczyk (Sieradz) i Paweł Wręczycki (Sieradz)
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zabudowy wprowadza dużą różnorodność przestrzeni, inną od standar-
dowych osiedli czy blokowisk miejskich. Przewiduje się tu wielowątkowe 
formy własności i sposoby użytkowania: socjalne, kooperatywy, spółdziel-
cze i deweloperskie. 

FUNKCJE UZUPEŁNIAJĄCE. W zespole mieszkaniowym przewiduje się zlo-
kalizowanie różnorakich funkcji uzupełniających: oświaty – ze żłobkami 
i świetlicami w każdej jednostce kompozycyjnej, z zespołem szkolno-
przedszkolnym, położonym w Zielonym Klinie; kultury – z mediateką i do-
mem kultury; miejsc pracy – z pracowniami dla wolnych zawodów oraz lo-
kalnymi biurowcami, a także strefą aktywności gospodarczej; administra-
cji – z obiektami tego typu; handlu – z supermarketem; rekreacji – z par-
kiem wewnętrznym; integracji – z domem spokojnej starości i obiektami 
typu urban farm jako społeczną formą ogródków działkowych i niewielkich 
hodowli zwierząt; energetyki – z farmą wiatrową i instalacjami solarnymi.

CENTRUM USŁUGOWE. Lokalne centrum usługowe spełniające funkcję ad-
ministracyjną i handlową, skupione wokół reprezentacyjnego placu miej-
skiego z lokalną dominantą wysokościową. Przy placu zlokalizowany został 
przystanek autobusowy łączący z centrum Białegostoku. 

ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Gospodarka wodą – z retencją 
wód opadowych i ich odprowadzaniem do zbiorników, lokalnych i zbior-
czego, z wykorzystaniem istniejącego przebiegu kanalizacji deszczowej 
i zaadaptowaniem go na otwarty kanał miejski, prowadzący do rzeki Doli-
stówki. Energetyka solarna i wiatrowa – z racjonalnym zastosowaniem wła-
snej energii. Oszczędna komunikacja – z wykorzystaniem komunikacji pu-
blicznej oraz infrastruktury rowerowej, z rozmieszczeniem wszystkich istot-
nych funkcji dla mieszkańców w strefie dojścia pieszego.

KOMUNIKACJA. Rdzeniem układu komunikacyjnego jednostki jest droga 
zbiorcza, a podobną funkcję (łącznika północ – południe) spełnia zapro-
jektowana w jej wschodniej części droga o znaczeniu lokalnym. Układ 
dróg wewnętrznych wydziela poszczególne jednostki kompozycyjne, za-
pewniając dojazd do parkingów oraz sprawną komunikację w całym ze-
spole. Bogaty układ powiązań między kwartałami jest przeznaczony głów-
nie dla ruchu pieszego, jednak z możliwością okazyjnego wjazdu samo-
chodem. Ścieżki rowerowe wzdłuż dróg zbiorczych i głównych zostały za-
projektowane jako odrębne elementy, zaś wzdłuż dróg lokalnych oraz do-
jazdowych z wydzielonym pasem w ich liniach rozgraniczających. Miejsca 
parkingowe zostały rozmieszczone także w obrysie tych linii wzdłuż ca-
łego wewnętrznego układu komunikacyjnego, a także pod Rynkiem Wy-
gody w formie parkingu podziemnego. Przystanki komunikacji publicznej 
zlokalizowano wzdłuż ww. głównych dróg.

STRUKTURA ZIELENI. „Kręgosłupem” założenia jest Park Wewnętrzny, spi-
nający ze sobą tereny sportowo- rekreacyjne i oświatowe na zachodzie 
a z zielenią parkową i lasem na wschodzie. Uzupełniającą strukturę zieleni 
stanowią korytarze piesze, umożliwiające mieszkańcom dojście do Parku.

ULICE I PLACE. Wykreowanie zwartego fragmentu miasta jest realizo-
wane w formie struktury ulic i placów oraz czytelnie wydzielonych kwar-
tałów zabudowy. Rynek Wygody – plac stanowiący miejski salon zlokali-
zowano w sąsiedztwie ważnego węzła komunikacyjnego wraz z przystan-
kami komunikacji miejskiej. Towarzyszą mu Plac Targowy i Place Kame-
ralne – przestrzenie przeznaczone do wykorzystania przez  okolicznych 
mieszkańców.■

Opracowanie skrótu opisu z zachowaniem jego układu – Red.
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Założenia organizatorów konkursu były bardzo ambitne ponieważ w wytycznych kon-

kursowych położono nacisk na stworzenie koncepcji modelowego osiedla mieszka-

niowego – z rozwiązaniami wybiegającymi w przyszłość i wyznaczającymi nowe kie-

runki rozwoju miasta.

Takie ideowe podejście wpłynęło zapewne na stosunkowo skromny udział urbanistów 

i architektów w konkursie (pomimo pierwotnie znacznej liczby zgłoszeń) i postawiło 

członków Sądu Konkursowego przed trudnym zadaniem wykreowania opinii o zaleca-

nych, przyszłościowych trendach na podstawie przesłanych rozwiązań. Ideowy charak-

ter konkursu sprowokował też sędziów do rozpatrzenia adekwatnego do zaistniałej sy-

tuacji scenariusza i do zarekomendowania władzom miasta dwóch prac, wyróżnionych 

równorzędnie II nagrodami, z zaleceniem przeprowadzenia konsultacji społecznych, 

tak aby wybór projektu do wdrożenia odzwierciedlał także poglądy mieszkańców.

Poszukiwanie rozwiązań modelowych dla budownictwa mieszkaniowego pojawiło się 

jeszcze w latach 20 ubiegłego stulecia. Powstawały one w wielu miastach, a najbar-

dziej znane pod nazwą Wiessenhof powstało w Stuttgarcie. Także we Wrocławiu po-

wstało takie wzorcowe osiedle jako zespół mieszkaniowy WUWA (Wohnungs- und We-

rkraumausstellung), wybudowane w 1929 r. dla przedstawienia nowych typów tanich 

małych i średnich mieszkań dla zróżnicowanych grup społecznych oraz zastosowania 

w budownictwie nowych technologii i materiałów budowlanych. 

Do tych tradycji powrócono dziś we Wrocławiu, rozpoczynając budowę modelowego 

osiedla Nowe Żerniki. Idea jego budowy powstała z inicjatywy władz miasta i Izby Ar-

chitektów, przy współpracy z SARP i dopracowana w trakcie warsztatów z udziałem 

ponad 40 architektów. Określili oni zarówno założenia urbanistyczne, jak i rozwiąza-

nia dla zabudowy mieszkaniowej, ulic i placów. Projekt ten uzyskał niedawno główną 

nagrodę w kategorii Merit Prize (ex aequo z chińskim Wuhan) w konkursie na najbar-

dziej innowacyjny projekt miejski, zorganizowanym przez ISOCARP. Idee wrocławskich 

architektów są niestety ostro weryfikowane w trakcie realizacji fragmentów osiedla 

przez firmy deweloperskie, które zmuszone są uwzględniać twarde ekonomiczne re-

alia. Myślę, że te doświadczenia mogą być przydatne przy wdrażaniu w życie koncepcji 

wypracowanych w wyniku konkursu na modelowe osiedle w Białymstoku.

W ramach tego konkursu poszukiwanie nowych trendów w projektowaniu współcze-

snych osiedli ostatecznie zostało sprowadzone do alternatywnego myślenia: budować 

„sypialnię” czy „miasto”. Leniwie i spokojnie czy intensywnie i szybko. To jest dylemat 

wielu współczesnych samorządów, odpowiedzialnych za rozwój swoich miast. Oba 

najlepsze projekty konkursowe są świetnymi ilustracjami takiego właśnie podejścia do 

kreowania terenów mieszkaniowych. 

Pracę nr 4, wyróżnioną nagrodą II stopnia cechuje podejście ekologiczno-krajobra-

zowe. Przynajmniej w deklaracjach. Zaproponowano w niej zrealizowanie jedno-

rodnej struktury o układzie przestrzennym z dużym udziałem przestrzeni otwartych 

o charakterze półpublicznym i półprywatnym. Całość zaprojektowanej zabudowy po-

dzielono na kilka zespołów o luźnym układzie blokowym. 

Praca nr 7, także wyróżniona II nagrodą, proponuje zbudowanie swoistego „miasta-

kolażu” ze skondensowaną strukturą urbanistyczną, aby była miejska i zapewniając, 

że jest to osiedle modelowe. Ma ono być zrównoważone i ekologiczne (wolne od sa-

mochodów), różnorodne przestrzennie i funkcjonalnie, jednocześnie kameralne (we-

wnątrz bloków) i miejskie (w układzie przestrzeni placów i ulic). Koncentracja zabu-

dowy mieszkaniowej pozwoliła tu również na wygospodarowanie sporego terenu dla 

funkcji publicznych o charakterze sportowo-rekreacyjnym, kulturalnym i zieleni urzą-

dzonej, a także dla zlokalizowania alternatywnych źródeł energii, stanowiących jedno-

cześnie urbanistyczny ekran od drogi szybkiego ruchu. ■

Maciej Hawrylak – Przewodniczący Sadu Konkursowego

Pokonkursowe refleksje

Konkurs białostocki wpisuje się w toczącą się dyskusję o sposobach zamieszkiwania, 

preferowanych przez coraz bardziej „urbanizujących się” obywateli naszego kraju. Za-

stanawia niewielkie zainteresowanie tym konkursem, przy jego jasno i ambitnie okre-

ślonych założeniach (i atrakcyjnych nagrodach). Czyżbyśmy – jako środowisko zawo-

dowe – zostawiali tę dyskusję wyłącznie decydentom „politycznym” i „biznesowym” ? 

A przecież wykorzystanie konkursu jako narzędzia przez Władze Białegostoku przed 

podjęciem decyzji ze sfery lokalnej polityki przestrzennej jest oczekiwanym przez nas, 

wręcz „modelowym podejściem”, tak bardzo różniącym się od powszechnego „korygo-

wania” studiów gminnych poprzez wpisywanie do nich – post factum – terenów „zur-

banizowanych” przy pomocy osławionych „wuzetek”. 

„Przyspieszenie urbanizacyjne” jakiego jesteśmy świadkami wygenerowało – zdaje 

się nierozwiązywalny – dylemat: jak mieszkać jednocześnie „w mieście” (ze względu 

na miejsca pracy, usługi itp., ale nadal „na wsi”, a co najmniej – „ pod lasem” (w domku 

z ogródkiem, jednak na działce w pełni uzbrojonej i skomunikowanej …).  

Rezultat konkursu, „salomonowa” decyzja jury oraz przebieg dyskusji i wynik ankiety 

pokonkursowej ten dylemat znakomicie ilustrują. Jest on także czytelny przy porów-

naniu dwóch „modelowych”, realizowanych obecnie „osiedli” – wrocławskich Nowych 

Żernik(inspirowanych przedwojenną WUWĄ) oraz Jeziornej pod Siewierzem (zaplano-

wanej z uwzględnieniem „Karty Nowej Urbanistyki”. Widoczne są przy tym oczywiście 

różnice pomiędzy nimi, wynikające zapewne także ze skali i odległości od „wielkomiej-

skiego” sąsiedztwa). Oba te osiedla są bardziej zwarte, niż zabudowa proponowana 

w jednej z nagrodzonych koncepcji. 

Racjonalne podejście do tego problemu wydaje się wskazywać jako właściwy model 

osadnictwa zwartego, intensywnego, bliskiego formie terenów już atrakcyjnie zurba-

nizowanych. Taki model nie wyklucza, a wręcz zawiera w sobie dostępność do wysokiej 

jakości przestrzeni publicznych, także sportu i rekreacji. Pogodzenie „kameralnej eks-

tensywności” z pozytywnymi atrybutami miejskości jest jednak raczej niemożliwe. Jed-

nak – paradoksalnie – władze miast w takim ekstensywnym modelu urbanizacji cza-

sem widzą „oszczędności” w urządzaniu terenów zieleni publicznej, a nawet wpisują 

tak ekstensywnie zaplanowane tereny, przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną 

w system przyrodniczy miasta. 

Warto byłoby przeprowadzić – w relacji do tych tak różnych modeli jakie zapropo-

nowano w nagrodzonych pracach – analizę ekonomiczną, aby sprawdzić, co bar-

dziej się opłaci miastu: czy oszczędności na urządzaniu terenów otwartych, przy wyż-

szych kosztach infrastruktury komunalnej, ograniczeniu emisji i strat „na przesyłach”, 

czy raczej „zwartość” intensywnie zaplanowanego zespołu mieszkaniowego, z dostęp-

nymi „pieszo” miejskimi usługami, także parkami, boiskami itp.? Warto też odpowie-

dzieć na pytanie, czy obecna, powszechnie niedoceniana, prognoza skutków finanso-

wych uchwalenia planu miejscowego, to dobre narzędzie takiej analizy? To nie jest wy-

kluczone, jednak przy wykonaniu wariantowych projektów planu, o szczegółowości 

umożliwiającej opracowanie wariantowej prognozy finansowej. 

Interesującym wątkiem dyskusji pokonkursowej, kwestionującym realność modelu 

zwartego zespołu zabudowy, w rodzaju „miasto obok miasta” (za to „pod lasem”), była 

dość powszechnie okazywana niewiara w możliwość skutecznej planistycznej ochrony 

terenów otwartych przed wprowadzaniem zabudowy, położonych pomiędzy Białym-

stokiem, a „satelitarną” 15-tysięczną „Wygodą”. Jednak tym niedowiarkom nie były jesz-

cze znane nowe wymagania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, nakazujące weryfikowanie potrzeb i możliwości nowej urbanizacji. Gdyby były 

one znane i wpisane do regulaminu konkursu, warunkując wykorzystanie jego wyni-

ków przy sporządzaniu aktualizacji studium, to prawdopodobnie jego rozstrzygnięcie, 

nie byłoby tak „dwuznaczne”… ■

Grzegorz Buczek – członek Sądu Konkursowego
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Koncepcja 
rewitalizacji 
Rynku  
w Końskich
Wiesław Michałek

Przywrócono także obecność wody, jako źródła życia, znajdując miejsce 
dla fontanny na skraju Placu.

W obszarze objętym omawianym opracowaniem przewidziano pozosta-
wienie istniejących terenów zielonych z minimalną modyfikacją drzewo-
stanu. W tej części tzw. ”zielonego salonu” miasta, założono jego uzupeł-
nienie o nowe gatunki drzew i krzewów oraz kompozycje bylin, a projek-
towane do zasadzenia drzewa mają współgrać z drzewostanem, otaczają-
cym kościół św. Mikołaja. 

W odniesieniu do komunikacji kołowej założono zlikwidowanie uko-
śnego fragmentu ulicy przebiegającej przez Rynek oraz wprowadzenie 
nowej organizacji ruchu kołowego w tej strefie. W jej obrębie zapropono-
wano wprowadzenie ruchu jednokierunkowego i jego uspokojenie, a także 

OD REDAKCJI. W drugiej prezentacji pokonkursowej przedstawiamy 
najlepszą pracę zgłoszoną wraz z 18 innymi na zorganizowany w 2015 
r. przez Gminę Końskie we współpracy z Oddziałem SARP Kielce kon-
kurs, którego celem było opracowanie koncepcji urbanistyczno-archi-
tektonicznej rewitalizacji Rynku w Końskich. 

Zaproponowany w koncepcji układ przestrzenny starano się jak najsta-
ranniej wpisać w istniejącą strukturę zabudowy i przestrzeni publicznych 
Rynku i prowadzącego doń głównego ciągu pieszego ul. Piłsudskiego. 
W szerszym kontekście przyjętych rozwiązań uwzględnione zostało także 
sąsiedztwo Parku Tarnowskich, sugerując połączenie z nim poprzez wy-
kształcenie pasa zieleni  obok kolegiaty p.w. św. Mikołaja. Podkreślono także 
czytelne osie kompozycyjne w obszarze opracowania: istniejące i projek-
towane, które wiążą ważne dla opracowanej koncepcji elementy. W jej ra-
mach wyodrębniono trzy strefy:

 • Placu Miejskiego ze śladami dawnych kramów tzw. „Annotargu”;
 • terenów zieleńca, stanowiących przejście pomiędzy Placem a starodrze-

wiem przy kolegiacie;
 • ciąg ulicy Piłsudskiego w całości wraz z obszarem przyległym do Placu;

W rozwiązaniach szczegółowych dla zagospodarowania ww. stref uwzględ-
nione zostały postulaty, zawarte w warunkach konkursu oraz wytyczne, 
wskazane m.in. w Planie Odnowy Parku Kulturowego Miasta Końskie. Roz-
wiązania te obejmują przede wszystkim ukształtowanie Placu Miejskiego 
– przeznaczonego na organizowanie imprez okolicznościowych oraz tere-
nów zieleni parkowej, stanowiących bufor między ww. Placem, a częścią 
sakralną Rynku (pozostającą poza obszarem opracowania), a także  prze-
strzeni publicznych w ciągu ul. Piłsudskiego.

Zaproponowane w koncepcji ukształtowanie i wykreowanie nowej jako-
ściowo oraz ideowo przestrzeni Placu Miejskiego wprowadzić ma istotne 
zmiany w dotychczasowym wizerunku Rynku. Wiążą się one z całkowitym 
uwolnieniem tego miejsca od przeszkód terenowych oraz wprowadze-
niem elementów małej architektury i zieleni miejskiej. Ślady dawnego tzw. 
„Annotargu” zaznaczono jedynie w nawierzchni posadzki i stanowią one 
kanwę dla różnych form wykorzystania Placu. Ma on stanowić wyróżnik 
i swoiste logo Rynku jako centralnego placu miejskiego, nawiązującego 
do przeszłości, i powiązanego z obecnym charakterem i współczesnym ży-
ciem miasta. 

Plac Miejski stanowi główny akcent plastyczny całego założenia. Wyeks-
ponowano w nim istniejące, historyczne wzory i zintegrowano je w taki 
sposób ze współczesną strukturą zabudowy przyrynkowej, by podkre-
ślić znaczenie turystyczne miasta. Zmieniono także lokalizację pomnika 
Tadeusza Kościuszki, który ma wg koncepcji zamykać oś ul. Piłsudskiego. 
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wyprowadzenie tranzytowego ruchu ciężarowego poza obszar ścisłego 
centrum. Ruch rowerowy poprowadzono w obrębie Rynku w połączeniu 
z uspokojonym ruchem kołowym samochodów osobowych.

Dla każdej z trzech stref, na które podzielony został obszar objęty opraco-
waniem, przewidziano zróżnicowane sposoby wykorzystania i obróbki gra-
nitu, z którego zostaną wykonane nowe nawierzchnie. Ma to na celu ujed-
nolicenie powierzchni w całym rewitalizowanym obszarze i stworzenie 
uspokojonego tła dla zieleni, małej architektury oraz wydarzeń cyklicznych 
czy doraźnych. Zaprojektowano także 3 rodzaje oświetlenia: ogólnomiej-
skie – liniowe, miejscowe – punktowe rozproszone oraz system iluminacji.

Ponieważ zabudowa położona w obszarze objętym  opracowaniem pod-
lega w całości ochronie konserwatorskiej ograniczono radykalne zmiany 

i zachowano już istniejący układ. Przewidziano w związku z tym tylko nie-
wielkie korekty stylistyczne w pierzejach przyrynkowych oraz uzupełnie-
nia zabudowy. Elementem opracowania jest także projekt kolorystyki ele-
wacji oraz uporządkowanie rozmieszczenia reklam a także znaków ikono-
graficznych na fasadach budynków. ■
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■ Święty Krzyż, fot. Szymon Pawlak

Adam Jarubas  
Marszałek 
Województwa 
Świętokrzyskiego  
komentuje 
perspektywy rozwoju regionu

Każda wizja potrzebuje strategii. Aby zacząć działać, trzeba najpierw okre-
ślić dokładnie jakie są potrzeby i oczekiwania. Na co obecnie stawia Woje-
wództwo Świętokrzyskie ? 
Każdy region był zobligowany do stworzenia Regionalnej Strategii Innowacji. 
Dokument ten, daje podstawę do podziału środków, wedle najbardziej obie-
cujących branż. U nas również, za pośrednictwem wnikliwych analiz doko-
naliśmy pewnego wyboru, który jak przewidujemy zagwarantuje nam szyb-
sze tempo rozwoju. Nasze priorytety zostały przedstawione w Uszczegółowie-
niu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego, stanowiącym 
Załącznik do Planu Wykonawczego RIS3. Mogę potwierdzić, że obecnie nasz 
region stawia na: przemysł metalowo-odlewniczy, nowoczesne rolnictwo 
i przetwórstwo spożywcze, zasobooszczędne budownictwo, turystykę zdro-
wotną i prozdrowotną. To są nasze Główne Inteligentne Specjalizacje. 

Zgodnie z prawem UE, każdy region dysponuje programem operacyjnym, 
który stanowi zasadniczy mechanizm wsparcia z zakresu Funduszy Europej-
skich. Co Świętokrzyskie zyska dzięki aktualnemu programowi ?

Celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020 jest zdynamizowanie rozwoju gospodarki woje-
wództwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i wzrost kapitału 
społecznego. Należy pamiętać, że program stanowi odpowiedź na zdiagno-
zowane potrzeby regionalne, uwzględniając przy tym pożądane kierunki 
interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach 
strategicznych. To, czy nasze województwo uzyska założone rezultaty w du-
żej mierze zależy od determinacji i zaangażowania jego mieszkańców. Czas 
już skończyć z narzekaniem i wykorzystać potencjał, który daje między in-
nymi unijne wsparcie. Jesteśmy odpowiedzialni za własny region, a każdy 
mieszkaniec z osobna stanowi cenny wkład w rozwój lokalnej społeczności. 
Posiadamy mechanizm w postaci RPOWŚ, który teraz należy odpowiednio 
wykorzystać. Jeśli dobrze zrealizujemy założone cele, region umocni konku-
rencyjność gospodarki, a przedsiębiorcy zbudują pozycję dzięki wsparciu 
w takich obszarach jak: B+R, zasobooszczędność i niskoemisyjność, podnie-
sienie jakości usług społecznych i publicznych, czy też rozwój nowoczesnej 
komunikacji.
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Jednym z głównych problemów jest brak zrównoważonego rozwoju. Czy 
na poziomie województw również możemy odnotować podobny trend ?
Województwo Świętokrzyskie podobnie, jak inne regiony podlega zmia-
nom demograficznym, które prowadzą do wyludniania prowincji, a koncen-
tracji w większych ośrodkach. Główną przyczyną migracji jest oczywiście 
pogoń za pracą i lepszymi warunkami życia. Na tej podstawie możemy za-
obserwować zróżnicowanie wewnątrzregionalne, świadczy o tym m.in. róż-
nica pod względem PKB na poziomie dwóch podregionów województwa 
(wartość PKB w podregionie kieleckim w 2009 roku wyniosła 83,9% śred-
niej krajowej, zaś w podregionie sandomiersko – jędrzejowskim 67,8%). No-
towana jest wyraźna przewaga w rozwoju gospodarczym, na rzecz północ-
nej części województwa wraz z Kielcami, względem południowej i wschod-
niej części regionu. Obszar północny to część województwa, w której wyraź-
nie lepiej rozwinięta jest przedsiębiorczość. Działalność firm, poza dominu-
jącym podobnie jak w całym kraju handlem, koncentruje się w obszarze bu-
downictwa oraz przemysłu wydobywczego i przetwórczego, opartego o za-
soby surowców skalnych. Południe i wschodnia część Świętokrzyskiego to 
obszar, w którym koncentruje się działalność rolnicza i leśna, funkcjonują tu 
także gałęzie przemysłu ukształtowane w głównej mierze podczas tworze-
nia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Cały obszar województwa, mimo 
iż sytuacja w północnej części w tym względzie wydaj się być mniej pesymi-
styczna, dotyka problem demograficzny. 

Jakie są mocne strony województwa, oprócz wybranych branż ? 
Nasze mocne strony staraliśmy się uwzględnić przede wszystkim w planach 
strategicznych na kolejne lata. Oprócz wcześniej wymieniowych gałęzi 
warto wspomnieć, że posiadamy silny w skali kraju ośrodek targowo-wy-
stawienniczy, bogate zasoby surowców dla przemysłu wydobywczego, czy 
też sprzyjające warunki dla rozwoju efektywności energetycznej między 
innymi poprzez budownictwo energooszczędne i energetykę odnawialną 
wykorzystującą m.in. biomasę. W związku z istniejącymi zasobami, nasze 
szanse upatrujemy w rozwoju przemysłu opartego o racjonalne wykorzy-
stanie miejscowych surowców naturalnych. Staramy się odpowiedzieć na 
znaczące w skali kraju, zapotrzebowanie na zasoby naturalne wykorzysty-
wane w budownictwie i drogownictwie. Nie zapominamy również o na-
szych dobrych warunkach do produkcji rolniczej w aspekcie korzystnego 
rozkładu przestrzennego. Jako dopełnienie potencjału, należy także zazna-
czyć, że posiadamy instytucje otoczenia biznesu, które cechują się doświad-
czeniem i długoletnią działalnością. 

Stawiając na rozwój, należy również pamiętać o ograniczeniach, aby 
w miarę potrzeb niwelować zagrożenia. Z czym Województwo Świętokrzy-
skie będzie musiało się zmierzyć ?
Jak już wcześniej wspomniałem, jednym z naszych największych proble-
mów jest wyludnianie się regionu wskutek pogłębiających się negatyw-
nych zmian demograficznych, m.in. ujemny przyrost naturalny oraz emigra-
cja mieszkańców. Ponadto, obserwujemy silną konkurencję ze strony po-
zostałych regionów, w szczególności bezpośrednich sąsiadów wojewódz-
twa. Wymienione zjawiska są jednak skutkiem, a nie przyczyną niekorzyst-
nych zmian. Aby zapobiec dalszej migracji, na bieżąco wprowadzamy plan 
naprawczy, dążąc do poprawy warunków życia mieszkańców, zwiększenia 
liczby dobrych miejsc pracy, a co za tym idzie - chęci pozostania w regionie. 
Jako społeczność sami musimy uwierzyć, że warto tu pozostać. Często spo-
tykam się z argumentami, że nie warto się starać, gdyż i tak nie mamy szans 
w porównaniu z bogatszymi województwami. Takie myślenie to błędne 
koło, które do niczego nas nie doprowadzi. Jako gospodarz regionu gwa-
rantuję, że mamy potencjał i zdolność do zmian. Wspólną pracą i zaangażo-
waniem możemy wiele zdziałać na rzecz rozwoju Świętokrzyskiego.  

Obecnie każdy region musi odpowiedzieć na wyzwania konkurencyjności. 
Jak Świętokrzyskie odczuło skutki ostatniego kryzysu ?
Po wstąpieniu do Unii Europejskiej region w dynamicznym tempie nadra-
biał dystans rozwojowy dzielący go od zachodnich regionów europejskich. 
Proces ten wyhamował w 2009 roku, kiedy kryzys ekonomiczny ujawnił 

swój negatywny wpływ na gospodarki europejskie i światowe. Świętokrzy-
skie okazało się być jednym z regionów Polski najbardziej wrażliwych na ne-
gatywne skutki spowolnienia społeczno-gospodarczego. Sytuacja na rynku 
pracy w województwie jest raczej trudna, nie tylko na europejskim ale rów-
nież krajowym tle. Region charakteryzuje się wysoka stopą bezrobocia, 
wzrastającą po roku 2009, gdy odczuwalne były skutki kryzysu ekonomicz-
nego. Jednak warto podkreślić, że wskaźniki dotyczące aktywności ekono-
micznej ludności lokują województwo na wysokich pozycjach w rankingu. 
Nasuwa się zatem wniosek, że warto jak już wcześniej wspomniałem brać 
sprawy we własne ręce i z zapałem kreować najbliższe otoczenie.

Kryzys ekonomiczny, dotyka wszystkich z uwagi na globalizacje gospo-
darki. Zasadnicze pytanie brzmi, w jaki sposób możemy ograniczyć jego 
skutki ? 
Pomimo wysokiej skali bezrobocia, u nas na rynku pracy obserwowane są 
też pozytywne zjawiska: relatywnie duży odsetek osób kształcących się, wy-
soka aktywność zawodowa w grupie osób w wieku starszym, czy mniejsza 
skala (w relacji do innych regionów Polski o wysokim bezrobociu) proble-
mów o charakterze społecznym. Pozytywne trendy trzeba wzmacniać, na-
tomiast odpowiednia diagnoza problemów może przyczynić się do zmiany 
sytuacji. Zaobserwowaliśmy, że poziom przedsiębiorczości w regionie świę-
tokrzyskim jest relatywnie niski. Syntetyczny wskaźnik rozwoju przedsię-
biorczości w 2009 roku wskazywał na dwunastą pozycję regionu w ran-
kingu krajowym. Świętokrzyskie wypadło najlepiej wśród województw 
Polski Wschodniej, jednak wynik świadczył zarazem o poważnym dystan-
sie do najsilniejszych regionów kraju. Odpowiedzią na kryzys powinna być 
przede wszystkim szeroko rozumiana aktywność. Warto wspierać postawy 
przedsiębiorcze mieszkańców, gdyż to oni stanowią zasadniczy kapitał wo-
jewództwa. 

Dostępność do wszelkiego rodzaju dóbr, możemy również postrzegać 
w kontekście prozaicznej, ale podstawowej dostępności infrastrukturalnej. 
Jak Państwa region postanowił rozbudować ten aspekt ?
Rozbudowa, modyfikacja oraz usprawnienie elementów szeroko pojętej in-
frastruktury (m.in. transportowej, telekomunikacyjnej, społecznej, admini-
stracyjnej) stanowią warunek powodzenia realizacji innych celów. Efekty 
inteligentnych specjalizacji, rozwoju innowacyjności, czy poprawa jakości 
kapitału społecznego pozostaną jedynie w sferze intencyjnej, dopóki ja-
kościowej poprawie nie ulegnie dostępność zewnętrzna i wewnętrzna re-
gionu. Pomimo przewartościowania priorytetów UE w perspektywie finan-
sowej na lata 2014-2020, zmierzającego do wyraźnego przeniesienia ak-
centu na działania zorientowane na poprawę konkurencyjności, należy dą-
żyć do jak najlepszego wykorzystania obecnej transzy wsparcia unijnego 
na poprawę infrastruktury. Zakładamy, że wszystkie inwestycje będą miały 
racjonalny charakter, bazujący na długookresowym rachunku ekonomicz-
nym, uwzględniający m.in. koszt utrzymania nowych elementów infrastruk-
tury oraz przyszły popyt na korzystanie z nich. 

Zawsze ciężko wyrokować na przyszłość, ale pomimo wszystko trzeba mieć 
konkretne założenia. Jaki będzie Państwa region za kilka lat ?
Zakładamy, że do 2020 r. nastąpi kontynuacja wzrostu gospodarczego 
w województwie świętokrzyskim. Należy jednak podkreślić, że realny 
wzrost Produktu Krajowego Brutto będzie miał miejsce jedynie w sytuacji 
nie wystąpienia negatywnych zmian w gospodarce globalnej w postaci 
np. drastycznego załamania się koniunktury, rozpadu strefy euro, ogra-
niczenia swobodnego przepływu dóbr i czynników produkcji, a także 
przy założeniu efektywnego wdrażania zapisów nowej Strategii rozwoju 
regionu. Przewidujemy, że postępujący wzrost gospodarczy znajdzie 
swoje odzwierciedlenie na rynku pracy, gdzie do 2020 r. będzie nastę-
pował wzrost wskaźnika zatrudnienia, pokazujący stopień, w jakim po-
tencjał siły roboczej województwa jest wykorzystywany w procesie roz-
woju regionu. 

Dziękujemy za rozmowę. Redakcja ■
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OD REDAKCJI. W nawiązaniu do wcześniejszych artykułów, przedsta-
wiających wybrane kierunki rozwoju regionu świętokrzyskiego pre-
zentujemy poniżej syntetyczne omówienie kierunków jego rozwoju 
przestrzennego. Są one wskazane w nowej edycji Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, uchwalo-
nej Uchwałą nr XLVII/833/14 z 22 września 2014 r. przez Sejmik Woje-
wództwa i zastępującej Plan z 2002 r. Zaktualizowany plan został do-
stosowany do bieżących zadań samorządu województwa, wynikają-
cych ze współczesnych problemów rozwoju przestrzennego regionu, 
a także z ustaleń przyjętych w Strategii rozwoju województwa święto-
krzyskiego oraz w krajowych i wojewódzkich programach, formułują-
cych zadania rozwojowe wymagające koordynacji przestrzennej.

MISJA I CELE PLANU 

Zgodnie z założeniami polityki spójności, za strategiczną misję Planu wo-
jewództwa uznane zostało wzmocnienie spójności terytorialnej regionu oraz 
konkurencyjności jego struktur funkcjonalnych drogą poprawy dostępności 
komunikacyjnej, zwiększenia wpływu miast na sąsiadujące obszary wiejskie 
a także ułatwienia dostępu społeczeństwa do rynków pracy i wyżej zorgani-
zowanych usług. Z tak przyjętej misji wynikł cel generalny Planu, określony 
jako kształtowanie zrównoważonej, harmonijnej struktury funkcjonalno-prze-
strzennej województwa świętokrzyskiego, sprzyjającej poprawie atrakcyjno-
ści i spójności terytorialnej regionu oraz efektywnemu wykorzystaniu jego po-
tencjałów rozwoju, przy jednoczesnym wsparciu dla rozwiązań innowacyjnych 
i przyjaznych środowisku przyrodniczemu. 

Osiągnięcie tak sformułowanego celu generalnego jest zależne od wyko-
nania 7 podstawowych celów, warunkujących jego realizację, na które skła-
dają się:

 • wzrost konkurencyjności i innowacyjności przestrzeni gospodarczej wo-
jewództwa, w tym szczególnie miast przy wykorzystaniu lokalnych poten-
cjałów rozwoju i dostosowaniu tej przestrzeni do rozwoju gospodarki opar-
tej na wiedzy;

 • formowanie policentrycznego układu osadnictwa i funkcjonalnych po-
wiązań sieci miast, rozwijanych w ramach harmonijnych struktur obszaro-
wych z jednoczesnym wsparciem procesów metropolizacji i działań służą-
cych wzmocnieniu więzi województwa z krajową i europejską przestrzenią 
gospodarczą;

 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi zasobów ludzkich oraz in-
tegracji rynków pracy;

 • ochrona i racjonalne zagospodarowanie zasobów przyrodniczych i dóbr 
kultury, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;

 • kształtowanie systemów infrastruktury technicznej i społecznej w aspek-
cie poprawy dostępności i spójności przestrzennej oraz osiągnięcia wyso-
kiego standardu świadczenia usług;

 • wzmocnienie odporności struktur przestrzennych na zagrożenia oraz po-
prawa bezpieczeństwa publicznego;

 • przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Osiągnięcie celów polityki wojewódzkiej przewidziano drogą realiza-
cji określonych w Planie zasad, w tym głównie zasady zrównoważonego 
rozwoju. Szczególny nacisk położono na uwzględnianie racjonalności 

ekonomicznej, preferencji regeneracji (odnowy) istniejącego zainwestowa-
nia oraz przeciwdziałania rozpraszaniu zabudowy, istotnych dla kształtowa-
nia ładu przestrzennego.

DEMOGRAFIA I KAPITAŁ LUDZKI 

W Planie województwa uwypuklono narastające problemy demograficzne, 
związane ze znaczącym ubytkiem ludności i postępującym procesem sta-
rzenia się mieszkańców regionu, prowadzącymi w konsekwencji do de-
populacji. Prognoza ludności na lata 2008–2035, opracowana przez GUS, 
wskazała na dalsze pesymistyczne trendy — do 2035 r. województwo świę-
tokrzyskie zanotuje dalszy spadek populacji ludności, której liczbę oszaco-
wano w tej perspektywie na 1 116 600 osób (przy obecnej 1 257 179).

W związku z powyższym dużą wagę w Planie przywiązano do poprawy ja-
kości zasobów ludzkich, co powinno znacząco polepszyć sytuację na rynku 
pracy. Wiąże się to ze wspieraniem słabszych strukturalnie obszarów wiej-
skich oraz gmin peryferyjnych o niskim potencjale rozwojowym, posiada-
jących najsłabiej rozwinięty rynek pracy oraz utrudniony dostęp do edu-
kacji zawodowej.

Przewidziano również wskazanie nowych, atrakcyjnych lokalizacyjnie tere-
nów i stref aktywności gospodarczej, które mogłyby pełnić funkcje lokal-
nych „motorów” rozwoju, wspieranie działań służących podnoszeniu kwali-
fikacji zawodowych i aktywnej polityce wzrostu zatrudnienia oraz trwałemu 
zwiększaniu miejsc pracy. 

KIERUNKI KSZTAŁTOWANIA REGIONALNEGO SYSTEMU OSADNICTWA 

Regionalny system osadnictwa tworzy w regionie 31 miast, w tym stolica 
województwa — Kielce jako ośrodek krajowy, pełniący niektóre funkcje 
metropolitalne, 4 miasta subregionalne (Ostrowiec Świętokrzyski, Stara-
chowice, Skarżysko-Kamienna i Sandomierz), 8 pozostałych miast powiato-
wych, 18 gmin miejsko-wiejskich oraz 71 gmin wiejskich.

Wśród miast najważniejszą rolę przypisano w Planie ośrodkowi wojewódz-
kiemu — Kielcom, skupiającym najistotniejsze funkcje ponadlokalne, 
w tym funkcje metropolitalne, oraz dużym ośrodkom powiatowym, wypo-
sażonym w funkcje subregionalne. Miasta te najsilniej oddziałują na prze-
strzeń i poprzez wzajemną współpracę winny skutecznie aktywizować ota-
czające je obszary. Założono również podejmowanie działań ukierunkowa-
nych na wzmocnienie tkanki miejskiej we wszystkich ośrodkach, których 
rozwój zadecyduje o jakości życia lokalnych społeczności, w tym mieszkań-
ców wsi. Obejmować powinny one m.in.: rewitalizację terenów zdegrado-
wanych, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznych oraz żywio-
łowej urbanizacji obszarów podmiejskich, a także modernizację systemów 
infrastruktury drogowej i komunalnej. Szczególnie istotne jest przy tym 
wspieranie miejscowej aktywności społeczno-gospodarczej oraz rozwój 
i integracja lokalnych rynków pracy. 

Zgodnie z tymi założeniami, strategicznym zadaniem rozwoju osadnictwa 
w regionie będzie zrównoważony rozwój wiodących ogniw sieci osadniczej, 

Kierunki rozwoju przestrzennego 
regionu świętokrzyskiego
Ryszard Nagórny
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ukierunkowany na poprawę jakości życia 
mieszkańców oraz zwiększenie wpływu 
tych ośrodków na otoczenie funkcjo-
nalne. Realizacja zadań polityki prze-
strzennej w tym zakresie powinna dopro-
wadzić do:

 • przyspieszenia procesów metropoliza-
cji Kielc oraz wzmocnienia ich powiązań 
ze wszystkimi ośrodkami powiatowymi;

 • zwiększenia skali i obszaru oddziały-
wania miast Aglomeracji Staropolskiej, 
zwłaszcza położonych tu ośrodków sub-
regionalnych;

 • zwiększenia potencjału rozwojowego 
i aktywności mieszkańców małych miast 
z jednoczesną poprawą dostępności do 
usług;

 • zdecydowanej poprawy ładu prze-
strzennego i ochrony najcenniejszych 
krajobrazów.

Obok wzmocnienia Kielc jako głównego 
ośrodka województwa założono w Planie, 
że ważne funkcje ośrodków subregional-
nych winny pełnić: Ostrowiec Świętokrzy-
ski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna 
i Sandomierz, który powinien stać się krajowym ośrodkiem oraz centrum 
obsługi ruchu turystycznym rejonu „Małopolski Przełom Wisły”. Przewiduje 
się również podwyższenie rangi do ośrodków subregionalnych dla miast: 
Końskie i Busko-Zdrój. Busko-Zdrój wraz z Solcem-Zdrój ma szanse stać się 
w perspektywie krajowym ośrodkiem wyspecjalizowanego lecznictwa sa-
natoryjno-uzdrowiskowego. Przewiduje się też, że Busko-Zdrój w powią-
zaniu z Pińczowem pełnić będą rolę regionalnego centrum rozrządowego 
ruchu turystycznego, zaś lecznictwo uzdrowiskowe i turystyka będą funk-
cjami komplementarnymi. Obszarem wsparcia polityki wojewódzkiej bę-
dzie również potencjalny ośrodek subregionalny — Końskie, który dyspo-
nuje niewykorzystanym potencjałem „miasta-bramy” i ośrodka rozrządo-
wego ruchu turystycznego w dolinie Czarnej Koneckiej. 

Założono również rozwój funkcjonalny innych miast, uwzględniający akty-
wizację sąsiednich gmin, objętych najgłębszą recesją. Ważnym obszarem 
wsparcia będzie w związku z tym rozwój rynków pracy w: Jędrzejowie, Sta-
szowie, Pińczowie, Kazimierzy Wielkiej, Opatowie i Włoszczowie, które po-
winny lepiej wykorzystywać swój miejscowy potencjał rozwoju, tkwiący 
w zasobach środowiska przyrodniczo-kulturowego oraz w pogłębianiu spe-
cjalizacji gospodarczej. 

Każdy z wymienionych wyżej ośrodków ponadlokalnych winien intensyfi-
kować działania sprzyjające aktywnemu kształtowaniu środowiska społecz-
no-gospodarczego, bilansując potrzeby i możliwości zaspakajania usług nie 
tylko w najbliższym otoczeniu, ale również w całym swoim obszarze od-
działywania. Powinno to prowadzić do deglomeracji niektórych placówek 
standardu powiatowego i tworzenia nowych jednostek filialnych w mniej-
szych ośrodkach satelitarnych, sprawujących bezpośrednią obsługę obsza-
rów wiejskich. Oczekuje się, że ich sieć w perspektywie zapewni znaczącą 
poprawę dostępności do wyżej zorganizowanych usług i odciąży placówki 
w ośrodkach powiatowych. 

NADRZĘDNY SYSTEM TRANSPORTOWY WOJEWÓDZTWA

Rozwojowi i wzmocnieniu systemu osadniczego regionu towarzyszyć bę-
dzie założona w Planie budowa i modernizacja jego systemów komunikacji. 
Obok istniejących, głównych elementów europejskiej sieci komunikacyjnej, 

jakimi są korytarze dróg ekspresowych S7 i S74 oraz linie kolejowe nr 8, 25 
i 61 i Centralna Magistrala Kolejowa, łączące region z Warszawą, Krakowem, 
Katowicami i Łodzią, postuluje się wykreowanie nowego korytarza trans-
portowego na kierunku północ — południe dla uzyskania połączenia Kielce 
— Tarnów i podjęcie starań o włączenie go do sieci TEN-T przy okazji wery-
fikacji tego programu. Korytarz ten, wynikający z zapisów KPZK 2030, po-
winien obejmować planowaną drogę ekspresową S73, linię kolejową nr 73 
oraz przeprawę mostową przez Wisłę w rejonie Nowego Korczyna.

Zewnętrzna spójność transportowa winna być osiągnięta głównie w wy-
niku pełnej realizacji dróg ekspresowych S7 i S 74, oraz docelowo – S73, 
przebudowy linii kolejowej nr 8 Warszawa — Kraków oraz budowy łącznicy 
kolejowej linii nr 61 z magistralą CMK. W celu zrównoważenia mniej korzyst-
nych niż w innych województwach powiązań z siecią europejską TEN-T ko-
nieczna jest również budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obi-
cach oraz realizacja dodatkowych przepraw mostowych na Wiśle, wspo-
mnianej w rejonie Nowego Korczyna i drugiej w rejonie Koćmierzowa.

OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Nadrzędnym celem w dziedzinie ochrony środowiska w regionie jest 
ochrona i racjonalne wykorzystanie jego zasobów przyrodniczych zgod-
nie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ustalenia Planu w tym zakresie 
skoncentrowały się na zagadnieniach związanych z potrzebą ochrony za-
sobów naturalnych i poprawą jakości wszystkich komponentów środowi-
ska. Ma ona na celu zachowanie bogatej różnorodności biologicznej woje-
wództwa, z jednoczesnym umożliwieniem zrównoważonego rozwoju go-
spodarczego. Priorytetowymi kierunkami działań w tym zakresie będą: po-
większenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, utworzenie parku krajo-
brazowego doliny środkowej Wisły, ochrona korytarzy ekologicznych, opra-
cowanie brakujących planów ochrony dla obszarów chronionych, inwenta-
ryzacja przyrodniczych gmin i obszarów chronionego krajobrazu oraz edu-
kacja ekologiczna ludności.

W Planie zostały wyznaczone jako obszary cenne pod względem przyrod-
niczym tereny Świętokrzyskiego Parku Narodowego, parków krajobrazo-
wych, rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000, ważnych korytarzy 

■Synteza ustaleń dla kierunków polityki przestrzennej
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ekologicznych oraz dolin większych rzek. Uznano je za niezwykle istotne 
z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodni-
czego regionu, a najważniejszym zadaniem w zakresie ich funkcjonowania 
winno być zapewnienie realnej ochrony zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa, utrzymanie łączności przestrzennej pomiędzy nimi oraz prze-
ciwdziałanie ich fragmentaryzacji.

Wskazano także w obszarze województwa, zwłaszcza w rejonie sandomier-
sko-opatowskim i kazimierskim na potrzebę ochrony gleb najwyższej jako-
ści i gruntów przydatnych dla towarowej produkcji rolnej przed wyłącze-
niem ich z użytkowania rolniczego. Istotne jest również zapewnienie warun-
ków do podejmowania działań służących poprawie jakości gleb, zwłaszcza 

podlegających erozji, zdegradowanych oraz nadmiernie uwilgotnionych lub 
przesuszonych.

W zakresie gospodarki wodnej założono ochronę zasobów wodnych 
w aspekcie ilościowym i jakościowym poprzez realizację infrastruktury wod-
no-kanalizacyjnej, racjonalizację zużycia wody, rozwijanie retencji zbiorniko-
wej i mikroobszarowej. Z uwagi na charakter wyżynny rzek oraz położenie 
województwa w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły ważnym zagadnieniem 
jest także zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego, w związku z czym 
wskazano w Planie na potrzebę respektowania ograniczeń w zagospodaro-
waniu obszarów zagrożonych powodzią, przebudowy i rozbudowy wałów 
przeciwpowodziowych.

Ustalenia Planu w zakresie dziedzic-
twa kulturowego skoncentrowane zo-
stały na potrzebie skuteczniejszej niż 
dotychczas ochronie i rewaloryzacji za-
sobów dziedzictwa kulturowego oraz 
na racjonalnym ich zagospodarowaniu 
i wykorzystaniu jako elementu promo-
cji i czynnika rozwoju gospodarczego. 
Za istotne uznano wykorzystanie tego 
dziedzictwa w procesie umacniania 
tożsamości kulturowej mieszkańców 
regionu przy jednoczesnym zachowa-
niu i kultywowaniu specyfiki lokalnej. 
Zaplanowano więc objęcie ochroną 
najcenniejszych obiektów i obszarów 
poprzez uznanie ich za pomniki histo-
rii oraz obiekty nominowanie na Li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Wskazano też zabytkowe obiekty i ob-
szary o znaczeniu ponadregionalnym, 
w tym: cenne ośrodki osadnicze oraz 
zabytki dawnego przemysłu i techniki. 

W zakresie ochrony krajobrazu wska-
zano w Planie na potrzebę szerokiej in-
tegracji działań w ramach planowania 
przestrzennego oraz egzekwowania 
obowiązujących wymagań prawnych 
przy opiniowaniu i uzgadnianiu lokal-
nych opracowań urbanistycznych. Za 
istotne uznano również respektowa-
nie określonych wstępnie głównych 
obszarów ochrony krajobrazu, obej-
mujących tereny o wybitnych (krajo-
wych) i wyróżniających się (regional-
nych) walorach krajobrazowych, które 
należy objąć ochroną, adekwatnie do 
ich znaczenia i rangi.

TURYSTYKA, ROLNICTWO I BAZA 
GOSPODARCZA 

Podstawą kształtowania rozwoju funk-
cji turystyczno-rekreacyjnej w regio-
nie są: jego korzystne położenie geo-
graficzne, bogate i zróżnicowane za-
soby przyrodniczo-kulturowe, a także 
baza turystyczna, która wykazuje 
znaczną dynamikę wzrostu. Obecny 
jej poziom, jak i planowane inwestycje ■Model zagospodarowania przestrzennego kieleckiego obszaru funkcjonalnego
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turystyczne, predysponują województwo do rozwijania turystyki krótko- 
i długopobytowej, ukierunkowanej na potrzeby wypoczynku rodzinnego 
mieszkańców sąsiednich aglomeracji. Istotnym wsparciem rozwoju tych 
produktów jest dynamicznie rozwijająca się agroturystyka oraz turystyka 
biznesowa i konferencyjna, związana z Targami w Kielcach. 

Przy uwzględnieniu walorów turystycznych województwa wyznaczono 
w Planie 7 rejonów turystyczno-rekreacyjnych. Na szczególną uwagę zasłu-
guje odsłonięcie utworów wszystkich okresów geologicznych od prekam-
bru po czwartorzęd, wyróżniające świętokrzyskie na tle innych regionów 
kraju i stanowiące potencjał dla rozwoju geoturystyki. Dla aktywizacji tury-
stycznej tych rejonów wskazano zróżnicowane formy wypoczynku, charak-
teryzujące się bliższym kontaktem z przyrodą i kulturą, z dala od zatłoczo-
nych centrów turystycznych. Istotnym jest również wykreowanie nowego 
wizerunku województwa, jako regionu, wielofunkcyjnego i urozmaiconego 
produktu turystycznego, opartego o czyste ekologicznie środowisko i łatwą 
dostępność komunikacyjną.

Rozwój województwa w znacznej mierze bazuje na rolnictwie, dlatego też 
ważne są działania zmierzające do podniesienia jakości życia na wsi oraz 
efektywnego wykorzystania istniejących zasobów i potencjałów. Wymaga 
to wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza nierolniczej, oraz po-
prawy dostępności do usług i rynków pracy. Związane z tym i wskazane 
w Planie działania powinny przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia poza 
rolnictwem, a jednocześnie zmniejszenia „ukrytego bezrobocia”. Upatruje 
się w tym zwłaszcza szanse rozwoju obszarów wiejskich o mniej korzyst-
nych warunkach gospodarowania w rolnictwie, poprzez wykorzystanie ich 
potencjału przyrodniczo-krajobrazowego i turystycznego.

W ramach zagospodarowania regionu ustalono w Planie dwa priorytety: 
dywersyfikację przedsiębiorczości oraz tworzenie systemu korzystnych wa-
runków lokalizacyjnych dla biznesu. Realizacja pierwszego z nich, zwłasz-
cza uwzględniająca specyficzne, endogenne potencjały ma pomóc sprosta-
niu wymogom konkurencyjności na rynku i zwiększyć odporność regional-
nej gospodarki na zjawiska kryzysowe. Z kolei drugi wiąże się ze zdiagno-
zowaniem inteligentnych specjalizacji województwa, które powinny stano-
wić „motory” jego rozwoju gospodarczego i obejmować m. in. takie branże, 
jak: odlewniczo-metalową, budowlaną, turystyki prozdrowotnej i zdrowej 
żywności. Ich rozwój powinien być wspierany przez technologie informa-
cyjno-komunikacyjne, efektywne wykorzystanie energii (i odnawialne źró-
dła energii) oraz działalność targowo-kongresową. 

Aktywność gospodarcza koncentrować będzie się głównie w największych 
ośrodkach Aglomeracji Staropolskiej, z Kielcami na czele, na terenach spe-
cjalnych stref ekonomicznych, obszarach koncentracji wydobycia i prze-
twórstwa surowców mineralnych (województwo posiada istotny potencjał 
surowców mineralnych, w tym głównie węglanowych a także gipsu, siarki 
i unikalnych wód mineralnych) oraz w głównych węzłach komunikacyjnych 
i wzdłuż głównych szlaków transportowych. Dla wzrostu aktywności go-
spodarczej konieczna będzie restrukturyzacja technologiczna przestarza-
łej bazy przemysłowej oraz dywersyfikacja struktury przemysłu z wykorzy-
staniem zaawansowanych technologii. Niezbędne także będzie komplek-
sowe wyposażenie w pełną infrastrukturę istniejących i zwiększenie podaży 
nowych uzbrojonych terenów inwestycyjnych, a w efekcie tego stworzenie 
stref, pasm i węzłów aktywności gospodarczej, odpowiadających zróżnico-
wanym potrzebom lokalizacyjnym. 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I GOSPODARKA ODPADAMI

Najważniejszymi zadaniami z zakresu energetyki jest kontynuacja moder-
nizacji i rozbudowy Elektrowni Połaniec z jednoczesnym zmniejszaniem jej 
uciążliwości dla środowiska, a także dalsza modernizacja Elektrociepłowni 
Kielce, zwiększająca wykorzystanie OZE do produkcji energii. Istniejący 

system linii najwyższych napięć planuje się uzupełnić o linię 400 kV relacji 
Kielce — Elektrownia Bełchatów, ujętą w KPZK. W trakcie realizacji jest inwe-
stycja, służąca podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego obszaru funk-
cjonalnego Kielc i związana z budową linii 220 kV Radkowice — Kielce Pia-
ski. Jednocześnie podejmowane są działania sprzyjające wykorzystywaniu 
niekonwencjonalnych źródeł energii. Planowana jest również realizacja no-
wych gazociągów wysokoprężnych, ponieważ w chwili obecnej zaopatrze-
nie w gaz sieciowy jest niewystarczające. 

W zakresie gospodarki odpadami najważniejszymi zadaniami są rozbu-
dowa i budowa Regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów, 
dostosowywanie funkcjonowania składowisk komunalnych do wymagań 
ochrony środowiska, a także zamykanie i rekultywacja składowisk odpa-
dów komunalnych lub ich wydzielonych części oraz składowisk odpadów 
przemysłowych.

OBSZARY FUNKCJONALNE

Kluczowym zadaniem Planu województwa było dostosowanie struktury 
funkcjonalnej regionu do wymagań zintegrowanego podejścia terytorial-
nego, którego celem jest wykorzystanie jako obszarów funkcjonalnych en-
dogennych potencjałów terenów, posiadających wspólne cechy oraz zbli-
żone problemy rozwoju. Korespondują one z ustalanymi w zaktualizowanej 
Strategii Rozwoju Województwa obszarami strategicznej interwencji, które 
w typologii obszarów funkcjonalnych przyjętej w KPZK 2030 stanowią wy-
odrębniony typ obszarów funkcjonalnych, będących przedmiotem koncen-
tracji działań polityki regionalnej.

Wyróżniono w związku z tym w województwie 8 głównych obszarów funk-
cjonalnych i 4 podobszary funkcjonalne, posiadające wielofunkcyjny po-
tencjał rozwojowy oraz zbliżone uwarunkowania i cele rozwoju przestrzen-
nego (większość z nich została zaliczona w Strategii do ww. obszarów stra-
tegicznej interwencji). 

Ich podstawowym elementem jest Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodka 
Wojewódzkiego, w którego skład wchodzi jako jego rdzeń miasto Kielce 
oraz 11 gmin: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana 
Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk. Głów-
nym kierunkiem zagospodarowania tego obszaru powinny być: dynamiza-
cja procesów gospodarczych oraz porządkowanie kształtującego się żywio-
łowo mieszkalnictwa i przedsiębiorczości rynkowej, a także wprowadzanie 
inwestycji służących metropolizacji oraz wzmocnieniu oddziaływania Kielc 
na cały obszar regionu i stworzenie sprawnego układu komunikacyjnego. 
(Obecnie trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego miej-
skiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Kielc, w którym zo-
staną uszczegółowione kierunki rozwoju tego obszaru).

W omawianej strukturze wydzielono także:
 • obszary wymagające wsparcia procesów rozwojowych — obejmujące 

tereny o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach, 
wyznaczone w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego wraz z całym woje-
wództwem świętokrzyskim (w przygotowanych specjalnie dla tych obsza-
rów takich dokumentach, jak Strategia Rozwoju Polski Wschodniej oraz Pro-
gram Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej przewiduje się wsparcie działań 
mających na celu: podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki, ak-
tywizację zasobów pracy i poprawę jakości kapitału ludzkiego, budowę in-
tensywnych powiązań społeczno-gospodarczych z lepiej rozwiniętym oto-
czeniem poprzez budowę infrastruktury transportowej i elektroenerge-
tycznej);

 • obszar predysponowany do wsparcia krajowego w zakresie odnowy 
demograficznej — obejmujący całe województwo ze względu na zdiagno-
zowaną w jego przeważającej części wysoką koncentrację negatywnych 
procesów demograficznych;
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 • obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania w rolnictwie 
i predysponowany do wielokierunkowej aktywizacji społeczno-gospo-
darczej — obejmujący części zachodnią i północną województwa z tere-
nami o najsłabszych glebach; jego cechą charakterystyczną jest marginali-
zacja lub zanik funkcji rolniczej, duża lesistość i wysoki udział użytków zie-
lonych oraz posiadanie wysokich walorów przyrodniczo-krajobrazowych 
i kulturowych, w znacznej części chronionych i tworzących możliwości roz-
woju różnych form turystyki; 

 • podobszar recesji przestarzałej bazy przemysłowej, predyspo-
nowany do wielokierunkowej aktywizacji społeczno-gospodarczej 
w oparciu o funkcje nierolnicze (wchodzący w skład ww. obszaru) — 
obejmujący m. in. miasta, które tracą swoje dotychczasowe funkcje, tj.: 
Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna i Starachowice; głównymi 
zadaniami polityki przestrzennej na tym podobszarze będzie: restruktu-
ryzacja mająca na celu przełamywanie regresu społeczno-gospodarczego, 
w tym zmniejszenie bezrobocia oraz zwiększenia oddziaływania ww. miast 
na swoje otoczenie funkcjonalne poprzez kompleksowe działania rewita-
lizacyjne, wzmocnienie bazy ekonomicznej, wsparcie kapitału ludzkiego, 
tworzenie korzystnych warunków do pozyskania inwestycji zewnętrznych 
oraz wsparcie lokalnych inicjatyw rozwoju;

 • podobszary kumulacji działań w zakresie poprawy dostępności do 
usług — obejmujące tereny położone głównie w południowej, południo-
wo-zachodniej i wschodniej części regionu a charakteryzujące się słabym 
dostępem do usług komunalnych, usług zdrowia, oświaty i kultury oraz złą 
dostępnością komunikacyjną; priorytetami w  zagospodarowaniu prze-
strzennym tych obszarów będzie poprawa dostępu do usług publicznych 
oraz do infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, jak również two-
rzenie warunków dla rozwoju nowych segmentów usług;

 • obszary szczególnego zjawiska w skali regionalnej — obejmujące te-
reny o największym potencjale rolniczym i najwyższej przydatności rolni-
czej gleb, zlokalizowane na południu i w północno-wschodniej części re-
gionu; obszary te, objęte szczególną ochroną gruntów rolnych przed 
zmianą ich przeznaczenia na cele nierolne, przewidziane są do intensyw-
nego rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, związanego 

z rozwijającą się bazą sadowniczą 
i warzywniczą;

 • obszary o największym po-
tencjale przyrodniczo-krajobra-
zowym — obejmujące Obszar tu-
rystyczny Gór Świętokrzyskich 
(z gminami: Bieliny, Bodzentyn, Ła-
gów, Nowa Słupia i Pawłów, tereny 
Świętokrzyskiego Parku Narodo-
wego i jego otoczenie oraz okolice 
zbiorników Wióry i Brody; z wyjąt-
kowym potencjałem przyrodniczo-
krajobrazowym, który stwarza moż-
liwości rozwoju różnych form tury-
styki; głównym zadaniem polityki 
przestrzennej winno być tu stwo-
rzenie warunków do opracowania 
i wdrożenia kompleksowej strate-
gii rozwoju turystyki, obejmującej 
cały obszar funkcjonalny Gór Świę-
tokrzyskich) oraz Obszar turystycz-
no-uzdrowiskowy (z gminami Bu-
sko-Zdrój i Solec-Zdrój oraz Piń-
czów i Wiślica, z dominującą funk-
cją uzdrowiskową, wspartą  tury-
styką, zwłaszcza zdrowotną oraz 
walorach turystyczno-kulturowych, 
a także rozwojem turystyki w obrę-
bie Nadnidziańskich Parków Krajo-
brazowych oraz Pińczowa i Wiślicy);

 • podobszary o największym potencjale rozwoju wydobycia i prze-
twórstwa surowców mineralnych — obejmujące główne tereny występo-
wania oraz wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych;

 • Staszowski obszar aktywności gospodarczej — obejmujący tereny 
wcześniejszego wydobycia siarki w rejonie Grzybowa, eksploatowanego 
nadal złoża siarki Osiek i rozwijającego się przemysłu energetycznego w Po-
łańcu; główną jego funkcją będzie przedsiębiorczość przemysłowa, której 
towarzyszyć winna zrównoważona urbanizacja, sukcesywna rekultywacja 
terenów posiarkowych oraz usprawnienie systemu komunikacji z wykorzy-
staniem dla rozwoju obszaru linii LHS:

 • obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi — z podobszarem 
Doliny Wisły, charakteryzującym się specyfiką problemów przestrzennych, 
których rozwiązanie wymaga współpracy międzygminnej i międzywoje-
wódzkiej, jak również wsparcia polityki krajowej w zakresie ochrony prze-
ciwpowodziowej, budowy przepraw mostowych, zachowania cennych ob-
szarów przyrodniczych oraz zaostrzenia standardów budowlanych.

PODSUMOWANIE

Autorom Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzy-
skiego zależało na określeniu kierunków rozwoju przestrzennego regionu, 
które umożliwią stworzenie warunków przestrzennych dla wzrostu konku-
rencyjności i innowacyjności gospodarki województwa oraz rozwoju przed-
siębiorczości generującej wzrost zatrudnienia. Szczególne znaczenie przy-
pisano również działaniom mającym na celu poprawę jakości kapitału ludz-
kiego, osiąganą m.in. w drodze ułatwiania dostępu do usług publicznych 
i rynków pracy oraz zmniejszania obszarów wykluczenia społecznego. ■ 

■Kierunki rozwoju głównych obszarów funkcjonalnych
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Województwo Świętokrzyskie to obszar niezwykle atrakcyjny pod wzglę-
dem turystycznym. Charakterystyczna sylwetka Gór Świętokrzyskich, ma-
lownicze pasiaki pól na pofałdowanej Wyżynie Kieleckiej, zielone przestrze-
nie Ponidzia, lessowe skarpy Ziemi Sandomierskiej, doliny Wisły, Pilicy, Ka-
miennej i Nidy tworzą harmonię niezapomnianych barw, kształtów i krajo-
brazów. Znakomite zabytki i cenne zespoły architektoniczne dopełniają wy-
różniający się w kraju potencjał przyrodniczy regionu. 

WALORY PRZYRODNICZE, TRADYCJE GÓRNICZE I PRZEMYSŁOWE. 

Świętokrzyskie należy do najczystszych pod względem stanu środowiska 
obszarów Polski. Występuje tu bardzo bogata, zróżnicowana i często uni-
katowa szata roślinna, w tym rzadkie okazy roślinności stepowej, bagien-
nej i górskiej. Obszary prawnie chronione zajmują ponad 60% całej po-
wierzchni regionu. Jego atrakcjami przyrodniczymi są Świętokrzyski Park 
Narodowy, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazo-
wych oraz 67 rezerwatów przyrody, 701 pomników przyrody, a wśród nich 
kilkusetletni dąb Bartek, liczne skałki, jaskinie oraz wąwozy lessowe. 

Region wyróżnia się również pod względem różnorodności i bogactwa 
form ukształtowania powierzchni oraz budowy geologicznej. Jego cen-
trum stanowią Góry Świętokrzyskie z charakterystycznymi rumowiskami 

skalnymi, zwanymi „gołoborzami” na ich grzbiecie oraz Puszczą Jodłową. 
W jednym z rezerwatów geologicznych – w rezerwacie Wietrznia w Kielcach 
powstało Centrum Geoedukacji, w którym można „poczuć – dotknąć – zro-
zumieć” niezwykłą historię Ziem i zapisaną w skałach i skamieniałościach. 

Interesujące pomniki przyrody nieożywionej, rezerwaty, odsłonięcia i stano-
wiska geologiczne odnaleźć można na terenie całego województwa okre-
ślonego mianem „raju geologicznego”. Jest to jedno z nielicznych miejsc 
w świecie. gdzie odnaleźć można skały pochodzące ze wszystkich okresów 
geologicznych. W 2011 r. powstał Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny, 
obrazujący ponad 500 mln lat dziejów geologicznych Europy Centralnej. 
Udostępnia on kilkadziesiąt obiektów, w tym takie atrakcje jak Jaskinia 
Raj i kopalnie krzemienia w Krzemionkach. Pierwszy w Polsce Park Juraj- 
ski powstał w Bałtowie, a u podnóża Góry Rzepki w Chęcinach utworzono 
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, pełniące rolę edukacyjno-kon-
ferencyjną i stanowiące placówkę Uniwersytetu Warszawskiego. 

Region słynie z tradycji górniczych i przemysłowych. Prawdziwym ewene- 
mentem – perłą jest wspomniana neolityczna kopalnia krzemienia pasia-
stego w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego, która ma szansę 
wkrótce znaleźć się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W okolicach 
Nowej Słupi odnaleziono liczne pozostałości pieców dymarskich służących 
do wytopu żelaza w okresie starożytności – proces ten jest wiernie odtwarza- 
ny podczas odbywającej się w sierpniu imprezy „Dymarki Świętokrzyskie”. 
Tradycje tego dawnego hutnictwa kontynuowane były również w wiekach 
późniejszych, a w czasach nowożytnych w ramach Staropolskiego Okręgu 
Przemysłowego. Do dziś turyści mogą podziwiać powstałe wtedy, znako-
mite obiekty techniki w Starachowicach, Maleńcu, Sielpi, Nietulisku, Sta-
rej Kuźnicy, Bobrzy, Kuźniakach czy Samsonowie. Uzupełnia je znakomite 
Żywe Muzeum Porcelany, funkcjonujące w Ćmielowie w znanej na całym 
świecie manufakturze.

Walory przyrodnicze i kulturowe 
regionu a rozwój turystyki
Jacek Kowalczyk

■Ruiny zamku w Chęcianach (Arch.UMWŚ))
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WALORY KULTUROWE 

Ziemia Świętokrzyska zachwyca także najwyższej klasy zabytkami archi-
tektury świeckiej i sakralnej. Jednym z najpiękniejszych polskich miast jest 
Sandomierz ze wspaniałymi zabytkami swej wielowiekowej historii. Znaj-
duje się tu doskonale zachowane Stare Miasto z renesansowym ratuszem 
i Bramą Opatowską, pięknie zdobiona gotycka katedra, romański kościół 
św. Jakuba, a także  usytuowany na skarpie zamek Kazimierza Wielkiego. 

W stolicy regionu, Kielcach, obowiązkowym punktem na turystycznych 
szlakach jest Wzgórze Zamkowe z dawnym Pałacem Biskupów Krakow-
skich, a obecnie Muzeum Narodowym oraz Bazyliką Katedralną. W poszuki-
waniu sił duchowych warto odbyć wędrówkę do świętokrzyskiego Sanktu-
arium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego czy do Pustelni Złotego Lasu w Ry-
twianach. Świętokrzyski odcinek Szlaku Cysterskiego tworzą opactwa w Ję-
drzejowie, Koprzywnicy i Wąchocku, w których zachowały się wyjątkowo 
cenne romańskie budowle z początków architektury sakralnej w Polsce. 

Prawdziwe perły można odnaleźć nawet w najmniejszych miejscowościach. 
Takim szczególnym miejscem jest Wiślica z jednym z największych skarbów 
polskiej kultury średniowiecznej „Płytą Orantów”, odkrytą pośród pozosta-
łości romańskiego kościółka w podziemiach fundowanej przez Kazimierza 
Wielkiego kolegiaty. Warto zobaczyć także niezwykłe zabytki Opatowa, Szy-
dłowa, Klimontowa, Pińczowa czy Chmielnika. 

Specjalnie wytyczony szlak Literacki pozwa dotrzeć do miejsc związanych 
z twórczością literacką Noblisty Henryka Sienkiewicza, Mikołaja Reja czy 
Stefana Żeromskiego. Pałacyk w Oblęgorku, Dworek w Nagłowicach czy 
Szklany Dom w Ciekotach to miejsca, w których odnaleźć można najcen-
niejsze pamiątki rodzinne czy rękopisy tych pisarzy. W poszukiwaniu ży-
wego folkloru, tradycji i obrzędów ludowych warto odwiedzić Park Etnogra-
ficzny w Tokarni, z ponad 100 zabytkowymi obiektami budownictwa drew-
nianego Ziemi Świętokrzyskiej.

Rekomendacji nie wymagają oczywiście Zamek Królewski w Chęcinach 
czy Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. To obiekty niezwykle charakterystyczne, 
które co roku odwiedzają setki tysięcy turystów.

WALORY UZDROWISKOWE 

Niepowtarzalny mikroklimat, a przede wszystkim wody lecznicze i mine-
ralne to największe bogactwo Buska-Zdroju i Solca-Zdroju, miejscowości 

uzdrowiskowych o blisko 200-letnich tra-
dycjach, do których każdego roku przyby-
wają tysiące kuracjuszy. Bogactwem tym 
są wody siarczkowe i siarczkowo-brom-
kowe o szczególnych właściwościach lecz-
niczych. 

Uzdrowiska te oferują szeroką paletę za- 
biegów wodolecznictwa, wody mineralne 
i własne produkty kosmetyczne, dosko-
nale wyposażoną bazę rehabilitacyjno-
leczniczą, hotelową a także obiekty wel-
lness oraz spa. W 2013 r. w Solcu-Zdroju 
udostępniono turystom Baseny Mineralne, 
nowoczesny kompleks uzdrowiskowo-re- 
kreacyjny, składający się z basenu rekre- 
acyjnego oraz mineralnego basenu lecz-
niczego, wypełnionych leczniczą wodą ze 
źródła Malina. 

Bardzo duży potencjał rozwojowy posia-
dają jeszcze nie wykorzystywane do celów leczniczych, wody siarczkowe 
i termalne w okolicach Kazimierzy Wielkiej. Planuje się tu utworzenie kom-
pleksu uzdrowiskowego, sanatoriów, obiektów leczniczych i spa. 

ROZWÓJ TURYSTYKI 

Turystyka wykorzystująca ten wielki potencjał przyrodniczo-kulturowy re-
gionu stała się tu jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi 
gospodarki. W ciągu ostatnich 10 lat ta dziedzina przeszła prawdziwą rewo-
lucję w sferze wizerunkowej, ekonomicznej i infrastrukturalnej. Dziś silnymi 
turystycznymi markami są Bałtów z Jura Parkiem, Targi Kielce, Święty Krzyż 
ze zrewitalizowanym obiektem klasztornym, Sandomierz, a także Busko-
Zdrój i Solec-Zdrój z licznymi sanatoriami, czy Pacanów z Europejskim Cen-
trum Bajki. Znaczące miejsce na turystycznej mapie odgrywają także Park 
Etnograficzny w Tokarni oraz wspomniane zamki w Chęcinach i w Ujeździe. 

Liczba turystów, którzy odwiedzają nasz region przekracza 1 mln osób rocz-
nie. Zmienia się infrastruktura turystyczna, a liczba skategoryzowanych ho-
teli wzrosła z 28 w roku 2003 do 132 w bieżącym roku. Powstał system infor-
macji turystycznej, obejmujący ponad 40 centrów i punktów. Rosnące zain-
teresowanie regionem przyczynia się do powstawania kolejnych inwestycji 
turystycznych. W ostatnich latach działalność rozpoczęły parki tematyczne 
Świętokrzyska Polana w Chrustach, Centrum Nauki w Podzamczu Chęciń-
skim, Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej czy Sabat w Krajnie.

W naszym regionie istnieją bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki 
aktywnej, wykorzystującej ponad 1500 km sieć znakowanych szlaków pie-
szych, kilkaset kilometrów szlaków rowerowych, szlaki wodne, ośrodki jeź-
dzieckie, lotniska sportowe i 8 rejonów wspinaczkowych oraz rozwijające 
się stacje narciarskie. Ciekawych wrażeń dostarczy z pewnością podróż 
trasą rowerową Green Velo, łączącą pięć województw Polski Wschodniej: 
świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. 
To prawie 2100 km wrażeń, 400 zabytków, 5 parków narodowych, 15 par-
ków krajobrazowych i różnorodność kultur i tradycji. ■

Jacek Kowalczyk
dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego  
e-mail: Kowalczyk@sejmik.kielce.pl

■Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, fot. Szymon Pawlak
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Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na l. 
2007-2013, zatwierdzony przez Komisję Europejską 21 grudnia 2007 r., sta-
nowił kompleksowe narzędzie prowadzenia polityki jego rozwoju i realiza-
cji celu generalnego, jakim miała być poprawa warunków sprzyjających bu-
dowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej go-
spodarki. Cel ten był zbieżny z założeniami Strategii Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego do 2020 r.. 

Realizację celu generalnego miało umożliwić określenie sześciu celów 
szczegółowych, zakładających m.in.:

 • zwiększenie zdolności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych; 
 • stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 • poprawę jakości systemu komunikacyjnego regionu;
 • zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych i zasobów 

dziedzictwa kulturowego;
 • zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin;
 • poprawę stanu środowiska naturalnego województwa. 

O dofinansowanie projektów w ramach realizacji świętokrzyskiego RPO 
mogły występować następujące grupy beneficjentów: 

 • przedsiębiorstwa - mikro, małe i średnie, inwestujące na terenie woje-
wództwa;

 • instytucje otoczenia biznesu;
 • jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, związki i porozumie-

nia tych jednostek;
 • jednostki administracji rządowej, istniejące w województwie; 
 • instytucje sfery badań i rozwoju oraz uczelnie wyższe; 
 • zakłady opieki zdrowotnej i uzdrowiska (zarówno publiczne jak 

i prywatne); 
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • instytucje kultury i organizacje turystyczne;
 • organizacje pozarządowe.

Od początku uruchomienia Programu do końca 2015 r. Zarząd Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego ogłosił 46 konkursów, na które wpłynęło 2856 wnio-
sków aplikacyjnych. Podlegały one następnie ocenie formalnej – m.in. pod 
względem kompletności dokumentacji oraz znacznie bardziej złożonej 
ocenie merytorycznej (gdzie oceniano np. kompleksowość i komplemen-
tarność projektu z innymi inwestycjami czy opłacalność finansową i ekono-
miczną przedsięwzięcia). 

Ostatecznie, uwzględniając dane na koniec lipca br., Zarząd Województwa 
zawarł z beneficjentami Programu umowy oraz podjął decyzje o dofinan-
sowaniu 1303 projektów na łączną ogólną kwotę wartości inwestycji 5,86 
mld zł (w tym dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 3,19 mld zł. 
Przeciętna wartość projektu wyniosła 4,50 mln zł (w tym wartość dofinan-
sowania 2,45 mln zł). Grupą beneficjentów RPO, która otrzymała najwięk-
sze wsparcie unijne były samorządy terytorialne – wspólnoty samorządowe 
wszystkich szczebli, ich jednostki organizacyjne, porozumienia samorzą-
dowe oraz przedsiębiorstwa komunalne, czyli beneficjenci realizujący za-
dania publiczne o zasięgu regionalnym i lokalnym. Łącznie grupa ta zre-
alizowała ponad 60% wszystkich nakładów inwestycyjnych, wykorzystu-
jąc 67% środków dostępnych w ramach Programu. W poszczególnych ob-
szarach tematycznych największa wartość realizowanych inwestycji słu-
żyła rozwojowi firm działających w obszarze województwa oraz poprawie 

infrastruktury transportu. Najwięcej środków unijnych skierowano na 
wsparcie infrastruktury drogowej w regionie. 

W końcu lipca br. wartość zakontraktowanych projektów wyniosła 3,166 
mld zł, co stanowi 99,8% kwoty alokacji. Różnica 0,2% w stosunku do pla-
nowanej ogółem wartości RPO (5 mln zł) wynikła z różnic kursowych i ko-
rekt dokonywanych w trakcie realizacji projektów. W ww. okresie zostało za-
kończonych 1289 projektów (tj. 98,9 % przyjętych do realizacji), a ich ogólna 
wartość wyniosła 5,67 mld zł (stanowiło to 96,1% planowanych kwot), 
w tym dofinansowanie unijne osiągnęło wielkość 3,04 mld zł (tj. 93,7% pla-
nowanego dofinansowania). 

Podejmowane w ramach RPO działania przyniosły konkretne i znaczące 
efekty rzeczowe. Wskaźnikiem dobrze ilustrującym rezultaty projektów re-
alizowanych w głównej mierze przez przedsiębiorców jest liczba ponad 
4060 utworzonych nowych etatów, które będą utrzymane co najmniej 
w okresie trwałości projektu, to jest przez okres trzech lat liczonych od mo-
mentu zakończenia (rozliczenia finansowego) inwestycji. Liczba ww. no-
wych miejsc pracy w relacji do liczby zarejestrowanych w końcu lipca br. 
58,5 tys. bezrobotnych – stanowiła blisko 7%, a łączna liczba przedsię-
biorstw wspartych w zakresie inwestycji przekroczyła 550.

Dzięki zaangażowaniu środków unijnych udało się w znaczący sposób 
wzmocnić system komunikacyjny regionu i poprawić jego spójność z syste-
mem krajowym oraz stan bezpieczeństwa na drogach. Wybudowano 77 km 

Efekty realizacji RPO 
dla Województwa 
Świętokrzyskiego 
Przemysław Janiszewski

Grupa Beneficjentów Wartość 
ogółem

Wydatki 
kwalifikowalne

Dofinan-
sowanie

Dofinan- 
sowanie UE

Administracja państwowa 
i jej jednostki 0,61 0,43 0,45 0,45

Gminy i ich jednostki 37,22 38,15 36,66 37,43

Instytucje otoczenia 
biznesu 1,25 1,39 1,67 1,68

Kościoły i związki 
wyznaniowe 0,63 0,72 0,68 0,70

Małe i średnie 
przedsiębiorstwa 23,29 20,98 16,47 14,69

Organizacje społeczne 0,95 1,04 1,19 1,21

Porozumienia 
samorządowe 2,37 2,34 2,27 2,31

Powiaty i ich jednostki 6,14 6,73 6,12 6,28

Przedsiębiorstwa 
samorządowe 0,72 0,60 0,52 0,51

Szpitale, uzdrowiska, 
przychodnie 9,54 8,88 10,07 10,26

Uczelnie i jednostki 
naukowe 2,43 2,65 3,42 3,51

Województwo i jego 
jednostki 14,82 16,09 20,47 20,98

Razem 100,00 100,00 100,00 100,00

■Tabela nr 1. Realizacja RPO 2007-2013 wg grup beneficjentów (w %)

■Tabela nr 2. Realizacja RPO 2007-2013 wg obszarów tematycznych (w %)

Obszary tematyczne
Wartość 
ogółem

Wydatki 
kwalifikowalne

Dofinan-
sowanie

Dofinan- 
sowanie UE

E - infrastruktura i usługi 2,65 2,92 3,83 3,93

Energetyka 2,97 2,92 2,88 2,93

Infrastruktura B+RT 4,04 4,11 5,46 5,59

Infrastruktura społeczna 12,81 12,29 11,78 12,03

Infrastruktura transportu 22,04 24,17 26,40 26,99

Kultura i turystyka 7,22 7,10 7,40 7,53

Ochrona środowiska 11,20 11,04 10,21 10,41

Pomoc techniczna 1,62 1,85 2,72 2,79

Rewitalizacja 8,77 9,04 9,17 9,40

Rozwój firm 26,68 24,56 20,15 18,41

Razem RPOWŚ 100,00 100,00 100,00 100,00
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dróg gminnych, 7,7 km obwodnic oraz przebudowano 553 km dróg regio-
nalnych i lokalnych (co stanowi ok. 3,7% z 17,2 tys. km dróg publicznych ist-
niejących w województwie). Do końca lipca br. w ramach RPO wybudowano 
924 km sieci kanalizacyjnej oraz blisko 750 km sieci wodociągowej, dzięki 
czemu odpowiednie dla tych sieci wskaźniki, liczone w stosunku do 100 km. 
kw. powierzchni wzrosły w l.2007-2014 ze 100,2 do 112,2 km (dla wodocią-
gów) i z 24,8 do 47,9. km (dla kanalizacji). Ponadto wybudowano i przebudo-
wano 26 oczyszczalni ścieków. Kompleksowe podejście do rozwiązywania 
problemów gospodarki wodno-ściekowej pozwoliło na znaczący wzrost od-
setka ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków.

Jak już wspomniano jednym z celów Programu było zapewnienie mieszkań-
com dostępu do wysokiej jakości usług publicznych i zasobów dziedzictwa 
kulturowego. Z jego środków przebudowano 27 instytucji ochrony zdrowia 
oraz zainwestowano w wyposażenie 24 placówek w nowoczesną apara-
turę i sprzęt. Jednocześnie przebudowano 35 obiektów dziedzictwa kultu-
rowego oraz wyremontowano 532 km szlaków turystycznych. Wiele uwagi 

Przemysław Janiszewski
z-ca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego 
e-mail: przemyslaw.janiszewski@sejmik.kielce.pl

poświęcono placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i jednostkom ba-
dawczym. Wybudowano i przebudowano 59 obiektów infrastruktury szkół, 
w tym szkół wyższych, objęto wsparciem 29 ośrodków badawczych, zaku-
piono 713 sztuk aparatury naukowo-badawczej, stanowiącej wyposażenie 
budowanych i doposażonych laboratoriów.

W odbiorze społecznym wysoki poziom akceptacji uzyskały efekty projek-
tów rewitalizacyjnych, realizowanych zarówno w większych ośrodkach miej-
skich, jak i w centrach gmin wiejskich, a ogólna powierzchnia zrewitalizowa-
nych obszarów przekroczyła 287 ha. Jakkolwiek w projektach tych wystę-
powały również elementy infrastruktury podstawowej, to jednak najbardziej 
rozpoznawalne stały się przedsięwzięcia służące poprawie estetyki i funkcjo-
nalności przestrzeni publicznej, ważne z punktu widzenia rozwoju turystyki.

Jeżeli zatem spojrzymy na przyjęte w Programie cele, to przytoczone liczby 
i przykłady wyraźnie wskazują na efektywne wykorzystanie środków unij-
nych w regionie świętokrzyskim, tworząc jednocześnie stabilne warunki do 
budowy konkurencyjnej gospodarki województwa. Oczywiście sprawne 
wydatkowanie całości dostępnych w ramach programu operacyjnego fun-
duszy nigdy nie będzie gwarancją stuprocentowej realizacji założonego 
celu. Gospodarka regionalna to system naczyń połączonych, złożony me-
chanizm którego dotacje unijne są tylko częścią. To, że dzięki realizacji RPO 
możliwa stała się istotna poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej czy 
społecznej, fakt powstania znaczącej ilości miejsc pracy u regionalnych 
przedsiębiorców, to tylko bodźce stymulujące proces rozwoju gospodar-
czego a ostateczny sukces zależeć będzie od wykorzystania powstałej bazy 
zarówno przez przedsiębiorców jak i sektor publiczny – zwłaszcza samo-
rządy lokalne. ■

Świętokrzyskie uzdrowiska
- wizja 2026
Grzegorz Orawiec

Obszary Strategicznej Interwencji w planowaniu rozwoju regionalnego – to 
bardzo cenne narzędzie. Umożliwia specjalne wsparcie finansowe dla tere-
nów o unikatowym potencjale lub też specyficznych problemach, a jego 
celem jest uzyskanie zdecydowanie wyższego poziomu rozwoju społecz-
no-gospodarczego. Jednym z takich rejonów w świętokrzyskiem jest „Ob-
szar Uzdrowiskowy” i oczekiwać należy tu jego spektakularnych przemian. 

Uwolnijmy wodze fantazji i wsiadając w wehikuł czasu zobaczmy, jak ten 
obszar może wyglądać za 10 lat, jeśli mądrze i efektywnie wydamy wszyst-
kie dostępne fundusze…

Jest rok 2026, ciepły, słoneczny, czerwcowy dzień, zwiedzamy zrewitalizo-
wane centrum Buska-Zdroju. Dzięki realizacji przemyślanego projektu, zre-
alizowanemu w ramach RPO 2014-2020, wyraźnie odczuwamy atmosferę 

uzdrowiska. Park zdrojowy jest w pełni odnowiony, pojawiły się siłownie 
na świeżym powietrzu, oryginalna mała architektura, liczne miejsca do od-
poczynku – przyjazne dla niepełnosprawnych. Dookoła jest wielu rowe-
rzystów, korzystających z gęstej sieci ścieżek rowerowych, łączących m.in. 
Busko z pobliskim Solcem-Zdrój. Po drodze odpoczywają w atrakcyjnych 
pod względem przyrodniczym miejscach, o wysokim stopniu  bioróżnorod-
ności.

Solec-Zdrój ma także zrewitalizowane centrum, a za jego projekt miasto 
otrzymało w 2018 r. nagrodę architektów europejskich w kategorii „rewita-
lizacji modernistycznej”. Inną drogą poszła Kazimierza Wielka – Zdrój (tę na-
zwę oficjalnie nadano w 2020 r.), która dla zagospodarowania terenów wo-
kół odwiertu z termalną wodą siarczkową zaprosiła przedsiębiorców w for-
mule partnerstwa publiczno-prywatnego. Dzięki ich zaangażowaniu po-
wstała tu unikatowa strefa „medical spa”, przyciągająca bogatych turystów, 
głównie z zimnej Skandynawii oraz z coraz bogatszych, dzięki drożejącej 
ropie naftowej, krajów Zatoki Perskiej. Często spotkać można także gości 
z Iranu, którzy po latach izolacji, znów podróżują po Europie, wydając swe 
petrodolary. Dzięki takim efektom wprowadzenia przemyślanych inwesty-
cji samorządowcy wygrywają tu każde kolejne wybory.

Sukces „Obszaru Uzdrowiskowego wynika ze zgodnej współpracy wszyst-
kich środowisk. Przedsiębiorcy intensywnie inwestują w swoje obiekty 

■Efekty realizacji projektu „Geopark Kielce – 
przebudowa Amfiteatru Kadzielnia” w ramach RPO
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ruch turystyczno-leczniczy powoduje tu w weekendy korki, niczym na „za-
kopiance”.

Patrzymy na tętniące życiem miasteczko i …żal wracać do roku 2016. Do 
naszego stolika podchodzi sympatyczny pan w okularach, prezes Uzdro-
wiska Busko-Zdrój S.A. Dostajemy upominki w postaci kremów antystreso-
wych (bardzo przydadzą się w pracy). To oryginalne, innowacyjne produkty, 
opracowane razem z Wydziałem Lekarskim UJK w Kielcach w ramach badań 
naukowych, wspieranych w RPO.  Na pytanie, czy uzdrowisko ma jakieś po-
ważne problemy, pada odpowiedź: Tak, jest jeden zasadniczy – brak rąk do 
pracy. Dzięki licznym inwestycjom i bogatej ofercie już teraz do pracy dojeż-
dża tu wielu pracowników z Małopolski i to nie wystarcza. 

Trzeba jednak wracać do 2016 r. Na drogę powrotną możemy otrzymać 
pakiet buskiego napoju leczniczego z wieży widokowej. Obszar uzdrowi-
skowy jako Obszary Strategicznej Interwencji to moc możliwości i klucz do 
sukcesu… ■

Grzegorz Orawiec
dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 
e-mail: grzegorz.orawiec@sejmik.kielce.pl

■Główna promenada spacerowa w Busku-Zdroju

uzdrowiskowe. Wśród licznych projektów spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój 
S.A. wyróżnia się charakterystyczna wieża widokowa, na tarasie której ser-
wuje się lokalne lecznicze piwo, o szczególnych właściwościach dermato-
logicznych i laryngologicznych. Sąsiednie „Sanatorium Włókniarz” specjali-
zuje się w leczeniu epidemii XXI w., jaką są różne choroby zawodowe, a „Sa-
natorium Słowacki” skupia się na rzeszach kuracjuszy w wieku przedeme-
rytalnym. Z kolei „Bristol Art. & Medical Spa” koncentruje się na klientach 
europejskich, głównie z Niemiec i Francji, oferując im w pakiecie warsz-
taty praktyczne z historii sztuki. W sąsiednim Solcu-Zdroju dominują także 
klienci zagraniczni: w „Malinowych Hotelach Medical Spa” goszczą klienci ze 
Wschodu, zaś w „Uzdrowisku Solec-Zdrój” polonusi ze Stanów, z sentymen-
tem powracający do ojczystej ziemi. 

Spacerując po Solcu-Zdroju widzimy przygotowania do wielkiej imprezy, 
już IX edycji trzydniowego Międzynarodowego Festiwalu, organizowa-
nego pod hasłem „Sztuka leczenia”, w nawiązaniu do dawnego Festiwalu 
Muzycznego im. Krystyny Jamróz. W obecnej formule festiwal obejmuje 
liczne koncerty muzyczne i warsztaty artystyczne, sympozja medyczne i dni 
otwarte w sanatoriach, prezentujących swoją ofertę leczniczą, a wieńczy 
go wieczorny koncert „Bezcenne zdrowie”, transmitowany na żywo przez 
Telewizję Polską. Gośćmi tego wydarzenia jest międzynarodowa grupa in-
westorów i właścicieli biur podróży, zaproszona przez Urząd Marszałkow-
ski w ramach misji gospodarczej. W sąsiedniej Kazimierzy Wielkiej-Zdroju 
ma swoje coroczne wydarzenie wrześniowe seminarium nt. „Medycyny XXI 
wieku” , skupiające najlepszych lekarzy i naukowców, związanych z lecznic-
twem uzdrowiskowym.

Turyści i kuracjusze, odwiedzający omawiane uzdrowiska, mają dostępny 
całoroczny pakiet relaksacyjny, w ramach którego mogą zwiedzać pobliskie 
„Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie”, pradawną Wiślicę, czy też Szlak 
Archeo-przygody, prezentujący m.in. odkopane ślady cywilizacji celtyckiej 
w sąsiednich gminach Czarnocin i Złota. W ramach pakietu ekologicznego 
mogą także podziwiać Ponidzie z okien kolejki wąskotorowej „Ciuchcia 
Express Ponidzie”, ze specjalnym postojem w „Regionalnym Ośrodku Edu-
kacji Ekologicznej w Umianowicach”. Wszystkie te projekty zostały zrealizo-
wane w ramach RPO dla województwa świętokrzyskiego, stworzenie pakie-
towych ofert było możliwe dzięki zgodnej współpracy wszystkich podmio-
tów skupionych w ramach tzw. Klastra Uzdrowiskowego.

Na koniec naszej podróży w czasie powracamy na wieczorny posiłek do 
Buska-Zdroju. Z zaciekawieniem zaglądamy do podanego menu: mnó-
stwo w nim produktów lokalnych, takich jak świętokrzyskie sery, zupa 
marchwiowa, dania z jabłkiem – do wyboru i koloru. To efekty wieloletniej 
współpracy uzdrowisk z Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego, które 
to m. in. oferuje również miejscowa spółdzielnia socjalna. Dzięki wsparciu 
z EFS stworzyła ona sieć jadłodajni „Cudze chwalicie, lokalnego nie zna-
cie”. Na bluzce kelnerki, która podaje nam zamówione dania widzimy cztery 
różne flagi. Skąd zna tyle języków… ? Miała bardzo praktyczny program na-
uczania w swoim Technikum Gastronomicznym, dzięki projektowi wspiera-
jącemu szkoły zawodowe w ramach RPO.

Gości z zagranicy jest coraz więcej, czemu sprzyja już kilkuletnia współ-
praca „Obszaru Uzdrowiskowego” z krakowskim lotniskiem w Balicach. 
Dzięki niej turyści planujący pobyt w Krakowie otrzymują unikatowy pa-
kiet „Weekend in Kraków + week in medical spa”, który jest intensywnie pro-
mowany w biurach podróży i na licznych targach (furorę zrobił na Expo 
2020 w Dubaju!). Dziś już dotarcie do świętokrzyskich uzdrowisk nie sta-
nowi większego problemu, gdyż oprócz możliwości skorzystania z lotniska 
w Balicach, można też dotrzeć tu jadąc autostradą A4 przez nowoczesny 
most w Nowym Korczynie sfinansowany z funduszy unijnych. Ułatwiają to 
także zmodernizowane drogi krajowe nr 78 oraz nr 73 i umożliwiają wy-
godny dojazd z kierunku północnego i zachodniego. I dobrze, że ponad 
10 lat temu Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zmodernizował 40 km 
drogi wojewódzkiej nr 776 z Buska-Zdroju w kierunku Krakowa, bo rosnący 

■Fragment ul. Magnoliowej w Solcu-Zdroju
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Kielce są stolicą regionu świętokrzyskiego oraz centrum rozwijającej się 
aglomeracji kieleckiej, zamieszkałym przez blisko 200 tys. mieszkańców. Ich 
położenie w urozmaiconym krajobrazie (różnice wysokości terenu w obrę-
bie miasta wynoszą miejscami nawet 150 m), walory kulturowe historycznie 
ukształtowanego śródmieścia decydują o urodzie miasta, jego sylwety oraz 
styków krajobrazu naturalnego i kulturowego. 

Kielce zlokalizowane są na skrzyżowaniu trzech ważnych dróg krajowych: 
nr 7 (Gdańsk – Warszawa – Kielce – Kraków – Chyżne), nr 73 (Kielce – Tarnów 
– Jasło) oraz nr 74 (Wieluń – Piotrków Trybunalski – Kielce – Zamość – Zo-
sin). Przez miasto przebiegają także linie kolejowe nr S8 i nr S61 – łączące je 
z Warszawą, Krakowem i Częstochową. 

ROZWÓJ URBANISTYCZNY I NOWE FUNKCJE MIASTA

Kielce od stuleci były miastem przemysłowym. Już w paleolicie wytapiano 
w jego okolicy żelazo i wydobywano krzemień. Na przełomie XVI i XVII 
w. w okolicach Kielc wykształcił się ośrodek przemysłu metalurgicznego 
i górniczego, związany z eksploatacją surowców mineralnych: rud metali 

nieżelaznych oraz kamienia budowlanego. Stanowił on najstarszy i najwięk-
szy na ziemiach polskich rejon górniczo-hutniczy i metalurgiczny, znany 
pod nazwą Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. 

Pod koniec dwudziestolecia międzywojennego rejon ten wszedł w skład 
Centralnego Okręgu Przemysłowego, co przyczyniło się do dalszego roz-
woju gospodarczego miasta (m.in. powstały tu odlewnie i zakłady zbroje-
niowe). Po II wojnie światowej zaniechano prowadzenia w okolicach mia-
sta eksploatacji rud, rozwinęło się natomiast górnictwo surowców skalnych 
i złóż wapienia oraz przemysł cementowy. 

W okresie PRL-u pod względem liczby zatrudnionych w przemyśle Kielec-
czyzna zaliczała się do największych w kraju, wraz z okręgami górnośląskim, 
łódzkim, sudeckim i warszawskim. Liczne, funkcjonujące tu zakłady prze-
mysłowe (m.in. takie jak KZWM „Polmo-SHL”, FŁT „Iskra”, „Chemar”, czy KPBM) 
dawały miejsca pracy i spowodowały prawdziwą eksplozję urbanistyczną 
Kielc w latach 70 ub. wieku. Miernikiem tego są te oto dane: o ile w 1964 r. 
miasto liczyło ok. 100 tys. mieszańców, to w 1981 r. już 189 tys. Tereny zur-
banizowane miasta powiększyły się w tym czasie kilkukrotnie, otoczone zo-
stało też nowymi osiedlami z „wielkiej płyty”. 

Z racji przemysłowego charakteru miasta, stosunkowo dużą część jego po-
wierzchni zajęły tereny produkcyjno-składowe, zlokalizowane głównie 
wzdłuż linii kolejowych, w jego częściach północno-zachodniej i południo-
wej. Po zmianie ustroju państwa w 1989 r. państwowe zakłady pracy podle-
gły trudnemu procesowi przekształceń i restrukturyzacji, któremu towarzy-
szył poważny spadek zatrudnienia. 

Planowanie przestrzenne 
w Kielcach
Artur Hajdorowicz

■Rynek i widok ogólny północnej części Śródmieścia Kielc. Fot. Jarosław Siłakiewicz (arch. UM w Kielchach)
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W nowej rzeczywistości stało się jasne, że Kielce nie będą już miastem 
o funkcji głównie przemysłowej – współcześnie Kielce stają się regionalnym 
centrum życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego oraz ważnym 
ośrodkiem wystawienniczo-targowym. Należy podkreślić, że nie bez trud-
ności miasto przechodzi fazę zmiany swojej głównej funkcji – z ośrodka ty-
powo przemysłowego przekształca się w ośrodek o nowych, ww. funkcjach. 
Duże inwestycje produkcyjne jak dotąd omijają Kielce, głównie z powodu 
ciągle jeszcze utrudnionej dostępności miasta i regionu.

STRUKTURA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH I OBSZARÓW 
CHRONIONYCH

Kielce charakteryzują się zwartym kształtem swego zurbanizowanego ob-
szaru – jego powierzchnia to ok. 5 293 ha (czyli ok. 54 km2, co przy ogólnej 
powierzchni miasta ok. 110 km2 stanowi jej nieomal połowę). W uproszczo-
nym modelu układ tego obszaru zbliżony jest do równoramiennego krzyża, 
którego centrum (położone na przecięciu jego ramion) zajmuje zabytkowe 
śródmieście. Od lat 60 ub. wieku konsekwentnie jest przebudowywany hi-
storyczny, koncentryczno-promienisty układ ulic głównych na współcze-
sny, krzyżowo-pasmowy. Efektem zrealizowanych w ostatnich latach in-
westycji drogowych jest praktyczna likwidacja zatorów komunikacyjnych 
(poza tymi, które pojawiają się na przebiegającej przez centrum miasta dro-
dze krajowej nr 73).

Znaczny udział w strukturze przestrzennej miasta zajmują lasy, położone na 
ok. 22% jego powierzchni.  Zarówno w ich obrębie, jak i poza nimi znajduje 
się wiele ustanowionych obszarów chronionych o rozmaitym charakterze, 
które łącznie zajmują ok. 60% powierzchni miasta. Są to głównie rozmaite 
formy ochrony przyrody: rezerwaty, park krajobrazowy, stosunkowo rozle-
głe dwa obszary chronionego krajobrazu, trzy zwarte obszary Natura 2000, 
jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy, a także stanowiska dokumenta-
cyjne i użytki ekologiczne. 

Na terenie miasta istnieją także rozległe obszary ochrony zbiornika wód 
podziemnych GZWP 417, strefy bezpośredniej i pośredniej ochrony głębi-
nowych ujęć wody, a także strefy ochrony konserwatorskiej. Na obszarach 
tych, o istotnej powierzchni w skali miasta, obowiązują poważne ogranicze-
nia inwestycyjne, a ich istnienie, chronione odrębnymi przepisami, w więk-
szości przypadków zwalnia z konieczności opracowywania specjalnych pla-
nów miejscowych o charakterze ochronnym.

POSTĘPY W PLANOWANIU MIEJSCOWYM 

W końcu lat 90 ub. wieku, w okresie uruchomienia tzw. „środków przedak-
cesyjnych”, powstała nowa strategia rozwoju Kielc, które miały zmierzyć się 
z jego strukturalnymi problemami i utratą w zmienionej rzeczywistości ich 
funkcji przemysłowej. Nowymi filarami rozwoju miasta stały się: funkcja tar-
gowa (związana z uruchomieniem w 1993 r. Targów Kielce), szkolnictwo 
wyższe, nauka, kultura, turystyka i rekreacja, sport oraz rozwój funkcji me-
tropolitalnych. 

W 2003 r. rozpoczęty został w Kielcach proces planowania ich rozwoju prze-
strzennego w skali planowania miejscowego. Posiadały one wówczas je-
dynie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego, uchwalone w 2000 r. i oczywiste było to, że w perspektywie kilku lat, 
w pierwszej kolejności należy sporządzić plany miejscowe w obszarach re-
alizacji najważniejszych celów strategicznych miasta. 

Wśród celów podjętych prac planistycznych należy wskazać:
 • zagwarantowanie sprawnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, 

związanych z nowymi strategicznymi celami rozwojowymi miasta;
 • zagwarantowanie sprawnej realizacji inwestycji publicznych, przewi-

dzianych do wsparcia środkami UE w (w tym w programach operacyjnych 
i w szczególności w Lokalnym Programie Rewitalizacji);

 • zapewnienie terenów dla rozwoju funkcji wielorodzinnej zabudowy 
mieszkaniowej wobec wyczerpywania się rezerw istniejących w obszarze 
zurbanizowanym;

 • ochronę obszarów najcenniejszych ze względów środowiskowych przed 
wprowadzaniem zabudowy; 

 • ochronę ważnych korytarzy drogowych w podstawowym układzie komu-
nikacyjnym miasta (z ich odcinkami planowanymi do realizacji w najbliż-
szych latach);

 • zapewnienie optymalnej rezerwy terenów inwestycyjnych dla wprowa-
dzania nowych funkcji gospodarczych, produkcyjnych i biznesowych.

W granicach Kielc obowiązuje obecnie 58 miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, uchwalonych w latach 2003-2016 i obejmują one 
1923,78 ha jego terenów, co stanowi 17,5% ogólnej powierzchni miasta 
(i 22,4% całej powierzchni bez uwzględnienia lasów). W trakcie opracowy-
wania pozostaje kolejnych 19 planów miejscowych, obejmujących łącznie 
powierzchnię 865,59 ha, co stanowi kolejne 10% powierzchni miasta. Przy 
analizie rozkładu przestrzennego lokalizacji tych planów może dziwić po-
zorny chaos wyboru terenów objętych ich ustaleniami, ale kryje się za tym 
wynikająca z bieżących potrzeb logika. Większość uchwalonych planów ma 
charakter pro-inwestycyjny lub porządkujący, jest jednak wśród nich kilka 
tzw. planów ochronnych, będących reakcją na pojawiające się poważne za-
grożenia dla środowiska, krajobrazu bądź redukcji rozpoznanego poten-
cjału miasta. 

Podkreślić trzeba, że założeniem do wieloletniego programu sporządza-
nia planów miejscowych dla Kielc nie było odtworzenie imponującego 
przed 2003 r. pokrycia planami kilkudziesięciu procent ich obszaru. Przy 
dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach wprowadzono opera-
cyjny charakter planowania, reagujący na pojawiające się potrzeby mia-
sta. Za priorytet przyjęto przede wszystkim przemiany jakościowe istnie-
jącej struktury, z uwzględnieniem tkwiących w niej rezerw (w szczególno-
ści chłonności tracących swoje dotychczasowe funkcje terenów przemy-
słowo-składowych), rezygnując z dalszej ekspansji przestrzennej na tereny 
niezurbanizowane. 

Większość prywatnych inwestycji w mieście powstaje na podstawie decy-
zji o warunkach zabudowy. W dużej mierze dzięki doskonale skonstruowa-
nemu miejskiemu systemowi informacji przestrzennej i fachowej kadrze, 

■Tereny miasta objęte planami miejscowymi
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administracja budowlana (przygotowując ww. decyzje i lokalizacje inwe-
stycji celu publicznego) działa stosunkowo szybko, czego wyrazem jest za-
jęcie przez Kielce III miejsca w ogólnopolskim rankingu sprawności admi-
nistracji budowlanej, przyznawanej przez Polski Związek Firm Deweloper-
skich. A wspomniany system informacji przestrzennej (dostępny na kielec-
kim geoportalu www.gis.kielce.eu) należy do jednego z najlepszych w Pol-
sce takich systemów i znakomicie ułatwia i przyspiesza rozważania urbani-
styczne i planistyczne.

Pierwsze z opracowanych planów miejscowych pozwoliły na realizację klu-
czowych dla miasta inwestycji: kompleksu Targów Kielce oraz  budowanego 
od podstaw nowego campusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dla 
wykorzystania potencjału geologicznego miasta (zagospodarowanie wyro-
biska dawnych kamieniołomów, rozwoju edukacji, turystyki i rekreacji) i po-
trzeb funkcjonowania „Geoparku Kielce” powstało także nowoczesne Cen-
trum Edukacji Geologicznej, przy wykorzystaniu planu miejscowego dla re-
jonu rezerwatu „Wietrznia”. Opracowanych zostało także kilka niezbędnych 
planów ochronnych, m.in. dla rejonu wzgórz Dalnia i Grabina, zalewu kie-
leckiego oraz Parku Leśnego na tzw. „Stadionie” (stanowiącym międzywo-
jenne założenie sportowo- rekreacyjne).

PLANY DLA REWITALIZACJI STAREGO MIASTA I NOWYCH TERENÓW 
MIESZKANIOWYCH

Dla prowadzonego z wielkim wysiłkiem, kompleksowego procesu rewita-
lizacji całego obszaru zabytkowego śródmieścia Kielc potrzebne było spo-
rządzenie planów miejscowych dla najbardziej zdewastowanej pod wzglę-
dem urbanistycznym jego północnej części. Objął on tereny ograniczone 
ulicami Piotrkowską, Bodzentyńską i aleją IX Wieków Kielc; fragment bul-
waru śródmiejskiego nad rzeką Silnicą (od głównego deptaka ulicy Sienkie-
wicza do zabytkowego Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica) oraz czę-
ściowo otoczenie Wzgórza Zamkowego. Charakter zabudowy tego obszaru 
i przyjęte ustalenia pokazuje fragment rysunku omawianego planu.

Warto zwrócić uwagę na niewielki plan miejscowy dla mocno zdewasto-
wanego śródmiejskiego zielonego skweru im. Ireny Lendlerowej, położo-
nego przy ul. Paderewskiego. Proces powstawania tego planu był o tyle 
interesujący, że równolegle z prowadzonymi pracami planistycznymi wy-
konano szczegółową koncepcję zagospodarowania tego terenu wspólnie 

z mieszkańcami miasta, korzystając i testując nowo skonstruowaną plat-
formę komunikacyjną dla prowadzenia intensywnych konsultacji społecz-
nych w mieście  „Wypowiedz się!: Idea Kielce” (www.wypowiedzsie.kielce.
eu). W ramach trzech etapów wspólnego projektowania (od opracowania 
ideowych założeń programowo-kompozycyjnych poczynając, na zapropo-
nowaniu rozwiązań dla detali i materiałów kończąc) uzyskano bardzo ob-
szerne ankietowe wypowiedzi od ponad 3000 osób – jako rezultat wspól-
nego, społecznego projektowania (a jego efekty ilustruje zaprezentowany 
rysunek wspomnianej koncepcji).

Licząc się z tym, że tkwiące w zurbanizowanej już strukturze miasta rezerwy 
dla wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego wkrótce się skończą, 
opracowano dla części jego terenów kilka planów, rezerwujących dla tych 
potrzeb stosunkowo dobrze skomunikowane i uzbrojone tereny. Obejmują 
one niewielkie obszary, od 2,5 do 6 ha; łącznie zajmujące ok. 43 ha. Przy ich 
opracowaniu trzeba było dokonać zmiany przeznaczeń ustalonych w daw-
niej opracowanych planach (przeważnie była to funkcja zabudowy jedno-
rodzinnej), a także pokonać wiele problemów, wynikających z ujawnienia 
się w procesie planowania dużych konfliktów i wielu protestów. 

Przy stosunkowo niewielkim rynku pierwotnym w Kielcach (w ciągu roku 
sprzedaje się tu średnio ok. 600 nowych mieszkań) tereny wskazane w ww. 
planach powinny zapewnić inwestowanie dla budownictwa wielorodzin-
nego na najbliższe ok. 10÷15 lat (do czasu przygotowania urbanizacji roz-
ległego obszaru w zachodniej części miasta). W celu rozwoju jednorodzin-
nej zabudowy mieszkaniowej wskazano w obowiązujących planach miej-
scowych ok. 250 ha, a dla potencjalnych inwestycji o charakterze gospodar-
czym (produkcji, logistyki, biznesu, biur, usług itp.) dalszych ok. 300 ha te-
renów, przy czym w 50% są one dobrze skomunikowane i uzbrojone i znaj-
dują się w południowej części miasta. 

KONCEPCJE URBANISTYCZNE

W ostatnich latach kieleckie Biuro Planowania Przestrzennego (funkcjonu-
jące do niedawna w strukturach Urzędu Miejskiego, obecnie jego funkcje 
pełni Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta), poza sporządzaniem planów 
miejscowych, w coraz większym stopniu zaczęło przygotowywać opera-
cyjne, wariantowe koncepcje urbanistyczne dla wybranych obszarów mia-
sta. Nie uruchamiano przy tym jeszcze formalnych procedur planistycznych 

■Ustalenia planu miejscowego dla północnej części zabytkowego śródmieścia Kielc
■Koncepcja zagospodarowania skweru 
im. Ireny Sendlerowej
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■Zachodnia część Kielc – symulacja układu projektowanej zabudowy 

(tj. nie podejmowano uchwał o przystąpieniu do sporządzania planów), 
gdyż posiadanie takich gruntownie przygotowanych koncepcji pozwala na 
„szybkie reagowanie” w przypadku, kiedy zajdą rzeczywiste potrzeby wy-
korzystania terenów objętych ich rozwiązaniami. Plany miejscowe powinny 
też wchodzić w życie w etapach, obejmujących optymalnej wielkości ob-
szary, w dostosowaniu do bieżących potrzeb i możliwości realnego finan-
sowania przez gminę podstawowej lokalnej infrastruktury. Takie podejście 
pozwala unikać konstruowania planów na zbyt duży „zapas” i daje szanse 
na uzyskanie dochodów gminy w postaci renty planistycznej (które z kolei 
pozwolą na finansowanie jej lokalnych zadań własnych). 

Jednym z takich wyprzedzających opracowań jest koncepcja zagospoda-
rowania zachodniej części miasta, która w najbliższych latach będzie naj-
prawdopodobniej przedmiotem intensywnej urbanizacji w związku m. in. 
z planowanymi inwestycjami dotyczącymi budowy w tym obszarze no-
wych, głównych ulic. Koncepcja obejmuje całość stosunkowo dużego ob-
szaru o wielkości ok. 276 ha, a jej celem jest uzyskanie optymalnej struktury 
urbanistycznej wielofunkcyjnej „dzielnicy”, ze strefowaniem zabudowy, gra-
dacją przestrzeni publicznych,  a także niezależnymi systemami transporto-
wymi dla samochodów oraz pieszych i rowerzystów. 

AKTUALIZACJA STUDIUM

Prace nad kompleksową aktualizacją studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego dla Kielc trwają już stosunkowo 
długo, bo od ok. 10 lat. W tym czasie, reagując na bieżące potrzeby, doko-
nano 14 ograniczonych obszarowo zmian tego dokumentu (m.in. związa-
nych z określeniem obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży ponad 2000 m2 oraz zmian przeznaczenia zabudowy 
jednorodzinnej na wielorodzinną). Zauważyć trzeba, że pomimo stwierdzo-
nej nieaktualności studium, dotychczasowe jego zapisy nie hamują w ża-
den sposób procesu rozwoju miasta, ponieważ nieaktualność ta pod wzglę-
dem czysto merytorycznym dotyczy tylko wybranych, specyficznych usta-
leń omawianego opracowania.

Problemem dla określenia zaktualizowanych kierunków rozwoju prze-
strzennego Kielc jest fakt, że uchwalony jeszcze w latach 70 ub. wieku 
plan ogólny przewidywał jego skalę określoną liczbą mieszkańców równą 
300÷350 tys. Wówczas było to uzasadnione, ponieważ Kielce notowały nie-
zwykle dynamiczny rozwój. Obowiązujące studium stanowi wielokrotny 

już „lifting” wspomnianego planu, a w latach 90 (po zmianach ustrojowych) 
tzw. „uwalnianie” terenów budowlanych dla „budownictwa skoncentrowa-
nego”) jeszcze powiększyło przyjęte w nim rezerwy terenów budowlanych. 

Obecne prognozy demograficzne przewidują zmniejszenie ilości miesz-
kańców Kielc w ciągu najbliższych 30 lat do 175 tys. Jest oczywiste, że wo-
bec takiej skali zmian w potencjale demograficznym miasta przewidziana 
w studium rezerwa urbanizacyjna w wielkości ok. 1200 ha jest mocno za-
wyżona – racjonalna byłaby w tej sytuacji poważna redukcja tych obszarów. 
Uniemożliwia to jednak obawa o jej skutki finansowe dla gminy (wynikająca 
z przewidywanych roszczeń odszkodowawczych wskutek obniżenia warto-
ści nieruchomości, dla których wycen podstawę stanowiły ustalenia doty-
czące przeznaczenia terenów, ustalone jeszcze w 2003 r. w planie ogólnym). 

Wprowadzony przed rokiem obowiązek sporządzenia bilansu terenów dla 
urbanizacji w pracach nad studiami (i to z perspektywą max. 30 lat) postawił 
tutejszych urbanistów w kłopotliwym położeniu, gdyż ryzyko roszczeń od-
szkodowawczych w wielkiej skali jest w Kielcach zbyt duże i jego władze nie 
dopuszczają możliwości redukcji terenów o dotychczasowym przeznacze-
niu budowlanym. Wydaje się, że jedynym wyjściem z tej sytuacji będzie in-
teligentne operowanie wskaźnikami intensywności zabudowy, w szczegól-
ności na rozległych obszarach podmiejskich, ale stosowanie takiej arytme-
tyki nie przynosi na razie satysfakcjonujących rezultatów. 

Dla potrzeb opracowania kompleksowej aktualizacji obecnego studium 
opracowana została koncepcja: racjonalizacja i „odchudzenie” zaprojekto-
wanego przed laty z rozmachem systemu ulic podstawowego układu ko-
munikacyjnego Kielc (tj. ulic klasy technicznej głównej i zbiorczej). Pomoże 
ona m. in. przy prowadzeniu analiz urbanistycznych, koncentrujących się na 
terenach poprzemysłowych oraz w obrębie tzw. „blokowisk” z ich struktural-
nymi problemami. ■

Artur Hajdorowicz

architekt, dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta 

w Urzędzie Miasta Kielce

e-meil: artur.hajdorowicz@um.kielce.pl

■Docelowy układ podstawowych ulic
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Usytuowany na wysokiej, nadwiślańskiej skarpie Sandomierz jest zarówno 
jednym z najdawniejszych ośrodków miejskich średniowiecznej Polski, jaki 
i jej najcenniejszych, historycznych zespołów urbanistyczno-architektonicz-
nych. Jego historyczne ukształtowane centrum dominuje do dziś w struktu-
rze przestrzennej miasta a tworzy je rozplanowane jeszcze w średniowie-
czu Stare Miasto, pobliskie Wzgórze staromiejskie oraz Przedmieścia Opa-
towskie i Zawichojskie. 

Dominanty tego zabytkowego układu i zarazem główne atrakcje tury-
styczne miasta tworzą: renesansowy ratusz z  barokową wieżą na prosto-
kątnym rynku, pozostałości dawnych obwarowań z Bramą Opatowską, ba-
zylika Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Klasztor Do-
minikanów z kościołem pw. św. Jakuba, Zamek Królewski, Dom Długosza 
oraz górujące nad skarpą wschodnią Collegium Gostomianum. Atrakcji do-
starcza także przyrodnicze otoczenie miasta z rozległą doliną Wisły, objętą 
ochroną w systemie Natura 2000 jako specjalny obszar ochrony siedlisk, 
a także z położonymi na wschód od miasta Górami Pieprzowymi, objętymi 
taką samą formą ochrony. 

Sandomierz jest bardzo atrakcyjnie położony, co wiąże się z jego usytuowa-
niem na skrzyżowaniu kilku ważnych dróg krajowych (nr 77 Lipnik – Prze-
myśl i nr 79 Warszawa – Bytom) i wojewódzkich (nr 723 Sandomierz – Tar-
nobrzeg i nr 777 Sandomierz – Annopol), zbiegających się tu na moście 

przez Wisłę. Wpływają na to także bliskie powiązania z sąsiednimi ośrod-
kami miejskimi, Tarnobrzegiem i Stalową Wolą. Tworzą one wraz z Sando-
mierzem ważny dla gospodarki krajowej trójkąt aktywności gospodarczej, 
funkcjonujący na styku trzech województw: świętokrzyskiego, lubelskiego 
i podkarpackiego, czego jednym z najbardziej znanych wyróżników jest 
sandomierska Huta Szkła Pilkington Polska.

Na strukturę przestrzenną miasta składają się jego dwie zasadnicze czę-
ści, położone po obu stronach Wisły. Na jej lewym brzegu usytuowane jest 
Stare Miasto o funkcjach mieszkaniowo-usługowych, gdzie głównie kon-
centruje się ruch turystyczny, a także położone na północny zachód nowe 
tereny osadnicze o funkcjach mieszkaniowych, usługowo-administracyj-
nych i produkcyjnych. Na prawym brzegu zlokalizowane zostały tereny 
przemysłowe (w tym ww. Huta Szkła), dociera tu także szlak kolejowy i znaj-
duje się stacja kolejowa, położona jednak daleko od centrum miasta (ok. 3 
km), obecnie związana głównie z przewozami towarowymi. W rejonie tym 
położone są także niewielkie osiedla mieszkaniowe oraz zespoły zabudowy 
o wiejskim charakterze: Nadbrzezie, Ostrówek, Gęsia Wólka i Koćmierzów. 

Tereny miejskiego zainwestowania, obejmujące ok. 25% obszaru mia-
sta i zamieszkane przez blisko 24 tys. mieszkańców, od północy, połu-
dnia, wschodu i zachodu otaczają tereny rolne z niewielkim udziałem la-
sów czy zadrzewień i obejmują pozostałe ok. 75% ww. obszaru. Miasto ma 
w związku z tym znaczne możliwości rozwoju przestrzennego, a jego zakres 
wskazuje się w obowiązujących dokumentach planistycznych.

Generalne cele rozwoju przestrzennego miasta, określone zostały w I edy-
cji jego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego w 2000 r. (i nadal traktuje się je jako aktualne) jako tworzenie warun-
ków przestrzennych dla:  

 • rozwoju przedsiębiorczości, umożliwiających kreację Sandomierza jako 
ważnego ośrodka gospodarczego w subregionie południowo-wschodnim;

 • rozwoju turystyki i wypoczynku, wysuwających miasto do rangi ważnego 

Kierunki rozwoju 
przestrzennego 
Sandomierza
Piotr Paszkiewicz

■Widok ogólny Starego Miasta w Sandomierzu. Fot. Arch. UM
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ośrodka dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym i krajowym;
 • umożliwienia rozwoju atrakcyjnych miejsc zamieszkania i wypoczynku 

z wykorzystaniem unikalnych walorów krajobrazu Ziemi Sandomierskiej.

W nowej strategii rozwoju miasta, opracowanej w 2015 r. do tych celów 
także się nawiązuje – akcentując problemy podniesienia jakości życia jego 
mieszkańców – zarówno w określeniu misji rozwojowej jak i głównych, stra-
tegicznych celów rozwoju, jakimi są: 

 • stwarzanie godnych warunków życia i rozwoju dla mieszkańców miasta;
 • rozwijanie królewskiej oferty turystycznej,
 • tworzenie nowoczesnej infrastruktury zapewniającej przyspieszenie roz-

woju gospodarczego.

Potrzeba zaspokojenia nowych potrzeb rozwojowych miasta wymagała 
w ostatnim okresie podjęcia prac nad kolejną zmianą studium, co wyni-
kło przede wszystkim z szeregu wniosków mieszkańców w sprawie wpro-
wadzenia zmian w przeznaczeniu części terenów mieszkaniowych, położo-
nych przy głównych ulicach, dla handlu i usług oraz dopuszczenia na nie-
których terenach, przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne, rów-
nież budownictwa jednorodzinnego, jak też na terenach zieleni i ogródków 
działkowych. W ramach tej już podjętej aktualizacji studium wprowadzone 
będą też granice terenów przeznaczonych do rewitalizacji, które zostaną 
określone w opracowywanym gminnym programie rewitalizacji.

Dla określenia szczegółowych warunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasto dysponuje 23 obowiązującymi  miejscowymi planami, których 
ustalenia obejmują powierzchnię łącznie około 8,6 km2 (tj. ok. 30% ogól-
nej powierzchni miasta równej 28,69 km2), a w opracowaniu znajduje się 
kolejny plan dla terenów o powierzchni ok. 3,5 km2 (po jego uchwaleniu 
powyższy wskaźnik wzrośnie do 42%. W najbliższym czasie będą sporzą-
dzane kolejne plany, wśród których szczególne znaczenie ma opracowanie 
planistyczne dla obszaru „Starówka”, który jest niezbędny dla ukierunkowa-
nia tu działalności rewitalizacyjnej, remontowej i inwestycyjnej, a w opraco-
waniu znajduje się już plan dla osiedla „Kamień Plebański”, który obejmuje 
wschodnie tereny miasta.

W ostatnich trzech latach opracowane zostały i uchwalone plany dla m. in. 
następujących terenów:

 • dla osiedla „Nadbrzezie” (obejmujący tereny przy moście na Wiśle na jej 
prawym brzegu i określający przebieg obwodnicy, tzw. trasy „Lwowska bis”, 
niezbędnej dla usprawnienia komunikacji pomiędzy prawobrzeżną a lewo-
brzeżną częścią miasta: niestety na razie odstąpiono od jej realizacji);

 • dla terenu usług komercyjnych przy ul. Armii Krajowej 
(inwestycja ta znajduje się w fazie realizacji);

 • osiedli mieszkaniowych „Ożarowska”, „Kruków” i „Chwałki 
I” (plany te pozwolą na uporządkowanie zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów ww. osiedli i racjonalny roz-
wój budownictwa, głównie mieszkaniowego z uzupełnia-
jącą funkcją handlu i usług).

Przy wykorzystaniu obowiązujących planów, a także 
w przypadku ich braku po przygotowaniu odpowiednich 
decyzji administracyjnych ukończono ostatnio w Sando-
mierzu szereg inwestycji, które zmieniły korzystnie w wielu 
miejscach miasta jakość jego przestrzeni publicznych. Do 
takich inwestycji trzeba zaliczyć m. in.:  

 • odnowienie Ratusza i Bramy Opatowskiej oraz przebu-
dowę Małego Rynku; 

 • budowę nowego „Parku Piszczele” oraz ścieżki pieszo-ro-
werowej, łączącej go ze Starym Miastem; 

 • zagospodarowanie bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego 
nad Wisłą; 

 • budowę nowoczesnej przystani dla sprzętu pływającego 
i informacyjno-rekreacyjnego Budynku Sportów Wodnych, 

a także  promenady nadwiślanej; 
 • budowę mostu przez Wisłę (zlokalizowanego obok starego mostu sta-

lowego dla usprawnienia połączenia lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części 
miasta);

 • budowę i renowację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wy-
mianę i budowę wodociągów w obrębie Starego Miasta; 

 • modernizację istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków;
 • remonty i budowę infrastruktury wielu elementów sieci ulic i dróg 

gminnych;
 • a także przygotowanie terenów pod budowę obwodnicy prawobrzeżnej 

części miasta.

W najbliższych latach planowane są na terenie Sandomierza  następujące, 
ważniejsze przedsięwzięcia:

 • rewitalizacja i przebudowa Placu 3-maja (z wprowadzeniem funkcji re-
kreacyjnych oraz takich elementów jego zagospodarowania jak fontanna, 
miejsce na scenę z siedziskami, tereny urządzonej zieleni, plac zabaw dla 
dzieci, strefa dla osób starszych oraz zespół pawilonów handlowych);

 • rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego (z zagospodarowaniem te-
renów zieleni, przebudową ciągów pieszych, uatrakcyjnieniem terenów re-
kreacyjnych poprzez wprowadzenie m. in. placu zabaw i parków tematycz-
nych oraz  elementów małej architektury);

 • nadbudowa i rozbudowa biblioteki publicznej oraz budowa kolejnego 
przedszkola;

 • rozbudowa basenu miejskiego (m. in. o obiekt przeznaczony na salki tre-
ningowe i szkoleniowe, pomieszczenia szatniowo-socjalne);

 • nadbudowa budynku przy stadionie miejskim (z przeznaczeniem na po-
mieszczenia szkoleniowe, biurowe i socjalne);

 • budowa parkingów u podnóża Starego Miasta dla obsługi zwiększają-
cego się ruchu turystycznego;

 • rewitalizacja kolejnych terenów wzdłuż Wisły i nadanie im charakteru re-
kreacyjnego z wykorzystaniem parków tematycznych i zagospodarowanie 
terenów zieleni. ■

Piotr Paszkiewicz
architekt, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury w Urzę-
dzie Miejskim w Sandomierzu
e-meil naczelnikua@um.sandomierz.pl

■Nowa przystań w Sandomierzu. Fot. Arch. UM
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OD REDAKCJI. Zamieszczony poniżej tekst zamyka zestaw artykułów 
poświęconych problemom rozwoju przestrzennego województwa 
świętokrzyskiego i jego uwarunkowaniom a także  zwraca uwagę na 
szczególny ich wymiar w stosunku do najcenniejszego obiektu przy-
rodniczego tego regionu, jakim jest Świętokrzyski Park Narodowy.

Ochrona przyrody Gór Świętokrzyskich – charakterystycznego masywu 
starych gór w centralnej części Wyżyny Kieleckiej zainicjowana została już 
w 1908 r., a pierwszy rezerwat utworzono tu na Chełmowej Górze w 1920 
r. dla ochrony naturalnego stanowiska modrzewia polskiego. Następnie 
w 1924 r. powstały rezerwaty „Święty Krzyż” i „Łysica” i już po II wojnie świa-
towej, w 1954 r., rezerwaty „Czarny Las” i „Mokry Bór”. Uwieńczeniem tych 
działań po prawie po 50 latach starań stało się powołanie w 1950 r. Święto-
krzyskiego Parku Narodowego z otuliną.

CHARAKTERYSTYKA PARKU I JEGO ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH 
ORAZ ZADAŃ

Park zajmujący powierzchnię 7626,45 ha stanowi jeden z najcenniejszych 
pod względem przyrodniczym i kulturowym obszarów w naszym kraju. Pra-
wie 95,2 % jego powierzchni stanowią unikatowe w skali europejskiej eko-
systemy leśne z zachowanymi fragmentami naturalnej puszczy z całym jej 
bogactwem przyrodniczym. Pozostałą powierzchnię stanowią nieleśne eko-
systemy lądowe (torfowiskowe i bagienne) i wodne (z m. in. 136 źródłami 
stałymi i 8 okresowymi oraz 61 km cieków stałych i 126,5 km okresowych).

Wśród 12 typów siedliskowych lasu dominują w Parku las górski świeży 
(zajmujący jego 40,4% powierzchni) i las wyżynny świeży (z 38,8% ww. 
powierzchni). Wśród 25 zbiorowisk roślinnych leśnych przeważającymi 

Kierunki ochrony 
Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego
Małgorzata Strzyż

■Widok ogólny masywu Gór Świętokrzyskich i terenów otuliny Parku

zbiorowiskami są jodła polska i buczyna karpacka (zajmujące 23,1% i 18,7% 
powierzchni) oraz żyzna buczyna karpacka w fazie regeneracji (z 18,3%).

W Parku występuje także 1095 gatunków grzybów (w tym 105 chronio-
nych), 868 gatunków roślin naczyniowych (w tym 74 chronione), 232 ga-
tunki mchów i wątrobowców (w tym 57 chronionych) oraz 4563 gatunków 
zwierząt (w tym 238 chronionych). Spośród zwierząt najliczniejsze są bez-
kręgowce (4360 gatunków, w tym 68 chronionych), ptaki (120 gatunków, 
w tym 114 chronionych) i ssaki (57 gatunków, w tym 34 chronionych).

Park obejmuje swym zasięgiem centralną i północną część Gór Świętokrzy-
skich, w tym całe Pasmo Łysogórskie, część Pasma Pokrzywiańskiego i Klo-
nowskiego, fragmenty Doliny Dębiańskiej i Doliny Wilkowskiej oraz Skarpę 
Zapusty. Ponadto cały Park i dodatkowe tereny sąsiednie stanowią obszar 
Natura 2000 PLH260002 Łysogóry, zajmujący obszar o powierzchni 8081,3 
ha i chroniący 9 gatunków zwierząt, 21 gatunków roślin i 13 siedlisk, bę-
dących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej. Park otacza 
jego otulina o powierzchni 20786,07 ha. 

Do zadań Parku należą m. in.:  
 • prowadzenie działań ochronnych w celu utrzymania, zachowania i przy-

wracania bioróżnorodności biologicznej zasobów ożywionych i nieożywio-
nych przyrody oraz walorów krajobrazowych, przywracanie właściwego 
stanu tych zasobów oraz odtwarzanie zniekształconych siedlisk przyrodni-
czych, które mogą być realizowane za pomocą ochrony ścisłej, czynnej i kra-
jobrazowej;

 • udostępnianie obszaru Parku na zasadach określonych w planie ochrony 
lub przy jego braku w zarządzeniach jego dyrektora; 

 • prowadzenie działań w zakresie edukacji przyrodniczej. 

Zadania te stanowią przykład ochrony in situ tzn. w miejscach naturalnego 
występowania elementów przyrody nieożywionej oraz gatunków grzy-
bów, roślin i zwierząt oraz walorów krajobrazowych. Ochrona ta jest moż-
liwa dzięki identyfikacji zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, istnieją-
cych i potencjalnych oraz wskazania sposobów ich eliminacji, ograniczenia 
oraz przeciwdziałania ich skutkom. 

KIERUNKI OCHRONY PRZYRODY W PLANIE OCHRONY PARKU

Park narodowy jako obszar o szczególnych wartościach przyrodniczych, 
społecznych, kulturowych i edukacyjnych, 
chroniący całą przyrodę i walory krajobra-
zowe powinien posiadać plan ochrony, opra-
cowany w formie rozporządzenia Ministra 
Środowiska. Jest on  sporządzany na okres 
20 lat zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody i rozporządzeniem Mi-
nistra Środowiska z dnia 12 maja 2005  r. 
w sprawie sporządzania projektu planu 
ochrony dla parku narodowego, rezerwatu 
przyrody i parku krajobrazowego, dokonywa-
nia zamian w tym planie oraz ochrony zaso-
bów, tworów i składników przyrody.. 

Prace nad projektem planu ochrony dla Świę-
tokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru 
Natura 2000 PLH260002 Łysogóry rozpo-
częto w 2011 r. i obecnie pozostaje on 
w trakcie konsultacji społecznych. Prowa-
dzone były przez zespół specjalistów przy 
wsparciu merytorycznym prof. Zbigniewa 
Myczkowskiego z Wydziału Architektury 
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■ Świętokrzyski Park Narodowy wraz z otuliną – 
zasady udostępnienie turystycznego

Małgorzata Strzyż
doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska, 
zastępca kierownika Katedry Ochrony i Kształtowania Środo-
wiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prezes 
Oddziału TUP w Kielcach
e-mail: malgorzata.strzyz@ujk.edu.pl

Politechniki Krakowskiej. W projekcie tym wskazane zostały następujące 
cele ochrony przyrody Parku:

 • zachowanie unikatowych w skali europejskiej naturalnych ekosystemów 
leśnych;

 • zapewnienie stabilnego i niezakłóconego przebiegu procesów przyrod-
niczych i ewolucyjnych w obrębie górskich i wyżynnych lasów naturalnych;

 • zachowanie funkcjonowania procesów naturalnych sukcesji pierwotnej 
gołoborzy krzemionkowych jako unikatowego siedliska w skali kraju;

 • ochrona różnorodności biologicznej gatunkowej, międzygatunkowej 
i ekosystemowej;

 • zachowanie cennych ekosystemów przyrodniczych, powstałych przy 
udziale człowieka;

 • zachowanie walorów kulturowych, krajobrazowych i kształtowanie po-
staw pro-przyrodniczych.

W projekcie planu wyodrębniono obszary podlegające ochronie ścisłej, 
czynnej (stabilizującej, kreatywnej i zachowawczej) oraz krajobrazowej (sta-
bilizującej i kreatywnej) w podziale na osiem obwodów ochronnych (le-
śnictw): Chełmowa Góra, Dąbrowa, Dębno, Jastrzębi Dół, Klonów, Podgó-
rze, Święta Katarzyna, Święty Krzyż. 

Ochrona ścisła nie dopuszcza żadnych działań człowieka i na terenach obję-
tych tym reżimem sama przyroda reguluje całością swoich procesów i prze-
mian w sposób naturalny. W obszarze Parku jest ona prowadzona w pięciu 
wyznaczonych obszarach ochrony ścisłej: „Czarny Las”, „Mokry Bór”, „Łysica”, 
„Święty Krzyż”, „Góra Chełmowa”. Istotnym elementem tej ochrony są ob-
umarłe drzewa ekosystemu leśnego stanowiące bogate siedliska organiczne.

Ochrona czynna dotyczy stosowania odpowiednich zabiegów ochronnych 
(w razie potrzeby) w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów 
i składników przyrody oraz zachowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
grzybów, roślin i zwierząt. Ochrona ta polega w Parku na: wykaszaniu łąk, 
wycinaniu drzew, wykonywaniu innych prac, które pozwolą na ochronę za-
grożonych gatunków i zbiorowisk oraz siedlisk przyrodniczych. Natomiast 
ochrona krajobrazowa ma na celu zachowanie istniejącego krajobrazu 
przyrodniczo-kulturowego, tzn. zachowanie cech charakterystycznych dla 
jego określonych części. Krajobraz jest tutaj postrzegany jako przestrzeń, 
zawierająca elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowane 
w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka. 

W obszarze Parku ochrony wymaga 81% jego powierzchni i 13 typów sie-
dlisk przyrodniczych, przy czym ochrona ta w 47% niezbędna jest dla sie-
dlisk wyżynnego jodłowego boru mieszanego i w 43% dla siedliska żyznej 
buczyny. Stan ochrony siedlisk Natura 2000 PLH260002 Łysogóry w 46% 
jest właściwy, w 39% zły i w 15% niezadowalający, natomiast chronione ga-
tunki mają właściwy status ochrony w 36% i niezadowalający w 64%.

Problemami ochrony ekosystemów Parku są: zachowanie naturalnej róż-
norodności siedlisk, różnorodności gatunkowej zbiorowisk roślin, grzybów 
i zwierząt, ograniczenie antropopresji, eliminowanie inwazji gatunków ob-
cych m. in. takich jak dąb czerwony, klon jesionolistny, jesion pensylwań-
ski, czeremcha późna i inne. Z kolei problemami w zakresie ochrony walo-
rów krajobrazu, zagrożonego postępującą urbanizacją, są m.in. utrzymanie: 
naturalnej i antropogenicznej harmonii krajobrazowej z charakterystyczną 
tzw. „mozaiką świętokrzyską” w otulinie Parku, istniejących osi i panoram 
widokowych, oraz wdrażanie wzorców regionalnych dla zabudowy i małej 
architektury. 

UDOSTĘPNIANIE PARKU DLA TURYSTYKI

Najpowszechniej stosowaną formą udostępnienia parków narodowych 
jest wykorzystanie ich walorów dla potrzeb nauki, edukacji oraz turystyki 
i rekreacji. Jednakże może to nieść zagrożenia dla Parku m.in. w postaci 

rozdeptywania szlaków i ścieżek, dewastacji niektórych elementów jego 
przyrody, zaśmiecania itp. W projekcie planu ochrony przewiduje się takie 
udostępnienie dla turystyki i rekreacji terenów Parku, którego wymiar nie 
przekroczy maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie 
w danym miejscu. Jego rozmiary wahają się od 30 osób (w kompleksie Le-
śniczówki Nowa Słupia) do 1500 (na placu wydzielonym od strony wejścia 
do Muzeum Przyrodniczego Parku), przy średniej na ścieżkach przyrodni-
czo-edukacyjnych równej liczbie ok. 300 osób.  

Na terenie Parku wytyczono i zagospodarowano 4 takie ścieżki, dostępne 
przez cały rok:

 • Święta Katarzyna – Łysica, prowadząca od źródełka i kapliczki p.w. Św. 
Franciszka, położonych na wschodnim skraju wsi do szczytu Łysicy o wyso-
kości 611,8 m n.p.m. (pozwala m.in. na obserwację zaawansowanych proce-
sów erozyjnych gleby oraz zachowanych, plejstoceńskich gołoborzy);

 • Trzcianka – Łysa Góra, prowadząca na Łysicę od południa (pozwala zaob-
serwować m. in. tzw. „mamucie jodły”, obumarłe drzewa liczące ok. 200 lat 
i ok. 40 m wysokości);

 • Nowa Słupia – Łysa Góra, prowadząca na Łysicę od wschodu tzw. „drogą 
królewską” (udostępnia liczne wychodnie kambryjskich piaskowców kwar-
cytowych sprzed 500 mln lat ;

 • Huta Szklana – Łysa Góra – prowadząca na Łysicę od zachodu (pozwala 
obserwować piętrowość roślinną, przykłady pięknej sukcesji bukowo-jodło-
wej i wyeksponowane gołoborza przy pomocy specjalnej platformy wido-
kowej oraz zapoznać się ze zbiorami Muzeum Przyrodniczego Parku na Ły-
sej Górze).

Zasoby przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a także i kra-
jobrazowe ze względu na jego kształt i położenie są szczególnie narażone 
na negatywne oddziaływanie antropopresji. Stąd jego krajobraz jako do-
bro narodowe o unikatowych walorach przyrodniczo-kulturowych wymaga 
ochrony w postaci uznania go za krajobraz priorytetowy w ramach przy-
szłego audytu krajobrazowego województwa świętokrzyskiego. Dodat-
kowo ochronę zasobów Parku należałoby wzmocnić także przez utworze-
nie w jego obszarze muzeum historycznego, geoparku i objęcie go formułą 
rezerwatu Biosfery Łysogóry (jako rezerwatu UNESCO). ■
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 • analizy sytuacji w ww. zakresie dla wybranych 5 typów obsza-
rów: miast, stref podmiejskich, korytarzy transportowych, gmin 
turystycznych i gmin, w których występuje obszarowa ochrona 
przyrody;

 • analizy skutków finansowych prognoz do planów miejscowych;
 • szacunek chłonności demograficzno-mieszkaniowej w studiach 

gminnych i obowiązujących planach miejscowych;
 • ocenę stanu wdrożenia Dyrektywy Inspire w zakresie lokalnego 

planowania przestrzennego.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych wyni-
ków tego raportu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień pla-
nowania przestrzennego na terenach obszarowej ochrony przyrody.

PRACE NAD STUDIAMI GMINNYMI

Stan prac planistycznych nad studiami uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gmin jest od wielu lat dość zadowalający, a naj-
większą zaletą jest prowadzenie ich bieżącej aktualizacji, szczegól-
nie w obszarach najsilniej zurbanizowanych. W miastach na pra-
wach powiatu w końcu 2014 r. nieco ponad połowa tych doku-
mentów była aktualizowana (w całym kraju – blisko 1/3). Natomiast 
wadą studiów gminnych pozostaje wciąż brak pożądanych prawi-
dłowości w zakresie wskazywania przewidywanych terenów do 
opracowania planów miejscowych (wskazuje się na to w raportach 
IGiPZ PAN konsekwentnie od 2005 r.) oraz w kształtowaniu struktury 
funkcjonalnej terenów. 

Szczególnie poważnym problemem jest to, że w studiach zakłada się 
bardzo wysokie docelowe wskaźniki udziału w tej strukturze tere-
nów zabudowy, głównie jednorodzinnej. Wskazano w nich ok. 12% 
obszarów gmin pod zabudowę mieszkaniową i dodatkowo około 
8% pod zabudowę zagrodową, co przy nawet niskich wskaźnikach 
gęstości zaludnienia daje możliwość osiedlenia w skali całego kraju 
około 150 mln mieszkańców. Utrzymywanie dotychczasowych usta-
leń studiów w tym zakresie grozi konsekwentnym pogłębianiem się 
i tak już nadmiernego rozpraszania osadnictwa, jak też generowa-
niem rosnących kosztów jego obsługi. Jest to problem szczególnie 
palący, w związku z przewidywaną depopulacją peryferyjnych tere-
nów wiejskich oraz wzrostem kosztów usług publicznych przy spo-
dziewanych malejących dochodach budżetów samorządów na tych 
terenach.

PRACE NAD PLANAMI MIEJSCOWYMI

W końcu 2014 r. w Polsce ok. 45,6 tys. planów miejscowych obejmo-
wało swymi ustaleniami powierzchnię 9,1 mln ha, czyli 29,2% po-
wierzchni kraju. Oznacza to wzrost w stosunku do 2004 r. o 12 punk-
tów procentowych, czyli średnio co rok o nieco ponad 1%. Zarówno 
wartość tego wskaźnika, jak i tempo jego wzrostu są wciąż nieza-
dawalające (nawet jeśli weźmie się pod uwagę, że ponad 15% po-
wierzchni kraju stanowią duże i bardzo duże kompleksy leśne, dla 

Od REDAKCJI. Przedstawiamy kolejny, już dziesiąty raport 
o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w polskich 
gminach w 2014 r., przygotowany w Instytucie Geografii i Prze-
strzennego Zagospodarowania PAN. Opracowanie przynosi 
kolejne obserwacje na ten temat ze szczególnym uwzględnie-
niem planowania przestrzennego w obszarach wchodzących 
w skład terenów chronionych, co wiąże się z głównym tema-
tem bieżącego tomu „Przeglądu”.

WPROWADZENIE

W lutym 2016 r. w IGiPZ PAN opracowano kolejny raport o stanie 
i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach, wg danych za 
2014 r., przygotowany dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownic-
twa, w dużym stopniu pozwalający oceniać dotychczasowe efekty 
planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym. W ramach prac 
nad raportem wykonano następujące opracowania:

 • analizę stanu zaawansowania prac nad studiami gminnymi, pla-
nami miejscowymi i decyzjami lokalizacyjnymi w skali całego kraju;

Stan planowania przestrzennego w Polsce w 2014 r.
z uwzględnieniem obszarów chronionych
Przemysław Śleszyński i Jerzy Solon

■Stan prac nad planami miejscowymi w gminach w 2014 r.
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których tworzenie planów miejscowych nie jest pilną potrzebą). Nie ma też 
podstaw, aby sądzić, że w najbliższych latach sytuacja ta ulegnie radykal-
nej poprawie. 

Zdecydowanie poprawił się stan planowania miejscowego w największych 
miastach, w których w ostatnich latach nastąpiło wyraźne przyśpieszenie 
prac planistycznych, ale ich efekty w stosunku do potrzeb są nadal nieza-
dowalające. Tylko nieliczne większe miasta i ich strefy podmiejskie mają 
wskaźnik pokrycia planistycznego powyżej 50%. Najgorsza sytuacja wystę-
puje w tym zakresie tradycyjnie w tych samych regionach, tj. w wojewódz-
twach kujawsko-pomorskim, lubuskim i podkarpackim. Od trzech lat przy-
rost powierzchni pokrytej planami zmienia się na ich obszarze w granicach 
1 punktu procentowego rocznie. 

Podobnie jak w studiach gminnych, również w planach miejscowych prze-
znacza się zdecydowanie zbyt duże ilości terenów pod zabudowę mieszka-
niową. Razem z zabudową zagrodową obejmują one 21% powierzchni pla-
nów i 6% powierzchni kraju (łącznie 1865 tys. ha, a w tym tereny zabudowy 
jednorodzinnej stanowią 1143 tys. ha, zaś zabudowy wielorodzinnej – 113 
tys. ha).

W końcu 2014 r. odnotowano 8,2 tys. planów w trakcie sporządzania dla 
terenów o powierzchni 2,2 mln ha (co stanowi 7,2% powierzchni kraju), 
z czego około 40% dotyczyło terenów już wcześniej nimi objętych. Niestety 
liczba i powierzchnia planów tej kategorii spada w ostatnich latach. Poważ-
nym obciążeniem są koszty ich sporządzania, które w przeliczeniu na 1 ha 
sięgają w miastach nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, a tylko w gminach 

■Struktura przeznaczenia terenów w planach miejscowych na koniec 2014 r.

wiejskich spadają (i to nie zawsze) do kwot poniżej 1 tys. zł. Na skalę potrzeb 
finansowych w tym zakresie wskazują wyliczone w 2010 r. łączne koszty po-
krycia powierzchni kraju planami w zadowalającym stopniu w 2010 r. na co 
najmniej 14 mld zł (!). Problemem jest stosunkowo długi czas ich sporządza-
nia, w jednej trzeciej przypadków bywa on dłuższy niż 3 lata (i tu mamy do 
czynienia niestety z tendencją rosnącą).

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Szósty rok z rzędu obserwowany jest spadek liczby wydawanych decyzji lo-
kalizacyjnych, w tym przede wszystkim dotyczących warunków zabudowy. 
W przypadku tych ostatnich była on najniższa w historii (126,4 tys.). Nie wy-

■Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w latach 2004-2014

Typ 
(w nawiasie udział 
w powierzchni 
gmin)

Pokrycie 
planistyczne (w %)

Zmiany w latach 2004-2014

2004 2014 tys. ha
w punktach 
procentowych (p.p.)

w %

A (brak) 20,0 32,8 948 12,8 64,1

B (<5%) 17,0 30,7 803 13,7 80,9

C (5-10%) 15,4 29,1 426 13,7 89,0

D (10-40%) 15,5 28,4 1 189 12,8 82,6

E (40-80%) 17,3 24,8 291 7,4 43,0

F (>80%) 19,1 23,4 77 4,4 22,9

Polska ogółem 17,3 29,2 3 734 11,9 69,1

■Tabela nr 1. Pokrycie planistyczne dla gmin o kategoriach wyróżnionych ze 
względu na udział powierzchni Natura 2000 w latach 2004-2014

■Rozmieszczenie gmin z różnym udziałem
powierzchni obszarów Natura 2000 w 2014 r.
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nika to jednak wyłącznie z przyrostu powierzchni objętych planami, ale ra-
czej trzeba to interpretować jako skutek wyhamowania inwestycyjnego.

* dane obejmują także II połowę 2013 r. po wejściu w życie ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2013 r. 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE  
W OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH

Analizy dotyczące postępów planowania przestrzennego w obrębie gmin 
z obszarami przyrodniczo cennymi przeprowadzono z uwzględnieniem 
występowania w ich obrębie przynajmniej fragmentów powierzchni par-
ków narodowych i obszarów Natura 2000. W tym drugim przypadku gminy 
sklasyfikowano według łącznego udziału powierzchni ostoi (siedliskowych 
i ptasich) w 5 klasach (A z brakiem takich terenów, B z<5, C z 5-10, D z 10-40, 
F z 40-80 i F>80% powierzchni gmin). W efekcie przeprowadzonych analiz 
stwierdzono dwie negatywne prawidłowości:

 • po pierwsze cechuje te gminy niewystarczające pokrycie planistyczne 
(dla gmin o najwyższym udziale obszarów Natura 2000, tj. >40% ich po-
wierzchni wyniosło zaledwie 23-25% całego ich obszaru), co wskazano 
w tabeli nr 1;

 • drugą niepokojąca prawidłowością jest fakt, że wraz z rosnącym udziałem 
obszarów wchodzących w skład ostoi, obserwuje się spadek pokrycia pla-
nistycznego.

Tempo przyrostu powierzchni pokrytej planami w omawianych gminach 
pokazuje poniższy schemat. W l. 2004-2010 wzrost ten nie przekraczał kilku-
nastu punktów procentowych, a w najbardziej „cennych” kategoriach gmin 
(z udziałem powierzchni Natura 2000 powyżej 80%) wyniósł zaledwie 4,4 
punktu procentowego.

Sytuacja planistyczna w poszczególnych gminach jest bardzo zróżnico-
wana i dotyczy to wszystkich analizowanych wskaźników. Szczególnie duże 
różnice występują w przypadku pokrycia planistycznego, które waha się 
w pełnym zakresie (od 0 do 100% powierzchni gmin), a bardzo zła sytuacja 
występuje na obszarach o silnej antropopresji.

TERENY POD ZABUDOWĘ I CHŁONNOŚĆ DEMOGRAFICZNA 

W gminach najbardziej wartościowych pod względem posiadanych za-
sobów przyrodniczych, w tym z od dawna usankcjonowaną obszarową 
ochroną prawną (dla parków narodowych i ich otulin) wykazywana jest bar-
dzo silna nadpodaż gruntów budowlanych. W oczywisty sposób powoduje 
to rozpraszanie zabudowy i skutkuje defragmentacją systemów przyrodni-
czych. Konieczne i pilne jest zatem zaostrzenie przepisów, związanych z wy-
znaczaniem terenów zabudowy, zwłaszcza w planach miejscowych w tego 
typu gminach. 

Obliczenia chłonności demograficznej dla omawianych gmin, tj. prawdopo-
dobnie maksymalnej liczby osób, która może zamieszkać na danym obsza-
rze, wykonano na podstawie studiów gminnych i planów miejscowych, za-
wierających informacje o strukturze przeznaczenia terenów. Obejmowały 
one tereny zabudowy mieszkaniowej w podziale na zabudowę wieloro-
dzinną, jednorodzinną i zagrodową. Dla poszczególnych jej rodzajów przy-
jęto różne wskaźniki chłonności, związane z możliwościami intensyfikacji: 
dla zabudowy wielorodzinnej założono dopuszczalną chłonność w wielko-
ści 250 osób/ha, jednorodzinnej – 40 osób/ha, a dla zabudowy zagrodowej 
– bardzo ostrożny wskaźnik tylko 5 osób/ha.

Przeprowadzony szacunek ma pewne ograniczenia, związane z tym, że nie 
wiadomo, jaka część oszacowanej przez gminy powierzchni dotyczy już ist-
niejącej zabudowy oraz jaka jest jej struktura i jaki jest w niej udział tej zabu-
dowy. Stąd należy podkreślić, że obliczenia w nim zawarte nie wskazują na 
nowe możliwe osadnictwo, ale na łączną wartość bezwzględną już istnieją-
cej zabudowy oraz planowanej. Innymi słowy, jest to dopuszczalna chłon-

ność demograficzna.

W tabeli nr 2 zestawione zostały dane 
wg studiów gminnych i grup obsza-
rów gmin, związanych z udziałem ostoi 
Natura 2000. Łącznie wyliczona na ich 
podstawie chłonność dla całego kraju 
wynosi 138,8 mln mieszkańców i jest 
3,6 krotnie większa, niż całkowita po-
pulacja Polski, co oznacza silną nad-
podaż gruntów przewidywanych (do-
puszczanych) pod zabudowę. W ten 
sam sposób dla planów miejscowych 
obliczono wielkość chłonności na 77,1 
mln i krotność w wysokości 2,0 (co po-
daje się w tabeli nr 3).

Najbardziej interesująca i niestety ne-
gatywna jest prawidłowość, że im 
więcej obszarów o najwyższych wa-
lorach przyrodniczych w poszczegól-
nych grupach gmin, tym stwierdzana 
nadpodaż gruntów przewidywanych 

Grupy gmin
Powierzchnia zabudowy wskazana w studiach gminnych (tys. ha) Chłonność 

demograficzna 
(mln mieszk.)*

Krotność chłonności 
względem liczby 
mieszkańców**ogółem wielorodzinna jednorodzinna zagrodowa

A (brak) 1 131,3 42,1 598,9 490,3 36,9 3,1

B (<5%) 799,3 39,4 451,1 308,9 29,4 3,1

C (5-10%) 395,1 26,0 225,1 144,0 16,2 2,6

D (10-40%) 983,2 40,6 541,2 401,5 33,8 4,4

E (40-80%) 364,6 30,9 173,7 160,0 15,5 7,2

F (>80%) 151,7 10,3 105,6 35,9 7,0 10,0

Polska ogółem 3 825,2 189,3 2 095,5 1 540,4 138,8 3,6

■Tabela nr 2. Tereny przeznaczone pod zabudowę i chłonność demograficzna gmin związanych z obszarami Natura 2000 
według studiów gminnych w 2014 r.
* przy założeniu chłonności dla poszczególnych typów zabudowy: wielorodzinna – 250 osób/ha, jednorodzinna – 40 osób/
ha, zagrodowa – 5 osób/ha.
** jest to iloraz liczby ludności wykazanej w kolumnie z chłonnością demograficzną w stosunku do liczby ludności 
zameldowanej. Wskaźnik oznacza, ile razy więcej mieszkańców może zamieszkać, niż aktualnie.

■Zmiany pokrycia planistycznego w grupach gmin
wyróżnionych pod względem udziału obszarów Natura 2000 w latach 2004-2014
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pod zabudowę jest wyższa. W przypadku stu-
diów gminnych w grupie F (dla gmin z powierzch-
nią obszarów Natura 2000 powyżej 80%) chłon-
ność demograficzna została obliczona na 7,0 mln 
mieszkańców. Wskaźnik ten jest aż 10-krotnie 
wyższy niż aktualnie zarejestrowana tam liczba 
mieszkańców. Z kolei w planach miejscowych – 
w tej samej grupie – chłonność obliczono na 2,1 
mln mieszkańców, czyli stwierdzono trzykrotność 
chłonności potencjalnej względem zameldowa-
nej liczby mieszkańców.

W podobny sposób jak wyżej obliczono po-
wierzchnie terenów pod zabudowę oraz chłon-
ność demograficzną dla gmin, w których obsza-
rze funkcjonują poszczególne parki narodowe 
(co podaje się w tabeli nr 4). W ich obrębie prze-
widziane tereny pod zabudowę mają powierzch-
nię 241,9 tys. ha (według studiów gminnych) oraz 
112,0 tys. ha (według planów miejscowych). Daje 
to odpowiednio wartości chłonności demogra-
ficznej w wysokości 9,5 oraz 4,2 mln.

Powyższe liczby dobitnie świadczą o silnej nadpo-
daży terenów budowlanych, występującej w ww. 
gminach, w których funkcjonują parki narodowe. 
Najgorsza sytuacja występuje zwłaszcza w oto-
czeniu takich parków narodowych, jak Babiogór-
ski (wskaźnik krotności chłonności liczby miesz-
kańców w stosunku do zameldowanej populacji 
wynosi w tamtejszych gminach 5,9), Roztoczański 
(5,3), Słowiński (5,0) i Ojcowski (4,9). Lepsza jest 
sytuacja w parkach Białowieskim, Borów Tuchol-
skich i Wielkopolskim, gdzie wskaźniki krotności 
liczone według studiów gminnych i planów miej-
scowych oscylują wokół jedności.

WNIOSKI

Dane za 2014 r. potwierdzają obserwowane 
w ostatnich latach tendencje, świadczące o sta-
gnacji prac planistycznych w kraju. Następuje to 
przy równoczesnym osłabieniu presji inwestycyj-
nej, zwłaszcza ze strony sektora komercyjnego. 
Można też wnioskować, że w chwili obecnej nie 
ma wyraźniejszych bodźców, mogących pozytyw-
nie wpłynąć na przyśpieszenie prac planistycz-
nych. Zdecydowanie lepsza sytuacja występuje 
w zakresie studiów uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego, które posiadają 
w zasadzie wszystkie gminy, a znaczna ich część 
jest aktualizowana. Natomiast plany miejscowe 
uchwalane są dla coraz mniejszych powierzchni 
i coraz wolniej. Realne są bardzo poważne zagro-
żenia wynikające z nadmiernych kosztów wskutek 
uchwalenia planów miejscowych.

Wszystko to nie wróży dobrze dla osiągnięcia głównego celu polityki prze-
strzennej na szczeblu lokalnym, jakim jest doprowadzenie do ładu prze-
strzennego. Konieczne są zatem wyraźniejsze działania, głównie legi-
slacyjne, mogące przyczynić się do porządkowania przestrzeni, jak też 
ograniczające negatywne skutki, związane nie tylko z brakiem, ale w co-
raz większym stopniu nawet i wadliwą zawartością planów miejscowych, 

skutkujących w wielu przypadkach rozpraszaniem zabudowy. Grozi to ob-
niżaniem efektywności systemów społeczno-gospodarczo-przestrzennych, 
a w konsekwencji osłabianiem konkurencyjności ekonomicznej i pogarsza-
niem jakości życia mieszkańców.

Szczególnie w przypadku gmin związanych z obszarami cennymi przyrod-
niczo wyraźnie zarysowała się potrzeba przyśpieszenia dla ich terenów 

Grupy 
gmin

Powierzchnia zabudowy wskazana w planach 
miejscowych (tys. ha)

chłonność 
demograficzna 
(mln mieszk.)*

krotność chłonności 
względem liczby 
mieszkańców*ogółem wielorodzinna jednorodzinna zagrodowa

A (brak) 615,7 36,6 366,5 212,6 24,9 2,1

B (<5%) 382,0 20,7 230,4 130,9 15,1 1,6

C (5-10%) 153,9 13,1 95,3 45,5 7,3 1,2

D (10-40%) 506,6 33,7 323,1 149,8 22,1 2,9

E (40-80%) 158,9 5,7 100,0 53,2 5,7 2,7

F (>80%) 48,0 3,3 29,7 14,9 2,1 3,0

Polska 
ogółem

1 865,2 113,2 1 145,1 607,0 77,1 2,0

Grupy gmin
Liczba 
Gmin

Powierzchnia zabudowy według 
wskazań (ha)

Chłonność 
demograficzna 
(tys. mieszk.)*

Krotność chłonności 
względem liczby 
mieszkańców*

studium mpzp studium mpzp studium mpzp

Babiogórski 3 3 525 4 964 137 195 4,1 5,9

Białowieski 2 1 085 107 10 4 1,7 0,7

Biebrzański 19 31 816 4 055 405 115 3,6 1,0

Bieszczadzki 7 13 006 1 336 646 26 17,3 0,7

Bory Tucholskie 5 1 800 1 141 73 71 0,9 0,8

Drawieński 7 17 868 932 649 50 15,1 1,2

Gorczański 7 9 466 9 678 311 331 2,7 2,9

Gór Stołowych 6 686 1 948 58 74 1,4 1,8

Kampinoski 20 59 658 18 874 4 064 718 2,1 0,4

Karkonoski 8 5 902 5 753 363 422 2,6 3,0

Magurski 7 3 593 4 823 139 121 2,7 2,3

Narwiański 6 21 984 3 741 869 146 16,1 2,7

Ojcowski 5 6 529 9 643 180 287 3,1 4,9

Pieniński 4 4 488 2 821 147 94 4,8 3,0

Poleski 7 13 085 4 716 202 72 6,9 2,5

Roztoczański 7 14 988 10 425 485 337 7,6 5,3

Słowiński 7 4 823 5 980 106 268 2,0 5,0

Świętokrzyski 7 6 748 5 820 67 193 0,9 2,5

Tatrzański 5 2 818 2 758 113 118 1,7 1,7

Ujście Warty 5 11 267 954 158 63 2,6 1,0

Wielkopolski 6 878 2 477 55 121 0,4 0,9

Wigierski 6 4 519 7 746 140 267 1,6 3,0

Woliński 4 1 321 1 345 165 84 2,6 1,3

Razem 160 241 852 112 038 9 543 4 178 2,8 1,2

■Tabela nr 4. Tereny przeznaczone pod zabudowę i chłonność demograficzna gmin związanych z parkami 
narodowymi według studiów gminnych i planów miejscowych w 2014 r.

* założenia jak w tabeli 2.

■Tabela nr 3. Tereny przeznaczone pod zabudowę i chłonność demograficzna gmin związanych z obszarami 
Natura 2000 według planów miejscowych w 2014 r.

* założenia jak w tabeli 2.
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Kilka razy do roku – w formularzach statystycznych, konferencjach, dysku-
sjach itp. – z pewnym zażenowaniem odpowiadam na pytanie o stan pro-
centowego pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego mojego 
pięknego Miasta. Mój dyskomfort w takich chwilach wynika z faktu, że za-
dający to pytanie z góry sygnalizuje, że im więcej planów, tym lepiej – a naj-
lepiej będzie, gdy dojdziemy do 100%. Marnie więc wtedy wybrzmiewa 
moja odpowiedź, że już mamy 20%, niewiele zmienia też pośpieszna do-
datkowa informacja, że niedługo będzie 30%, a w ogóle… to 1% w Kielcach 
to jest 110 hektarów i moim zdaniem planów posiadamy za dużo! 

Są różne podejścia do tego tematu – ja, jako architekt, urbanista, ale przede 
wszystkim „inżynier samorządowiec” prezentuję pogląd, że gmina powinna 
uchwalać plany wyłącznie dla takich obszarów, na których zamierza inwe-
stować – i to w najbliższym czasie po przyjęciu planu. A to dlatego, że plan 
miejscowy jest nie tyle zapisaną w formie aktu prawnego wizją przyszłego 
sposobu zagospodarowania konkretnego obszaru i nie tylko skutecznym 
regulatorem prawnym licznych i rozciągniętych w czasie zachowań inwe-
stycyjnych. 

Plan miejscowy jest bowiem przede wszystkim projektem realnego przed-
sięwzięcia, w które realnie zaangażowane mają być środki finansowe pu-
bliczne i prywatne. A jeśli tak, to powinien pojawiać się też montaż finan-
sowy i przybliżony chociaż harmonogram realizacji kluczowych elemen-
tów tego planu. O takim charakterze planu miejscowego stanowią przecież 
przepisy ustawowe, zgodnie z którymi obowiązkowymi załącznikami do 
planu są m. in.: prognoza skutków finansowych uchwalenia planu oraz roz-
strzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Każdy plan miejscowy wprowadza pewne ramy, ograniczenia w sposobie 
wykonywania własności – każdy więc niesie skutki finansowe w postaci 

uzasadnionych roszczeń o wykupy lub odszkodowania. I nie ma znaczenia, 
czy jest to plan tzw. „inwestycyjny”, czy też „porządkujący” bądź „ochronny” – 
każde działanie wymaga nakładów finansowych, a „ochrona” może w wielu 
przypadkach kosztować najwięcej. Samorząd, przyjmując plan miejscowy, 
podejmuje przecież publiczne zobowiązanie do jego realizacji i powinien to 
zobowiązanie traktować poważnie (w zakresie zadań własnych), a nie – jak 
bywa w wielu przypadkach – oddalać swoje działania w nieokreśloną, od-
ległą przyszłość. 

Należy też zwrócić uwagę na jeden istotny aspekt – ewentualny dochód 
gminy w postaci tzw. „renty planistycznej” (jest to rodzaj daniny w związku 
ze zwiększeniem wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu) może 
nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku transakcji kupna/sprzedaży działki 
w ciągu pięciu lat od uchwalenia planu – zaś wartość działki wzrasta nie tyle 
wskutek przyjęcia rysunku i tekstu planu, co w wyniku realnego powstania 
planowanej infrastruktury. Nie realizując planu zaraz po jego uchwaleniu 
(z reguły z braku środków finansowych), pozbawiamy się zatem raz na za-
wsze tego potencjalnego dochodu; nie realizując planu przez dłuższy czas 
(latami, dziesięcioleciami) nadwerężamy zaufanie społeczne do władz pu-
blicznych i skazujemy tenże plan na dynamicznie rosnącą nieaktualność – 
każdy związany z naszą branżą doskonale wie, że plany miejscowe dezaktu-
alizują się poważnie już po kilku latach. 

Dlatego też uważam, że plany, za którymi nie stoi odpowiednio skonstru-
owany budżet zadaniowy są planami niepotrzebnymi. Pytanie zatem o tzw. 
„pokrycie” powinno dotyczyć nie jego statystycznego ujęcia, ale stopnia 
realizacji przyjętych planów. Od zaprzyjaźnionych planistów niemieckich 
usłyszałem, że nie przystępują do planów zagospodarowania, o ile wcze-
śniej nie jest wstępnie skonstruowany montaż finansowy dla ich fizycznego 
wykonania (a w ich miastach to pokrycie = 4%).

Ostatnio, na żartobliwe pytanie Prezydenta o to, co wy, planiści, będziecie ro-
bić, jak już wszystko zaplanujecie? odpowiedziałem (tylko pół-żartem): wtedy 
będziemy „w kółko” te plany zmieniać”. I żeby podsumować te moje reflek-
sje, muszę stwierdzić, że grzechem głównym polskiego systemu planowa-
nia jest oderwanie go od mechanizmów finansowych i wyizolowanie z cało-
ści gospodarki przestrzennej, a naprawa otoczenia prawnego tej dziedziny 
jest osobnym, wałkowanym od 25 lat, tematem. Czy zmieni to uchwalenie 
obecnie dyskutowanego nowego, rządowego tym razem projektu Kodeksu 
Urbanistyczno-Budowlanego – zobaczymy… ■

Fetysz pokrycia
(planami miejscowymi)
Artur Hajdorowicz

Podstawą do opracowania publikacji była Analiza stanu i uwarunkowań prac pla-

nistycznych w gminach w 2014 r., wykonana przez zespół: Przemysław Śleszyński 

(koordynacja), Maria Andrzejewska, Denis Cerić, Aleksandra Deręgowska, Tomasz 

Komornicki, Monika Rusztecka, Jerzy Solon, Paweł Sudra, Beata Zielińska. 
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prac planistycznych. Dotyczy to w szczególności tych gmin, w których sys-
tematycznie wzrasta lub utrzymuje się na wysokim poziomie liczba decyzji 
lokalizacyjnych. Największe potrzeby planistyczne, których zaspokojenie 
służyłoby zapobieganiu konfliktom i prawidłowemu kształtowaniu prze-
strzeni  dotyczą gmin związanych zwłaszcza z parkiem Kampinoskim, a po-
nadto Wigierskim, Wielkopolskim, Roztoczańskim, Świętokrzyskim i Sło-
wińskim. Szczególnie w tym pierwszym obserwowana jest niezwykle silna 
presja inwestycyjna, związana z rozwojem żywiołowej i chaotycznej sub-
urbanizacji.

Na tempo procesów planistycznych w gminach z obszarami cennymi pod 
względem przyrodniczym mają i dalej będą miały wpływ regulacje doty-
czące ochrony przyrody i krajobrazu, w tym przyjęta w ostatnim czasie tzw. 
„ustawa krajobrazowa”. Już obecnie obserwuje się spowolnienie procesu 
planistycznego, wynikające z jednej strony z konieczności dodatkowych 
uzgodnień i dostosowania tworzonych planów do wymagań wynikających 
z planów ochrony dla terenów chronionych, a z drugiej – z wyraźnej nie-
chęci wielu samorządów do opracowywania planów miejscowych w ob-
szarach z ograniczonymi możliwościami sterowania przeznaczeniem grun-
tów. ■
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Zebranie założycielskie Kongresu Ruchów Miejskich jako związku stowarzy-
szeń (federacji) szeregu takich, dotąd działających autonomicznie organiza-
cji – odbyło się 4 czerwca 2016 r. w Toruniu. Wydarzenie to jest symboliczne, 
bo oddziela pierwszy okres kooperacji ruchów miejskich w Polsce – żywio-
łowej i nieformalnej sieci społecznej – od tego drugiego, który się właśnie 
zaczyna, bardziej zorganizowanego i sformalizowanego. Zebranie miało 
przede wszystkim charakter formalny: podjęliśmy uchwałę o powołaniu 
związku organizacji, wyłoniliśmy komitet założycielski, przyjęliśmy statut 
przygotowywany od kilku miesięcy. Wybraliśmy też władze: trzyosobowy 
zarząd i komisję rewizyjną. Od kilku tygodni, od dnia złożenia dokumentów 
sądzie rejestrowym w Poznaniu (bo tu mieści się siedziba Kongresu), dalszy 
jego los leży w gestii tego sądu. 

W celu przedstawienia drogi do przygotowania aktu założycielskiego na-
szej federacji należy cofnąć  się do października 2013 r., gdy w Białymstoku 
odbywał się III Kongres Ruchów Miejskich. Miał on kameralny charakter 
i pokazał, że bez stworzenia ogólnopolskiej wspólnej organizacji trudno bę-
dzie dalej się rozwijać. Kongres ten „przyniósł” kilka uchwał, zwłaszcza kry-
tyczną i proroczą w sprawie programu Mieszkanie dla Młodych. Dyskutowa-
liśmy też na temat projektu Krajowej Polityki Miejskiej. 

Jesienią 2014 r. miały miejsce kolejne wybory samorządowe, więc następny 
Kongres nie został zorganizowany. Natomiast część ruchów miejskich (m.in. 
w Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie Wlk., Krakowie, Opolu, Poznaniu, Raci-
borzu, Świdnicy, Toruniu) zorganizowała się z intencją udziału w tych wy-
borach. Powołane zostało krajowe Porozumienie Ruchów Miejskich, sta-
nowiące nie tyle „komitet wyborczy”,  co raczej rodzaj grupy wzajemnego 
wsparcia. 

Wybory władz miejskich to lokalne kampanie wyborcze. Zorganizowanie 
ww. Porozumienia było potrzebne do nagłośnienia w mediach krajowych 
całej inicjatywy, dysponującej wspólnymi „filarami programowymi”, cemen-
tującymi naszą wspólną tożsamość – wspólnym „miast-poglądem”. Pod ha-
słami partycypacyjnej demokracji miejskiej i rozwoju zrównoważonego Po-
rozumienie odniosło pewien wyborczy sukces: w kilku miastach wprowa-
dziło swoich kandydatów do rad miejskich (m. in. w Gorzowie Wlkp., Opolu, 
Poznaniu, Toruniu, Warszawie i in.). W Gorzowie Wlkp. prezydentem został 
kandydat obywatelskiej inicjatywy Ludzie dla Miasta, Jacek Wójcicki. Z ko-
lei w Poznaniu Jacek Jaśkowiak, kandydat PO wywodzący się z ruchu My-
Poznaniacy (który zainicjował Kongres Ruchów Miejskich w 2011 r.) wygrał 
wybory m.in. przy wsparciu ruchów miejskich, w tym Stowarzyszenia Prawo 
do Miasta i lewicy. Stowarzyszenie współrządzi dziś Poznaniem – ma „swo-
jego” wiceprezydenta, Macieja Wudarskiego, a jego prezes Andrzej Białas 
jest dyrektorem gabinetu prezydenta Poznania. 

Udział ruchów miejskich w wyborach, a zwłaszcza ich wyniki przyniosły 
w kilku miastach nową polityczną jakość: ruchy te, będące podmiotem kry-
tyki i dążenia do zmian, zaczęły partycypować we władzy – na swoich wa-
runkach programowych, zapisanych w Tezach Miejskich. Wydaje się, że to 
był sygnał nadchodzących zmian politycznych, na gruncie miejskim ich 
symbolem stał się także wybór Roberta Biedronia na prezydenta Słupska – 
posła, a wcześniej działacza ruchu gejowskiego, niezwiązanego z ruchami 
miejskimi, ale bliskimi mu programowo. W niektórych miastach – Gdańsku, 
Gorzowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i innych działacze miej-
scy zaczęli znajdować zatrudnienie w strukturach władzy publicznej, co po-
twierdza nasze kompetencje. 

Największy sukces wyborczy ruchy miejskie odniosły w Gorzowie, tworząc 
drugi klub w radzie miasta i mając swojego prezydenta, w efekcie więc IV 
Kongres Ruchów Miejskich odbył się właśnie tu, w dn. 18-19 września 2015 
r. Był to czas politycznie intensywny – po wyborach do Parlamentu Europej-
skiego i prezydenckich oraz przed wyborami parlamentarnymi krajowymi. 
Wielu uczestników IV Kongresu kandydowało w tych wyborach z różnych 
komitetów wyborczych, również partyjnych... Pluralizm polityczny uczest-
ników, nowa rola ruchów miejskich, przedwyborczy klimat polityczny oraz 
ambitny program spowodowały, że Kongres stawiał wyzwania trudne, po-
ważne ale i intrygujące. I przyniósł przełom. 

Mimo położenia Gorzowa Wielkopolskiego nieco na uboczu i upośledzenia 
komunikacyjnego tego dawniej wojewódzkiego miasta frekwencja bardzo 
dopisała – w IV Kongresie wzięli udział przedstawiciele około stu podmio-
tów z prawie 40 miast, a w obradach uczestniczyło ok. 300 osób. W efekcie 
zostały podjęte kluczowe decyzje dotyczące samego Kongresu – progra-
mowo-ideowe oraz organizacyjne, przygotowane w toku miesięcznej dys-
kusji internetowej przez 80-osobową grupę aktywistów. Pierwsza to sfor-
mułowanie od nowa „miasto-poglądu” ruchów miejskich w postaci 15 Tez 
o Mieście. Druga – to decyzja o powołaniu ogólnokrajowej federacji miej-
skich organizacji. Ukonstytuował się w związku z tym zespół inicjatywny, 
odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie procesu powołania 
federacji. 

Po podjęciu prac nad powołaniem naszej federacji ujawniły się pewne nie-
przewidziane przeszkody natury formalnej. Przede wszystkim wiązały się 
one z ograniczeniem prawa do powoływania związków stowarzyszeń, w za-
leżności od rodzaju organizacji, w tym z przepisem, że stowarzyszenia zwy-
kłe, bez osobowości prawnej, zgłaszane u starosty, nie mogą uczestniczyć 
w zakładaniu federacji. A tym bardziej grupy nieformalne. Szczęśliwie od 
maja br. prawo o stowarzyszeniach zezwala takim strukturom na przystępo-
wanie do już istniejących związków. Środowiska tworzące Kongres Ruchów 
Miejskich to w większości właśnie stowarzyszenia zwykłe lub niesformali-
zowane, oddolne inicjatywy. Zostały one wykluczone z samego aktu zało-
życielskiego, ale zostaną przyjęte do Kongresu później i to możliwie jak naj-
szybciej. 

W zebraniu założycielskim w Toruniu uczestniczyli przedstawiciele orga-
nizacji z Gdańska, Gorzowa, Katowic, Łodzi, Łomianek, Poznania, Pruszcza 
Gdańskiego, Sopotu, Torunia, Wrocławia i Warszawy, a kilkadziesiąt następ-
nych oczekuje „w kolejce” na przystąpienie, po rejestracji związku przez po-
znański sąd. 

W obecnym okresie, niejako „przejściowym”, Kongres działa jak dotąd – 
z jednej strony jako płaszczyzna wzajemnej pomocy, współpracy i wymiany 
informacji pomiędzy lokalnymi środowiskami miejskich organizacji, a z dru-
giej – jako podmiot zabierający głos na forum ogólnopolskim w sprawach 
miejskich, np. w konsultacjach projektów ustaw i innych działaniach władz 
publicznych. W ostatnich tygodniach zabraliśmy np. głos w sprawie małej 
ustawy reprywatyzacyjnej, nowelizacji Prawa ochrony środowiska w punkcie 
dotyczącym uzyskiwania zgody na wycinanie drzew. W szczególności „do-
pracowujemy się” własnego, autonomicznego stanowiska wobec obecnej 
sytuacji politycznej w Polsce i jej znaczenia dla podmiotowości oraz roz-
woju miast. Ponadto podjęliśmy rozmowy w sprawie organizacji V Kon-
gresu w roku przyszłym. ■

Kongres Ruchów Miejskich 
– koniec partyzantki 

Lech Mergler
członek Stowarzyszenia Prawo do Miasta z Poznania prezes 
zarządu Kongresu Ruchów Miejskich
lech.mergler@gmail.com
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Powołaliśmy w 2011 r. Kongres Ruchów Miejskich, by wspólnie pokonywać 
przeszkody, których nie mogliśmy przezwyciężyć, działając lokalnie w na-
szych miastach – przeszkody w postaci niedoboru potrzebnych miastom 
krajowych regulacji prawnych, państwowych polityk, instytucji i procedur. 
Miasta potrzebują mądrej, dalekowzrocznej polityki miejskiej i dobrego 
prawa, dobrych praktyk i standardów. Potrzebują ich, by żyło się w nich le-
piej i by wyzwalał się skupiony w nich potencjał zrównoważonego rozwoju 
i aktywności obywatelskiej.

Kongres Ruchów Miejskich skupia organizacje, działaczki i działaczy miej-
skich podzielających przekonania na temat miast i ich rozwoju. Przekona-
nia te stanowią nasz wspólny „miasto-pogląd”. Wartości, na których jest on 
oparty, to:

 • rozwój zrównoważony w duchu Karty Lipskiej z 2007 r. – trwały, chro-
niący przestrzeń, przyrodę i inne zasoby, nastawiony na jakość życia ludzi;

 • partycypacyjna  demokracja miejska – zapewniająca podmiotowość 
mieszkańcom i mieszkankom, obok woli większości oparta na prawach 
człowieka i ochronie mniejszości;

 • społeczna solidarność – strzegąca równości szans, sprawiedliwych rela-
cji społecznych i gwarantująca słabszym wsparcie miejskiej społeczności.

Tezy Miejskie rozwijają te wartości w odniesieniu do różnych obszarów ży-
cia miasta. To stwierdzenia dla nas najważniejsze, pod którymi podpisujemy 
się i którymi kierujemy się w naszych działaniach.

1. Mieszkańcy i mieszkanki mają niezbywalne prawo do miasta. Jest 
nim prawo do korzystania z zasobów miasta i prawo do współdecydowania 
o najważniejszych sprawach miasta oraz mieszkanek i mieszkańców. Tych 
praw nie można nas pozbawić. Miasto jest dla mieszkanek i mieszkańców, 
bo stanowi środowisko naszego życia, a biznes, władza i polityka winny słu-
żyć nam i miastu.
2. Demokracja miejska to dla nas nie tylko wybory, lecz ciągła party-
cypacja mieszkańców w realnym podejmowaniu decyzji o mieście, 
oparta na edukacji obywatelskiej. By partycypacyjna demokracja miej-
ska mogła dobrze działać, konieczne jest wypracowanie i wdrożenie po-
trzebnych narzędzi proceduralnych takich jak referenda lokalne, inicjatywa 
uchwałodawcza mieszkańców, panele i sądy obywatelskie, planowanie par-
tycypacyjne, konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny i in. 
3. Budżet miasta musi trafnie wyrażać potrzeby i aspiracje mieszkań-
ców, które określają oni w trakcie ciągłego, obywatelskiego dialogu. 
Obok budżetów partycypacyjnych (zwanych także obywatelskimi) dotyczą-
cych niewielkiej części finansów miejskich mieszkańcy powinni mieć zna-
czący wpływ na decyzje o dużych wydatkach inwestycyjnych oraz na dłu-
goterminowe plany finansowe miasta.
4. Podstawową powinnością wspólnoty miejskiej jest opieka nad słab-
szymi jej członkiniami i członkami, zgodna z zasadami społecznej spra-
wiedliwości. W szczególności: przeciwdziałanie biedzie, wykluczeniu, bez-
domności, wspieranie mieszkańców będących w potrzebie z innych powo-
dów, chronienie mniejszości zagrożonych dyskryminacją.
5. Miasto ma wspierać lokalny biznes, który nie zawsze może konku-
rować z globalnymi korporacjami. Energia gospodarcza mieszkańców, 
zwłaszcza ta realizująca się w handlu i usługach, sprzyja lokalnej akumula-
cji kapitału, rozwojowi i zamożności miasta oraz tworzeniu stabilnych więzi 
gospodarczych.
6. Dość umów śmieciowych – praca finansowana z miejskich środków 
publicznych powinna być wzorcowa pod względem warunków pracy 
i płacy. Pozwalają na to klauzule społeczne stosowane w przetargach – ich 
wdrażanie to obowiązek władz.

7. Miasto ma zapewniać mieszkania dostępne dla najliczniejszej grupy 
przeciętnie zamożnych mieszkanek i mieszkańców – lokale komunalne 
oraz lokale w budynkach prywatnych. Polityka mieszkaniowa ma gwa-
rantować mieszkania socjalne najuboższym, obronę praw lokatorek i loka-
torów, zaangażowanie miasta w powstawanie dostępnych mieszkań na wy-
najem i podnoszenie jakości istniejącego zasobu komunalnego. Dość mo-
nopolu komercyjnego budownictwa deweloperskiego mieszkań na sprze-
daż na kredyt, ograniczającego dostęp do mieszkania dużym grupom lud-
ności.
8. Jakość życia mieszkanek i mieszkańców zależy od zakresu, dostęp-
ności i poziomu usług publicznych, które ma zapewnić miasto – czę-
sto nie sprzyja temu ich prywatyzacja lub komercjalizacja. Usługi pu-
bliczne obejmują systemy transportu i inne usługi komunalne, edukację, 
służbę zdrowia, usługi opiekuńcze, opiekę społeczną, sport masowy i rekre-
ację, kulturę i rozrywkę, i in.
9. Rozwój zrównoważony wymaga ochrony środowiska, zwłaszcza 
środowiska przyrodniczego, którego stan jest istotnym czynnikiem 
kształtującym warunki życia w mieście. Podstawowymi wyzwaniami 
dla „miejskiej ekologii” są hałas, zanieczyszczenie powietrza i wody, emi-
syjna i marnotrawna energetyka i transport, rabunkowa gospodarka ziemią 
i wodą, zajmowanie terenów zieleni pod inwestycje, ubytek drzew, nadpro-
dukcja niesortowanych i nieprzetwarzanych odpadów.
10. Transport zrównoważony musi opierać się na wysokiej jakości sys-
temie powszechnie dostępnej komunikacji publicznej wysokiej jako-
ści oraz ruchu pieszym i rowerowym, zmniejszając rolę transportu sa-
mochodowego. Tylko wzmocnienie systemu komunikacji publicznej w in-
tegracji z ruchem pieszym i rowerowym, tworzy warunki sprawnego prze-
mieszczania się w obrębie miast i obszarów metropolitalnych.
11. Dość chaosu! Ład przestrzenny warunkuje sprawne funkcjonowa-
nie miasta, minimalizując konflikty interesów w przestrzeni, a troska 
o estetykę przestrzeni sprzyja dobrostanowi i atrakcyjności miasta. 
Ład przestrzenny nie powstaje w wyniku niezależnych, jednostkowych de-
cyzji inwestycyjnych konkurujących podmiotów biznesowych – przeciwnie, 
one go degradują na dużą skalę. Jest on efektem kompleksowej, świadomej 
polityki przestrzennej, miejskiej i krajowej.
12. Rewitalizacja zdegradowanych i historycznych obszarów miejskich 
to jedno z głównych wyzwań, przed którym stoją polskie miasta. Od 
sprostania mu zależy ich rozwój i podtrzymanie tożsamości. Jest ona 
publicznym, zintegrowanym działaniem podejmowanym we współpracy 
z lokalną społecznością i w jej interesie, mającym kompleksowy charakter, 
nieograniczonym do remontów, obejmującym wymiar społeczny (nacisk na 
funkcję mieszkaniową), ekologiczny, gospodarczy i urbanistyczno-architek-
toniczny.
13. Kultura jest podstawą i źródłem miejskiego sposobu życia. Misją 
miasta jest uczynienie wartości kultury dostępnymi dla ogółu mieszka-
nek i mieszkańców, nie tylko elit, także w zakresie przygotowania miesz-
kanek i mieszkańców do udziału w kulturze przez powszechną edukację. 
Powszechne uczestnictwo w kulturze czyni nasze życie lepszym, a miasto 
– atrakcyjnym.
14. Potrzebna jest długofalowa dekoncentracja kraju, zwłaszcza insty-
tucji publicznych, sprzyjająca rozwojowi całości jego obszaru. Dekoncentra-

cja polega na lokalizowaniu instytucji krajowych w różnych miastach, poza sto-

licą, a instytucji regionalnych także poza miastami wojewódzkimi. Ma wymiar spo-

łeczny, gospodarczy i kulturalny.

15. Suburbanizacja – żywiołowe rozlewanie się strefy zurbanizowanej daleko 

poza miasto – to destrukcyjny, patologiczny proces, który należy powstrzymy-

wać systemowo. Suburbanizacja niszczy wieś i miasto, łamie zasady zrównowa-

żonego rozwoju, jest sprzeczna z wizjami „miasta zwartego” i „miasta krótkich 

dróg”. Powoduje znaczne straty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne – przez 

nadmiarową konieczność ciągłego przemieszczania się ludzi po wielkich obsza-

rach oraz przesyłania towarów, transportowania wody, ścieków, opału, energii, 

odpadów, i in. 

Tezy przyjęto w Gorzowie Wielkopolskim 18 września 2015 r. ■

15 Tez o Mieście 
Kongresu Ruchów Miejskich
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Z działalności 
Stowarzyszenia Polskich 
Architektów Krajobrazu 

Wniosek w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Polskich Architektów Kra-
jobrazu SPAK został przyjęty przez uczestników Międzynarodowego Kon-
gresu Polskich Architektów Krajobrazu, który miał miejsce w Krakowie we 
wrześniu 2007 r. Dwa lata później zostało wpisane do Krajowego Rejestru 
Stowarzyszeń. Powstało, jako odpowiedź na potrzeby środowiska architek-
tów krajobrazu, które w Polsce po prawnym usankcjonowaniu tego zawodu 
w 1989 r. dążyło do odpowiedniej jego ochrony, określenia standardów 
i promocji. Miało ono także wspierać działania zmierzające do poprawy ja-
kości krajobrazu w Polsce, a także interweniować w przypadku jego degra-
dacji. 

Wśród statutowych celów Stowarzyszenia wymienić należy m. in.:
 • zapewnienie architektom krajobrazu pełnych praw uczestnictwa w kształ-

towaniu ładu przestrzennego kraju;
 • tworzenie i ochronę warunków dla rozwoju twórczości w zakresie archi-

tektury krajobrazu;
 • kształtowanie postaw obywatelskich i etyki zawodowej architektów kra-

jobrazu;
 • wypracowanie standardów (norm) zawodowych, dotyczących wykony-

wanej działalności w zakresie architektury krajobrazu;
 • doprowadzenie do utworzenia izby zawodowej architektów krajobrazu.

Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia przejawia się w takich obsza-
rach, jak: 

 • uczestnictwo w konferencjach i dyskusjach dotyczących wdrażania Euro-
pejskiej Konwencji Krajobrazowej do prawa polskiego;

 • opiniowanie i udział w konsultacjach dotyczących projektów zmian 
prawa dla ochrony środowiska i prowadzenia inwestycji (m. in. zmiany 
Prawa ochrony środowiska, projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, 
deregulacji zawodu urbanisty, projektu rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów);

 • opiniowanie projektów inwestycji, które zagrażają jakości krajobrazu 
(m.in. związane z oprotestowywaniem sytuowania elektrowni wiatrowych, 
przeznaczania terenów zieleni pod zabudowę, masowej wycinki drzew);

 • prowadzenie działań edukacyjnych (min. poprzez organizacje warsztatów 
dendrologicznych dla dzieci i młodzieży w ramach Dni Śródmieścia w War-
szawie w 2015 r., czy obejmowanie patronatem szkół średnich kształcących 
architektów krajobrazu);

 • współorganizacja publicznych debat i dyskusji na temat architektury kra-
jobrazu (m.in. takich jak I Forum Zieleni Wrocławia nt. Postaw na zieleń, czyli 
zielona infrastruktura Wrocławia w świetle strategii unijnej na lata 2014-2020 
i debat w Poznaniu nt. Architekt krajobrazu – między projektem ogrodu a kre-
acją przestrzeni, z tematem wiodącym w 2016 r. Miejsce i rola architekta kra-
jobrazu w nowej sytuacji prawnej wynikającej z wprowadzenia tzw. ustawy 
krajobrazowej);

 • współorganizacja i obejmowanie patronatem konferencji naukowych 
(m.in. dorocznej konferencji naukowej Forum Architektury Krajobrazu, or-
ganizowanej przez uczelnie kształcące architektów krajobrazu; w 2016 r. ko-
lejne takie Forum odbyło się w na Uniwersytecie Rzeszowskim pod wiodą-
cym tytułem Krajobraz polski. Cudze chwalicie. Ochrona i kształtowanie rodzi-
mego krajobrazu” a w przyszłym roku Forum AK będzie międzynarodowym 
kongresem organizowanym przez Politechnikę Krakowską; od 2015 r. Sto-
warzyszenie współorganizowało i objęło patronat nad I, II i III. „Forum Prze-
strzeni Miejskich”); 

 • współorganizacja i obejmowanie patronatem oraz uczestnictwo w jury 
konkursów z zakresu architektury krajobrazu (m.in. konkursów na projekty 
zagospodarowania terenu w Janowie Podlaskim i w Łochowie w 2014 r. we 
współpracy z „Arche” oraz opracowanie koncepcji architektoniczno-kra-
jobrazowej zagospodarowania rynku w Nowym Wiśniczu we współpracy 
z tamtejszym Urzędem Gminy i Instytutem Architektury Krajobrazu Poli-
techniki Krakowskiej w 2016 r.);

 • udzielanie patronatu targom powiązanym z architekturą krajobrazu (m.in. 
Targom Roślin i Architektury Krajobrazu pod hasłem Miasto Ogród – Zie-
lony design, zorganizowanym przez Międzynarodowe Targi Szczecińskie 
w l. 2013-2015), V edycji konkursu Inspiracje w przestrzeni, zorganizowanego 
przez redakcję „Zieleni Miejskiej” w Poznaniu oraz Ogólnopolskim Targom 
Ogrodniczym Kraina ogrodów i kamienia we Wrocławiu w 2015 r.);

 • dbanie o odpowiedni poziom nauczania akademickiego w zakresie archi-
tektury krajobrazu (m. in. poprzez organizowanie od 2011 r. dorocznego 
konkursu na najlepsze prace inżynierskie i magisterskie z dziedziny archi-
tektury krajobrazu, pozwalające na porównanie zakresu i wymagań po-
szczególnych uczelni, dotyczące sylwetki absolwenta architektury krajo-
brazu, a także wspierania najlepszych osiągnięć);

 • współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami, których 
działalność łączy się bezpośrednio lub pośrednio z architekturą krajo-
brazu (m. in. z SARP, TUP, Izbą Architektów RP i wcześniej z Izbą Urbanistów, 
a także z ICOMOS; efektem tej współpracy jest podpisanie w 2015 r. Porozu-
mienia o współpracy  ze Stowarzyszeniemi: Architektury Krajobrazu i Nauko-
wo-Technicznym Inżynierów i Techników Ogrodnictwa SITO oraz Ogólnopol-
skim Stowarzyszeniem Twórców Ogrodów OSTO). 

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu SPAK zamierza w przyszło-
ści kontynuować i wzmacniać swój dotychczasowy zakres działania, szcze-
gólnie dotyczący promocji i podkreślania roli architekta krajobrazu w Pol-
sce. Istotne jest także wzmocnienie współpracy w ramach wspomnianego 
porozumienia 4 stowarzyszeń m.in. w zakresie wydawania certyfikatów dla 
projektantów pracujących na rzecz architektury krajobrazu. 

Obecnie liczy ono prawie 300 członków, działających w 9 oddziałach tere-
nowych (w kolejności powstania: Dolnośląskim, Wielkopolskim, Zachod-
niopomorskim, Warmińsko-Mazurskim, Mazowieckim, Lubelskim, Małopol-
skim, Podlaskim i Podkarpackim). Większość członków SPAK wywodzi się ze 
środowiska akademickiego, ale stowarzyszenie otwarte jest dla wszystkich 
osób, których działalność łączy się z architekturą krajobrazu.

Pierwszym Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia przez dwie kaden-
cje był prof. Andrzej Drabiński (prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu), a od 2016 r. funkcję tę pełni dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiec-
ka-Filipiak (dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu). Siedziba władz naczelnych mieści się we Wro-
cławiu. ■

Irena Niedźwiecka-Filipiak
architekt, dr. hab., dyrektor Instytutu Architektury Krajobra-
zu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prezes SPAK 
(od 2016)
e-mail: irena.niedzwiecka-filipiak@up.wroc.pl

Andrzej Drabiński
prof. dr hab. inż., pracownik naukowy Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu (1970-2016), prezes SPAK (2009-
2015)

Więcej informacji na stronie internetowej: www.architekci-krajobrazu.org.
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OD REDAKCJI. Integracja zasadniczych sfer planowania roz-
woju: przestrzennej i społeczno-gospodarczej stała się w ostat-
nich latach jednym z głównych tematów debaty nad jego 
usprawnieniem i unowocześnieniem. Zakłada się jej wprowa-
dzenie w szeregu podstawowych krajowych dokumentach 
programowych i planistycznych (co przypominamy na str.77) 
i oczekuje, że doprowadzi to do zasadniczej poprawy obec-
nego, dysfunkcyjnego systemu planowania rozwoju oraz zli-
kwidowania barier, jakie go hamują. 

Prowadzenie polityki rozwoju na poszczególnych poziomach zarzą-
dzania charakteryzują słabe powiązania pomiędzy planowaniem 
przestrzennym a społeczno-gospodarczym, a niski stopień ich zin-
tegrowania stanowi jeden z najpoważniejszych mankamentów 
obecnego systemu planowania rozwoju. Składa się na to przede 
wszystkim opracowywanie związanych z nimi podstawowych do-
kumentów planistycznych z formułowanymi w niespójnym ujęciu 
celów, kierunków i zasad rozwoju, a także zadań i projektów roz-
wojowych. Wynika to z jednej strony z odmiennego charakteru obu 
ww. sfer planowania, ale także i z narosłych przez lata negatywnych 
skutków ich autonomicznego funkcjonowania.

Różne są i niedopasowane do siebie są perspektywy czasowe, dla 
jakich opracowuje się wspomniane dokumenty, różni je stopień ob-
ligatoryjności i tryb opracowania, cechuje najczęściej brak jakiejkol-
wiek standaryzacji (uwidacznia się ona w zasadzie jedynie na po-
ziomie lokalnym w odniesieniu do planowania przestrzennego), co 
utrudnia ich wzajemnie zintegrowane. Trudności te pogłębia da-
leko zindywidualizowana metodyka ich sporządzania i brak ciągło-
ści. Nie zbudowany został także dotąd kompleksowy, zintegrowany 
monitoring zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i rozwoju 
społeczno-gospodarczym regionów i gmin z cyfrowymi bazami da-
nych, który powinien stanowić niezbędną podstawę dla sporządza-
nia omawianych dokumentów. Tę listę mankamentów można oczy-
wiście rozszerzać, przywołując także bogatą i bardzo krytyczną li-
teraturę przedmiotu – ale poprzestańmy na jej powyższym zarysie.

BRAK ZBIEŻNOŚCI USTAWOWYCH CELÓW PLANOWANIA 
ROZWOJU

Podstawy prawne dla funkcjonowania planowania przestrzennego 
i społeczno-gospodarczego oraz określenia ich wzajemnych po-
wiązań, które mogą przybliżyć możliwości ich integracji, zawarte są 
w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z 2003 
r. oraz Ustawie o prowadzeniu polityki rozwoju z 2006 r. (z ich później-
szymi zmianami). Nie używa się co prawda w nich pojęcia integracji, 
ale w określeniu relacji pomiędzy obu systemami planowania roz-
woju dostrzec można jej niektóre elementy.

Przy porównaniu pierwszych, konstytuujących te Ustawy arty-
kułach, zauważyć trzeba, że w zasadzie tylko co do jednego pa-
nuje pomiędzy nimi zgodność i dotyczy ona zapewnienia trwa-
łego i zrównoważonego rozwoju kraju. Przy określeniu kolejnych 

celów ww. Ustaw pewną zgodność dostrzec można też w dąże-
niu do ładu przestrzennego, jaki stanowi drugi cel pierwszej z nich, 
oraz we wskazaniu potrzeby spójności przestrzennej w drugiej. Po-
zostałe cele, przyjęte dla prowadzeniu polityki rozwoju(dotyczące 
spójności społeczno-gospodarczej i regionalnej, podnoszenia konku-
rencyjności gospodarki oraz tworzenia miejsc pracy) mają oczywiście 
swój wymiar przestrzenny, ale na ten aspekt nie zwrócono jednak 
w Ustawie uwagi.

Zbieżność podstawowych celów, jakie wskazane zostały dla obu 
omawianych ustaw, jest zatem niewielka i pozwala w ograniczo-
nym zakresie na integrację planowania przestrzennego i społecz-
no-gospodarczego. 

USTAWOWE RELACJE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 
I SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

W Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rela-
cje pomiędzy podstawowymi opracowaniami planistycznymi dla 
sfery planowania przestrzennego a strategiami rozwoju lub innymi 
opracowaniami dla planowania rozwoju społeczno-gospodarczego 
określa się jako uwzględnianie:

 • w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju – zasady 
zrównoważonego rozwoju kraju w oparciu o przyrodnicze, kulturowe, 
społeczne i ekonomiczne uwarunkowania;

 • w planach zagospodarowania przestrzennego województw – usta-
leń strategii (ich) rozwoju (…) oraz (…) inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym;

 • w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gmin – ustaleń strategii rozwoju (…) województwa (…) 
oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opraco-
waniem;

 • w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, spo-
rządzanych zgodnie z zapisami studiów – uwzględnianie w po-
średni jedynie sposób ustaleń ww. strategii. 

Zakres wskazanych wyżej relacji pomiędzy dokumentami plano-
wania przestrzennego a dokumentami planowania strategicznego 
sprowadzony został do określonego bardzo lapidarnie uwzględ-
niania ustaleń. Nie zostało jednak to doprecyzowane, także w nie-
licznych przepisach wykonawczych dla opracowywania studiów 
gminnych i planów miejscowych – w jakim zakresie ma być ujmo-
wane i w związku z tym jest dowolnie interpretowane oraz  trakto-
wane w bardzo zróżnicowany sposób jako element planowania. Ko-
nieczne jest w związku z tym prawne zinterpretowanie omawianej 
zasady, co ma istotne znaczenie dla budowy systemu integracji pla-
nowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego. 

Warto wspomnieć, że w najnowszym, rządowym projekcie Kodeksu 
Urbanistyczno-Budowlanego, w jego Księdze Przestrzennej te zależ-
ności zostały określone następująco dla poziomu lokalnego: organy 
gminy zapewniają spójność dokumentów strategicznych, tworzących 
ramy dla realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, spo-
łecznej, usług infrastrukturalnych i systemu transportowego oraz ich re-
alizacji, z aktami planowania przestrzennego (ale niestety bez podania 
dokładniejszej interpretacji słowa spójność oraz trybu jej badania).

USTAWOWE RELACJE PLANOWANIA SPOŁECZNO-
GOSPODARCZEGO I PRZESTRZENNEGO

Zasada uwzględniania ustaleń (lub wymiarów) jest także wprowa-
dzona w regulacjach dla powiązania omawianych sfer planowania 

Obowiązujące prawo 
a integracja planowania 
przestrzennego
i społeczno-gospodarczego
Janusz Korzeń
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OD REDAKCJI. Przedstawiamy poniżej skróconą wersją opracowania 
eksperckiego, wykonanego na podstawie dyskusji i warsztatowych, 
przeprowadzonych przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju PAN wraz z przedstawicielami TUP, środowisk prawniczych oraz 
publicznych służb planowania od kwietnia 2014 do stycznia 2016 r. 
Wpisuje się ono, obok m. in. wcześniejszych ekspertyz Aleksandra No-
worola z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z l. 2010-11, w toczącą się od szeregu lat dyskusję nad 
sposobami integracji planowania rozwoju.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE SYSTEMU  
ZINTEGROWANEGO PLANOWANIA ROZWOJU

W związku z powszechnie identyfikowanymi ułomnościami obowiązujące-
go w Polsce systemu publicznego planowania rozwoju i planowania prze-
strzennego postuluje się wprowadzenie nowych rozwiązań instytucjonal-
nych, formalnych (w drodze prawnej) i organizacyjnych w przedmiotowym 
zakresie. Rozwiązania te polegałby przede wszystkim na:
•	 integracji planowania społeczno-gospodarczego z planowaniem prze-
strzennym na wszystkich poziomach terytorialnej organizacji państwa;
•	 wprowadzeniu w systemie planowania aktów o charakterze wiążących 
ustaleń dla podmiotów planowania publicznego oraz aktów prawa miej-
scowego, powstających w subsydiarnym procesie planistycznym na pozio-
mie ponadlokalnym (wojewódzkim) i warunków ich egzekwowania;
•	 uwzględnieniu w systemie planowania zmiennych w czasie powiązań 
funkcjonalno-przestrzennych w prowadzonej działalności gospodarczej 
i społecznej, przekraczającej granice administracyjnych podziałów, poprzez 

System zintegrowanego 
planowania rozwoju w Polsce
 – zarys koncepcji
Tadeusz Markowski, Dominik Drzazga

■Schemat powiązań organizacyjnych w ramach modelu zintegrowanego 
planowania i zarządzania rozwojem na poziomie gminnym

Janusz Korzeń
architekt-urbanista, redaktor naczelny „Przeglądu Urbani-
stycznego”,  członek Rady TUP

także w Ustawie o prowadzeniu polityki rozwoju, ale podobnie jak dla plano-
wania przestrzennego jest ona sformułowana w daleki sposób od oczeki-
wanego. Powiązania dokumentów planowania strategicznego z dokumen-
tami planowania przestrzennego ujęto niej jako uwzględnianie:

 • w długookresowej strategii rozwoju kraju, określającej główne cele, wyzwa-
nia i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (…) – wymiaru społecz-
nego, gospodarczego, środowiskowego, terytorialnego i instytucjonalnego (…);

 • w średniookresowej strategii rozwoju kraju, określającej podstawowe uwa-
runkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospo-
darczym, regionalnym i przestrzennym (…) – celów i kierunków zrównowa-
żonego rozwoju kraju, określonych w koncepcji przestrzennego zagospoda-
rowania kraju; 

 • w innych strategiach rozwoju (w tym w strategiach wojewódzkich), okre-
ślających podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju, odnoszące się 
do sektorów, dziedzin, regionów lub rozwoju przestrzennego (…) – także ce-
lów i kierunków rozwoju, ujętych w ww. koncepcji.

PODSUMOWANIE

Uderzająca jest obecna niesymetryczność ustaleń, zawartych w obu oma-
wianych Ustawach dla określenia wzajemnych relacji pomiędzy podstawo-
wymi dokumentami planistycznymi, opracowywanymi dla podstawowych 
sfer planowania rozwoju. Świadczy o tym np. uregulowanie relacji strategia 
– plan przestrzenny na poziomie regionalnym, w której wymaga się uwzględ-
niania w niej ustaleń z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
przy jednoczesnym braku odesłania do ustaleń planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa, gdy mówi się o strategii rozwoju województwa. 
Obecne ustawowe określenie relacji pomiędzy obu sferami planowania roz-
woju na poziomie regionalnym są zatem i niejasne, i niedoprecyzowane. 

Takie ujęcie tych relacji nie zbliża do idei integracji planowania przestrzen-
nego i społeczno-gospodarczego, której cechą główną powinno być ich 
traktowane jako współzależnych sfer planowania rozwoju. Jest ono raczej 
bliższe pojęciu inkorporacji pierwszej z tych sfer przy sporządzaniu zasad-
niczych dokumentów planistycznych dla ukierunkowania rozwoju kraju 
czy regionów. Bowiem to słowo (za łacińskim incorporatio czyli wcieleniem) 
oznacza włączenie do jakiejś całości, wcielenie, przyłączenie… Czy zatem 
w miejsce dwu funkcjonujących raczej nadal w autonomiczny sposób syste-
mów planowania rozwoju miałby powstać jeden jego system, z dominują-
cym udziałem sfery społeczno-gospodarczej i ze zminimalizowanym udzia-
łem sfery przestrzennej? A może powstanie jednak kompleksowy, zintegro-
wany system planowania rozwoju, obejmujący obie te sfery jako współza-
leżne, podstawowe jego komponenty? 

Odpowiedzi na te ważkie pytania zapewne przyniesie najbliższa przy-
szłość. W projekcie nowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wy-
raźnie wskazuje się na potrzebę budowy zintegrowanego systemu planowa-
nia społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Potrzebne byłoby przy tym 
jednak jasne wyjaśnienie, że taki system należy rozumieć jako obejmujący 
w równorzędny sposób planowanie społeczno-gospodarcze i przestrzenne. 
Umożliwiłoby to wprowadzenie odpowiednich, wynikających z takiego ro-
zumienia systemu zarządzania rozwojem, korekt w regulacjach podsta-
wowych dla jego funkcjonowania Ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz Ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, a być może 
– przygotowanie nowej, kompleksowej ustawy o zintegrowanej polityce 
rozwoju. ■
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ła konieczność uregulowania (uporządkowania) sposobów zabudowy i za-
gospodarowania określonych terenów poprzez określenie szczegółowych, 
architektonicznych i technicznych parametrów zabudowy (w celu jej este-
tyzacji, poprawy bezpieczeństwa), jednakże bez konieczności wprowadza-
nia zmian w istniejącej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i własnościo-
wej terenu (bez konieczności re-parcelacji działek, bez zmiany sieci dróg, 
ulic itp.);
– wydawanie decyzji administracyjnej na podstawie uchwalonego projek-
tu urbanistycznego – w odniesieniu do terenów inwestycyjnych, dla któ-
rych określone zostały w strategii ogólne reguły/ zasady zagospodarowa-
nia terenu (dopuszczające zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
w określonym zakresie), natomiast szczegółowe sposoby zagospodarowania 
– zmieniające zasady użytkowania gruntów – byłyby przedmiotem negocja-
cji między władzą samorządową a inwestorem; ich istotą byłoby przedstawie-
nie przez inwestora projektu urbanistycznego oraz uzgodnienie i zatwierdze-
nie wzajemnych zobowiązań z władzą lokalną; 
– uchwalenie miejscowego planu użytkowania i zagospodarowania tere-
nu – tryb ten byłby stosowany w sytuacjach, gdyby w strategii wskazano 
konieczność dokonania zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
określonego obszaru, z czego wynikałaby potrzeba zmiany przeznaczenia 
i użytkowania terenów, polegająca w szczególności na re-parcelacji grun-
tów (dokonaniu scaleń, podziałów, zmiany własności, zmiany w układzie 
dróg, ulic, placów itp.) – taki plan miałby charakter kreacyjny lub rewitali-
zacyjny; innym przypadkiem wskazującym na konieczność uchwalenia pla-
nu byłaby ochrona istniejących walorów przestrzeni: przyrodniczych, kra-
jobrazowych, kulturowych itp. lub ich odtwarzanie (np. w planie konser-
watorskim); byłby on szczegółowym planem regulacyjnym, powszechnie 
obowiązującym na terenie objętym opracowaniem i służyłby dokonywa-
niu zmiany przeznaczenia gruntów lub wyznaczania lokalizacji inwestycji 
celu publicznego.

Powiat w systemie zintegrowanego planowania rozwoju powinien pełnić 
przede wszystkim funkcję podmiotu łączącego – w procesie negocjacji – 
planowanie na poziomie województwa oraz gmin. Procedury z tym zwią-
zane powinny mieć charakter fakultatywny, a plany pozbawione elemen-
tów regulacyjnych. Na system operacyjnego planowania w skali powiato-
wej składałyby się wymienione niżej rodzaje opracowań planistycznych:
•	 zintegrowana strategia rozwoju powiatu – jako dokument strategiczny 
określający cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego zgodnie z pa-
radygmatem sustensywnego rozwoju, uwzględniającym terytorialny wy-
miar procesów rozwoju, a także cele i kierunki określone w planach/strate-
giach opracowanych na poziomie regionalnym i krajowym, w części, w któ-
rej dokumenty te mają charakter wiążący dla planowania lokalnego; 
•	 akty wykonawcze zintegrowanej strategii rozwoju powiatu – o charak-
terze aktów wewnętrznych zobowiązań samorządu do realizacji projektów 
(działań) w powiązaniu z wieloletnim planem inwestycyjnym i analizą źró-
deł finansowania; do tej kategorii dokumentów zaliczałyby się:
– programy operacyjne – opracowywane analogiczne jak na poziomie  
gminy;
– plany realizacyjne (wykonawcze) i projekty wdrożeniowe – stanowiące 
szczegółowe opracowania, o charakterze planistycznym i projektowym, 
służące realizacji poszczególnych zadań wynikających z programów ope-
racyjnych.

PROPOZYCJE OPRACOWAŃ DLA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA 
ROZWOJEM NA POZIOMIE REGIONALNYM

Przy uwzględnieniu słabości planowania regionalnego (sprowadzonego de 
facto do inwentaryzacyjnego charakteru), postuluje się generalne wzmoc-
nienie tego poziomu, poprzez wprowadzenie funkcji regulacyjnych w od-
niesieniu do sposobów użytkowania terenów. 

Podstawowym dokumentem (aktem) planowania rozwoju na poziomie re-
gionalnym byłaby zintegrowana strategia rozwoju województwa. Cele i kie-

wprowadzenie instrumentów realizujących cele wynikające z ponad-gmin-
nego podejścia funkcjonalnego;
•	 wprowadzeniu w obszarach gmin powszechnie obowiązujących zasad 
urbanistycznych (przepisów prawa miejscowego), zmienianych w trybie 
planowania rozwoju i wynikających z aktualnej ewidencji sposobów zago-
spodarowania i użytkowania terenów oraz uchwalonych planów miejsco-
wych, regulujących sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu.

Opracowywane dotychczas na obowiązujących podstawach formalnych 
dokumenty z zakresu planowania przestrzennego i strategicznego zosta-
łyby zastąpione nowymi typami powiązanych ze sobą dokumentów strate-
gicznych i operacyjnych.

PROPOZYCJE OPRACOWAŃ DLA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA 
ROZWOJEM  NA POZIOMIE LOKALNYM 

Na system zintegrowanego planowania rozwoju w gminie składałyby się 3 
rodzaje opracowań planistycznych:
•	 zintegrowana strategia rozwoju gminy – obligatoryjny dokument okre-
ślający cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego 
zgodnie z paradygmatem sustensywnego rozwoju, uwzględniający teryto-
rialny wymiar procesów rozwoju (tj. zróżnicowanie zasięgu i oddziaływania 
procesów funkcjonalnych); strategia ta nie rodziłaby skutków prawnych i fi-
nansowych do czasu uchwalenia zmian dotyczących  przeznaczenia tere-
nu i przepisów lokalnych, regulujących działalność inwestycyjną; powinna 
ona określać pożądaną strukturę zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny oraz uwarunkowania i kierunki rozwoju gospodarczego i społecznego 
oraz adekwatne zasady zagospodarowania przestrzennego, a także wią-
zać ze sobą cele wynikające ze współzależnych relacji społeczno-gospodar-
czych i przestrzennych oraz istniejących walorów przyrodniczych i kulturo-
wych; dokument ten o charakterze aktu wewnętrznego zobowiązania kie-
rownictwa (przyjmowany uchwałą rady gminy) zawierałby w swej treści też 
warstwę strategiczną, określającą sposoby realizacji celów i byłby podsta-
wą opracowania programów operacyjnych w sferze społeczno-gospodar-
czej oraz regulacyjnej w odniesieniu do niezbędnych zmian zasad użytko-
wania terenów;
•	 lokalne zasady użytkowania gruntów – obligatoryjny zbiór regulacji jako 
przepisów prawa miejscowego o charakterze wiążącym podmioty; o for-
mach użytkowania i procesach inwestycji decydowałby powszechny sys-
tem ewidencji gruntów, w którym zarejestrowane byłoby aktualne przezna-
czenie terenu; w rezultacie tego kataster gruntów – wraz z mapą użytkowa-
nia terenów, dla której podstawą powinna być inwentaryzacja aktualnego 
stanu zagospodarowania – stałby się powszechnie obowiązującym przepi-
sem regulującym sposoby użytkowania terenów; dla każdego gruntu nale-
żałoby przypisać powszechnie obowiązujące zasady regulujące działalność 
inwestycyjną, która nie naruszałaby w sposób istotny interesów strony trze-
ciej; podstawową ideą stojącą za opracowaniem omawianych regulacji jest 
zasada kontynuacji – utrzymania dotychczasowego sposobu użytkowania 
gruntów i zagospodarowania terenu; mogą jednak być one zmieniane a na-
stępować to powinno wyłącznie w trybie uchwały rady gminy;
•	 akty wykonawcze zintegrowanej strategii rozwoju gminy, do których za-
liczałyby się: 
– programy i projekty operacyjne – stosowane do realizacji przedsięwzięć 
służących wspieraniu procesów rozwoju, takich, jak m.in.: budowa i/lub mo-
dernizacja dróg, infrastruktury technicznej (np. energetycznej, wodociągo-
wej, kanalizacyjnej, teleinformatycznej itp.) oraz społecznej, a także inwe-
stycji z zakresu wspierania kapitału ludzkiego np. edukacji, oświaty, kul-
tury, podnoszenia kompetencji zawodowych, przeciwdziałania wyklucze-
niom, ochrony zdrowia, ochrony dóbr kultury materialnej itp.); opracowa-
nia wymienione poniżej stanowiłyby szczególny rodzaj programów, tj. by-
łyby podstawą do wprowadzania zmian w sposobie użytkowania gruntów 
i zagospodarowania terenów na obszarze gminy w trybie uchwały (w trybie 
zmiany zasad użytkowania gruntów);
– obszarowe przepisy urbanistyczne – uchwalane w sytuacji, gdyby istnia-
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runki rozwoju w niej zawarte powinny być zaprezentowane w ujęciu prze-
strzennym (stanowiłoby to jej aspekt terytorialny), to znaczy w dokumen-
cie tym powinny zostać wskazane obszary (terytoria) problemowe oraz ob-
szary, na których podejmowane będą działania rozwojowe ujęte w formie 
projektów operacyjnych. Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i wy-
nikające z nich cele (strategiczne i operacyjne), powinny zostać powiąza-
ne z ww., określonymi obszarami w regionie. Strategia powinna również za-
wierać kierunkowe ustalenia co do lokalizacji inwestycji publicznych o zna-
czeniu ponadlokalnym, w szczególności tych, które dotyczą budowy i roz-
woju infrastruktury technicznej (w szczególności liniowej) oraz społecznej. 

Kluczowym aspektem terytorialnym strategii powinno być określenie pożą-
danych kierunków rozwoju osadnictwa, tj. ustalenie bilansu terenów prze-
znaczonych do urbanizacji (byłoby to elementem reglamentowania proce-
sów urbanizacji – podobnie jak na poziomie krajowym). W jej części diagno-
stycznej należałoby dokonać bilansowania terenów zurbanizowanych, rol-
niczych i biologicznie czynnych, natomiast w części kierunkowej – określić 
obszary, na których dopuszczalne jest rozwijanie sieci osadniczej oraz tere-
ny z ograniczeniami w odniesieniu do procesów urbanizacji, a także obsza-
ry wyłączone z procesów urbanizacji (np. o wysokich walorach rolniczych, 
przyrodniczych i krajobrazowych, także tereny przyszłej eksploatacji kopa-
lin). Ustalenia te, o charakterze kierunkowym, powinny być następnie pod-
stawą do opracowania wiążących regulacji dla lokalnych JST (w postaci pla-
nów obszarowych/funkcjonalnych i/lub przepisów prawa regionalnego po-
wszechnie obowiązującego). 

W ramach zintegrowanej strategii rozwoju województwa wyznaczone były-
by obszary funkcjonalne dla których w dalszej kolejności należałoby opra-
cować strategie rozwojowe jako dokumenty fakultatywne oraz projekty 
służące ich realizacji.

Strategie te byłyby podstawą programową dla opracowywania trzech ro-
dzajów aktów wykonawczych:
•	 typu I jako aktów planistycznych indykatywnych, a w tym: 
– regionalnego programu operacyjnego, zestawiającego kierunki działań 
rozwojowych oraz regionalnych, 

■Schemat powiązań organizacyjnych w ramach modelu zintegrowanego 
planowania i zarządzania rozwojem na poziomie regionalnym

– szczegółowych planów realizacyjnych/wykonawczych, związanych 
przede wszystkim z dystrybucją publicznych środków finansowych w celu 
wspierania procesów rozwoju,
– regionalnych projektów wdrożeniowych, służących podejmowaniu kon-
kretnych inwestycji publicznych;
•	 typu II jako aktów planistycznych regulacyjnych – regionalnych planów 
zagospodarowania przestrzennego (o charakterze obszarowym oraz dla in-
westycji liniowych), zawierających wiążące ustalenia dla planów opracowy-
wanych na poziomie lokalnym (byłyby to wyspecjalizowane plany dotyczą-
ce np. ochrony dziedzictwa kulturowego, krajobrazu, przyrody, kształtowa-
nia systemu osadniczego, zagospodarowania obszarów funkcjonalnych, 
transportu itp.);
•	 typu III przepisów regulacyjnych – regionalnych standardów zagospo-
darowania przestrzennego o charakterze przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego (np. odnoszących się do obszarów chronionego krajobra-
zu o znaczeniu regionalnym, maksymalnych/minimalnych wskaźników za-
budowy oraz zasad przeznaczenia nowych terenów pod inwestycje w jed-
nostkach osadniczych regionu, zasad ochrony i kształtowania terenów rol-
niczych w strefie oddziaływania urbanizacji, zasad kształtowania zabudo-
wy w dolinach rzecznych  i innych obszarach wrażliwych ekologicznie, itp.

Regionalne szczegółowe plany realizacyjne oraz wyspecjalizowane plany 
zagospodarowania przestrzennego województwa, związane z przeznacze-
niem terenów i ochroną walorów o statusie wojewódzkiego interesu pu-
blicznego, miałyby charakter wiążących ustaleń dla procesów planowania 
w gminach oraz dla opracowań strategiczno-planistycznych wykonywa-
nych dla obszarów funkcjonalnych, wyznaczonych w zintegrowanych stra-
tegiach rozwoju województw.

■Schemat powiązań organizacyjnych w ramach modelu zintegrowanego 
planowania i zarządzania rozwojem na poziomie krajowym
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mowych, w tym strategie makroregionalne – opracowywane na podstawie 
obu ww. strategii jako dokumenty operacjonalizujące wsparcie publiczne 
na rzecz budowania współpracy międzyregionalnej itp.;
•	 w ramach dokumentów operacyjnych w stosunku do długofalowej stra-
tegii rozwoju kraju (obok średniookresowej strategii), ale opracowywany 
byłyby akt krajowej polityki przestrzennej (dokument indykatywny – kie-
rownictwa wewnętrznego) wraz z następującymi rodzajami aktów wyko-
nawczych (o charakterze regulacyjnym tj. wiążących samorządy terytorial-
ne i inne podmioty gospodarujące przestrzenią):
– krajowe standardy zagospodarowania przestrzennego o charakterze 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego – np. odnoszące się do 
ochrony obszarów o walorach przyrodniczych, krajobrazowych, a także 
kulturowych o znaczeniu krajowym; byłyby to również przepisy określają-
ce maksymalne/dopuszczalne wskaźniki zabudowy i zasady przeznacze-
nia nowych terenów pod inwestycje w jednostkach osadniczych w obsza-
rze całego kraju, a także zasady ochrony i kształtowania terenów o walorach 
rolniczych w strefie oddziaływania zjawisk urbanizacji, zasady zagospoda-
rowania terenów na obszarach zagrożonych powodzią, erozją, osuwiskami 
mas ziemnych i in. klęskami żywiołowymi  itp.; przepisy te (jako regulacje 
szczegółowe i powszechne) byłyby opracowywane dla pewnych typów te-
renów (a nie konkretnych obszarów);
– plan struktury zagospodarowania przestrzennego kraju – określający stra-
tegiczne cele i kierunki rozwoju przestrzennego kraju, wynikające z długo-
falowej strategii i interaktywnie prowadzonych prac nad średniookresową 
strategią rozwoju kraju; plan ten zawierać powinien bilans terenów dla roz-
woju przestrzennego w odniesieniu do terenów różnych typów, w szcze-
gólności: obszarów rolniczych, sieci osadniczej, obszarów chronionej przy-
rody, krajobrazu i kultury, terenów komunikacyjnych i in., a także określać 
udział poszczególnych typów/ rodzajów zagospodarowania przestrzenne-
go w regionach i wskazać zakres oraz zasady opracowania wiążących usta-
leń dotyczących zagospodarowania przestrzennego dla planowania re-
gionalnego i lokalnego, które należy uwzględnić w odpowiednich opra-
cowaniach/dokumentach; podstawową funkcją tego planu byłoby sfor-
mułowanie: ustaleń wiążących w zakresie sposobów zagospodarowania 
przestrzennego dla poziomu regionalnego i lokalnego oraz rozwiązań re-
komendowanych do wprowadzenia we właściwych planach regionalnych 
i lokalnych, a także wskazania lokalizacji strategicznie ważnych inwestycji 
(o znaczeniu krajowym). 

Plany rozwoju obszarów funkcjonalnych w warstwie przestrzennej lub ob-
szarów problemowych, o znaczeniu ponadregionalnym – opracowywa-
ne byłyby stosownie do potrzeb, na podstawie aktu polityki przestrzen-
nej i planu struktury zagospodarowania przestrzennego kraju, a także do-
kumentów regulacyjnych, służących operacjonalizacji strategii makrore-
gionalnych lub porządkowaniu kwestii zagospodarowania przestrzennego 
w ponadregionalnych obszarach problemowych. Zawierałyby one ustale-
nia wiążące dla dokumentów planistycznych opracowywanych przez wła-
ściwe samorządy regionalne i lokalne (w tym podejściu nie jest wykluczo-
ne opracowywanie także zintegrowanych strategii rozwoju obszaru funk-
cjonalnego). ■

Tadeusz Markowski
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PROPOZYCJE OPRACOWAŃ DLA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA 
ROZWOJEM NA POZIOMIE KRAJOWYM

Przy uwzględnieniu słabości planowania na poziomie krajowym (głów-
nie inwentaryzacyjnego charakteru koncepcji przestrzennego zagospoda-
rowania kraju), postuluje się przede wszystkim głębszą integrację proce-
dur planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Strategie roz-
woju krajowe, długookresowa i średniookresowa, powinny zyskać szerszy 
wymiar terytorialny, tj. powinny wskazywać obszary, dla których władze 
centralne zobowiązane będą opracować plan(y) zagospodarowania prze-
strzennego kraju, zawierający/zawierające ustalenia wiążące dla JST szcze-
bla regionalnego i/lub lokalnego.

Zadaniem władz centralnych powinno być przede wszystkim reglamento-
wanie procesów urbanizacji – określenie praw do ekspansji urbanizacyjnej, 
dokonywane na podstawie bilansów terenów zabudowanych w odniesie-
niu do poszczególnych regionów. Ustalenie bilansów terenów zurbanizo-
wanych na poziomie krajowym powinno być przeprowadzone odrębnie 
w odniesieniu do:
•	 poszczególnych regionów jako całości,
•	 stolicy regionu/ miejskiego obszaru funkcjonalnego/ obszaru metropo-
litalnego.

Ustalenia te powinny następnie stanowić podstawę do opracowania szcze-
gółowych regulacji w ramach proponowanego planu zagospodarowania 
przestrzennego kraju (wiążących następnie przy opracowywaniu regional-
nych oraz lokalnych strategii i planów) lub powszechnie obowiązujących 
przepisów krajowych, odnoszących się do zagospodarowania przestrzen-
nego (regulacje zawarte w tych przepisach obowiązywałyby bezpośrednio, 
tzn. nie wymagałyby przenoszenia do dokumentów opracowywanych na 
niższych szczeblach zarządzania rozwojem kraju). 

Kolejnym ważnym aspektem powinno być wyznaczanie strategicznych ce-
lów rozwoju oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obsza-
rów funkcjonalnych/problemowych o zasięgu ponadregionalnym (w tym 
makroregionów). Wyznaczanie obszarów metropolitalnych wraz z delimita-
cją ich granic dokonywane byłoby także na poziomie planowania krajowe-
go, natomiast szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące celów rozwoju i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego tych obszarów byłyby przed-
miotem planowania na poziomie regionalnym. Wyznaczenie obszarów me-
tropolitalnych przez władze rządowe, oznaczałoby potrzebę skierowania 
środków publicznych na ich rozwój za pośrednictwem odpowiednich pro-
gramów operacyjnych, planów szczególnych czy projektów realizacyjnych, 
których beneficjentem byłyby samorządy regionalne i/lub lokalne (będą-
ce jednocześnie wykonawcami tychże programów/planów/projektów rzą-
dowych). 

Na system strategicznego planowania rozwoju kraju składałyby się dwie 
grupy dokumentów strategicznych: 
•	 w ramach podstawowych dokumentów strategicznych i operacyjnych, 
o charakterze indykatywnym:
– długofalowa strategia rozwoju kraju, której integralną częścią powinny 
być uwarunkowania i determinanty wynikające ze stanu środowiska, za-
gospodarowania i wizji rozwoju przestrzennego zagospodarowania kraju;
– średniookresowa strategia rozwoju kraju opracowywana na podstawie 
ww. strategii i będąca jej uszczegółowieniem w kolejno po sobie następu-
jących okresach „programowania rozwoju”; byłaby ona podstawą do opra-
cowywania aktów wykonawczych do obu strategii (krajowych/rządowych 
programów operacyjnych, szczegółowych planów realizacyjnych dot. np.: 
ochrony dziedzictwa kulturowego, krajobrazu, przyrody, kształtowania sys-
temu osadniczego, obszarów funkcjonalnych, transportu itp. oraz projek-
tów wdrożeniowych dotyczących inwestycji celu publicznego realizowa-
nych przez rząd);
– zintegrowane strategie rozwoju obszarów funkcjonalnych i/lub proble-
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OD REDAKCJI. Przedstawiamy poniżej fragmenty Koncepcji przestrzennego zago-
spodarowania kraju  2030 i projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 
dotyczące zagadnień, o których była mowa w dwóch wcześniejszych tekstach. 

Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego
Kierunki działań
(…) Zbudowanie sprawnego systemu planowania przestrzennego na wszystkich jego 
poziomach, jako podstawowego instrumentu polityki przestrzennej władz publicz-
nych – planowania krajowego obejmującego obszar całego kraju, planowania regio-
nalnego obejmującego obszar całego województwa i jego obszarów funkcjonalnych 
oraz planowania lokalnego obejmującego obszar gminy oraz jej części, zgodnie z za-
sadami hierarchiczności i subsydiarności oraz koordynacji. Planowanie to, jako działal-
ność władz publicznych – Rządu i samorządów terytorialnych – stanowić winno ele-
ment zintegrowanego planowania rozwoju kraju (…).

Działania
(…) Wprowadzenie zintegrowanego (spójnego i hierarchicznego) planowania spo-
łeczno-gospodarczego i przestrzennego, zdolnego do efektywnej koordynacji działań 
podmiotów publicznych i polityk publicznych mających największe znaczenie dla za-
gospodarowania przestrzennego na różnych poziomach zarządzania

(…) Zintegrowany system planowania z jednej strony stwarza warunki dla rozwoju 
społecznego i gospodarczego, chroniąc wartości kulturowe i przyrodnicze, umożliwia 
koordynację zamierzeń i działań rozwojowych na każdym poziomie planowania, słu-
żąc ochronie interesu publicznego (…). Hierarchiczny system jest zbudowany z ele-
mentów wzajemnie się uzupełniających:

 • na poziomie krajowym nadrzędnym elementem polityki przestrzennego zagospo-
darowania kraju pozostaje koncepcja przestrzennego zagospodarowania obok Długo-
okresowej Strategii Rozwoju Kraju, zawierającej oprócz elementów społeczno-gospo-
darczych także elementy przestrzenne (…), realizowanej poprzez dziewięć zintegro-
wanych strategii, określających podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju 
we wskazanych obszarach (…) w Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju;

 •  na poziomie wojewódzkim plan zagospodarowania przestrzennego będzie stano-
wił integralny wspólnie ze strategią element systemu planowania rozwoju wojewódz-
twa, pełniąc razem z nią rolę koordynacyjną wobec wszystkich przedsięwzięć podej-
mowanych w danym województwie(…);

 • na poziomie lokalnym podstawowym dokumentem pozostaje miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego, spójny ze studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego; studium powinno wiązać również inne dokumenty 
oraz wszelkie decyzje wydawane w gminie w odniesieniu do gospodarowania prze-
strzenią (…).

Spójność planowania społeczno-gospodarczego z przestrzennym na poziomie regio-
nalnym zostanie wyrażona poprzez wymóg harmonizacji trybu przygotowania i za-
wartości dokumentów dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego – strategii roz-
woju województwa oraz przestrzennego – planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa. W ten sposób zintegrowane elementy planowania rozwoju regionu za-
wierać będą również obowiązujące wytyczne (w zakresie ustawowym) dla gmin. (…)

Na poziomie lokalnym wybrane rozwojowe obszary gminy zostaną uwzględnione 
w zadaniach, wynikających z dokumentów rozwoju społeczno-gospodarczego szcze-
bla krajowego i regionalnego. Wymaga to od gmin przygotowania strategicznych do-
kumentów rozwoju społeczno-gospodarczego (gminnych/lokalnych strategii roz-
woju), opartych m.in. na prognozie realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego 
zagospodarowania, uwzględniającej specjalistyczne prognozy i studia, w szczególno-
ści demograficzne (…)

…i w projekcie Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju

CEL GŁÓWNY, CELE SZCZEGÓŁOWE 

(…) Budowa zintegrowanego systemu planowania społeczno-gospodarczego i prze-
strzennego: Podstawą odpowiedzialnego rozwoju Polski i realizacji założonych celów 

jest sprawne i skuteczne państwo. Niezbędnym warunkiem do tego jest budowa ta-
kiego systemu zarządzania rozwojem, który pozwoli na sprawną koordynację naj-
ważniejszych procesów gospodarczych i społecznych, wzmocni rolę planowania 
przestrzennego w realizacji polityki rozwoju oraz zwiększy odporność i możliwość 
reagowania państwa na zagrożenia (…).

INTEGRACJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 
Z PROGRAMOWANIEM ROZWOJU 
SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

(komponent Celu III - Skuteczne państwo i instytucje gospodarcze służące 
wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu)

Działania będą polegały m.in. na dokonaniu zasadniczej reformy funkcjonowania 
sfery zarządzania rozwojem w postaci połączenia dokumentów strategicznych i pla-
nistycznych na każdym poziomie zarządzania (krajowym, wojewódzkim, funkcjonal-
nym oraz lokalnym) oraz wypracowanie sposobów integracji obszarów na styku mo-
rza i lądu, tak aby planowanie przestrzenne w większym stopniu służyło osiąganiu 
celów rozwojowych. 

Wypracowane zostaną regulacje służące uproszczeniu procesu inwestycyjno-bu-
dowlanego oraz wsparciu procesu zmian prawno-instytucjonalnych w zakresie pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego (przegląd prawa i opracowanie no-
wych regulacji). Ponadto zmiany umożliwią przeciwdziałanie konfliktom przestrzen-
nym wynikającym z kolizji między planowanymi inwestycjami, a ochroną zasobów 
środowiska naturalnego i walorów wysoko cenionych. 

Wprowadzone zostaną mechanizmy finansowe i prawne, w tym planistyczne, 
porządkujące procesy inwestycyjne i zajmowanie nowych terenów pod zabudowę. 
Nowe inwestycje zostaną przekierowane na tereny w przeszłości już wykorzystywane, 
przygotowane do zabudowy i wyposażone w infrastrukturę techniczną i społeczną, 
w tym zmodernizowaną do powtórnego wykorzystania. 

Uporządkowane zostaną kompetencje ministrów właściwych ds. rozwoju regionalnego 
i budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa związane z realizacją działań rozwojowych w przestrzeni. (…)

DZIAŁANIA:

•	 Integracja dokumentów ze sfery planistycznej i strategicznej – przygotowanie 
koncepcji zintegrowanego planowania rozwoju, która zaproponuje m.in. rozwiązania 
dotyczące sposobu przenoszenia treści planistycznych dotyczących inwestycji celu 
publicznego oraz roli krajowego dokumentu dotyczącego zagospodarowania 
przestrzeni w zintegrowanym systemie (…).

•	 Wzmocnienie instytucjonalne – zbudowanie systemu realnych sprzężeń zwrotnych 
i koordynacji działań ministrów odpowiedzialnych za kwestie przestrzenne oraz 
ministrów sektorowych odpowiedzialnych za poszczególne działy gospodarki, na 
poziomie regionalnym poszerzenie kompetencji sieci obserwatoriów terytorialnych 
działających przy urzędach marszałkowskich, zwłaszcza w zakresie planowania 
przestrzennego i dostarczenia wiedzy oraz narzędzi popularyzujących dorobek 
programu ESPON.

PROJEKTY STRATEGICZNE

•	Kodeks Urbanistyczno-Budowlany – kompleksowa regulacja usprawniająca proces 
inwestycyjno-budowlany – mająca zaproponować także regulacje zapobiegające 
dalszej chaotycznej suburbanizacji, z zakresu zarządzania funkcjonalnymi 
obszarami miejskimi, usprawniające procedury partycypacji społecznej, integrujące 
procedury z zakresu zintegrowanego planowania rozwoju oraz implementujące 
zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Zaproponowane regulacje poprawią 
funkcjonowanie planowania przestrzennego, by w efekcie osiągnąć racjonalizację 
wydatków publicznych na rozwój i późniejszą eksploatację infrastruktury (…)

•	Koncepcja i pilotaż zintegrowanego podejścia – celem projektu jest zaproponowanie 
(koncepcja) i przetestowanie (pilotaże) wprowadzenia do polityki rozwoju 
zintegrowanych strategii/planów rozwoju w skali kraju, dla obszaru funkcjonalnego, 
miast różnej wielkości, małej gminy - w celu zwiększenia efektywności procesów 
rozwojowych, ochrony interesu publicznego oraz skoordynowania w przestrzeni 
realizacji kluczowych inwestycji rozwojowych. Wnioski z pilotażu posłużą jako 
rekomendacja dla zmian w prawie służących uspójnieniu dokumentów lub tworzeniu 
dokumentu zintegrowanego (…). ■

Opr. Red.

O integracji planowania rozwoju 
w Koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju 2030
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PR
AW

O
OD REDAKCJI. Publikujemy poniżej najważniejsze fragmenty z Ksiąg 
I (Przepisów ogólnych) i II (Przestrzennej), przedstawionego do konsultacji 
30 września br. projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego 
i dotyczące planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. 
Upublicznienie projektu spotkało się z bardzo ożywioną dyskusją 
nad zawartymi w nim propozycjami, wśród których można odnaleźć 
wiele elementów zaistniałych wcześniej w wieloletniej już debacie na 
temat kierunków przebudowy systemu planowania przestrzennego. 
Pojawiły się w projekcie Kodeksu także i nowe elementy, dlatego w jego 
prezentacji wyróżnione zostały nazwy nowych, proponowanych do 
zastosowania narzędzi w planowaniu przestrzennym, oraz na nowo 
zdefiniowane, wybrane pojęcia.

KSIĘGA I.
PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1.
Zakres przedmiotowy

Art. 1. § 1. Kodeks urbanistyczno-budowlany, zwany dalej „Kodeksem” normuje 
gospodarowanie przestrzenią, na które składa się:
1) kształtowanie i realizacja polityki przestrzennej;
2) przygotowanie terenu pod inwestycje oraz przygotowanie i realizację 
inwestycji, w tym inwestycji celu publicznego;
3) nabywanie praw do nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne;
4) utrzymanie obiektów budowlanych;
5) postępowanie w przypadku katastrofy budowlanej. (…)

Rozdział 3.
Zasady ogólne

Art. 4. Zasada zrównoważonego rozwoju jest podstawą gospodarowania 
przestrzenią przez władze publiczne, dążące poprzez osiągnięcie ładu 
przestrzennego do zapewnienia wysokiej jakości życia.
Art. 5. Kształtowanie polityki przestrzennej następuje w ramach prowadzenia 
polityki rozwoju.
Art. 6. § 1. Ochronie prawnej podlega istniejący stan zagospodarowania 
nieruchomości.
§ 2. Zasady określonej w § 1 nie stosuje się do zrealizowanych inwestycji 
w zakresie, w jakim te inwestycje naruszają przepisy prawa.
Art. 7. Gospodarując przestrzenią, organy władzy publicznej kierują się 
potrzebą zabezpieczenia interesu publicznego.
Art. 8. Organy władzy publicznej gospodarując przestrzenią określają warunki 
inwestowania, w szczególności zakazy i ograniczenia, w sposób proporcjonalny 
do zamierzonych celów.
Art. 9. Gospodarowanie przestrzenią ma charakter ciągły, obejmujący:
1) monitorowanie istniejącego oraz planowanego zagospodarowania 
przestrzennego oraz prowadzenie innych działań analitycznych (…);
2) ocenę aktualności i stopnia realizacji aktów planowania przestrzennego;
3) określanie kierunków rozwoju przestrzennego w powiązaniu z kierunkami 
rozwoju strategicznego;
4) sporządzanie oraz uchwalanie aktów planowania przestrzennego i ich 
realizację;
5) udzielanie zgód inwestycyjnych;
6) kontrolę i podejmowanie działań wobec naruszeń prawa.
Art. 10. W procesie gospodarowania przestrzenią uwzględnia się 
w szczególności potrzeby w zakresie:
1) kształtowania i ochrony ładu przestrzennego;
2) ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu oraz gruntów rolnych i leśnych;
3) ochrony zabytków, obiektów dziedzictwa kulturowego, dóbr kultury 
współczesnej oraz Pomników Zagłady;
4) mitygacji i adaptacji do zmian klimatu oraz konieczności przeciwdziałania 
i likwidowania skutków katastrof naturalnych (…);
5) zdrowia publicznego, w szczególności poprzez zapewnienie: odpowiedniej 
jakości środowiska, dostępności terenów rekreacji, zieleni publicznej, usług 
zdrowia (…);
6) obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz ochrony jego 
granic.
Art. 11. Organy władzy publicznej gospodarując przestrzenią

:1) w sposób racjonalny, efektywny i zrównoważony wykorzystują istniejące 
zasoby obszarów zurbanizowanych;
2) podejmują szczególne działania w celu racjonalnego zagospodarowania 
obszarów wymagających przekształcenia urbanistycznego;
3) wyznaczają obszary nowej urbanizacji wyłącznie w przypadku, gdy wynika 
to z potrzeb rozwojowych. (…)
Art. 13. Organy gminy zapewniają spójność dokumentów strategicznych, 
tworzących ramy dla realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
społecznej, usług infrastrukturalnych i systemu transportowego oraz ich 
realizacji, z aktami planowania przestrzennego. (…
Art. 16. Projektowanie przestrzeni oraz inwestycji następuje w sposób 
zapewniający możliwie szeroki dostęp do nich osób o ograniczonej sprawności, 
w tym osób starszych, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.
Art. 17. Proces gospodarowania przestrzenią jest partycypacyjny i jawny. 
Rozstrzygnięcia organów władzy publicznej podlegają uzasadnieniu, chyba że 
Kodeks stanowi inaczej. (…)

KSIĘGA II.
PLANOWANIE PRZEStRZENNE

DZIAŁ I.
Partycypacja społeczne w planowaniu przestrzennym

Art. 23. § 1. Każdy ma prawo uczestniczenia w procesie programowania 
i realizacji polityki przestrzennej (…)
§ 2. W przypadkach przewidzianych w Kodeksie każdy ma prawo do składania 
uwag, wniosków oraz uczestniczenia w dyskusji publicznej.
§ 3. W każdym czasie dopuszcza się składanie wniosków w przedmiocie 
uchwalenia albo zmiany aktu planowania przestrzennego.
Art. 24. § 1. Dokumenty wytworzone w procesie programowania i realizacji 
polityki przestrzennej, w szczególności analizy i prognozy, projekty aktów 
planowania przestrzennego oraz stanowiska zajęte wobec tych projektów 
przez inne podmioty, a także wnioski i uwagi są jawne i podlegają podaniu do 
publicznej wiadomości. (…)

DZIAŁ II.
Kształtowanie polityki przestrzennej

Rozdział 1.
Monitorowanie zagospodarowania przestrzennego

Art. 32. § 1. Organy kształtujące politykę przestrzenną obowiązane są 
do monitorowania istniejącego oraz planowanego zagospodarowania 
przestrzennego, na zasadach określonych w niniejszym dziale.
§ 2. Monitorowanie prowadzi się w oparciu o dane referencyjne, w szczególności 
udostępniane w ramach:
1) krajowej infrastruktury informacji przestrzennej;
2) zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
3) Rejestru urbanistyczno-budowlanego;
4) statystyki publicznej;
5) systemów satelitarnej obserwacji Ziemi.
§ 3. Na poziomie wojewódzkim monitorowanie prowadzi się w ramach 
regionalnych węzłów informacji przestrzennej.
Art. 33. § 1. Monitorowanie na każdym poziomie obejmuje dane co najmniej 
w zakresie:
1) stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego;
2) stopnia realizacji ustaleń aktów planowania przestrzennego;
3) stanu postępowań w sprawie uchwalenia albo zmiany aktów planowania 
przestrzennego;
4) zmian w zakresie stanu prawnego oraz wydanych rozstrzygnięć, mających 
wpływ na akty planowania przestrzennego (…);
5) występowania, koncentracji i dynamiki negatywnych zjawisk przestrzenno-
funkcjonalnych i technicznych.
§ 2. Na poziomie gminy i obszaru funkcjonalnego monitorowanie obejmuje 
ponadto dane w zakresie:
1) dostępności przestrzennej i efektywności usług publicznych (…) – w zakresie, 
w jakim usługi te stanowią zadania własne gminy;
2) zakresu i dynamiki inwestowania, w tym na obszarach nieobjętych 
ustaleniami planów miejscowych.

Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego
Księga II Przestrzenna
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§ 3. Na poziomie województwa monitorowanie obejmuje ponadto dane w zakresie:
1) realizacji rozmieszczonych inwestycji celu publicznego;
2) dostępności przestrzennej i efektywności usług publicznych (…) – w zakresie, w jakim 
usługi te stanowią zadania własne województwa;
3) stanu zachowania oraz fragmentacji krajobrazów, w szczególności krajobrazów 
priorytetowych.
§ 4. Na poziomie kraju monitorowanie obejmuje ponadto dane w zakresie:
1) realizacji inwestycji celu publicznego rozmieszczonych w krajowym planie 
rozmieszczenia;
2) obszarów szczególnych zjawisk w skali makroregionalnej, wymagających szczególnego 
podejścia w ramach polityki przestrzennego zagospodarowania kraju;
3) obszarów kształtowania potencjału rozwojowego o znaczeniu makroregionalnym;
4) stopnia realizacji strategii oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na 
gospodarowanie przestrzenią;
5) funkcjonowania rozwiązań prawnych dotyczących gospodarowania przestrzenią, 
w tym realizacji obowiązków określonych w Kodeksie. (…)

Rozdział 2.
Prognoza przestrzennych potrzeb rozwojowych

Art. 38. § 1. Prognoza przestrzennych potrzeb rozwojowych (…) określa, 
w perspektywie nie dłuższej niż 20 lat, prognozowane zapotrzebowanie na nowe tereny, 
których zagospodarowanie jest niezbędne do zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
obszaru objętego prognozą, w oparciu o dane demograficzne i gospodarcze.
§ 2. Prognoza na poziomie województwa stanowi część strategii rozwoju województwa 
w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
§ 3. W przypadku wyznaczenia obszaru funkcjonalnego, prognoza dla tego obszaru 
sporządzana jest odrębnie od prognozy dla województwa oraz zgodnie z tą prognozą. (…)
Art. 39. § 1. Prognoza na poziomie gminy sporządzana jest w sposób niesprzeczny 
z prognozą na poziomie województwa, a jeżeli gmina leży na obszarze funkcjonalnym 
- z prognozą tego obszaru. (…)

Rozdział 3.
Określenie obszarów zurbanizowanych 

oraz wyznaczenie limitu obszarów nowej urbanizacji

Art. 41. § 1. Wyznaczane przez gminę obszary nowej urbanizacji dopuszczalne są 
wyłącznie w przypadku, gdy wynik bilansu, o którym mowa w § 2, jest dodatni.
§ 2. Bilans określa różnicę:
1) potrzeb rozwojowych wynikających z prognozy, o której mowa w art. 38 § 1 oraz
2) chłonności terenów niezabudowanych na obszarach zurbanizowanych, 
z uwzględnieniem istniejącej zabudowy (…). 
§ 3. Wyznaczenie obszarów nowej urbanizacji następuje w zakresie nieprzekraczającym 
prognozowanych potrzeb rozwojowych i niezbędnym do ich zaspokojenia.
Art. 42. § 1. Obszary zurbanizowane określa się na podstawie faktycznego stanu 
zagospodarowania.
§ 2. Jako obszary zurbanizowane określa się zwarty układ przestrzenny, na który składają 
się:
1) obszary o skupionej zabudowie, wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną 
i sieć drogową;
2) tereny infrastruktury społecznej, technicznej, systemu transportowego, usług 
infrastrukturalnych (…);
3) zabudowane obszary chronionych zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego;
4) obszary wymagające przekształcenia urbanistycznego, o ile są powiązane 
przestrzennie z obszarami o skupionej zabudowie. (…)

Rozdział 4.
Program rozwoju przestrzennego gminy

Art. 45. § 1. Program rozwoju przestrzennego gminy (…) jest podstawą sporządzania 
studium.
§ 2. W przypadku, gdy gmina posiada strategię rozwoju w rozumieniu przepisów 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, program rozwoju przestrzennego stanowi 
element tej strategii.(…)
Art. 46. § 1. Program zawiera diagnozę uwarunkowań rozwoju przestrzennego, 
wskazującą:
1) obszar zurbanizowany i jego chłonność (…);
2) limit obszarów nowej urbanizacji wynikający z bilansu, o którym mowa w art. 41;
3) stopień aktualności i stopień realizacji lokalnych aktów planowania przestrzennego;
4) uwarunkowania polityki finansowej gminy wynikające z realizacji aktów, o których 
mowa w pkt 3.
§ 2. Program wyznacza kierunki rozwoju przestrzennego gminy w zakresie wynikającym 
z diagnozy, o której mowa w § 1, określając w szczególności limit obszarów nowej 
urbanizacji oraz skutki finansowe realizacji na nich polityki przestrzennej. (…)
Art. 47. § 1. Program uchwala się w pierwszym roku kadencji rady gminy. (…)
§ 3. Po sporządzeniu projektu programu wójt uzyskuje opinię komisji urbanistycznej 
oraz podaje projekt do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, umożliwiając 
składanie uwag.  (…)
§ 5. Rada gminy uchwala program, wyznaczając wójtowi kierunki działań związanych 

z jego realizacją. Program stanowi załącznik do uchwały.
§ 6. Wójt co 6 miesięcy przedstawia radzie gminy informację o stanie realizacji działań, 
o których mowa w § 5.

Rozdział 5.
Ponadlokalne opracowania analityczne

Art. 48. § 1. Organy samorządu województwa oraz związku metropolitalnego mają 
obowiązek dokonywania oceny aktualności i stopnia realizacji aktów planowania 
przestrzennego przez nie uchwalanych. (…)
Art. 49. § 1. Samorząd województwa uchwala, nie rzadziej niż raz na 10 lat, raport 
krajobrazowy.
§ 2. Raport krajobrazowy wyznacza krajobrazy występujące na obszarze województwa, 
określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości.
§ 3. Raport krajobrazowy, w szczególności:
1) określa: a) krajobrazy występujące na obszarze danego województwa,b) lokalizację 
krajobrazów priorytetowych;
2) wskazuje lokalizację i granice: a) parków kulturowych, b) parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, 
c) obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów 
Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB) lub obszarów i obiektów proponowanych do 
umieszczenia na tych listach;
3) wskazuje: a) zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów (…), 
b) wiążące rekomendacje i wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa – dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów (…), c) l o k a l n e 
formy architektoniczne zabudowy w obrębie krajobrazów, o których mowa w pkt 1 lit. b. (…)
§ 4. Rekomendacje i wnioski nie mogą być sprzeczne z celami i sposobami ochrony 
obszarów i obiektów, o których mowa w § 3 pkt 2 (…).
§ 5. Raport krajobrazowy może wskazywać:
1) te obszary, objęte formami ochrony przyrody (…), które ze względu na znaczący spadek 
wartości krajobrazu wymagają pogłębionej analizy zasadności ich dalszej ochrony;
2) te obszary, które ze względu na swoje walory, powinny zostać objęte formami ochrony 
przyrody (…)

DZIAŁ III.
Przepisy wspólne dla aktów planowania przestrzennego

Rozdział 1.
Uwarunkowania

Art. 52. W akcie planowania przestrzennego uwzględnia się uwarunkowania rozwoju 
obszaru nim objętego, w tym uwarunkowania środowiskowe, społeczne, ekonomiczne, 
gospodarcze i kulturowe, wynikające w szczególności z:
1) ładu przestrzennego oraz wymogów jego ochrony i kształtowania;
2) potrzeb i możliwości rozwojowych, wynikających w szczególności z prognozy, 
o której mowa w art. 38, a także innych analiz ekonomicznych, środowiskowych, 
społecznych, zdrowotnych i demograficznych;
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości 
i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu (…);
4) stanu i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej;
5) inwestycji celu publicznego, w tym ich rozmieszczenia, lokalizacji oraz funkcjonowania;
6) dotychczasowej funkcji i zagospodarowania terenów i stopnia ich wyposażenia 
w infrastrukturę społeczną, infrastrukturę techniczną, system transportowy (…)
7) stanu i stopnia uporządkowania elementów, o których mowa w pkt 6;
8) warunków i jakości życia mieszkańców(…);
9) występowania obszarów, terenów i obiektów, wyznaczanych na podstawie przepisów 
odrębnych (…).

Rozdział 4.
Wymagania techniczne

Art. 56. § 1. Akt planowania przestrzennego składa się z części graficznej i tekstowej.
§ 2. Przystępując do sporządzenia aktu lub jego zmiany zakłada się lub aktualizuje, 
a następnie prowadzi i utrzymuje planistyczną bazę danych.
§ 3. Planistyczna baza danych zawiera:
1) granice obszaru obowiązywania aktu;
2) granice wydzieleń ze wskazanym planowanym zagospodarowaniem przestrzennym;
3) regulacje dodatkowe, w tym wynikające z uwarunkowań, wyrażone przez obiekty 
przestrzenne zawierające informacje o ograniczeniach w zagospodarowaniu 
przestrzennym wraz z ich odniesieniem przestrzennym;
4) dokumentację prac planistycznych;
5) metadane.
§ 4. Część graficzna aktu stanowi cyfrowe opracowanie kartograficzne, tworzone na 
podstawie planistycznej bazy danych.
§ 5. Cześć graficzna aktu oraz baza danych sporządzane są w państwowym systemie 
odniesień przestrzennych.
§ 6. Akt planowania przestrzennego jest uchwalany w formie dokumentu elektronicznego. 
(…)
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Rozdział 5.
Osoby sporządzające

Art. 59. § 1. Głównym projektantem sporządzającym projekt aktu planowania 
przestrzennego może być osoba, która posiadając co najmniej dwuletnie doświadczenie 
w wykonywaniu czynności z zakresu projektowania aktów planowania przestrzennego 
spełnia co najmniej jeden z warunków:
1) posiada uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym nabyte na 
podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (…);
2) posiada uprawnienia urbanistyczne nabyte na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym (…);
3) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty (…) nabyte na podstawie 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (…);
4) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i ukończyła: a) 
studia wyższe drugiego stopnia w obszarze związanym z planowaniem przestrzennym, 
urbanistyką lub gospodarką przestrzenną, b) studia podyplomowe z planowaniem 
przestrzennym, urbanistyką lub gospodarką przestrzenną – o ile program tych studiów 
i ich ukończenie gwarantują uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji odpowiednich 
do sporządzania aktu planowania przestrzennego;
5) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (…) i nabyła 
kwalifikacje (…) odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 1-4. (…)
Art. 60. § 1. W skład zespołu sporządzającego projekt aktu planowania przestrzennego 
wchodzi co najmniej jedna osoba, która ukończyła jednolite magisterskie studia na 
kierunku prawo (…)

DZIAŁ IV.
Realizacja polityki przestrzennej w gminie

Rozdział 1.
Studium rozwoju przestrzennego gminy

Art. 62. Studium sporządza się dla obszaru całej gminy.
Art. 63. § 1. Przed przystąpieniem do sporządzania studium dokonuje się analizy 
zgodności celu, zakresu merytorycznego i planowanych ustaleń studium z ustaleniami 
zawartymi w:
1) gminnym programie rewitalizacji;
2) gminnym programie ochrony środowiska;
3) strategii rozwiązywania problemów społecznych;
4) planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (…);
5) założeniach albo planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
6) wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych;
7) gminnym programie opieki nad zabytkami;
8) wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
9) innych programach gospodarczych przyjmowanych na podstawie przepisów 
o samorządzie gminnym.
§ 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentów strategicznych, o których 
mowa w § 1, z celem, zakresem merytorycznym lub planowanymi ustaleniami studium, 
uchwalenie albo zmianę studium przeprowadza się łącznie ze zmianą tych dokumentów. 
Art. 64. W studium uwzględnia się wiążące ponadlokalne treści planistyczne zawarte w:
1) studium ramowym;
2) planie województwa;
3) krajowym planie rozmieszczenia;
4) decyzji dokonującej lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Art. 65. Na podstawie aktów wydawanych przez organy inne niż organy gminy 
w studium wskazuje się:
1) obszary form ochrony przyrody: a) parków narodowych, b) rezerwatów przyrody, c) 
parków krajobrazowych, d) obszarów chronionego krajobrazu, e) obszarów Natura 2000;
2) obszary ogrodów botanicznych i zoologicznych (…);
3) obszary obrębów ochronnych obwodu rybackiego (…);
4) obszary ograniczonego użytkowania (…);
5) obszary stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód powierzchniowych 
i podziemnych oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych (…);
6) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (…);
7) tereny zagrożone masowymi ruchami ziemi (…);
8) obszary uzdrowisk i obszary stref ochrony uzdrowiskowej (…);
9) obszary pasa nadbrzeżnego (…);
10) obszary i tereny górnicze (…);
11) obszary udokumentowanych złóż kopalin, wód podziemnych, kompleksów 
podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnych składowisk odpadów 
(…);
12) tereny lub obiekty, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
13) tereny zajmowane przez zakłady przemysłowe o zwiększonym i dużym ryzyku awarii 
(…);
14) obszary zastrzeżone i ich strefy ochronne;
15) obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji 
zabytków (…);

16) obszary Pomników Zagłady i ich stref ochronnych (…);
17) obszary ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu związanych 
z funkcjonowaniem lotnisk (…).
Art. 66. W studium oznacza się obszary użytków rolnych klas I-III objęte zgodą na 
zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze, uzyskaną w toku postępowania w przedmiocie 
uchwalenia albo zmiany studium (…)
Art. 67. § 1. W studium oznacza się rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, zgodnie 
z krajowym oraz wojewódzkim planem rozmieszczenia.
§ 2. W studium oznacza się obszary zlokalizowanych i zrealizowanych inwestycji celu 
publicznego, wraz z oznaczeniem ich stref bezpieczeństwa oraz innych obszarów 
ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu nieruchomości.
Art. 68. Studium zawiera ustalenia w zakresie:
1) obszarów urbanizacji;
2) stref funkcjonalnych, w tym zasad ich zagospodarowania;
3) obszarów, na których mogą być uchwalane uproszczone plany miejscowe;
4) obszarów, o których mowa w art. 65;
5) obszarów wymagających remediacji;
6) standardów urbanistycznych;
7) zagospodarowania terenów inwestycji, (a w tym dotyczące): a) wskaźnika 
powierzchni zabudowy, b) wskaźnika powierzchni obiektów budowlanych, c) wskaźnika 
intensywności zabudowy, d) wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, e) minimalnej 
i maksymalnej wysokości obiektów budowlanych, f ) miejsc postojowych, g) kolorystyki 
obiektów budowlanych;
8) minimalnej powierzchni terenów inwestycji;
9) kierunków i obszarów rozwoju lokalnego systemu transportowego, infrastruktury 
technicznej, infrastruktury społecznej i usług infrastrukturalnych;
10) kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
11) obszarów oraz zasad ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu 
kulturowego i uzdrowisk;
12) mitygacji i adaptacji do zmian klimatu;
13) obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, w tym parków kulturowych;
14) wskazania chłonności obszarów urbanizacji (…)
Art. 71. § 1. W studium dokonuje się podziału obszaru gminy na strefy funkcjonalne.
§ 2. Obszar gminy dzieli się na następujące strefy funkcjonalne:
1) poza obszarami urbanizacji: a) letniskową, b) rolniczą, c) wód śródlądowych, d) 
górniczą i przemysłu wydobywczego, e) zieleni nieurządzonej, f )przemysłową – uciążliwą;
2) na obszarach urbanizacji: a) przemysłową, b) usługowa, c) mieszkaniową 
jednorodzinną, d) mieszkaniową wielorodzinną, e) zieleni publicznej;
3) na obszarach, o których mowa w pkt 1 i 2: a) leśną, b) sportu i rekreacji, c) systemu 
transportowego, d) infrastruktury technicznej, usług infrastrukturalnych, cmentarzy 
i krematoriów, e) obszarów specjalnych, w tym obszarów zastrzeżonych.
§ 3. Dopuszcza się wyznaczanie stref funkcjonalnych mieszanych, w zakresie funkcji nie 
kolidujących ze sobą. (…)
Art.72. § 1. Elementem studium jest plan wykonania studium.
§ 2. Plan wykonania studium określa sposób realizacji polityki przestrzennej gminy 
zawartej w studium, w zakresie kolejności uchwalania planów miejscowych dla 
poszczególnych obszarów oraz ram finansowych realizacji tych planów w zakresie zadań 
własnych gminy (…).
Art. 73. § 1. Standardy urbanistyczne obejmują regulacje dotyczące co najmniej:
1) zieleni publicznej;
2) innych przestrzeni publicznych;
3) systemu transportowego;
4) usług sportu i rekreacji;
5) żłobków i przedszkoli;
6) szkół podstawowych;
7) placówek pomocy społecznej;
8) publicznych placówek kultury;
9) handlu i usług o charakterze podstawowym. (…)
Art. 74. Studium zawiera uzasadnienie składające się w szczególności z:
1) charakterystyki uwarunkowań rozwoju przestrzennego oraz ich wpływu na przyjęte 
kierunki rozwoju przestrzennego;
2) opisu zgodności z ustaleniami programu rozwoju przestrzennego;
3) opisu zgodności z zasadami, o których mowa w art. 10-16.
Art. 75. Charakterystykę uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy opracowuje 
się wyodrębniając uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju gminy, w wyniku 
których określenie kierunków rozwoju i zasad zagospodarowania następuje w granicach 
określonych aktami wydanymi przez organy inne niż organy gminy.

Rozdział 2.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Art. 77. Sporządzając i uchwalając plan miejscowy, gmina związana jest ustaleniami 
studium, z zastrzeżeniem art. 151.
Art. 78. § 1. Do obszarów, na których lokalizacja inwestycji innych niż inwestycje celu 
publicznego może nastąpić wyłącznie na podstawie planu miejscowego należą obszary:
1) wymagające dostosowania struktury gruntowej;
2) przestrzeni publicznych;
3) koncentracji funkcji nierolniczych (…);
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4) udokumentowanych złóż strategicznych;
5) szczególnego zagrożenia powodzią położone na obszarach urbanizacji;
6) wymagające przekształcenia urbanistycznego;
7) nowej urbanizacji;
8) strefy funkcjonalnej letniskowej;
9) strefy ochrony uzdrowiskowej „A”;
10) Pomników Zagłady wraz ze strefami ochronnymi;
11) objęte ochroną krajobrazową w parkach narodowych i rezerwatach przyrody;
12) inne wskazane w studium ze względu na przewidywane istotne trudności w ich 
prawidłowym zagospodarowaniu bez planu miejscowego.
§ 2. Obszary, o których mowa w § 1, wskazuje się w studium.
Art. 79. § 1. Następujące inwestycje, nie będące inwestycjami celu publicznego, mogą być 
zlokalizowane wyłącznie na podstawie planu miejscowego:
1) instalacje wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, inne niż mikroinstalacje 
i małe instalacje, a w przypadku elektrowni wiatrowych – inne niż mikroinstalacje;
2) wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży przekraczającej 
2000 m2, a w gminach wiejskich i na obszarach wiejskich gmin miejsko-wiejskich – 1000 
m2;
3) inwestycje uciążliwe zapachowo, w tym fermy;
4) zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
5) inne niż określone w pkt 1-4 inwestycje mogące zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko.
§ 2. Zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego regulują przepisy księgi III działu VI.
Art. 80. § 1. Obszar objęty planem miejscowym wyznacza się w sposób pozwalający 
na kompleksową regulację zagadnień funkcjonalno-przestrzennych, obejmując 
planem miejscowym całość strefy funkcjonalnej albo całość obszaru wymagającego 
przekształcenia urbanistycznego
Art. 81. Plan miejscowy zawiera ustalenia w zakresie:
1) przeznaczenia terenów;
2) zagospodarowania terenów inwestycji (a w tym dotyczące): a) wskaźnika powierzchni 
zabudowy, b)  wskaźnika powierzchni obiektów budowlanych, c) wskaźnika 
intensywności zabudowy, d) linii zabudowy, e) wskaźnika powierzchni biologicznie 
czynnej (…), f ) minimalnej i maksymalnej wysokości obiektów budowlanych, g) miejsc 
postojowych, h) kolorystyki obiektów budowlanych, i) geometrii dachów, j) powierzchni 
i szerokości terenu inwestycji, k) na terenach położonych w strefie funkcjonalnej 
mieszkaniowej wielorodzinnej – procentowego udziału powierzchni terenów 
przeznaczonych na cele zieleni urządzonej i placów zabaw (…);
3) usytuowania budynków w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych;
4) w przypadku dostosowania struktury gruntowej – obszaru objętego tym 
dostosowaniem (…);
5) dopuszczalności oraz warunków podziału nieruchomości;
6) obszaru ulepszenia nieruchomości (…);
7) obsługi komunikacyjnej terenów inwestycji;
8) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz 
dóbr kultury współczesnej;
9) ochrony środowiska, przyrody i kształtowania krajobrazu;
10) lokalizacji inwestycji celu publicznego (…);
11) obsługi terenów inwestycji przez infrastrukturę techniczną (…);
12) obszarów wymagających remediacji;
13) kształtowania i zagospodarowania terenów przestrzeni publicznych (…);
14) zagospodarowania form ochrony przyrody wyznaczanych przez gminę;
15) zagospodarowania obszarów, terenów i obiektów, o których mowa w art. 65;
16) zagospodarowania innych obszarów podlegających ochronie, w szczególności 
korytarzy ekologicznych;
17) (terenów) o którym mowa w art. 113 § 1.
Art. 82. § 1. Ustalenia planu miejscowego mogą wskazywać odmienne przeznaczenie 
i sposób zagospodarowania przestrzeni położonej pod i nad poziomem gruntu lub na 
różnych poziomach względem poziomu gruntu. (…)
§ 2. Plan miejscowy może przewidywać zakaz realizacji wszystkich albo wybranych 
rodzajów inwestycji, w tym zakaz budowy obiektów budowlanych.
Art. 83. Plan miejscowy może zawierać ustalenia w zakresie:
1) zagospodarowania terenu inwestycji: a) dopuszczalnej liczby budynków, b) liczby 
kondygnacji, c)gabarytów obiektów budowlanych;
2) kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania planowanej zabudowy 
z zabudową istniejącą;
3) charakterystycznych cech elewacji budynków, w tym materiałów budowlanych dla 
elewacji i dachów oraz stopnia przeszklenia;
4) ciągów komunikacji pieszej i rowerowej (…);
5) usytuowania obiektów budowlanych na terenie inwestycji (…);
6) zakazów i ograniczeń dotyczących działalności handlowej lub usługowej;
7) maksymalnej powierzchni sprzedaży obiektów handlowych (…).
Art. 89. § 1. Do planu miejscowego sporządza się uzasadnienie wykazujące 
w szczególności:
1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 10-16 i zgodność z tymi wymogami;
2) sposób i zakres realizacji standardów urbanistycznych;
3) sposób realizacji wniosków zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko.
§ 2. Uzasadnienie planu miejscowego zawiera ponadto:
1) ocenę skutków regulacji, zawierającą analizę finansowych i społecznych skutków 
uchwalenia i realizacji planu miejscowego;

2) wizualizację, prezentującą w formie graficznej ustalenia planu w sposób zrozumiały 
dla osób nie posiadających wiedzy specjalistycznej. (…)

Oddział 1.
Dostosowanie struktury gruntowej 

Art. 91. § 1. Plan miejscowy dokonuje dostosowania struktury gruntowej całości lub 
części obszaru nim objętego, w zakresie umożliwiającym realizację ustaleń tego planu. 
(…)
Art. 92. Dostosowanie struktury gruntowej polega na scaleniu i podziale lub podziale 
działek gruntu stanowiących nieruchomości lub części nieruchomości, w wyniku którego 
powstają nowe działki gruntu i odpowiadające im nieruchomości lub ich części. (…)

Oddział 2.
Plan miejscowy na wniosek inwestora

Art. 105. § 1. Wójt może zawrzeć z inwestorem umowę urbanistyczną, na mocy której 
inwestor zobowiązuje się, w przypadku uchwalenia planu miejscowego umożliwiającego 
realizację inwestycji głównej, do finansowania lub realizacji i nieodpłatnego przekazania 
na rzecz gminy inwestycji powiązanych.
§ 2. Zawarcie umowy urbanistycznej nie powoduje powstania roszczenia inwestora 
o uchwalenie planu miejscowego. (…)

Oddział 3.
Plan miejscowy ze zintegrowaną 

oceną oddziaływania na środowisko

Art. 112. § 1. W przypadku, gdy w planie miejscowym przewidywana jest lokalizacja 
przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko, może być on 
procedowany wraz ze zintegrowaną oceną oddziaływania na środowisko, zwaną dalej 
„oceną zintegrowaną”. (…)
Art. 113. § 1. Plan miejscowy dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie 
zintegrowanej zawiera ustalenia, o których mowa w art. 82 ustawy ocenowej, 
w odniesieniu do przedsięwzięcia podlegającego ocenie. Ustalenia te wiążą inwestora 
oraz organ na etapie udzielania zgody inwestycyjnej. (…)

Oddział 4.
Uproszczony plan miejscowy

Art. 118. § 1. Uproszczony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
(…) może być uchwalony dla obszarów zurbanizowanych, o wykształconej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej, niewymagających realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych oraz infrastruktury technicznej.
§ 2  Uproszczonego planu miejscowego nie sporządza się dla obszarów, na których:
1) występują formy ochrony przyrody lub zabytków;
2) występuje potrzeba zawarcia w planie ustaleń, o których mowa w art. 81 pkt 8 lub 9;
3) realizacja inwestycji wymaga uchwalenia planu miejscowego;
4) nie można zapewnić każdemu terenowi inwestycji bezpośredniego dostępu do drogi 
publicznej;
5) uchwalenie i realizacja tego planu zagraża osiągnięciu albo utrzymaniu ładu 
przestrzennego (…)

Oddział 5.
Plan miejscowy lokalizujący inwestycję 

Narodowego Operatora Mieszkaniowego

Art. 120. Narodowy Operator Mieszkaniowy (…) współpracuje z gminą na etapie 
lokalizacji i realizacji inwestycji w zakresie społecznego budownictwa czynszowego, na 
zasadach określonych w niniejszym oddziale. (…)
Art. 122. § 1. Operator uzgadnia z wójtem gminy wstępną lokalizację inwestycji. Po 
uzgodnieniu strony mogą zawrzeć porozumienie w przedmiocie powierzenia Operatorowi 
sporządzenia oraz procedowania projektu planu miejscowego pozwalającego na 
realizację inwestycji (NOM) w uzgodnionej lokalizacji – na koszt Operatora.
§ 2. W przypadku określonym w § 1 lokalizacja inwestycji może nastąpić w uproszczonym 
planie miejscowym.
Art. 123. § 1. Operator sporządza koncepcję urbanistyczną inwestycji oraz przedstawia 
ją ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, celem zatwierdzenia. (…)

 
Oddział 6.

Uchylenie planu miejscowego

Art. 125. § 1. Uchylenie planu miejscowego w całości albo w części dopuszcza się 
wyłącznie w przypadku, gdy:
1) mimo upływu 5 lat od dnia wejścia w życie nie wszczęto postępowania w przedmiocie 
zgody inwestycyjnej dla inwestycji przewidzianych w tym planie lub;
2) plan miejscowy uchwalony został dla obszaru nowej urbanizacji, którego wyznaczenie 
zostało następnie uchylone w studium wskutek zmian w programie rozwoju 
przestrzennego gminy albo rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. (…)
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Rozdział 3.
Miejscowe przepisy urbanistyczne

Art. 127. § 1. Miejscowe przepisy urbanistyczne zawierają ustalenia w zakresie:
1) tablic reklamowych oraz urządzeń reklamowych;
2) obiektów małej architektury;
3) ogrodzeń.
§ 2. W miejscowych przepisach urbanistycznych można ustalić zakaz sytuowania 
ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów. 
§ 3. W odniesieniu do szyldów w miejscowych przepisach urbanistycznych zawiera się 
ustalenia w zakresie ich sytuowania, gabarytów oraz liczby szyldów, które mogą być 
umieszczone na nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność.
§ 4. Miejscowe przepisy urbanistyczne nie mają zastosowania do ogrodzeń dróg 
krajowych, linii kolejowych, lotnisk, ujęć wód oraz obiektów obronności i bezpieczeństwa 
państwa. (…)

Rozdział 4.
Postępowanie w przedmiocie 

lokalnego aktu planowania przestrzennego

Oddział 1.
Postępowanie zwyczajne

Art. 132. § 1. Projekt lokalnego aktu planowania przestrzennego innego niż miejscowe 
przepisy urbanistyczne wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, o której mowa w dziale IV ustawy ocenowej.
§ 2. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dopuszczalne jest w przypadku projektu zmiany aktu stanowiącego niewielką modyfikację 
oraz projektu aktu spełniającego łącznie następujące warunki:
1) przyjmowanego dla obszaru mniejszego niż 0,5 hektara;
2) nie przewidującego lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko;
3) dotyczącego w całości obszaru zurbanizowanego (…) 
Art. 133. § 1. Rada gminy, z urzędu albo na wniosek wójta, podejmuje uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzania lokalnego aktu planowania przestrzennego.
§ 2. Załącznik do uchwały, o której mowa w § 1 zawiera mapę wskazującą granice obszaru 
nią objętego, zaś uzasadnienie do tej uchwały zawiera informacje, o których mowa w art. 
134 pkt 2 i 3. (…)
Art.  134.  Wniosek wójta o przystąpienie do sporządzania lokalnego aktu planowania 
przestrzennego zawiera:
1) mapę wskazującą granice obszaru objętego wnioskiem;
2) opis celu, zakresu merytorycznego i planowanych ustaleń aktu;
3) w przypadku planu miejscowego: a) wstępną ocenę skutków regulacji oraz zgodności 
przewidywanych ustaleń planu ze studium, b) informację o zgodności przystąpienia 
z planem wykonania studium.
Art. 135. § 1. Przez okres 2 lat od dnia podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do 
uchwalenia albo zmiany planu miejscowego, na obszarze objętym tą uchwałą:
1) nie udziela się zgody inwestycyjnej dla inwestycji zaliczanych do kategorii 3-6; 
postępowania w przedmiocie udzielenia zgody inwestycyjnej dla inwestycji zaliczanych 
do kategorii 3-6 ulegają zawieszeniu;
2) gminie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości (…)
Art. 137. § 1. Wójt po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
lokalnego aktu planowania przestrzennego kolejno:
1) podaje do publicznej wiadomości uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia aktu oraz 
ogłasza o przyjmowaniu wniosków do projektu aktu, wyznaczając termin ich składania;
2) zawiadamia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania aktu oraz 
przyjmowaniu wniosków podmioty właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu 
aktu oraz uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko, jeżeli jest sporządzana;
3) sporządza i podaje do publicznej wiadomości projekt aktu wraz z załącznikami oraz 
przedstawia projekt do zaopiniowania komisji urbanistycznej, a w przypadku studium – 
ponadto uzyskuje zgodę na zmianę przeznaczenia użytków rolnych lub gruntów leśnych 
odpowiednio na cele nierolnicze lub nieleśne;
4) modyfikuje i podaje do publicznej wiadomości projekt aktu wraz z załącznikami i opinią 
komisji urbanistycznej, po rozpatrzeniu tej opinii, oraz ogłasza o terminie wnoszenia 
uwag dotyczących projektu aktu wraz z załącznikami i organizuje dyskusję publiczną;
5) modyfikuje i podaje do publicznej wiadomości projekt aktu wraz z załącznikami 
po rozpatrzeniu uwag, w tym wniesionych w toku dyskusji publicznej – w zakresie 
wynikającym z tych uwag oraz występuje o uzgodnienie i zaopiniowanie projektu aktu 
wraz z załącznikami;
6) modyfikuje i podaje do publicznej wiadomości projekt aktu wraz z załącznikami oraz 
uzgodnieniami i opiniami, po rozpatrzeniu tych opinii i uwzględnieniu uzgodnień – 
w zakresie wynikającym z tych opinii i uzgodnień;
7) ogłasza o terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu aktu wraz z załącznikami 
oraz organizuje dyskusję publiczną;
8) modyfikuje i podaje do publicznej wiadomości projekt aktu wraz z załącznikami 
po rozpatrzeniu uwag, w tym wniesionych w toku dyskusji publicznej – w zakresie 
wynikającym z tych uwag.
§ 2. Jeżeli na etapie, o którym mowa w § 1 pkt 8, projekt aktu podlegał modyfikacji 

w zakresie objętym uzgodnieniami lub opiniowaniem, procedurę opisaną w § 1 pkt 5-8 
ponawia się w zakresie objętym modyfikacjami. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie rozpatruje się uwag dotyczących ustaleń projektu, które nie uległy 
modyfikacji, o której mowa w § 1 pkt 8.
Art. 138. Opinia komisji urbanistycznej jest wiążąca w zakresie:
1) określenia w studium obszarów, na których dopuszcza się uchwalenie uproszczonego 
planu miejscowego;
2) wskazania ustaleń fakultatywnych, a w przypadku uproszczonego planu miejscowego 
– również ustaleń obowiązkowych, o których mowa odpowiednio w art. 82, 83, 87 i 88 oraz 
art. 81 niezbędnych do zawarcia w planie miejscowym.
Art. 139. § 1. Uzgodnienie projektu lokalnego aktu planowania przestrzennego wraz 
z załącznikami następuje (w odpowiednich zakresach wskazanych odrębnymi przepisami) 
z:
1) organem ustanawiającym obszar zastrzeżony (…);
2) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego (…);
3) Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki (…);
4) ministrem właściwym do spraw zdrowia (…);
5) organem nadzoru górniczego (…);
6) starostą (…);
7) organem administracji geologicznej (…);
8) organem administracji wodnej (…);
9) dyrektorem parku narodowego (…);
10) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (…);
11) organem inspekcji ochrony środowiska (…);
12) organem ochrony zabytków (…);
13) organem administracji morskiej (…);
14) wojewodą (…);
15) organem państwowej inspekcji sanitarnej (…);
16) zarządcą obszaru kolejowego (…);
17) zarządcą drogi publicznej (…);
18) wojewodą, marszałkiem województwa oraz organem wykonawczym związku 
metropolitalnego (…);
19) organem Państwowej Straży Pożarnej (…).
§ 2. Zaopiniowanie projektu aktu wraz z załącznikami następuje (w odpowiednich 
zakresach wskazanych odrębnymi przepisami) przez:
1) wójta gminy sąsiedniej oraz wójtów gmin znajdujących się na obszarze funkcjonalnym;
2) organ wykonawczego związku metropolitalnego;
3) regionalnego dyrektora ochrony środowiska (…);
4) dyrektora ogrodu zoologicznego lub botanicznego (…);
5) właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (…);
6) komisję uzdrowiskową (…);
7) wojewódzkiego konserwatora zabytków (…);
8) władzami kościelnymi lub zarządem wspólnoty religijnej (…);
9) zarządcę Specjalnej Strefy Ekonomicznej (…);
10) starostę działającego jako organ administracji inwestycyjnej;
11) radę sportu w gminie (…).
§ 3. Regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz państwowy wojewódzki inspektor 
sanitarny opiniują ponadto prognozę oddziaływania na środowisko w zakresie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. (…)
Art. 140. § 1. Podmioty, o których mowa w art. 139 w zakresie swojej właściwości, 
opiniują i uzgadniają, na swój koszt, projekt lokalnego aktu planowania przestrzennego 
wraz z załącznikami. Uzgodnienie następuje w drodze postanowienia, w którym organ 
albo podmiot dokonuje uzgodnienia albo odmawia dokonania uzgodnienia wskazując 
warunki, na których uzgodnienie może nastąpić wraz z ich podstawą prawną. (…)
§ 4. Nieprzedstawienie stanowiska lub warunków, o których mowa w § 1, w terminie, 
o którym mowa w § 2 albo 3, uważa się za równoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem 
lub zaopiniowaniem projektu.
§ 5. Wójt może ponadto uznać za uzgodniony projekt aktu w przypadku, w którym organy 
albo podmioty uzgadniające nie wskażą podstawy prawnej uzgodnienia lub odmawiając 
uzgodnienia nie określą warunków, wraz z ich podstawą prawną, na jakich uzgodnienie 
może nastąpić. (…)
Art. 141. Przed przedstawieniem radzie gminy projektu planu miejscowego, wójt 
sporządza projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy i uchwałę 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, poprzez wprowadzenie do tych uchwał 
finansowych skutków uchwalenia planu miejscowego w szczególności w zakresie:
1) odszkodowań związanych z wejściem w życie planu i przeprowadzeniem dostosowania 
struktury gruntowej;
2) kosztów realizacji inwestycji stanowiących zadania własne gminy, przewidzianych 
w planie. (…)
Art. 142. § 1. Wójt przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt lokalnego aktu 
planowania przestrzennego wraz z listą nieuwzględnionych uwag zgłoszonych na etapie, 
o którym mowa w art. 137 § 1 pkt 7 oraz projektem uchwały, o którym mowa w art. 141. 
(…)
Art. 146. § 1. Lokalny akt planowania przestrzennego uchwala rada gminy, po 
rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia każdej z uwag przekazanych przez wójta. 
Zaskarżenie sposobu rozpatrzenia uwagi następuje łącznie z zaskarżeniem aktu. (…)
Art. 151. § 1. Jeżeli w wyniku analizy zgodności przewidywanych ustaleń planu ze 
studium, stwierdzono brak tej zgodności, dopuszcza się jednoczesne sporządzanie planu 
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miejscowego albo jego zmiany i zmiany studium (…).
§ 2. Etapy postępowania, o których mowa w art. 137 przeprowadza się łącznie dla 
projektu planu miejscowego albo jego zmiany oraz projektu zmiany studium.
§ 3. Uchwalenie planu miejscowego albo jego zmiany może nastąpić najwcześniej po 
dniu ogłoszenia studium.

Oddział 2.
Postępowanie uproszczone

Art. 152. § 1. Postępowanie uproszczone można zastosować w następujących 
przypadkach:
1) zmiany lokalnego aktu planowania przestrzennego dokonywanej wyłącznie w celu 
wprowadzenia zmian wynikających z przepisów prawa albo wiążących organy gminy 
rozstrzygnięć wydanych na ich podstawie, w tym decyzji dokonującej lokalizacji inwestycji 
celu publicznego;
2) uchwalenia albo zmiany miejscowych przepisów urbanistycznych lub uproszczonego 
planu miejscowego;
3) zmiany lokalnego aktu planowania przestrzennego w zakresie wynikającym 
z programu rozwoju przestrzennego gminy stwierdzającego brak jego aktualności;
4) zmiany planu wykonania studium;
5) o których mowa w art. 122;
6) uchwalenia albo zmiany planu miejscowego zawierającego wyłącznie ustalenia 
zgodne z istniejącym stanem zagospodarowania terenu;
7) wydania lokalnego aktu planowania przestrzennego przez wojewodę. (…)

Rozdział 5.
Wejście w życie 

lokalnego aktu planowania przestrzennego

Art. 155. § 1. Lokalny akt planowania przestrzennego podlega ogłoszeniu w dzienniku 
urzędowym województwa.
§ 2. Ogłoszenie lokalnego aktu planowania przestrzennego w dzienniku urzędowym 
województwa następuje w postaci graficznej i tekstowej. (…)
Art. 157. Lokalny akt planowania przestrzennego wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia.
Art. 158. § 1. Wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej 
planu miejscowego obowiązującego dotychczas, na obszarze objętym nowym planem.
§ 2. Wejście w życie studium albo miejscowych przepisów urbanistycznych powoduje 
utratę mocy obowiązującej studium albo miejscowych przepisów urbanistycznych 
obowiązujących dotychczas. (…)

Rozdział 6.
Wprowadzanie 

do lokalnych aktów planowania przestrzennego 
ponadlokalnych inwestycji celu publicznego

Art. 165. § 1. Gmina obowiązana jest dostosować studium lub plan miejscowy do decyzji 
dokonującej lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli lokalizacja nastąpiła w tej 
decyzji niezgodnie z ustaleniami studium lub planu miejscowego.
§ 2. Dostosowanie następuje w zakresie:
1) linii rozgraniczających teren inwestycji wraz ze strefami bezpieczeństwa;
2) innych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, będących bezpośrednim skutkiem 
lokalizacji inwestycji, w szczególności w zakresie sieci dróg publicznych i linii kolejowych.
§ 3. Uchwalenie zmiany studium lub planu miejscowego następuje w terminie:
1) 12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji – w przypadku inwestycji celu publicznego 
I klasy;
2) 18 miesięcy od dnia doręczenia decyzji – w przypadku inwestycji celu publicznego II 
klasy.
Art. 166. § 1. W przypadku, gdy w terminie określonym w art. 165 § 3, gmina nie 
dostosowała studium oraz planów miejscowych, wojewoda sporządza albo – na 
podstawie porozumienia – powierza marszałkowi województwa sporządzenie projektu 
planu miejscowego (…).
Art. 168. § 1. Wojewoda, marszałek województwa albo organ wykonawczy związku 
metropolitalnego może wystąpić do wójta z wnioskiem o uchwalenie albo zmianę planu 
miejscowego w celu lokalizacji rozmieszczonej ponadlokalnej inwestycji celu publicznego. 
(…)

(UWAGA: DZIAŁ V poświęcony jest regulacjom dla planowania krajowego, a DZIAŁY VI-
VIII dla planowania regionalnego)

DZIAŁ IX.
Mediacja planistyczna

Art. 223. § 1. Mediacja planistyczna stanowi pozasądową metodę rozstrzygania sporów 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej 
oraz inwestorami inwestycji celu publicznego, dotyczących treści aktów planowania 
przestrzennego.
§ 2. Mediacja kończy się orzeczeniem niewiążącym stron postępowania i nie 

podlegającym zaskarżeniu.
Art. 224. § 1. Mediację prowadzi Komisja Mediacyjna powoływana przez Radę do 
rozpoznania danej sprawy (…).
Art. 225. § 1. Mediację prowadzi się na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, 
organu administracji rządowej albo inwestora inwestycji celu publicznego, 
przedstawiający opis istoty sporu oraz stanowisko strony z propozycją lub propozycjami 
jego rozwiązania. (…)
Art. 229. § 1. Mediacja jest jawna. W posiedzeniach Komisji Mediacyjnej udział może 
wziąć każdy.
§ 2. Dokumentacja z przeprowadzonej mediacji, w tym protokół mediacji, podlegają 
publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego 
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa. (…)

DZIAŁ X.
Nadzór nad działalnością 

jednostek samorządu terytorialnego

Art. 231. Nieważność uchwały rady gminy w przedmiocie przystąpienia do sporządzania 
lokalnego aktu planowania przestrzennego stwierdza się w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia uchwały, w przypadku:
1) istotnego naruszenia zasad jej sporządzania, w tym: a) objęcia uchwałą obszaru nie 
spełniającego wymogów, o których mowa w art. 80, b) nie przystąpienia do dostosowania 
struktury gruntowej (…), c) sprzeczności uchwały z planem wykonania studium, d) 
podjęcia uchwały z naruszeniem przepisów o wyłączeniu radnych;
2) istotnego naruszenia trybu jej sporządzania lub uchwalania (…;
3) naruszenia właściwości organów.
Art. 232. Nieważność uchwały w sprawie aktu planowania przestrzennego w całości albo 
w części stwierdza się w przypadku:
1) istotnego naruszenia zasad jego sporządzania, w tym braku albo niekompletności 
uzasadnienia aktu;
2) istotnego naruszenia trybu jego sporządzania lub uchwalenia;
3) naruszenia zasad dotyczących jego finansowania;
4) naruszenia właściwości organów;
5) braku wyłączenia radnego podlegającego wyłączeniu. (…)
Art. 236. Uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na akt 
planowania przestrzennego jest prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, wojewoda, 
gmina przez którą był opiniowany, organizacja społeczna oraz osoba, która 
w dniu uchwalenia planu miejscowego była właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 
nieruchomości objętej tym aktem, albo nieobjętej tym aktem o ile zawiera on ustalenia 
oddziałujące na nieruchomość. (…)
Art. 240. § 1. Wojewoda stwierdza w drodze zarządzenia:
1) naruszenie obowiązku sporządzenia i przedstawienia radzie gminy raportu o stopniu 
aktualności lokalnych aktów planowania przestrzennego;
2) naruszenie obowiązku realizacji inwestycji (przewidzianych w planie miejscowym, 
stanowiących jej zadania własne.
§ 2. Zarządzenie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym 
województwa.

DZIAŁ XI.
Komisje urbanistyczne

Art. 241. Komisje urbanistyczne są organami doradczymi jednostek samorządu 
terytorialnego w sprawach dotyczących planowania przestrzennego.
Art. 242. § 1. Członkami komisji mogą być osoby legitymujące się wiedzą specjalistyczną 
i doświadczeniem z zakresu planowania przestrzennego.
§ 2. Członkami komisji nie mogą być osoby pozostające z organem powołującym 
w stosunku budzącym uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. Do wyłączenia 
członków komisji z głosowania nad rozstrzygnięciami stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące wyłączenia radnych gminnych z głosowania nad uchwałą w sprawie planu 
miejscowego. 
Art. 243. § 1. Wójt może powierzyć gminnej komisji urbanistycznej powołanej w innej 
gminie albo komisji urbanistycznej związku metropolitalnego pełnienie funkcji organu 
doradczego (…)
§ 2. Członkom komisji urbanistycznej za wykonywane obowiązki przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej połowy przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Organ uchwałodawczy jednostki samorządu 
terytorialnego określa w drodze uchwały wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej.
§ 3. Prace komisji urbanistycznych są jawne. Uchwały komisji zamieszcza się w Biuletynie 
Informacji Publicznej organu, przy którym działają.

DZIAŁ XII.
Obszary szczególne

Rozdział 1.
Obszary zastrzeżone

Art. 244. § 1. Gmina nie wykonuje zadań z zakresu gospodarowania przestrzenią wobec 
obszarów zastrzeżonych, z zastrzeżeniem § 3.
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§ 2. W lokalnych aktach planowania przestrzennego oznacza się wyłącznie granice 
obszarów zastrzeżonych, o których mowa w § 1. (…)
16-Art. 245. § 1. Obszar zastrzeżony ustanawia na gruntach Skarbu Państwa, w drodze 
rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej albo minister 
właściwy do spraw wewnętrznych (…)
Art. 246. § 1. W strefie ochronnej obszaru zastrzeżonego można ustanowić ograniczenia:
1) w sposobie zagospodarowania terenu, w tym lokalizowaniu i dopuszczalnych 
parametrach obiektów budowlanych (…)
2) faktycznego użytkowania strefy ochronnej dotyczące przebywania osób lub swobody 
poruszania się, używania rzeczy i wykonywania czynności (…)
Art. 249. § 1. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie ustanowienia obszaru 
zastrzeżonego lokalne akty planowania przestrzennego w zakresie dotyczącym tego 
obszaru tracą moc.
§  2.  Utratę mocy aktów, o których mowa w § 1, potwierdza wojewoda w drodze 
zarządzenia ogłaszanego w dzienniku urzędowym województwa. (…)

Rozdział 2.
Obszary rewitalizacji

Art. 251. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do obszarów rewitalizacji, o których 
mowa w przepisach o rewitalizacji.
Art. 252. § 1. W planie miejscowym można określić, w odniesieniu do nieruchomości 
niezabudowanej, że warunkiem realizacji na niej inwestycji głównej jest zobowiązanie 
się inwestora do budowy na swój koszt i do nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy 
inwestycji uzupełniających w postaci infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali 
mieszkalnych (…)
Art. 253. Komitet Rewitalizacji, o którym mowa w przepisach o rewitalizacji, jest organem 
opiniującym projekt lokalnego aktu planowania przestrzennego (…)
Art. 254. § 1. Plan miejscowy dla obszaru rewitalizacji może zawierać ustalenia 
w zakresie:
1) działalności handlowej lub usługowej, w tym maksymalną powierzchnię sprzedaży 
obiektów handlowych 9…);
2) koncepcji organizacji ruchu na drogach publicznych. (…)

§ 3. Rada gminy uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu, w odrębnej uchwale, że nie 
narusza on ustaleń gminnego programu rewitalizacji, o którym mowa w przepisach 
o rewitalizacji.

Uwaga I: Regulacjom ujętym w Art.1-168 Kodeksu towarzyszą wskazania dotyczące 
opracowania 11 rozporządzeń wykonawczych Ministra właściwego do spraw 
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

Uwaga II: Następne Art. 169-188 poświęcone zostały regulacjom dla planowania 
przestrzennego na poziomie krajowym oraz Art. 189-222 dla planowania na poziomie 
regionalnym; m. in. obejmują one takie nowe narzędzia planistyczne (poza obecnie 
stosowanym już planem zagospodarowania przestrzennego województwa) i nowe 
struktury organizacyjne, jak:
– krajowa strategia rozwoju przestrzennego,
– krajowy plan rozmieszczenia (inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym),
– Komitet Rady Ministrów do Spraw Rozwoju Przestrzennego,
– Krajowa Rada Polityki Przestrzennej,
– wojewódzki plan rozmieszczenia (inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, 
Wojewódzkim, powiatowym i wybranym gminnym),
– Komisja Planu,
– studium ramowe albo studium rozwoju przestrzennego związku metropolitalnego.
Regulacjom ujętym w ww. Art. towarzyszą wskazania dotyczące opracowania 3 kolejnych 
rozporządzeń wykonawczych wspomnianego Ministra. ■
Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego dostępny jest  na stronie www.rcl.gov.pl
Opr. JK

WPROWADZENIE

Niniejsza opinia została opracowana przez TUP przy udziale zarówno Rady 
Towarzystwa, Zarządu Głównego jak i przy wykorzystaniu szeregu wnio-
sków zgłaszanych przez poszczególnych członków. Zasadnicza część uwag 
i kwestii w niej podniesionych odnosi się do Księgi I oraz Księgi II, choć sze-
reg wniosków dotyczyć może także innych części Kodeksu. 

UWAGI OGÓLNE

Towarzystwo Urbanistów Polskich niestrudzenie od wielu lat zabiega i sy-
gnalizuje potrzebę kompleksowego uregulowania sfery związanej z funk-
cjonowaniem gospodarki przestrzennej. W swoich wcześniejszych stanowi-
skach podkreślaliśmy, iż sprawy odnoszące się do zagadnień planowania 
przestrzennego i procesów lokalizacji nie mogą być oderwane od wiążą-
cych rozstrzygnięć podmiotów planowania poziomu wojewódzkiego i kra-
jowego w sferze regulacyjnej oraz integracji ze sferą publicznego planowa-
nia społecznego i gospodarczego. Kodeks jest pierwszą od lat taką oficjalną 
próbą spojrzenia. Ten kierunek myślenia i poszukiwania adekwatnych roz-
wiązań do wadliwego stanu gospodarki przestrzennej w Polsce opisany 
w komentarzu do projektu Kodeksu uznajemy jako właściwy kierunek nie-
zbędnych zmian. 

Z tego tez powodu wysiłek legislacyjny Ministerstwa Infrastruktury i Bu-
downictwa, którego celem jest przywrócenie efektywnego prowadzenia po-
lityki przestrzennej, usprawnienie procesu inwestycyjno – budowlanego oraz 
efektywne lokalizowanie i realizacja inwestycji publicznych, skutkujący opra-
cowaniem projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany”, należy oce-
nić pozytywnie. Jak wykazują liczne diagnozy, polityka przestrzenna w Pol-
sce jest w znacznej mierze prowadzona nieefektywnie, a procesy kształto-
wania ładu przestrzennego – w tym związane z lokalizacją i realizacją in-
westycji celu publicznego – wymagają usprawnienia. Oznacza to, iż próba 
kompleksowego uregulowania tych kwestii, podjęta przez Autorów pro-
jektu Kodeksu, uznana może być za krok w dobrym kierunku. 

Jednakże tak szeroko zakrojony przedmiot regulacji budzić może także sze-
reg wątpliwości (wyrażanych m.in. we wcześniejszych stanowiskach TUP) 
i wynikających z obawy, że waga planowania przestrzennego – warunku-
jącego proces inwestycyjny – zostanie umniejszona na korzyść skuteczno-
ści lokalizacji nowych inwestycji. Prowadzić to może do pomniejszania zna-
czenia planowania jako narzędzia polityki przestrzennej, a w konsekwen-
cji i jego roli, jako instrumentu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. 

Niezależnie od wyżej wymienionych wątpliwości konieczne jest podjęcie 
dyskusji nad szeregiem kwestii natury systemowej. Dotyczą one w szcze-
gólności takich kwestii jak: 
– ranga zawodu urbanisty;
– powiązanie regulacji przestrzennej z programowaniem rozwoju społecz-
no-gospodarczego;
– ograniczenie „wolności zabudowy” i wiążącej się z tym zjawiska spekula-
cji gruntowej;
– kompletność systemu planowania;
– zawartość i znaczenie poszczególnych aktów planistycznych, w tym – 
przepisów urbanistycznych; 
–sposób realizacji prognoz i symulacji stanowiących podstawę planowania;
– pełne włączenie partycypacji społecznej w proces planistyczny. 

Osobne zagadnienie stanowi kwestia sugestii drobnych poprawek (…). 
Wobec nadchodzących kolejnych etapów prac nad projektem Kodeksu 

Opinia Towarzystwa  
Urbanistów Polskich  
do projektu Kodeksu 
Urbanistyczno-Budowlanego
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Towarzystwo deklaruje wolę roboczej współpracy z MIiB przy doprecyzo-
waniu i „wyczyszczeniu” poszczególnych jego zapisów, w celu zapewnienia 
ich jednoznaczności i wysokiego stopnia precyzji. 

ZAWÓD URBANISTY – KONIECZNOŚĆ PRZYWRÓCENIA RANGI 
„ZAWODU ZAUFANIA PUBLICZNEGO” 

Przeprowadzona w ostatnich latach tzw. deregulacja zawodu urbanisty 
oraz likwidacja Izby Urbanistów doprowadziła zarówno do deprecjacji roli 
osób sporządzających opracowania planistyczne, jak i do znaczącego po-
gorszenia jakości sporządzanych opracowań. Działanie to stoi w sprzeczno-
ści ze wzrastającą złożonością projektowania urbanistycznego i konieczno-
ścią zintegrowanego podejścia do planowania przestrzennego, co wymaga 
od planisty szczególnej wiedzy urbanistycznej, architektonicznej, ekono-
micznej oraz prawnej. Obecna sytuacja w tym zakresie – podtrzymywana 
zapisami projektu Kodeksu – może jedynie pogłębić kryzys stanu polskiej 
przestrzeni. 

Tymczasem dostrzegane problemy gospodarki przestrzennej w Polsce wy-
magają wzmocnienia, a nie dalszego osłabienia służb planowania prze-
strzennego i wypracowania systemu kształcenia i certyfikacji kadr je zasi-
lających. W opinii Towarzystwa rozważyć więc należy powrót do systemu 
przyznawania uprawnień urbanistycznych oraz nadanie urbaniście statusu 
zawodu zaufania publicznego. Do rozważenia jest także zmiana systemowa 
związana z powołaniem służb planistycznych na szczeblu powiatu (…).

W tym kontekście nieco zaskakującym rozstrzygnięciem jest wzrost roli 
prawnika w procesie planowania oraz określenie wymagań co do jego wie-
dzy przy nie ekwiwalentnym określeniu wymagań wobec wiedzy urbani-
sty. (…) Uważamy, iż to jednak urbanista (posiadający – jak wyżej wspo-
mniano – interdyscyplinarną wiedzę oraz stosowne uprawnienia) jest od-
powiedzialny za kształt i charakter dokumentu planistycznego, a rola 
prawnika jest w tym procesie nieodzowną, acz pomocniczą. Oznacza to 
iż w tym punkcie zapisy projektu Kodeksu wymagają modyfikacji i innego 
rozłożenia odpowiedzialności w gronie osób zaangażowanych w proces 
planowania. 

POWIĄZANIE REGULACJI Z PROGRAMOWANIEM ROZWOJU 
SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO

TUP w licznych swoich opiniach i podejmowanych inicjatywach opowia-
dało się za zintegrowanym podejściem do planowania rozwoju. Można by 
uznać, że autorzy projektu również idą w tym kierunku, o czym może świad-
czyć zapis drugiej w kolejności zasady ogólnej (art. 5 projektu) mówiący, że 
kształtowanie polityki przestrzennej następuje w ramach prowadzenia polityki 
rozwoju. Ta słuszna zasada nie znajduje jednak pełnego odzwierciedlenia 
w proponowanych rozwiązaniach. 

Zdając sobie sprawę, iż zintegrowany system planowania to „rysująca się” 
koncepcja, uważamy iż wymaga ona doprecyzowania. W tym kontekście 
powinno się dążyć do powiązania, ale zarazem czytelnego rozróżnienia roli 
poszczególnych opracowań planistycznych, tak aby zapewnić większą spój-
ność systemu oraz jego kompletność. Szerzej zagadnienie to omówiono 
w dalszej części opinii, dotyczącej systemu planowania.

WOLNOŚĆ ZABUDOWY I SPEKULACJA GRUNTAMI

(…) Należy z uznaniem odnotować, że projektodawcy Kodeksu w jego uza-
sadnieniu (diagnozie) zwracają uwagę na zbyt wąskie traktowanie plano-
wania przestrzennego, jako polityki państwa i dodają, że najpoważniejszym 
tego skutkiem jest postrzeganie prawa swobodnej zabudowy, jako elementu 
przynależnego do każdej nieruchomości, podczas gdy możliwość zabudowa-
nia podlega reglamentacji publicznoprawnej, a prawo zabudowy powinno 
przypominać prawo uzyskiwane na mocy zezwolenia. 

Taka reinterpretacja przepisu dotyczącego wykonywania prawa wła-
sności (art.6 obowiązującej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym) jest zbieżna z wieloma wcześniejszymi postulatami naszego 
środowiska. (…) TUP z całą mocą pragnie podkreślić, że powyższe postu-
laty, odnoszące się do prawa własności, stanowią warunek sine quo non ra-
cjonalnego kształtowania ładu przestrzennego i tym samym przywrócenia 
publicznej kontroli procesów urbanizacji. Pozostaje natomiast sprawą do 
dyskusji, na ile projektowane poszczególne rozwiązania Kodeksu odpowia-
dają tym ogólnym założeniom. (…)

TUP postrzega, iż proponowane przepisy nastawione są na opanowanie 
skutków bez usuwania strukturalnych przyczyn negatywnie ocenianych 
zjawisk w przestrzeni. Głównym sposobem walki ze złem jest dalsze zwięk-
szenie rygorów administracyjnych i prawnych. Ponadto negatywne skutki 
(chaos przestrzenny i spekulacja) wywoływane dysfunkcjami obecnego 
systemu (…) będą podtrzymywane przez zaplanowany długi okres wdra-
żania ustaleń kodeksowych w życie. (…). Dlatego też zdaniem TUP bez rów-
noczesnego wprowadzenia istotnych zmian, ograniczających spekulację na 
rynku nieruchomości, przejmowanie korzyści z renty planistycznej, budow-
lanej, czy też z renty generowanej przez niechlubną „WZ-kę”  kosztem prze-
ciętnego podatnika – problemów nie da się rozwiązać. 

SYSTEM PLANOWANIA

Z poprzednią częścią opinii wiąże się inny kluczowy problem opiniowa-
nej regulacji. Chodzi o pierwotne założenie zreformowanego po 1994 r. 
systemu planistycznego, zgodnie z którym akty planowania zostały po-
dzielone na akty polityki i akty wykonawcze, co odpowiadało podziałowi 
na nurt planowania strategicznego i operacyjnego (…). Obecnie autorzy 
projektu próbują do tego wrócić. Robią to jednak niekonsekwentnie. I tak 
podział ten został klarownie zarysowany na poziomie planowania krajo-
wego, gdzie następuje rozróżnienie na strategie rozwoju przestrzennego 
i krajowy plan rozmieszczenia; mniej wyraźnie rysuje się on na poziomie 
planowania wojewódzkiego, gdzie plan rozmieszczenia ma być „wyod-
rębnioną formą planu wojewódzkiego”; a już całkowicie niewyraźnie na 
poziomie planowania lokalnego, gdzie studium gminy ma być nadal ak-
tem polityki, ale mogącym także obejmować szereg nadmiernie szcze-
gółowych ustaleń. (…) W związku z tym TUP pragnie zwrócić uwagę na 
potrzebę posiadania przez gminy aktu planistycznego o funkcjach planu 
struktury. 

Projektodawcy Kodeksu stawiają sobie za cel wzmocnienie koordynacyj-
nych funkcji planowania przestrzennego. Ma to polegać na osiąganiu zgod-
ności będących w obiegu aktów planistycznych oraz uwzględnianiu w nich 
decyzji dotyczących lokalizacji ponadlokalnych inwestycji celu publicz-
nego. Na podstawie wieloletnich doświadczeń, uwzględniając zwłaszcza 
skomplikowane procedury sporządzania planów, można podać w wątpli-
wość realność takiego założenia(…). 

Projekt Kodeksu zakłada adaptowanie rozwiązań wcześniej już wprowa-
dzonych do prawa przestrzennego, czy to z inicjatywy poprzedniego rządu, 
czy poprzedniego prezydenta. (…) Można jednak przy tym odnieść wra-
żenie, iż Autorzy dość dowolnie wybrali fragmenty rozwiązań z (tych) ak-
tów dokonując ich modyfikacji (…) Dotyczy to nie tylko ustawy krajobrazo-
wej, ale także ustaw o związkach metropolitalnych, o rewitalizacji, przepi-
sów dotyczących obszarów funkcjonalnych, czy zmiany przepisów dotyczą-
cych studium gminy oraz w dużej mierze – dorobku d. Komisji Kodyfikacyj-
nej. (…) Wydaje się że przy okazji kodyfikowania przepisów można by jesz-
cze śmielej łączyć poszczególne instrumenty w bardziej zintegrowany sys-
tem planistyczny. 

Oprócz adaptowania już istniejących elementów systemu prawnego plano-
wania przestrzennego projekt Kodeksu zawiera propozycje wielu nowych 
rozwiązań, mających zwiększyć skuteczność planowania przestrzennego. 
Według funkcji celu można je podzielić na trzy grupy: 
– określające kryteria racjonalności metodologicznej i rzeczowej aktów pla-
nowania przestrzennego, polegające na obowiązku bilansowania potrzeb 
i możliwości rozwojowych;
– usprawniające procesy planistyczno-decyzyjne poprzez połączenie ich 
z ocenami środowiskowymi i podziałami nieruchomości;
– przywracające równowagę planistyczną poprzez możliwość 
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unieważniania nierealistycznych aktów planowania oraz wygaszania nie-
trafnych i podejmowanych „na wyrost” decyzji. 

W świetle dotychczasowej dyskusji o przyczynach i skutkach kryzysu plano-
wania przestrzennego w Polsce, wszystkie te kierunki zmian należy uznać 
za słuszne i potrzebne. Ta generalnie pozytywna ocena nie może oznaczać 
braku zastrzeżeń odnośnie do konkretnych rozwiązań.(…)

W projekcie Kodeksu założono silną integrację określonych elementów 
polityki przestrzennej. Oznaczać to może przywrócenie hierarchii pla-
nów zamiast hierarchii ustaleń formułowanych adekwatnie do zasady 
subsydiarności i kompetencji jednostek administracji terytorialnej gmin-
nej i wojewódzkiej. Zdaniem Towarzystwa, takie podejście usztywni jesz-
cze bardziej system planowania i zwiększy rozbieżności ustaleń z potrze-
bami współczesnej gospodarki – deprecjonując jego sens prakseolo-
giczny i prawny. Uznać bowiem należy iż rygorystyczna zasada zgodności 
planów, tak pożądana przez środowiska prawników, jest sprzeczna ze sty-
mulacyjną funkcją planowania rozwoju. Zagadnienie to wymaga ponow-
nego przemyślenia. 

STUDIUM, PLANY MIEJSCOWE I PRZEPISY URBANISTYCZNE 

Zdaniem Towarzystwa, krokiem w dobrym kierunku jest wzmocnienie 
roli studium, które staje się faktycznie dokumentem polityki przestrzen-
nej gminy. Ważna jest także pełniejsza integracja ustaleń planistycznych 
oraz innych rozstrzygnięć lokalizacyjnych z ustaleniami Studium. (…) Re-
fleksji wymaga nazbyt szczegółowy katalog ustaleń owego dokumentu, co 
w przypadku miast może być trudne do realizacji.

Z drugiej strony, wydaje się iż w projekcie Kodeksu przyjęto nieco zbyt da-
leko idące założenie o nieadekwatności studiów i planów w stosunku do 
specyfiki procesów rozwoju. Konsekwencją tego jest rozwiązanie, w ra-
mach którego procesy lokalizacyjne inwestycji celu publicznego będą regu-
lowane przez Kodeks w trybie poza planistycznym. Zdaniem Towarzystwa, 
to dokumenty planistyczne stanowić powinny właściwą podstawę do lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego oraz realizacji programów rządowych, 
w tym programu mieszkaniowego. Tym samym projekt Kodeksu prezentuje 
wadliwe podejście do kwestii interesu publicznego, które jest sprzeczne 
z istotą społecznej gospodarki rynkowej zapisanej w Konstytucji. 

Z kolei nowy typ dokumentu planistycznego, jakim są miejscowe przepisy 
urbanistyczne, z niewiadomych powodów dotyczy jedynie obiektów o nie-
wielkiej skali i znaczeniu. Wydaje się, iż potencjalnie może być to dobry in-
strument gospodarowania przestrzenią, w szczególności w kontekście wy-
kształconej struktury urbanistycznej wymagającej jedynie uzupełnień. Dla-
tego też należy ponownie przemyśleć jego rolę i zakres stosowania. 

GOSPODAROWANIE KRAJOBRAZEM

Przepisy zawarte w projekcie Kodeksu nie tworzą spójnej podstawy dla po-
wszechnego gospodarowania krajobrazem. Uwaga Autorów projektu Ko-
deksu skierowana jest głównie na krajobrazy o cechach pozytywnych, co 
nie spełnia warunków określonych w Europejskiej Konwencji Krajobrazo-
wej. Stwierdzić także należy, iż projekt Kodeksu jest niezgodny(także) z Pol-
ską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych. Pomija budowle rekreacyjne, do 
których zalicza się m.in. ogrody i parki publiczne, skwery, ogrody botaniczne 
i zoologiczne. Uzupełnienie to jest istotne (…) (a ww. obiekty) powinny być 
wyodrębnioną kategorią obiektów budowlanych chronionych na mocy 
prawa przed przypadkowymi działaniami naruszającymi ich kompozycję 
i funkcję. 

SYMULACJE I PROGNOZOWANIE 

W projekcie Kodeksu przyjęto założenie o kontrolowaniu rozlewania się 
urbanizacji przez system „racjonalnych prognoz” rozwoju opracowywanych 
przez gminy. Racjonalność prognoz (a nie planów) ma być kontrolowana 
administracyjnie i wymuszana decyzją ostateczną przez Ministra Rozwoju. 

Można tu mówić o ukrytej centralizacji systemu planistycznego w odniesie-
niu do przestrzeni, przy jednoczesnym braku określenia podstaw i standar-
dów dla sporządzania owych prognoz. Oznacza to, iż czytając zapisy doku-
mentu nie można dociec na jakiej podstawie i w oparciu o jakie standardy 
owe prognozy maja być sporządzane. Brak ten jest jednym z większych wad 
projektu Kodeksu i stanowić może o braku możliwości wprowadzenia jego 
zapisów w życie. 

PARTYCYPACJA W PLANOWANIU I SPOŁECZNE POPARCIE ZMIAN

TUP z satysfakcją odnotowuje, że projektodawcy Kodeksu nadają party-
cypacji społecznej w planowaniu przestrzennym wysoką rangę, o czym 
świadczyć może fakt poświęcenia tej sprawie odrębnego działu. Ale jego 
treść, a także przepisy dotyczące postępowania przy sporządzaniu aktów 
lokalnego planowania pozostawiają niedosyt. Chodzi o to, że proponowane 
rozwiązania nie wykraczają poza dotychczasową filozofię partycypacji, po-
legającą na konsultowaniu gotowych projektów aktów planowania prze-
strzennego. Tymczasem (…) autentyczny proces partycypacji musi polegać 
na włączaniu społeczności lokalnych w proces tworzenia projektów planów 
już na etapie podejmowania decyzji o ich sporządzeniu i obejmować takie 
czynności jak ocena i waloryzacja stanu istniejącego oraz wybór wariantu 
koncepcji zagospodarowania obszaru. (…)

Należy także zauważyć, że w projekcie Kodeksu nie został spełniony inny 
postulat w sprawie wzmocnienia partycypacji, a mianowicie dotyczący 
zróżnicowania procedur partycypacyjnych w zależności od skali aktu plani-
stycznego. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku planów miejscowych to 
indywidualni mieszkańcy powinni mieć powszechną możliwość uczestni-
czenia w procedurze planistycznej; w przypadku aktów o charakterze stra-
tegicznym i wielkoobszarowym punkt ciężkości powinien być przesunięty 
na partycypantów w jakiś sposób zorganizowanych. 

UWAGI KOŃCOWE

Projekt Kodeksu w zaprezentowanej formie nie może być potraktowany 
jako zamknięta propozycja, do której zainteresowane środowiska zgłaszają 
poprawki. Wręcz przeciwnie, uwzględniając argument, że kompleksowa re-
gulacja kształtowania zagospodarowania przestrzennego – od krajowego 
planowania strategicznego, przez planowanie wojewódzkie i gminne, aż do 
realizacji inwestycji – może pozytywnie wpływać na kształtowanie się świa-
domości wszystkich uczestników procesów urbanistyczno–budowlanych 
o ich wzajemnych współzależnościach  uważamy, że kwestia zakresu przed-
miotowego Kodeksu powinna na tym etapie konsultacji pozostać sprawą 
otwartą. 

Towarzystwo stoi także na stanowisku iż przyjęte założenia warunkujące 
proponowane rozwiązania i powinny być precyzyjnie zaprezentowane i po-
kazane expressis verbis. Równocześnie rozważyć należy czy Kodeks powi-
nien w tak dużym stopniu odsyłać do rozporządzeń. Trudno jest przy tym 
określić poprawność rozwiązań, jeśli nie znane są treści rozporządzeń. Ma 
to szczególne znaczenie w sytuacji, w której mamy do czynienia z prze-
mieszaniem szczegółów (wymagających mimo wszystko głębszej reflek-
sji związanych z ich wprowadzeniem jako nowego rozwiązania „kodekso-
wego”) z zapisami ogólnymi i odniesieniem szczegółów do rozporządzeń, 
które mogą być sprzeczne także z innymi rozwiązaniami. 

Naszym zdaniem projekt Kodeksu wymaga więc dalszej pogłębionej de-
baty i precyzyjniejszego zaprezentowania nowych rozwiązań, ponieważ 
wprowadza szereg nowych bytów prawnych i wielu kwestiach odsyła do 
rozporządzeń ministra, które mogą być sprzeczne z oczekiwanymi zmia-
nami. Towarzystwo Urbanistów Polskich deklaruje gotowość do meryto-
rycznej współpracy w zakresie części kodeksu odnoszącej się do zagadnień 
urbanistycznych. Mając nadzieję iż głos specjalistów zrzeszonych w naszym 
Towarzystwie zostanie uwzględniony w dalszych pracach

– pozostaję z poważaniem 

Prof. Piotr Lorens, Prezes TUP ■
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które mogą wzbogacić nasz serwis na 
adres pocztowy i elektroniczny Redakcji.

Anna Dębska i Janusz Korzeń

PLANOWANIE KRAJOWE I ROZWÓJ 
REGIONALNY

Regionalne Forum Terytorialne
Wrocław, czerwiec
Tematem przewodnim VI. Forum była de-
bata nad modelami rozwoju społeczno-go-
spodarczego Dolnego Śląska, poświęcona 
m. in. problemom innowacji we współza-
rządzaniu rozwojem regionalnym, spójno-
ści terytorialnej i przestrzennej, a także mo-
delom wdrażania polityki rozwoju regionu 
przez samorząd województwa.
Więcej informacji: www.umwd.dolnyslask.pl

Kongres Regionów
Wrocław, wrzesień
Kolejny, VII. Kongres Regionów odbył się 
nie jak dotąd w Świdnicy, ale we Wrocła-

wiu i obradował pod hasłem „Nowocze-
sne regiony przyjazne mieszkańcom” w ra-
mach trzech tematycznych ścieżek: Jakość 
Życia, Samorząd i Biznes oraz Promocja Re-
gionów. 
Więcej informacji: www.kongresregionow.pl

Poznańskie Forum Metropolitalne
Poznań, październik
Program kolejnego Forum objął debatę nt 
kierunków rozwoju przestrzennego Metro-
polii Poznań i zasad wdrażania ustaleń Kon-
cepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego, 
która określa zasady rozwoju przestrzenne-
go aglomeracji poznańskiej.
Więcej informacji: www.aglomeracja.poznan.pl

Przestrzeń miast i regionów
Kraków, październik
W ramach ogólnopolskiej konferencji pt 
„Gospodarowanie przestrzenią miast i re-
gionów – teoria i praktyka rozwoju obsza-
rów funkcjonalnych” dyskutowano o spo-
sobach ich delimitowania, uwarunkowań 
rozwoju, inicjowania współpracy w ich ra-
mach, jakości i efektywności ich wewnętrz-
nych powiązań funkcjonalnych, a także od-
działywania na otoczenie.
Więcej informacji: www.kpzk.pan.pl

SmartMetropolia
Gdańsk, listopad
Kongres poświęcony został dyskusji na te-
mat uwarunkowań i kierunków zrówno-
ważonego rozwoju metropolii oraz ob-
szarów aspirujących do tego miana, ze 
szczególnym uwzględnieniem proble-
mów bezpieczeństwa. Omawiano w jego 
trakcie systemowe i technologiczne roz-
wiązania sprzyjające bezpieczeństwu ob-
szarów metropolitalnych oraz rolę powią-
zań miejsko-wiejskich metropolii w zrów-
noważonym i bezpiecznym rozwoju regio-
nów i państw.
Więcej informacji: www.smartmetropolia.pl

PLANOWANIE I ROZWÓJ LOKALNY

Miasto 2.0
Gdańsk, kwiecień
Międzynarodowa konferencja nt „Młode 
miasto 2.0. Współczesne zagadnienia miej-
skiej transformacji” dotyczyła problemów 
rewitalizacji oraz innych form przekształ-
ceń obszarów zdegradowanych, po-porto-
wych i po-przemysłowych ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru Młodego Miasta 
w Gdańsku. 
Więcej informacji: www.kpzk.pan.pl

IV Kongres Rewitalizacji Miast 
Wałbrzych, wrzesień
Tym razem nie w Krakowie ale w Wałbrzy-
chu zorganizowany został IV Kongres Re-
witalizacji Miast, połączony z obradami XIV 
Kongresu Miast Polskich. Uczestnicy obu 
spotkań mieli okazję uczestniczyć w sesji 
plenarnej nt „Rewitalizacja w procesie roz-
woju”, która dzięki przeznaczeniu znaczą-
cych środków w latach 2014 – 2020 oraz 
dzięki uchwalonej ustawie o rewitalizacji 
staje się jednym z podstawowych narzędzi 
realizacji polityki miejskiej w Polsce.
Więcej informacji: www.kongres.irm.krakow.pl

Miasto dostępne
Warszawa, wrzesień
Konferencja naukowa nt „Miasto Dostępne”, 
zorganizowana we współpracy z TUP, była 
poświęcona budowaniu miast zrównowa-
żonych i dostępnych oraz promocji działań 
na rzecz poprawy dostępności przestrzeni 
publicznych i budynków oraz wymianie do-
brych praktyk realizacyjnych w zakresie bu-
dowy przyjaznych przestrzeni.
Więcej informacji: www.tup.org.pl

Transformacja obszarów wiejskich
Toruń, wrzesień
Odbyła się tu VII Ogólnopolska konferencja 
naukowa nt „Innowacje w rozwoju obsza-
rów wiejskich”, poświęcona wymianie myśli 
i idei dotyczących współczesnych trendów 
w rozwoju obszarów wiejskich oraz zapre-
zentowaniu najnowszych wyników badań 
z zakresu tej problematyki.
Więcej informacji: www.kpzk.pan.pl

Rewitalizacja miast
Łódź, październik
VII edycja ogólnopolskiej konferencji z cy-
klu „Prorevita” odbyła się pod hasłem „Rewi-
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talizacja miast – w kierunku integracji procesów, 
mechanizmów i metod działania.” Jej celem była 
wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów mię-
dzy środowiskiem naukowców, przedstawicie-
li samorządu terytorialnego, a także organizacji 
pozarządowych nt efektywnego i skutecznego 
wspierania procesu rewitalizacji miast.
Więcej informacji: www.region.uni.lodz.pl/konferencje

Planowanie dla turystyki
Luksor, listopad
Planowanie urbanistyczne i turystyka miejska 
potrzebują współpracy – to główne przesłanie V 
Konferencji Turystyki Miejskiej, zorganizowanej 
przez Światową Organizację Turystyczną w Luk-
sorze w Egipcie nt „Miasta: Lokalna kultura dla 
globalnych podróżnych”. Jej uczestnicy z czter-
dziestu krajów dyskutowali m.in. o nowych tren-
dach turystyki miejskiej, potrzebie uwzględnie-
nia turystyki w planach rozwojowych miast oraz 
tworzenia dla jej rozwoju mechanizmów koordy-
nacji i wspólnych działań władz miejskich i orga-
nizatorów turystyki.
Więcej informacji: www.destination.unwto.org 

GIS

GIS w praktyce
Warszawa, marzec
Kolejne seminarium z serii „GIS w praktyce” zo-
stało poświęcone problemowi rozwoju techno-
logii 3D i skaningu w zastosowaniach GIS oraz 
uwarunkowaniom budowy katastru 3D w wa-
runkach Polski, a także opracowaniom fotogra-
metrycznym wykonanym przy pomocy dronów. 
Więcej informacji: www.spg.geodezja.org.pl

Sympozjum Geoinformacyjne
Warszawa/Serock, wrzesień
VIII Ogólnopolskie Sympozjum GEoinformacyj-
nego nt. „Współczesne technologie geoinforma-
cyjne w modelowaniu przestrzeni” poświęcone 
było harmonizacji istniejących baz danych prze-
strzennych, a w tym m. in. spójnemu modelowa-
niu informacji sytuacyjnej i wysokościowej oraz 
standardom geoinformacyjnych w zakresie inte-
gracji opracowań fotogrametrycznych, telede-
tekcyjnych i kartograficznych.
Więcej informacji: www.gisplay.pl

URBANISTYKA, ARCHITEKTURA 
I BUDOWNICTWO

Targi BUDMA
Poznań, luty
Kolejna edycja Targów budowlanych BUDMA mi-
nęła pod hasłem „Inspiracje-wiedza-biznes”. To-
warzyszyło jej wiele seminariów i spotkań spe-
cjalistycznych, takich jak m. in. Forum Architek-
tury, poświęconych najnowszym trendom w bu-
downictwie, nowym regulacjom prawnym, prak-
tycznemu wykorzystywaniu dostępnych techno-
logii w budownictwie oraz ich ekonomicznym 
aspektom.
Więcej informacji: www.muratorplus.pl

Mieszkać godnie
Warszawa, marzec
Tegoroczne Forum nt „Mieszkać godnie. Wspól-
nie budujemy politykę mieszkaniową w Pol-
sce” poświęcone zostało ocenie stanu polskiego 
mieszkalnictwa i jego wyzwaniom w aspekcie 3 
niezwykle istotnch i komplementarnych wymia-
rów mieszkalnictwa: jego dostępności, proble-
mów utrzymania oraz jego otoczenia.
Więcej informacji: www.habitat.pl

Polska Pięknieje 
Warszawa, maj
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego po raz ko-
lejny przyznało nagrody w konkursie „Polska 
Pięknieje” dla obiektów i projektów turystycz-
nych, które zostały zrealizowane dzięki unijnemu 
dofinansowaniu, a w tym dla: programu rozwoju 
turystyki wodnej w obszarze Doliny Środkowej 
Odry, budynku dworca w Ostródzie, Interaktyw-
nego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Po-
znaniu, Wirtualnego Muzeum Barokowych Fre-
sków na Dolnym Śląsku w Jeleniej Górze, siedzi-

by Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach oraz Parku Rekreacji ZOOM 
NATURY w Janowie Lubelskim
Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

III Forum Przestrzenie miejskie
Poznań, maj
W ramach III Forum Przestrzeni Miejskich odbyła 
się ogólnopolska konferencja naukowa nt „Prze-
strzeń miejska – nowe oczekiwania”, a jej celem 
była wymiana myśli i doświadczeń związanych 
z ich kształtowaniem i wielu ich funkcji, rozwo-
jem społeczeństwa obywatelskiego jako współ-
zarządząjącego tymi przestrzeniami oraz wpro-
wadzaniem nowych rozwiązań technologicz-
nych.
Więcej informacji: www.tup.org.pl

Najlepsze inwestycje komunalne 
Katowice, maj
Wyróżnienia dla Top Inwestycji Komunalnych 
2016 zostały wręczone podczas VIII Europej-
skiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. 
Otrzymano je za m. in. za projekty i realizacje ta-
kie jak: Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglo-
meracji Trójmiejskiej w l. 2007-2013, budowa 
Centrum Edukacyjno-Turystycznego „Naturom” 
w Miliczu oraz Drogowej Trasy Średnicowej Ka-
towice-Gliwice
Więcej informacji: www.portalsamorzadowy.pl

Nagroda „Polityki”
Warszawa, czerwiec
Tegoroczną Nagrodę Architektoniczną „Polityki” 
w jej piątej edycji otrzymało Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe w Katowicach, zaprojekto-
wane przez firm JEMS Architekci.  
Więcej informacji: www.polityka.pl

Lider dostępności
Warszawa, wrzesień
Laureatami konkursu pt „Lider Dostępności”, któ-
rego celem jest promowanie projektowania uni-
wersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbani-
stycznych i architektonicznych w zakresie do-
stosowania budynków i przestrzeni do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością, zostały następują-
ce miasta i instytucje: Gdynia, Wrocław, Poczta 
Polska Centrum Kongresowe ICE Kraków, Labo-
ratorium Tech-Safe-Bio w Warszawie oraz Galeria 
Sztuki polskiej XIX wieku w Krakowie.
Więcej informacji: www.tup.org.pl
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Nowa GKUA
Warszawa, październik
Na członków nowej Głównej Komisji Urba-
nistyczno-Architektonicznej zostali powoła-
ni przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa: 
Grzegorz Buczek, Krzysztof Chwalibóg, Piotr Ga-
domski (jako przewodniczący), Mirosław Gderz, 
Bartłomiej Kolipiński, Elżbieta Koterba, Adam 
Kowalewski, Grzegorz Piotr Kubalski, Andrzej Ol-
brysz, Tomasz Ossowicz, Andrzej Porawski, Anna 
Rembowicz-Dziekciowska, Krzysztof Skalski, Mi-
chał Stangel i Mariusz Ścisło.
Więcej informacji: www.mib.gov.pl

Honorowa Nagroda SARP
Warszawa, listopad
Kapituła tegorocznej edycji Honorowej Nagrody 
SARP przyznała tę Nagrodę arch. Stanisławowi 
Deńko za wieloletnią wybitną twórczość w dzie-
dzinie architektury oraz charyzmatyczną działal-
ność na polu dydaktyki.
Więcej informacji: www.sarp.gov.pl

Nagroda Pritzkera 
Nowy York, styczeń
Tegorocznym laureatem tego najcenniejszego 
wyróżnienia, jakie może otrzymać architekt, zo-
stał pochodzący z Chile Alejandro Aravena, zna-
ny jest ze swoich projektów osiedl socjalnych 
oraz realizacji, mających na celu poprawę jakości 
życia w coraz bardziej przeludnionych miastach. 
Więcej informacji: www.pritzkerprize.com

Pakt Amsterdamski 
Amsterdam, maj
Ministrowie wszystkich państw członkowskich 
UE podpisali Pakt Amsterdamski, w którym okre-
ślone zostały kierunki rozwoju europejskiej poli-
tyki miejskiej i zasady opracowania oraz wdroże-
nia unijnego programu rozwoju miast na wszyst-
kich szczeblach, zakładające działania w ramach 
12 partnerstw. Cztery z nich zaczęto już wdrażać: 
walkę o jakość powietrza, mieszkalnictwo, inte-
grację migrantów i uchodźców oraz ubóstwo 

w miastach. Wśród pozostałych należy wymie-
nić: gospodarkę o obiegu zamkniętym, dostoso-
wanie do zmian klimatycznych, przemiany ener-
getyczne, mobilność miejską, technologie cyfro-
we, zamówienia publiczne, miejski rynek pracy 
oraz zrównoważone użytkowanie gruntów i roz-
wiązania oparte na środowisku naturalnym. 
Więcej informacji: www.portalsamorzadowy.pl

15. Biennale Architektury
Wenecja, maj
Na 15. Międzynarodowej Wystawie Architektury 
w Wenecji Polska miała swoją reprezentację za-
równo w pawilonie narodowym, jak i na wysta-
wie głównej w Arsenale, co wydarzyło się po raz 
pierwszy w historii. Tematem przewodnim tego-
rocznego Biennale był „Raport z frontu”, poświę-
cony debacie nad przyszłością architektury jako 
dziedziny mającej ogromny wpływ na jakość ży-
cia ludzi.
Więcej informacji: www.culture.pl

Nagroda dla Nowych Żerników
Durban, wrzesień 
Powstająca we Wrocławiu modelowa dzielnica 
mieszkaniowa Nowe Żerniki nagrodzona została 
nagrodą ISOCARP Award for Excellence jako pro-
jekt o wysokiej jakości merytorycznej. (Przedsta-
wiliśmy go w poprzednim tomie PU) 
Więcej informacji: www.nowezerniki.pl

Nagrody dla Centrum Dialogu Przełomy
Berlin, listopad
Zwieńczeniem niezwykle udanego roku dla Ro-
berta Koniecznego, autora Centrum Dialogu 
Przełomy w Szczecinie, było uzyskanie czarnej 
statuetki „World Building of the Year 2016” i żółtej 
za tę realizację jako najlepszego obiektu kultury 
na świecie. W lipcu br. uzyskał on także „Europe-
an Price for Urban Public Space”, wręczoną auto-
rowi w Barcelonie. 
Więcej informacji: www.muzeum.szczecin.pl

Centrum Kulturalne w RPA
Barcelona, listopad
Centrum Kulturalne Mapungubwe w RPA zosta-
ło uznane za najlepszy budynek na świecie pod-
czas Światowego Festiwalu Architektury w Bar-
celonie. Budynek zbudowano z cegieł z wypalo-
nej miejscowej gliny i znakomicie wpisano w kra-
jobraz otaczającej go sawanny.
Więcej informacji: www.muratorplus.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka Niskoemisyjna
Warszawa, kwiecień
W ramach Forum Gospodarki Niskoemisyjnej 
zorganizowana została konferencja nt „Rozwój 
inteligentnej gospodarki niskoemisyjnej w Pol-
sce przy zapewnieniu zrównoważonego rozwo-
ju kraju”, stanowiącą okazją do dyskusji nt. po-
szukiwania rozwiązań w zakresie inteligentnych 
sieci w gospodarce niskoemisyjnej, w energety-
ce rozproszonej i konwencjonalnej oraz w dzie-
dzinie bezpieczeństwa systemów energetycz-
nych i innowacyjności.
Więcej informacji: www.proinwestycje.pl

Światowy Dzień Ziemi
Cały kraj, kwiecień
Program i tematykę kolejnych obchodów Dnia 
Ziemi w Polsce (22 kwietnia) kształtowały ważne, 
bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska, 
a wśród nich ochrona powietrza i przeciwdzia-
łanie emisji zanieczyszczeń, dobrze wpisujący 
się w cele przyjęte podczas Konferencji COP21, 
w szczególności dotyczące redukcji CO2.
Więcej informacji: www.portalkomunalny.pl

Targi Energii Odnawialnej
Poznań, maj
W ramach Międzynarodowych Targów Ener-
gii Odnawialnej zaprezentowano wiele nowych 
produktów, technologii i usług z zakresu foto-
woltaiki, wykorzystania biopaliw, biomasy, ener-
gii wodne, a także dyskutowano o trendach 
i zmianach na rynku OZE.
Więcej informacji: www.greenpower.mtp.pl
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Stop wiatrakom
Warszawa, maj
Sejm uchwalił ustawę o inwestycjach dotyczą-
cych elektrowni wiatrowych wraz z przepisem, 
by lokalizowano je w odległości od domów 
nie mniejszej niż 10-krotność ich wysokości, co 
w rzeczywistości stanowi odległości 1,5-2km. 
Z jednej strony ma ona przyczynić się do uregu-
lowania zasad lokalizowania elektrowni wiatro-
wych na terytorium Polski, ale z drugiej, zdaniem 
jej przeciwników, może doprowadzić do całko-
witego zahamowania rozwoju energetyki wia-
trowej.
Więcej informacji: www.odnawialnezrodlaenergii.pl

Forum architektury krajobrazu
Rzeszów, czerwiec
XIX Forum Architektury Krajobrazu, zorganizo-
wane przez Uniwersytet Rzeszowski i Stowarzy-
szenie Polskich Architektów Krajobrazu zosta-
ło poświęcone tematowi „Krajobraz polski. Cu-
dze chwalicie. Ochrona i kształtowanie rodzime-
go krajobrazu”. Stało się ono okazją do dyskusji 
nad kształtowaniem przestrzeni publicznej, śro-
dowiska mieszkaniowego i ochrony krajobrazu 
w Polsce.
Więcej informacji: www.resinet.pl

OCHRONA ZABYTKÓW

Zabytek zadbany
Zakopane, kwiecień
Po raz kolejny podczas uroczystej gali w ramach 
obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony 
Zabytków zostały przyznane nagrody w konkur-
sie Generalnego Konserwatora Zabytków na „Za-
bytek zadbany”. Tegorocznymi laureatami zosta-
ły: kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach, 
zespół dworsko-parkowy w Kłóbce, Muzeum 
Emigracji w Gdyn (dawny Dworzec Morski) oraz 
Dom Ludowy w Supraślu.
Więcej informacji: www.nid.pl

Europejskie Dni Dziedzictwa
Cały kraj, wrzesień
24. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, będą-
cych wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Eu-
ropejskiej, została zorganizowana w całej Polsce 
pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrze-
nią: świątynie, arcydzieła, pomniki”. Blisko 1500 
wydarzeń sygnowanych takim hasłem miało na 
celu zwrócić uwagę na obiekty, które są nośni-
kiem istotnych wartości i jednocześnie są nieod-
łącznie związane z duchowością, historią i sztu-
ką, a ich zorganizowanie koordynował Narodo-
wy Instytut Dziedzictwa. 
Więcej informacji: www.nid.pl

Nowa Rada Ochrony Zabytków 
Warszawa, październik
Powołana została przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Rada Ochrony Zabytków 
w składzie: Bogumiła Rouba (przewodniczaca), 
Piotr Dobosz, Piotr Gerber, Jerzy Jasieńko, Paweł 
Jaskanis, Wiesław Kaczmarek, Andrzej Kadłuczka, 
Marek Konopka, Halina Landecka, Jadwiga Łuka-
szewicz, ks. Piotr Maniurka, Zbigniew Myczkowski, 
Jacek Purchla, Andrzej Rottermund, Marek Rubni-
kowicz, Maria Sarnik-Konieczna, Bogusław Szmy-
gin, Barbara Werner oraz Katarzyna Zalasińska.
Więcej informacji: www.mkidn.gov.pl

Ochrona najnowszego dziedzictwa
Warszawa, listopad
Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji nt 
„Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki 
polskiej 2 połowy XX w.” pozwoliło podsumować 
dotychczasowe wielostronne działania i omówić 
koordynację dalszych przedsięwzięć na przyję-
cie spójnej drogi ochrony dziedzictwa w tej dzie-
dzinie.
Więcej informacji: www.nid.pl

KOMUNIKACJA, TRANSPORT 
I INFRASTRUKTURA

Miasto i Transport
Warszawa, kwiecień
W ramach serii konferencji naukowo-technicz-
nych „Miasto i Transport” zorganizowana zosta-
ła kolejna z nich pod hasłem „Lokalny transport 
zbiorowy”. Dotyczyła ona możliwości rozwoju 
i funkcjonowania transportu zbiorowego w ob-
szarach zurbanizowanych oraz wdrażania nowo-
czesnych rozwiązań w tym zakresie na przykła-
dzie szeregu polskich miast.
Więcej informacji: www.pw.edu.pl

Sposoby parkowania
Warszawa, wrzesień
Konferencja nt „Parkingi 2016” poświęcona zo-
stała omówieniu tematyki funkcjonowania stref 
płatnego parkowania w miastach, parkingów 
podziemnych i wielopoziomowych oraz techno-
logii wykorzystywanych w tej dziedzinie. 
Więcej informacji: www.tor-konferencje.pl

Kongres rowerowy
Wrocław, październik
We współpracy ze strona niemiecką Marsza-
łek Województwa Dolnośląskiego zorganizował 
Transgraniczny Kongresu Rowerowy nt „Dobre 
praktyki rozwoju ruchu rowerowego”, którego ce-
lem było promowanie działań na rzecz ochrony 
klimatu poprzez popularyzację transportu nisko-
emisyjnego i wymiana europejskich doświadczeń 
przy wdrażaniu Dolnośląskiej Polityki Rowerowej.
Więcej informacji: www.irt.wroc.pl

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ

IX Dzień Urbanisty
Poznań, luty
W trakcie IX Dnia Urbanisty, tradycyjnie organi-
zowanego przez poznański Oddział TUP, odbyła 
się konferencja pt. „Ustawa krajobrazowa – szan-
sa na zmianę?”. W jej ramach można było zapo-
znać się z dotychczasowymi dokonaniami pol-
skich miast poprawiającymi stan przestrzeni po-
mimo braku skutecznych narzędzi prawnych 
oraz z możliwościami, jakie przyniosło uchwale-
nie tzw. ustawy krajobrazowej.
Więcej informacji: www.tup.poznan.pl

Zmodyfikowane studium
Warszawa, kwiecień
Warszawski Oddział TUP zorganizował konferen-
cję nt „Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy/miasta. 
Nowe wyzwania w świetle zmiany ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z 2015 r.”, w trakcie którego m. in. dyskutowano 
o demograficznych i społecznych przesłankach 
kształtowania rozwoju przestrzennego, możli-
wości przygotowania terenów dla urbanistycz-
nego rozwoju gmin oraz o rozwoju form party-
cypacji społecznej.
Więcej informacji: www.tup.org.pl

Nagroda TUP za najlepszy dyplom
Warszawa, sierpień
Jury Konkursu o Doroczne Nagrody TUP za pra-
ce dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowa-
nia i gospodarki przestrzennej obronione w 2015 
roku przyznało trzy nagrody:
– Marcie Ogrodowczyk za pracę pt. „Zachodnia 
na nowo”, wykonaną w Instytucie Architektury 
i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej; 
– Pawłowi Malinowskiemu za pracę pt. „Oruń-
ska kooperatywa. Studium rewitalizacji dzielnicy 
z użyciem modelu mieszkalnictwa dostępnego”, 
wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki 
Gdańskie; 
– Kamili Walenciak za pracę pt. „Wybrane proble-
my projektowania i rewitalizacji terenów zieleni 
miejskiej Olsztyna w świetle zastosowań inno-
wacyjnych metod GIS’u partycypacyjnego”, wy-
konaną na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Przyznano także wyróżnienia:
– Karolinie Szaton oraz Monice Kubicy za pracę 
pt. „Krajobrazowy Park Linearny doliny Przemszy 
i Brynicy”, wykonaną na Wydziale Architektury 
Politechniki Śląskiej;
– Patrykowi Czajce za pracę Pt. „Analiza optymal-
nej lokalizacji wybranych funkcji użytkowych 
w północnej i wschodniej części Elbląga”, wyko-
naną na Uniwersytecie Gdańskim.
(Nagrodzone prace zostały zaprezentowane 
w bieżącym tomie PU).
Więcej informacji: www.tup.org.pl
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– w II kategorii – Całorocznego Centrum Spor-
towo-Rekreacyjnego nad Jeziorem Krzywym 
w Olsztynie (za wytworzenie systemu wzajemnie 
uzupełniających się przestrzeni o wyspecjalizo-
wanej charakterystyce, tworzących nowe w ska-
li miasta założenie);

– w II kategorii – Rewaloryzacji parku Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej w Podkowie Leśnej (za przy-
wrócenie znaczenia kluczowej przestrzeni pu-
blicznej historycznego założenia urbanistycz-
nego miasta, dzięki czemu przekształciła się 
w wielofunkcyjną, dostępną przestrzeń publicz-
ną o dominującej funkcji rekreacyjnej).

Jury przyznało także wyróżnienia:
– dla Placu Solidarności oraz Muzeum Narodowe 
w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy (za in-
teresujące połączenie przedwojennego kwarta-
łu zabudowy i powojennego placu, wzbogacają-
ce kompozycję przestrzenną obszaru, nasycone-
go obiektami publicznymi o dużym znaczeniu):
– dla Ciągu pieszego prowadzącego od ul. Sobie-
skiego do ul. Harcerskiej ze Skwerem im. R. Oso-
wickiej w Wejherowie (za nadanie temu fragmen-
towi miasta odważnej i atrakcyjnej formy definiu-
jącej granice między przestrzenią publiczną i spo-
łeczną, zapewniając jednocześnie ich dostępność);
– dla Parku Zdrowia w Legionowie (za stworzenie 
parku pozbawionego barier przestrzennych, za-
projektowanego z dużym szacunkiem do zasta-
nego ekosystemu leśnego);
– dla Skweru im. ks. S. Pieczki w Raciborzu (za 
stworzenie nowoczesnej przestrzeni zharmonizo-
wanej z sąsiadującymi historycznymi obiektami).
– dla Rewaloryzacji zabytkowego parku im. Ks. J. 
Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim (za 
przywrócenie wysokiej jakości funkcjonalnej oraz 
zwiększenie atrakcyjności krajobrazowej głównej 
przestrzeni rekreacyjnej w centrum miasta)
Ceremonia wręczenia nagród miała miejsce 21 
września 2016 r. w czasie ogólnopolskiej konfe-
rencji „Miasto Dostępne” w Warszawie. 
Więcej informacji: www.tup.org.pl

Festiwal Architektury DoFA
Wrocław, październik
Specjalna, 6. Edycja festiwalu DoFA, była w tym 
roku częścią programu architektonicznego Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, a zor-
ganizował go wrocławski oddział SARP pod ha-
słem „Przestrzeń dla piękna”. W jego ramach od-
był się szereg imprez o zróżnicowanym charak-
terze, m.in. wystawy prac zgłoszonych do kon-
kursów, wystawy problemowe, wykłady specja-
listów i szereg debat publicznych.
Więcej informacji: www.wroclaw.sarp.org.pl

Nagroda im. Jerzego Regulskiego
Warszawa, listopad
Nagrodę ustanowiły w br. Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbani-
stów Polskich i jest ona przyznawana za wybit-
ne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzenne-
go zgodnie z zasadami zrównoważonego roz-
woju. W tym roku przyznano cztery nagrody 
główne dla: 
– projektu „Trakt Praski, czyli pieszo-rowerowy 
szlak pomiędzy warszawskim Powiślem oraz Pra-
gą” autorstwa Małgorzaty Dembowskie; 
– realizacji „Bulwaru Politechniki Wrocławskiej” 
autorstwa Andrzeja Poniewierki;
– publikacji pt „Anty-bezradnik przestrzen-
ny. Prawo do miasta w działaniu” ,opracowanej 
przez Lecha Merglera, Kacpra Pobłockiego i Ma-
cieja Dudarskiego;
– dzieła: „Temat: Rzeka. Przywracamy Łynę Olsz-
tynowi” i „Czarno na białym. Ujawniamy to, cze-
go nie chcą pokazywać olsztyńscy samorządow-
cy” autorstwa Forum Rozwoju Olsztyna.
Więcej informacji: www.tup.org.pl

Przyszłość zawodu urbanisty
Katowice, listopad
Pod takim tytułem zorganizowana została kon-
ferencja programowa katowickiego Oddziału 
TUP w otwartej formule dla wszystkich zaintere-
sowanych i w nawiązaniu do obchodów Świato-
wego Dnia Urbanistyki, jaki co roku obchodzony 
jest w dn. 8 listopada. W jej ramach dyskutowa-
no o nowych wyzwaniach wobec zawodu urba-
nisty i zawodów związanych z kształtowaniem 
przestrzeni oraz roli TUP i stowarzyszeń zawodo-
wych w tej dziedzinie. 
Więcej informacji: www.tup.org.pl

– w I kategorii – Placu Europejskiego w Warsza-
wie przy ul. Grzybowskiej Towarowej w Warsza-
wie (za kompleksową realizację przestrzeni pu-
blicznej w centrum miasta o wyróżniającym się 
poziomie funkcjonalności i wysokich walorach 
artystycznych);

– w II kategorii – Przebudowy ul. Wajdelo-
ty wraz z infrastrukturą podziemną i zagospo-
darowaniem terenu w Gdańsku-Wrzeszczu (za 
kompleksową transformację kluczowej prze-
strzeni publicznej Wrzeszcza oraz osiągnięcie 
efektu synergicznego pomiędzy odnową fi-
zycznej przestrzeni a ożywieniem społeczno-
gospodarczym);

Doroczny X Konkurs TUP 
na najlepszą  
przestrzeń publiczną 
Warszawa, wrzesień
W tegorocznym, już X Konkursie TUP na najle-
piej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 
w Polsce, organizowanym wspólnie ze Związ-
kiem Miast Polskich pod Honorowym Patrona-
tem Prezydenta RP, wśród nominowanych 32 
przestrzeni nagrodzono 4 z nich i 5 wyróżnio-
no. Ich oceny i wyboru dokonało Jury, w skła-
dzie którego poza władzami Towarzystwa za-
siadali także: Radosław Górecki (z Ministerstwa 
Rozwoju), Ryszard Gruda (Prezes Izby Architek-
tów) oraz Kamil Kowalski (ze Stowarzyszenia In-
tegracja).
Nagrody i wyróżnienia przyznano w czterech 
kategoriach:
I – nowo wykreowana przestrzeń publiczna,
II – rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna,
III – nowo wykreowana przestrzeń publiczna 
w zieleni,
IV – rewitalizowana przestrzeń publiczna 
w zieleni.

Nagrody w tych kategoriach przyznano dla:
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Jeden z ciekawszych, francuskich przykładów rewitalizacji osiedli 
mieszkaniowych znajduje się na terenie gminy Plessis-Robinson, 
położonej w południowej części departamentu Hauts-de-Seine 
w regionie paryskim (o powierzchni 3,4 km2 i z ok. 28 tys. mieszkań-
cami). Od lat 70. ubiegłego wieku gmina zmagała się z postępującą 
degradacją osiedli ogrodów, które powstały tu w latach 1920-1930 
oraz blokowisk wybudowanych po II wojnie światowej z mieszka-
niami na wynajem. 

CHARAKTERYSTYKA OSIEDLA-OGRODU

W skład zespołu wchodzi „niskie” osiedle-ogród, zrealizowane wg 
projektu Maurice Payret-Dortail i składające się z kameralnej za-
budowy wielorodzinnej (po 12 mieszkań w 3-piętrowych budyn-
kach) oraz domów jednorodzinnych, nawiązujących do stylu Art-
déco. Wybudowano tu ok. 240 mieszkań przeznaczonych dla go-
spodarstw domowych o niskich dochodach, przede wszystkim ro-
botniczych. Z uwagi na wysokie walory architektoniczne osiedle zo-
stało wpisane do departamentalnego rejestru dziedzictwa kultury. 

W skład tego zespołu wchodzi także „wysokie” osiedle-ogród, skła-
dające się z budynków wielorodzinnych w kształcie prostopadło-
ścianów, rozmieszczonych na planie litery „U”, o odmiennych fasa-
dach na zewnątrz i do wewnątrz osiedla. W środku osiedla znajdo-
wał się skwer, otoczony małymi ogródkami warzywnymi i kwiato-
wymi, które mogli dzierżawić mieszkańcy. Osiedle zostało zasie-
dlone głównie przez żandarmów, a później, z powodu niskiego za-
interesowania nim wśród Francuzów, istniejące tu mieszkania przy-
znawano uchodźcom m.in. z Rosji i Armenii, w rezultacie powstał 
skomplikowany skład narodowościowy i społeczny mieszkańców 
utrudniając budowanie ich wspólnoty.

Powojenna polityka wspierająca budownictwo czynszowe dopro-
wadziła do wzrostu koncentracji mieszkań na wynajem o umiar-
kowanym czynszu w gminie (w 1990 r. stanowiły one aż połowę 
wszystkich). Jednocześnie w Plessis-Robinson zaczęło doświadczać 
spadku jego atrakcyjności jako miejsca zamieszkania, czego następ-
stwem była zmniejszająca się liczba ludności oraz likwidacja kolej-
nych sklepów i punktów usługowych. Przełom nastąpił w 1989 r. 
wraz z wyborem Philippa Pemézeca na mera tej gminy, do dziś peł-
niącego ten urząd. Gdy w latach 1990. ub. wieku nasiliły się we Fran-
cji dyskusje dotyczące likwidacji monolitycznych blokowisk oraz 
budowania różnicowania społecznego w osiedlach także i w gmi-
nie Plessis-Robinson przystąpiono do realizacji powstających wtedy 
programów rewitalizacji, których efektem miała  być modernizacja 
zabudowy, a także dywersyfikacja form własności oraz wysokości 
czynszów.

ZAŁOŻENIA I EFEKTY PROJEKTÓW REWITALIZACJI

Rewitalizację w Plessis-Robinson przeprowadzono etapami. W 1991 r. 
rozpoczęto rehabilitację zabudowy mieszkaniowej w „niskim” osie-
dlu-ogrodzie. Niestety niektóre podjęte tu działania przyczyniły się 

do zatracenia pierwotnej formy osiedla i wyróżniających go detali. 
Na przykład na placu, na którym znajdowała się trybuna pod per-
golą, pełniąca funkcję miejsca spotkań i dyskusji, powstała zabudowa 
mieszkaniowa. Ponadto, część ogródków działkowych przeznaczono 
na parkingi.

Kolejne działania odnowy zostały podjęte w trzech wyznaczonych 
strefach uzgodnionego zagospodarowania (Zones d’Aménagement 
Concerté, Z.A.C.): w tzw. sercu miasta (Cœur de Ville), w rejonie gim-
nazjum oraz na terenie „wysokiego” osiedla ogrodu. Projekt rewi-
talizacji został zrealizowany pod kierunkiem specjalnie powołanej 
spółki SEMPRO z przewagą kapitału publicznego oraz z udziałem 
13 prywatnych deweloperów mieszkaniowych i instytucji departa-
mentalnej HLM.

Według projektu Françoisa Spoerryego, na 10-cio hektarowym, nie-
mal pustym obszarze „serca miasta” zaplanowano utworzenie jego 
centrum przy wykorzystaniu walorów architektonicznych zabytko-
wego zamku i kościoła. Nowe centrum miało się charakteryzować 
zróżnicowaniem pełnionych funkcji, wśród których priorytetowo 
została potraktowana funkcja handlowa (powstało tu ok. 11 tys. 
m2 nowej powierzchni handlowej i 5 tys. m2 powierzchni biurowej). 
W szczególny sposób zadbano o zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznych, w tym o zieleń miejską, nakładając obowiązek posadze-
nia dwóch drzew w miejscu każdego wyciętego podczas realizacji 
projektu. Fasady nowych budynków wielorodzinnych, otaczających 
zabudowę usługową, zostały zaprojektowane z wykorzystaniem 
zróżnicowanych detali architektonicznych co pozwoliło  uniknąć 
monotonii. Wybudowano tu około 700 mieszkań, w tym 123 miesz-
kania o regulowanym czynszu oraz mieszkania na sprzedaż na pre-
ferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych o średnich 
i niskich dochodach.

W drugiej strefie specjalnej rozpoczęto przebudowę gimnazjum 
imienia Romain Rollanda, którego wielkość i jakość nie odpowia-
dały nowym potrzebom. Na części terenu tej strefy powstały rów-
nież nowe mieszkania dla żandarmów (częściowo dla tych, któ-
rzy opuścili mieszkania w wyburzonej części „wysokiego” osiedla 
ogrodu) oraz mieszkania o regulowanym czynszu. Co ważne, styl 
nowej zabudowy nawiązywał do stylu nowego centrum gminy.

W przypadku trzeciej strefy tj. „wysokiego” osiedla-ogrodu, w opraco-
wanej diagnozie jego stanu stwierdzono, że zarówno układ (utrud-
niający napowietrzenie i wentylację) jak i zbyt mała powierzchnia ist-
niejących tu mieszkań stanowią poważne bariery dla jego przebu-
dowy. Podjęto zatem decyzję o wyburzeniu większości budynków 
i stworzeniu nowego osiedla, nawiązującego do idei osiedla-ogrodu. 
Poza wyburzeniami, zmodernizowanych zostało dziewięć 3-piętro-
wych budynków z mieszkaniami socjalnymi z 1987 r. które nadal ofe-
rowały dobre warunki mieszkaniowe. Zachowano również zabudowę 
wielorodzinną z lat 70. i 80. ubiegłego wieku, położoną na skraju osie-
dla. Oprócz przedsięwzięć związanych stricte z zabudową mieszka-
niową, podjęte zostały także działania zmierzające do poprawy jako-
ści życia mieszkańców poprzez realizację nowej infrastruktury kultu-
ralnej, handlowej i uzupełniającej (m.in. renowację hali targowej, ze-
społu szkół, zaplanowanie nowego parkingu itp.).

Architektura budynków wzniesionych w pierwszym i drugim eta-
pie rewitalizacji „wysokiego” osiedla-ogrodu nie spotkała się z pozy-
tywnym odbiorem mieszkańców, dlatego też ogłoszony został kon-
kurs architektoniczny na zaplanowanie trzeciego i czwartego etapu 
prac ( obejmującego powierzchnię ok. 21ha). Zwycięski projekt au-
torstwa zespołu Xaviera Bohla został ukończony w 2008 r. i był na-
grodzony europejskim Grand Prix w dziedzinie urbanistyki w 2012 r.

Rewitalizacja modernistycznych 
osiedli w Plessis-Robinson 
w Paryżu
Magdalena Górczyńska
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Głównym celem projektu rewitalizacji tego osiedla było dostarczenie bo-
gatej oferty mieszkaniowej (wybudowano tu ok. 1200 mieszkań) oraz no-
watorskie zagospodarowanie przestrzeni publicznych. W nowych budyn-
kach nie tylko znalazły się mieszkania o zróżnicowanej wielkości (od kawa-
lerek po wielkie apartamenty zajmujące całe piętro w budynku) ale rów-
nież o zróżnicowanej strukturze własności. Projekt nawiązał bowiem do ide-
ałów francuskiej polityki różnicowania społecznego poprzez dostarczenie 
20% mieszkań o umiarkowanym czynszu w ramach całego przedsięwzięcia. 
Wytyczono ścieżki piesze i rowerowe a miejsca parkingowe zaplanowano 
przede wszystkim w podziemnych garażach. Pod względem stylu architek-
tonicznego oraz wysokości zabudowy, dzielnica jest powiązana z sąsiadują-
cym, nowym centrum Plessis-Robinson.

Przez nowe osiedle przepływa zaprojektowana sztuczna rzeka o długo-
ści 1 km, z meandrami, wodospadami oraz niewielkimi jeziorkami, zasi-
lana wodą z opadów (jej cyrkulację zapewnia system pomp). Eksponowa-
nie przyrody i bioróżnorodności stało się też głównym elementem projektu. 
Niemal wszystkie budynki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zielni: 
parków, ogrodów lub ogródków warzywnych (rodzinnych). Zadbano rów-
nież o zmniejszenie liczby barier ograniczających dostęp do poszczegól-
nych przestrzeni zielonych.

PODZIELONE OPINIE NA TEMAT EFEKTÓW REWITALIZACJI

Zaproponowana architektura nowego centrum gminy oraz nowego osie-
dla ogrodu budzą zachwyt bądź też są przedmiotem bezpardonowej krytyki. 
Groteskowa mieszanka stylów, łamanie elementarnych zasad architektonicz-
nych, a także odzwierciedlenie cynizmu epoki, sugerujące, że urok historycz-
nych miast można wyprodukować w laboratorium – to jedynie wybrane okre-
ślenia, które można usłyszeć z ust niektórych mieszkańców bądź architektów 
lub przeczytać wśród komentarzy na blogach poświęconych architekturze. 

Inni z kolei uważają, że nawet jeśli rewitalizację można uznać za udany pro-
jekt miejski to jest ona katastrofą w sensie kulturowym. Sterylność i brak ja-
kichkolwiek śladów historii, choćby w sposobie zagospodarowania prze-
strzeni publicznych sprawiają, że nowa zabudowa jest porównywana do Di-
sneylandu, lub jest wręcz określana jako kiczowata. Krytycy zarzucają rów-
nież słabą jakość materiałów, z których wykonano budynki, które ich zda-
niem nie przetrwają zbyt długo, bowiem wszystkie elementy stolarskie, mu-
rarskie i metaloplastyczne, przyciągające dzisiaj uwagę, zostaną w przyszło-
ści uznane za koszmary architektury lat 90. Nawiązanie do wszystkich możli-
wych stylów architektonicznych, które spotyka się z zachwytem niektórych, 

innym nasuwa na myśl pytania o kierunek rozwoju współczesnej architek-
tury. W opiniach skrajnych krytyków rewitalizacji w Plessis-Robinson, gmina 
wskazywana jest jako przykład porażki współczesnej architektury.

Obok bardzo krytycznych komentarzy dotyczących stylu przebudowanych 
osiedli, można także usłyszeć bardzo pozytywne opinie. Wiele osób doce-
nia projekty rewitalizacji i przemiany funkcjonalne w centrum gminy. Dużo 
przestrzeni zielonych, spokój, ciekawa, zróżnicowana architektura i dobre 
warunki do życia, to częste określenia używane przez zwolenników rewita-
lizacji w Plessis-Robinson. Przypuszczalnie liczba zwolenników przewyższa 
liczbę krytyków, biorąc pod uwagę fakt, że populacja Plessis-Robison wzra-
sta od początku XX wieku – głównie w wyniku napływu nowych mieszkań-
ców. Co więcej od 1990 r. rosną tu również ceny mieszkań, a pod koniec lat 
90. średnia cena 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania zrównała się nawet 
ze średnią ceną za 1m2 mieszkania w Paryżu (2200-2400€). Znacząco wzrósł 
też udział osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i menadżer-
skich wśród kupujących mieszkania w Plessis-Robinson a w konsekwencji 
zmienił się profil społeczny mieszkańców gminy.

Chociaż rewitalizacja przyczyniła się do spektakularnej przemiany krajo-
brazu miejskiego w Plessis-Robinson, gmina nadal pozostaje wyraźnie po-
dzielona na kilka stref funkcjonalnych: z koncentracją podmiotów gospo-
darczych na zachodzie, budownictwem wielorodzinnym w centrum i z za-
budową jednorodzinną w północno-wschodniej części. Poza tym, nowa ar-
chitektura osiedla ogrodu silnie kontrastuje z położonymi po sąsiedzku sta-
rymi osiedlami z wielkiej płyty. Następstwem tego silnego zróżnicowania 
zasobów mieszkaniowych jest pogłębiające się zróżnicowanie społeczne 
sąsiadujących ze sobą rejonów.

Niektórzy krytycy projektów rewitalizacji w Plessis-Robinson zarzucają pra-
wicowym władzom lokalnym próbę wpływu na strukturę społeczną miesz-
kańców i ograniczenia liczby osób „niepasujących” do pożądanego profilu 
społecznego gminy. Tym samym rewitalizacja prowadzona przez władze lo-
kalne częściowo napędza proces gentryfikacji, ponieważ przesiedleni loka-
torzy mieszkań o regulowanym czynszu w większości przypadków nie po-
wrócili do nowo wybudowanych osiedli. ■

■Zrewitalizowane „wysokie” osiedle-ogród w Plessis-Robinson.

Magdalena Górczyńska
geograf, pracownik naukowy w Zakładzie Geografii Miast 
i Ludności w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospo-
darowania PAN
e-mail: mgor@twarda.pan.pl

■Odnowione budynki z lat 80. ubiegłego wieku w zrewitalizowanym osiedlu - 
ogrodzie w Plessis-Robinson.
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OD REDAKCJI. Prezentowana poniżej praca powstała w Katedrze Urba-
nistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politech-
niki Gdańskiej pod kierunkiem dr. inż. arch. Gabrieli Rembacz i uzy-
skała w br. nagrodę w dorocznym konkursie TUP na najlepsze prace 
dyplomowe. 

Obecna oferta mieszkaniowa w Polsce jest niedostosowana do potrzeb 
większości społeczeństwa, wskutek czego staje się  źródłem nawarstwia-
jących się problemów społecznych. Nieprawidłowe gospodarowanie zaso-
bami przez gminy sukcesywnie uszczupla zasoby miejskich mieszkań ko-
munalnych. Liberalno-rynkowa polityka państwa oraz szereg nieudanych 
programów rządowych doprowadziły do zdominowania rynku mieszkanio-
wego przez deweloperów. Oferowana przez nich niska jakość warunków 
zamieszkiwania w wysokiej, nie odpowiadającej realiom rynkowym cenie, 
dla wielu odbiorców jest niemal jedyną dostępną możliwością. Na rynku 
pozostaje przy tym większościowa grupa osób, które nie spełniają kryte-
riów upoważniających ich do ubiegania się albo o lokal komunalny, albo 
o uzyskanie kredytu, które są warunkiem koniecznym do uczestnictwa 
w gonitwie za własnym mieszkaniem. 

Wzorce zachodnioeuropejskie ukazują dobrze funkcjonującą alternatywę 
dla tej sytuacji, mającą realne szanse na zaistnienie w polskich miastach. 
Są to inicjatywy oddolne funkcjonujące na bazie mikrospółdzielni, której 
członkowie dążą do pozyskania wysokiej jakości mieszkania, przy obniże-
niu kosztów dzięki własnemu zaangażowaniu, pozwalającemu pominąć 
pośrednich przedsiębiorców.

Celem mojej pracy stało się zdefiniowanie uwarunkowań potrzebnych 
do prawidłowego funkcjonowania takiego  modelu na przykładzie Oruni, 
jako dzielnicy Gdańska dobrze wpisującej się w przyjęte dla niego kryte-
ria. Obrazuje ona również problemową sytuację konieczności ”napływu” 
nowych mieszkańców i wymieszania struktury społecznej. Wypracowane 
na podstawie części analitycznej wytyczne projektowe stały się podstawą 
dla stworzenia strategii rewitalizacyjnej tej dzielnicy, zakładającej udo-
stępnienie gruntów na preferencyjnych warunkach kooperatywom miesz-
kaniowym.

W obszarze opracowania wskazano miejsca, w których mikro-spółdzielnie 
(kooperatywy) powinny pojawić się w pierwszej kolejności, co ma na celu 
sukcesywne zwiększanie zainteresowania dzielnicą poprzez uzupełnienie 
jej tkanki miejskiej i podnoszenie jakości życia. Znajdują się one w central-
nym, ograniczonym barierami infrastrukturalnymi, pasie przebiegającym 
wzdłuż Traktu Św. Wojciecha w Oruni i stanowią tereny szczególnie istotne 
dla pozytywnego postrzegania tej dzielnicy przez gdańszczan. Udostępnie-
nie kooperatywom mieszkaniowym tego miejsca wraz ze skoordynowanym 

Oruńska kooperatywa 
– studium rewitalizacji dzielnicy 
i modelu mieszkalnictwa 
dostępnego
Paweł Malinowski
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programem rewitalizacji, bazującym na przemyślanych wytycznych, jest 
szansą na stworzenie tu unikalnej przestrzeni o wysokiej, miejskiej jakości. 

Szereg działań, wykorzystujących potencjał miejsca, może dać początek da-
leko idącej jego przemianie, która przyciągnie do dzielnicy nowych miesz-
kańców. Proponuje się tu wprowadzenie równolegle do Kanału Raduni sys-
temu przestrzeni publicznych, realizowanych w ramach kooperatyw, który 
ma „zszywać” Orunię w sposób niwelujący bariery, zapewniając użytkow-
nikom swobodne poruszanie się. I dalej – humanizacja Traktu Św. Wojcie-
cha zakładająca ograniczenie tu ruchu do dwóch pasów, wprowadzeniu od-
izolowanej, bezpiecznej ścieżki rowerowej, a także zrezygnowaniu z nad-
ziemnych kładek pieszych poprzez zaprojektowanie naziemnych przejść, 
ma stworzyć korelację istniejącej pierzei ulicy z wprowadzanym systemem 
przestrzeni publicznych, co w założeniu ma doprowadzić do ich wzajem-
nego ożywienia. 

Zaproponowanie wejść do Parku Schopenhauera oraz lokalizacja nowego 
przejścia pod torami ma skutkować powstaniem nowej, połączonej z całym 
systemem, drogi uczęszczanej przez mieszkańców tzw. Dolnika. W uprosz-
czeniu system przestrzeni publicznych opiera się na dwóch generatorach 
ruchu jakimi są: planowany przystanek tramwajowy w części północnej 
oraz Park Oruński w części południowej. 

Duże wyzwania stworzyła przestrzeń w pobliżu planowanego wiaduktu 
w ciągu ul. Podmiejskiej, gdzie zaproponowałem stworzenie strefy buforo-
wej niwelującej uciążliwości tej bariery, ale też zachowanie ciągłości całego 
systemu. Rozdzielenie jej na dwie podstrefy ma na celu szersze wykorzysta-
nie terenu i wprowadzenie do pierwszej z nich wkomponowanej w zieleń 

Paweł Malinowski
architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki 
Gdańskiej
e-mail: pawmalin@gmail.com

zabudowy. Natomiast w sąsiedztwie wiaduktu oraz bezpośrednio pod nim 
przewidziane są tereny rekreacyjnie, a także lokal gastronomiczny. 

W odniesieniu do planowanej inwestycja w ciągu ul. Nowej Podmiejskiej, 
która została odsunięta z czołowego miejsca na priorytetowej liście mia-
sta z powodu wysokich kosztów zaproponowałem rozwiązanie zaistnia-
łej sytuacji poprzez wykorzystanie istniejącego odcinka ul. Małomiejskiej 
oraz wybudowanie tańszego wiaduktu drogowego o zmniejszonym prze-
kroju. Takie rozwiązanie przyniesie szereg korzyści, przede wszystkim 
w postaci dużo niższego kosztu przeprowadzenia całej inwestycji, przy-
czyni się do rozwoju komunikacji publicznej jako głównego środka trans-
portu oraz rozwiąże problem odcięcia części Oruni znajdującej się za to-
rami kolejowymi. 

Przyjęte w pracy rozwiązania są efektem świadomego podejścia projek-
towego do trudnych dla zachowania ciągłości tkanki miejskiej warunkach 
w obszarze infrastrukturalnych przestrzeni, które pozwala na minimalizo-
wanie towarzyszących im uciążliwości, a także na stworzenie charaktery-
stycznego dla miasta miejsca spotkań, będącego bodźcem do zaistnienia 
tu wielu aktywności o różnych porach dnia. ■

OD REDAKCJI. Drugi z prezentowanych, nagrodzonych w tegorocznym 
konkursie TUP dyplomów to praca Marty Ogrodowczyk, powstała w In-
stytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej pod kierun-
kiem dr. inż. arch. Mirosława Wiśniewskiego.

Przedmiotem mojej pracy dyplomowej jest opracowanie koncepcyjnego 
projektu rewitalizacji newralgicznego obszaru w centrum Łodzi, jakim jest 
otoczenie ul. Zachodniej – jednej z głównych, śródmiejskich arterii. W la-
tach 60-tych ub. wieku zostało ono poważnie zdegradowane: wyburzono 
wschodnią linię pierzei ulicy budując drugą jej jezdnię, a ponadto, od po-
nad 50 lat obszar ten nie doczekał się żadnej interwencji. 

Teren objęty opracowaniem położony jest w sercu miasta, przy jednej 
z jego głównych arterii o kierunku północ-południe. Znajduje się w miejscu, 
gdzie Łódź się narodziła i dynamicznie rozwijała swe przemysłowe i wiel-
komiejskie tradycje. Jest to obszar problemowy, posiadający jednocześnie 
ogromny niewykorzystany potencjał. W wyniku poszerzenia ul. Zachodniej 
oraz wielokrotnych przekształceń znajdująca się tu tkanka urbanistyczna 
uległa zarówno degradacji technicznej, jak i społeczno-gospodarczej. Za-
chwiany został tu pierwotny rytm i podział działek w obrębie większości 
kwartałów, a wskutek wyburzeń powstało wiele niezagospodarowanych do 
dziś terenów. Zjawisko to razem z nieuporządkowaną zielenią miejską oraz 
pozostawaniem zabudowy w bardzo złym stanie technicznym tworzy nie-
atrakcyjną i nieprzyjemną atmosferę, zarówno dla mieszkańców i użytkow-
ników tych terenów, jak i przyjezdnych.

Fazę opracowania koncepcji projektowej poprzedziły gruntownie przepro-
wadzone analizy: historyczno-urbanistyczna, funkcjonalna, oceny stanu 
technicznego zabudowy, a także próba zdefiniowania zarówno ujawniają-
cych się tu problemów funkcjonalnych i przestrzennych, jak i potencjałów 
tego obszaru. Wnioski z tych analiz doprowadziły do sformułowania wy-
tycznych dla projektu odnowy tego ważnego fragmentu miasta. 

W latach 60. ub. wieku przy przeprojektowaniu ciągu ul. Zachodniej prio-
rytetem było usprawnienie rosnącego już wtedy ruchu samochodowego 
w centrum Łodzi, przy czym pominięto wskazanie dobrze zorganizowa-
nych przestrzeni publicznych. W mojej pracy proponuję rozwiązanie, sta-
nowiące odwrócenie powyższych zasad i położenie nacisku na taki rozwój 
miasta, w którym dominuje pierwszeństwo ruchu pieszego i rowerowego 
nad samochodowym, przy tym z zachowaniem komunikacyjnej funkcji ul. 
Zachodniej. Jak wskazuje nazwa projektu, zakłada on stworzenie „Zachod-
niej na nowo” oraz ukształtowaniem także „na nowo” przylegających do niej 
kwartałów. 

Głównym elementem projektu stało się stworzenie katalogu rozwiązań 
przestrzennych, dopasowanych do sformułowanej wcześniej typologii 
działek, wyznaczonych w  obydwu pierzejach ulicy. Typologia ta została 
opracowana oddzielnie dla jej wschodniej i zachodniej strony, z czym wią-
zała się konieczność zaproponowania różnych rozwiązań, adekwatnych dla 
indywidualnego charakteru każdej z działek.

Po zachodniej stronie ul. Zachodniej działki zachowały swój pierwotny 
kształt, więc w dużej mierze potrzebne było tu tylko uzupełnienie zabu-
dowy w istniejącej już pierzei. Po stronie wschodniej z kolei działki zostały 
znacząco przekształcone i konieczne było tu nie tyle uzupełnienie pie-
rzei, co w zasadzie stworzenie jej od nowa. W efekcie tego powstał pro-
jekt przywrócenia choć w części pierwotnego układu ulicy o dwóch pierze-
jach z uzupełnieniem istniejącej tu zabudowy o nowe obiekty, korespon-
dujące w swoim charakterze z istniejącą tkanką. W ramach tych propozycji 

Zachodnia na nowo w Łodzi
Marta Ogrodowczyk
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przewidziano szczególne rozwiązanie dla narożnika na przedpolu Pałacu 
Izraela Poznańskiego. Ważnym elementem projektu jest także propozycja 
symbolicznego odzwierciedlenia dawnej linii pierzei oraz historycznego 
rytmu podziału działek przylegających do wschodniej części ul. Zachodniej 
w rysunku nawierzchni chodników i jezdni oraz przy pomocy przestrzen-
nych konstrukcji, nadwieszonych nad ciągiem pieszym. 

W projekcie przewidziane zostały także modyfikacja układu komunika-
cyjnego oraz ograniczenie ruchu samochodowego i wprowadzenie ulic 
z pierwszeństwem ruchu pieszego i rowerowego. Uwzględniono przy tym 
przyszłe, planowane w tym obszarze inwestycje: przebieg tunelu śred-
nicowego i lokalizację przystanku Centrum. Stworzono również system 

komunikacji pieszo-rowerowej, popro-
wadzony wewnątrz dość rozległych łódz-
kich kwartałów, któremu towarzyszą pa-
saże, otwarte podwórka i wewnętrzne 
place o charakterze handlowo-usługo-
wym. Sprzyjać powinno to zróżnicowa-
niu struktury programowej i użytkowej 
miasta i wpływać na jej atrakcyjność.

Zastosowane w projekcie rewitalizacji 
ul. Zachodniej i jej otoczenia rozwiąza-
nia prowadzą do korzystnego wzrostu 
wskaźników urbanistycznych tego ob-
szaru: intensywności zabudowy, średniej 
ważonej ilości kondygnacji i zabudowa-
nej powierzchni.

Projekt miał na celu pokazanie możli-
wości odtworzenia utraconego charak-
teru części śródmiejskiej Łodzi z posza-
nowaniem istniejącej tkanki, uwzględ-
niając współczesne tendencje urbani-
styczne, a co za tym idzie stworzenie 
wielkomiejskiej ulicy handlowo-miesz-
kalnej, która skupia różne rodzaje aktyw-
ności. Także na terenie zaproponowa-
nych wielu i o różnym charakterze wnętrz 
projektowanych i istniejących podwórek, 
co wraz z innymi działaniami, przewidzia-

nymi w projekcie, powinno dać nową, lepszą jakość ul. Zachodniej i tej czę-
ści śródmieścia, która ją otacza. Poprzez realizację działań zaproponowa-
nych w projekcie ten dziś zdegradowany obszar może i powinien stać się 
wizytówką Łodzi, jej historii i tożsamości. ■

OD REDAKCJI. Trzecia z nagrodzonych w konkursie TUP prac dyplomo-
wych prezentuje wybrane problemy projektowania i rewitalizacji te-
renów zieleni miejskiej Olsztyna w świetle zastosowań innowacyjnych 
metod GIS’u partycypacyjnego i została opracowana pod kierunkiem 
dr. hab. prof. UMK Zenona Kozieła na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Celem pracy było wskazanie i ocena możliwości zastosowań internetowej 
partycypacji społecznej (GIS’u partycypacyjnego) w procesie projektowania 

i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej Olsztyna, przy wykorzystaniu spe-
cjalnie zaprojektowanej geoankiety.

W ramach tak postawionego celu rozprawy, szczegółowe zadania badaw-
cze objęły:

 • diagnozę dotychczasowego stanu badań (z krótką charakterystyką prak-
tyk zagranicznych i krajowych;

 • analizę przestrzenną percepcji zielonej przestrzeni Olsztyna na podstawie 
wolontariackiej informacji geograficznej;

 • próbę sformułowania założeń projektowych: ogólnych – w skali całego 
miasta i szczegółowych – dla wybranych terenów zieleni;

 • ogólną ocenę metody GIS’u partycypacyjnego jako narzędzia wspomaga-
jącego proces projektowania i rewitalizacji terenów zieleni.

Wobec istniejącej potrzeby zbadania możliwości wspomagania projektowa-
nia zieleni miejskiej metodą softGIS’u, została specjalnie przygotowana apli-
kacja internetowa w formie geoankiety. Badanie internetowe, pod promo-
cyjnym hasłem Wpłyń na zielony Olsztyn! przeprowadzone zostało w okresie 

Analizy  
dla projektowania rewitalizacji 
terenów zieleni miejskiej w Olsztynie 
Kamila Walenciak

Marta Ogrodowczyk
architektka, absolwentka Instytutu Architektury i Urbanisty-
ki Politechniki Łódzkiej oraz projektowania graficznego na 
łódzkiej ASP
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Kamila Walenciak
architekt krajobrazu, absolwentka Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu,właścicielka firmy związanej z ar-
chitekturą krajobrazu, ochroną środowiska i planowaniem 
przestrzennym.

od października 2014 r. do 
lutego 2015 r. Na stronie  
geoankietaolsztyn.pl miesz-
kańcy Olsztyna i okolic mogli 
czynnie brać udział w wyra-
żaniu swoich opinii i ocen na 
temat zielonej przestrzeni ca-
łego miasta. Pytania w ankie-
cie skategoryzowano w czte-
rech aspektach, dotyczących:

 • miejsc o pozytywnej kono-
tacji (miejsc aktywności, waż-
nych pod względem znacze-
nia dla ładu przestrzennego, 
walorów przyrodniczych, wa-
lorów historyczno-kulturo-
wych, walorów społecznych, 
walorów reprezentacyjnych);

 • miejsc o negatywnej ko-
notacji i wymagających 
zmian (miejsc, w których bra-
kuje zieleni i wymagających 
zmian innych niż tylko jej 
wprowadzenie);

 • ocen najbliższej okolicy 
miejsca zamieszkania (ogól-
nej jego oceny i preferencji wobec terenów zieleni w mieście);

 • oraz informacji dodatkowych.

W I etapie prac dokonano rozpoznania ogólnej opinii i oceny respondentów 
względem terenów zieleni, dzięki któremu można było zwrócić uwagę na te 
obszary działania, które według mieszkańców nie funkcjonują wystarcza-
jąco dobrze i wymagają udoskonalenia. Dzięki niemu uzyskano również 
nowe formy cyklicznych badań opinii publicznej, które mogą być pomocne 
przy formułowaniu ogólnych założeń i kierunków rozwoju terenów zieleni 
w mieście.

Do realizacji II etapu badań – społecznej waloryzacji przestrzeni miejskiej na 
podstawie percepcji okolicy miejsca zamieszkania  została wykorzystana wie-
dza mieszkańców na temat otoczenia ich miejsca zamieszkania - dla ogól-
nej oceny jakości przestrzeni miejskiej. Etap ten przyniósł uśrednioną ocenę 
pod względem przyjętych czynników, determinujących jej społeczny od-
biór (ilości i jakości zieleni, możliwości spędzania wolnego czasu, bezpie-
czeństwa, ładu przestrzennego i estetyki)). Stała się ona podstawą do wa-
loryzacji badanej przestrzeni, będącej obrazem stopnia jej akceptacji spo-
łecznej.

Etap III stanowił analizę szczegółowych danych przestrzennych w postaci 
wskazań respondentów w zakresie propozycji zmian w przestrzeni miejskiej 
i był głównym elementem podjętych w mojej pracy badań. Jego wyniki 
mogą posłużyć do diagnozowania obszarów najbardziej problemowych 
w skali miasta oraz wskazania kierunków działań projektowych i rewitaliza-
cyjnych. Mogą być zatem wykorzystywane w procesie zagospodarowania 
poszczególnych terenów zieleni, a także do zarządzania nimi, ukazując kon-
kretne potrzeby mieszkańców, często w postaci gotowych rozwiązań pro-
jektowych. 

Analiza miejsc o cechach negatywnych i wymagających zmian oraz opraco-
wana w ramach pracy dyplomowej identyfikacja i waloryzacja miejsc pozy-
tywnych, przyjaznych i ważnych w skali miasta lub osiedla umożliwiła wycią-
gnięcie istotnych wniosków do celów projektowych. Stanowiła ona IV etap ba-
dań, pozwalający na identyfikację miejsc spędzania wolnego czasu przez 
mieszkańców, a także innych miejsc ważnych, które mają lub mogłyby mieć 

duże znaczenie dla miasta lub osiedla. Jego wyniki mogą być z powodze-
niem wykorzystywane podczas sporządzania programów i strategii kształ-
towania terenów zieleni miejskiej oraz lokalnych programów rewitalizacji. 

Podsumowaniem podjętych w pracy badań była próba sformułowania wy-
tycznych projektowych – (założeń) ogólnych w skali całego miasta oraz wy-
tycznych szczegółowych, dla dwóch wybranych obiektów zieleni miejskiej, 
w postaci tzw. kart wzorcowych. Są one przykładami wykorzystania danych 
społecznościowych dla potrzeb zarządzania obiektami oraz planowania 
szczegółowych działań projektowo-rewitalizacyjnych. 

Zastosowanie w badaniu metody softGIS (geoankiety) pozwoliło na po-
zyskanie od mieszkańców w prosty i szybki sposób, wielu wartościowych 
danych przestrzennych i o charakterze „nieprzestrzennym”, które mogą 
być wykorzystywane na każdym etapie podejmowanych działań, zwią-
zanych z kreowaniem przestrzeni (od badań i analiz przedprojektowych 
do etapu utrzymania i eksploatacji obiektów). Pomimo pewnych ograni-
czeń, ww. metoda niesie ze sobą duże możliwości zastosowań w party-
cypacyjnym procesie projektowania i rewitalizacji terenów zieleni miej-
skiej. W swojej pracy starałam się wykazać, że za pomocą kilkunastu pytań 
można otrzymać dużą ilość społecznych informacji na temat przestrzeni 
miejskiej, które obok wiedzy eksperckiej, mogą stanowić nieocenioną po-
moc w procesie podejmowania decyzji przez władze miasta oraz plani-
stów i projektantów. ■



PRZEGLĄD URBANISTYCZNY   I   TOM XII   I   2016

98

Widziane spod skarpy
Znikąd pomocy,  
znikąd ratunku,  
czyli refleksje  
analityczno-studialno- 
-bilansowe

Grzegorz A. Buczek

Pod ostrym kątem
Nie o to, nie o to chodzi!

Wojciech Wojciechowski

Fala oburzenia przeszła przez urzędy gmin w całym kraju, nieprzyjemnie zaskoczone, 

że „przy okazji” ustawy o rewitalizacji, po której oczekiwano przede wszystkim ułatwie-

nia dostępu do kolejnych unijnych dotacji, tuż pod koniec kadencji poprzedni parla-

ment „chyłkiem” uchwalił zmiany (a właściwie – uzupełnienia) obowiązującej ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I do tego zmiany, które wymagają, 

aby przy ustalaniu przeznaczenia terenu lub potencjalnego sposobu jego zagospo-

darowania ważono interes publiczny i interesy prywatne oraz aby wykonywano „analizy 

ekonomiczne, środowiskowe i społeczne”. 

Pochodna tego oburzenia, kolejna fala krytyki objęła byłe „właściwe ministerstwo” 

i dosięgła nawet – też już byłej –  Głównej Komisji Architektoniczno-Urbanistycz-

nej, z ciężkim zarzutem, że dopuszczono do wprowadzenia tak „absurdalnych” prze-

pisów. Faktycznie, gdy czytałem przepisy nowego art. 4, zastanawiałem się, czy wi-

dzę nieopatrznie wklejone do ustawy fragmenty jakiegoś pożółkłego podręcznika 

planowania miast, ale szybko uzmysłowiłem sobie, że ten tekst pochodzi jeszcze 

z „ery analogowej”, a więc wymagał świadomego „ręcznego wklepania” do projektu 

ustawy… 

Temu oburzeniu przez jakiś czas towarzyszyło naiwne przekonanie, że nowy „właściwy 

minister” rychło podejmie inicjatywę legislacyjną zmierzającą do odrzucenia w cało-

ści tego niewygodnego spadku po poprzedniku, albo co najmniej ustanowi obszerny 

zbiór wyjątków i wieloletnie vacatio legis. Łagodnego „podejścia” oczekiwano także od 

wojewodów. Zakładano, że pośpiesznie prowadzone procedury opracowania „frag-

mentarycznych” zmian studiów gminnych, najczęściej kontynuujące odważne trendy 

urbanizacyjne, zmierzające do przemalowywania ostatnich „resztówek” z jeszcze żół-

tego koloru na brązowy – uda się uchwalić bez dostosowania do uwarunkowań wyni-

kających w szczególności z (…) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających 

(…) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne (…), moż-

liwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury tech-

nicznej, a także infrastruktury społecznej (…) oraz bilans terenów przeznaczonych pod za-

budowę.  

Ten sprytny manewr nie powiódł się jednak z powodu „drastycznie ortodoksyjnej in-

terpretacji” nowych przepisów opublikowanych na resortowej stronie internetowej. 

Pierwsze próby testujące ich znajomość kończyły się zazwyczaj interwencjami nadzor-

czymi wojewodów. Dotknięci nimi, niewątpliwi przeciwnicy „dobrej zmiany”, pomruki-

wali nawet o „powrocie do peerelu”, czemu – jako „wykształcony na urbanistę” jeszcze 

w tych zamierzchłych czasach – o mało nie zawtórowałem… 

Ale…przypomniałem sobie szybko, jak wtedy „ważono” interes publiczny i inte-

resy prywatne i jak wyglądała partycypacja społeczna, realizowana przez ówczesne 

gminne i miejskie rady narodowe. To obecnie wygląda zupełnie inaczej, gdyż w pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: (…) zachowanie 

jawności i przejrzystości procedur planistycznych oraz potrzebę zapewnienia odpowied-

niej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.  Złośliwcy komentują, że w sło-

wie „wody” pojawiła się „literówka”, że zamiast „o” powinno - jak za peerelu –  być „ó”… 

Ja natomiast uważam, że to jednak świadoma decyzja i znacząca różnica. ■

Tysiące billboardów, tysiące banerów… Tak wygląda kraj, którego przestrzeń publiczna 

została sprzedana deweloperom i reklamodawcom. Co z tym zrobić? Szkoły są dwie. 

Pierwszą cechuje wiara w instytucje. Należy ustanowić takie prawo i tak je egzekwo-

wać, aż wyprostuje się to, co jest koślawe i przywróci przestrzeni publicznej treści pełne 

smaku. Druga szkoła, to akceptacja aktualnego stanu rzeczy i uczynienie z upstrzonej ki-

czem przestrzeni czegoś na kształt marki i znaku rozpoznawczego nadwiślańskiej krainy! 

Przypomnijmy sobie książkę Uczyć się od Las Vegas autorstwa Roberta Venturiego, 

Denise Scott Browna i Stevena Izenoura. Można? Można. Na tym jednak nie koniec – 

trzeba jeszcze znaleźć winnego, praprzyczynę estetycznej degrengolady krajobrazu 

miejskiego. Dla wielu kusząca jest refleksja, że winna jest wszystkiemu coraz bardziej 

ingerująca w naszą codzienność kultura obrazkowa. Czyżby?

Niestety, atakujący kulturę obrazkową także mają „swoje za uszami ” i bardzo możliwe, 

że sami o tym nie wiedzą. Nicholas Mirzoeff, obecnie czołowy badacz kultury wizual-

nej, zwraca uwagę w książce Jak zobaczyć świat, że często obraz miasta, wpojony nam 

na lekcjach plastyki, zastąpił jego fizyczną postać, stając się nową rzeczywistością. Mirzo-

eff, sięgając do klasyki malarstwa, pokazuje estetyzację miejskiego brudu, zanieczysz-

czonego powietrza i biedy, co wpływa na fałszywy obraz miasta, który dzięki sztuce za-

mieszkał na długo w naszych głowach. 

Część z nas żyje więc nostalgiczną wizją miast, w których podziały klasowe były wręcz 

niebywałe, zwyczajnie nie dało się w nich oddychać, ale my wciąż nazywamy to pięk-

nem, mistyką… Zatem, skoro fałszywy obraz rzeczywistości serwuje nam kultura ob-

razkowa, to czy powinniśmy do tego samego kosza wrzucić obrazy Claude’a Moneta 

lub Georga Wesley’a Bellowsa i utożsamiać ich prace z banałem właśnie kultury obraz-

kowej? Tak, ale czy nawet „oszukani” przez wspomnianych artystów nie mają prawa 

domagać się porządku estetycznego w przestrzeni publicznej? 

Twierdzę, że problem leży w innym miejscu i nie chodzi tylko i wyłącznie o zwiększe-

nie liczby godzin plastyki w szkole…. Bo co wciąż kształtuje naszą tożsamość? Idąc 

za Billem Clintonem należałoby powiedzieć „Ekonomia, głupcze”, a właściwie ekono-

mia neoliberalna. Zapatrzeni w budowanie kapitalizmu przyglądaliśmy się z podzi-

wem Margaret Thatcher, która uznała, że nie ma społeczeństwa, a są tylko jednostki. 

A skoro nie ma  społeczeństwa, to nie ma też myślenia wspólnotowego, a zatem i my-

ślenia o wspólnej przestrzeni miejskiej. Liczy się konkurencja i zysk. Mało tego, nasz 

stosunek do krajobrazu miejskiego jest tym samym stosunkiem, jaki mamy wobec 

uchodźców, muzułmanów, mniejszości seksualnych, kobiet, sztuki, czyli – wykluczają-

cym, pełnym fobii wszelkiej maści. Siłą stały się ostentacyjna konsumpcja oraz indywi-

dualistyczna wizja społeczeństwa, a słabością niestety ludzka wspólnota. 

Punktem wyjścia do rozmowy o jakości krajobrazu, także miejskiego, nie powinny być 

kwestie związane z gustem bądź estetyką. Jego jakość odzwierciedla stan ducha pol-

skiej klasy średniej i prymitywny kult przedsiębiorczości, gdzie każdy chwyt jest do-

zwolony. Zatem, czy inny krajobraz miejski jest w Polsce możliwy? Idąc za Janem Sową 

trzeba raczej zapytać, czy inna Rzeczpospolita jest możliwa. Wierzę, że tak. ■



Minęło osiem lat od rozpoczęcia wydawa-

nia naszego czasopisma jesienią 2009 r. 

jako serii wydawniczej najpierw wrocław-

skiego oddziału TUP, a od 2012 r. już ca-

łego Towarzystwa. W ciągu tych ośmiu lat 

przygotowaliśmy jej kolejnych 12 tomów 

i kiedy przyszedł czas zarówno na podsu-

mowania jak i wypracowanie nowej for-

muły „Przeglądu” chcieliśmy odnotować 

takie oto obserwacje:

• w zbliżonych proporcjach publikowane 

na naszych łamach materiały dotyczyły 

bieżących problemów gospodarowania 

w przestrzeni (w ok. 26% objętości wszyst-

kich publikacji), prezentacji doświadczeń 

warsztatowych (w ok. 28%) oraz doświad-

czeń samorządów w sferze urbanistyki 

i planowania przestrzennego (w ok. 30%);

• dominowała w naszych publikacjach 

problematyka lokalnego planowania 

przestrzennego i planowania rozwoju 

oraz urbanistyki i architektury (zajęła ona 

ok. 37% całości publikacji), w mniejszym 

zakresie poruszaliśmy zagadnienia re-

gionalnego planowania przestrzennego 

(w ok. 12%) i krajowego (w ok. 4%), sporo miejsca poświęciliśmy też problemom rewitalizacji 

(w ok.14%) oraz ochronie przyrody i krajobrazu (w ok. 9%);

• na 1234 stronach 12 tomów opublikowaliśmy blisko 360 artykułów, opracowanych przez ok. 

300 naszych autorów;

• zaprezentowaliśmy problemy rozwoju przestrzennego 8 województw a więc ich równo po-

łowy, 7 aglomeracji oraz ponad 80 miast (tę geografię naszych odwiedzin ilustruje załączona 

obok mapa Polski). 

W I tomie „Przeglądu” zapowiedzieliśmy, że 

będzie on poświęcony prezentacji bieżą-

cych problemów gospodarki przestrzen-

nej oraz promocji doświadczeń samorzą-

dów w sferze urbanistyki i planowania 

przestrzennego oraz interesujących przy-

kładów z praktyki urbanistycznej. Reali-

zacja tej zapowiedzi zaowocowała stwo-

rzeniem na pewno niepełnej, wybiórczej, 

ale mamy nadzieję, że i wartościowej do-

kumentacji stanu planowania przestrzen-

nego w kraju, a także podtrzymaniu dys-

kusji nad najważniejszymi problemami go-

spodarki przestrzennej, planowania prze-

strzennego i urbanistyki. 

„Przegląd” ukazywał się dzięki wsparciu 

wielu samorządów lokalnych i regional-

nych, pracowni projektowych, a także Mini-

sterstwa Infrastruktury i Rozwoju Regional-

nego oraz bezinteresownej pomocy wielu 

naszych przyjaciół w wielu środowiskach. 

Jesteśmy za to wsparcie i tę pomoc bardzo 

wdzięczni.

Redakcja „Przeglądu Urbanistycznego”, listopad 2016 r.

Po ośmiu latach wydawania „Przeglądu”…



Towarzystwo Urbanistów Polskich

KIM JESTEŚMY I CZEMU SŁUŻYMY

Towarzystwo Urbanistów Polskich jest rzecznikiem interesu społecznego w zagospoda-
rowaniu i użytkowaniu polskiej przestrzeni. Jest organizacją społeczną i obywatelską, 
otwartą dla wszystkich, którzy przez swą działalność gospodarczą i polityczną oraz two-
rzoną wiedzę i dzięki posiadanym umiejętnościom, podnoszą jakość polskiej przestrzeni 
i chcą, by była ona coraz bardziej atrakcyjna i konkurencyjna we współczesnym świecie.

Towarzystwo Urbanistów Polskich założyła w 1923 r. grupa wybitnych twórców 
i naukowców, a jednocześnie społeczników, skupionych wokół Wydziału Architektu-
ry Politechniki Warszawskiej. Dziś Towarzystwo liczy około 1000 członków, działających 
w 17 oddziałach regionalnych. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Urbanistów i Planistów Regionalnych, skupiającego osoby fizyczne oraz podobne orga-
nizacje z całego świata. Wydaje też czasopismo „Przegląd Urbanistyczny”, kontynuują-
cy tradycje miesięcznika „Urbanista” oraz wydawanego także przez TUP, przez wiele lat, 
miesięcznika „Miasto”. 

Od czasu, gdy ochroną i regulacją działalności zawodowej urbanistów zajmował się sa-
morząd zawodowy Izba Urbanistów, utworzony z inicjatywy TUP, Towarzystwo prze-
kształcało się w stowarzyszenie o charakterze społeczno-naukowym, gromadzącym pa-
sjonatów wszystkich tematów, jakie mogą kojarzyć się z pojęciem urbanistyki. W chwili 
obecnej, wobec rozwiązania przez Parlament w 2014 r. samorządu zawodowego urbani-
stów, TUP ponownie poszerza zakres swojej działalności w tym kierunku. 

Statutowe cele TUP-u, jakimi są starania o prawidłowe gospodarowanie przestrzenią, re-
alizowane są poprzez:
•	 współpracę z innymi organizacjami społecznymi, uczelniami, instytucjami naukowymi, 

organami administracji rządowej i samorządowej oraz wszelkimi instytucjami 
mającymi związek z gospodarką przestrzenną; 

•	 podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych swoich członków; 
•	 propagowanie nowych metod badawczych i projektowych; 
•	 wyrażanie opinii i sporządzanie ekspertyz dla potrzeb zainteresowanych podmiotów 

odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną, stan środowiska i warunki życia 
ludności.

Towarzystwo organizuje doroczne konkursy na najlepszą przestrzeń publiczną, na naj-
lepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki 
przestrzennej, a co trzy lata jest organizatorem kolejnych Kongresów Urbanistyki Pol-
skiej.

Jako Towarzystwo Urbanistów Polskich chcemy publicznie poruszać tematy, które są 
najpilniejsze do przedyskutowania. Zapraszamy więc do Towarzystwa wszystkich tych, 
którzy interesują się rozmaitymi tematami, związanymi z miastami, w szerokim ujęciu, 
i gospodarowaniem przestrzenią.

(za www.tup.org.pl)

BIURO TOWARZYSTWA 
URBANISTÓW POLSKICH
UL. LWOWSKA 5/100

00-660 WARSZAWA

tel. (22) 875 97 56

www.tup.org.pl

e-mail: zg@tup.org.pl


