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Kolejny tom „Przeglądu” został opracowany w niety-
powy jak dotąd sposób, bo w ramach projektu Uni-
wersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem 
Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, za-
tytułowanego „Planowanie przestrzenne terenów 
zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie 
skutków zmian klimatu”. W związku z tak przyjętą 
formułą opracowania tego tomu będzie on drukiem 
bezpłatnym i w całości zostanie udostępniony na 
naszej stronie internetowej. Czy to zwiastuje rewo-
lucję w dotychczasowym sposobie funkcjonowania 
naszego czasopisma i jego dystrybuowania, czy też 
to jest epizodyczne zdarzenie – zobaczymy!

Cały tom poświęcony został wybranym uwarunko-
waniom i problemom budowania „Miasta idealnego 
– miasta zrównoważonego”, bo pod takim hasłem 
zrealizowany został wspomniany projekt. Uznaliśmy 
zatem, że zebrane na ten temat autorskie wypowie-
dzi mogą się jak najlepiej wpisać w szeroką, prowa-
dzoną obecnie dyskusję nad projektem Krajowej 
Polityki Miejskiej. Polityka ta ma służyć celowemu, 
ukierunkowanemu terytorialnie działaniu państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów 
funkcjonalnych oraz wykorzystaniu ich potencjałów w procesach rozwoju kraju. 

Jak przełożyć tę lapidarnie ujętą dyrektywę na język praktyki, na język planowania przestrzennego i pro-
gramowania rozwoju, jak modelować rozwój naszych miast, jakich szukać sposobów na poprawę ich funk-
cjonowania i poprawę warunków życia ich mieszkańców? Z konieczności próby odpowiedzi na te pytania, 
jakie znaleźć można w szeregu zamieszczonych w bieżącym tomie „Przeglądu” artykułach, nie mogą być 
będą pełne, nie usatysfakcjonują wszystkich Czytelników, ale – trzeba je podejmować.  

Tom otwiera rozmowa z prof. Stanisławem Juchnowiczem z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, 
nestorem polskiej urbanistyki i jednym z twórców Nowej Huty – jednego z najlepszych przykładów powo-
jennej, nowej polskiej urbanistyki. W jakim kierunku zmierza Kraków w tym newralgicznym, rozwojowym 
obszarze – pokazujemy w koncepcji zrównoważonego rozwoju dzielnicy Nowa Huta Przyszłości w Krako-
wie, jak można, już w ujęciu szczegółowym, zmierzać ku budowie ekologicznych osiedli, tu i w innych czę-
ściach kraju – pokazujemy w projekcie już realizowanego miasteczka Siewierz koło Katowic.

Prezentację tych obu projektów poprzedza podstawowy dział tomu, w którym zamieściliśmy zestaw arty-
kułów, poświęconych kolejno: problemom zrównoważonego metabolizmu miejskiego, kierunkom prowa-
dzonej w Polsce urbanizacji, planowaniu rozwoju miast i zmianom klimatycznym, prewencyjnemu plano-
waniu na terenach zalewowych, a także zielonym strategiom. Teksty te były już wcześniej publikowane na 
naszych łamach, ale mimo to, m. in. ze względu na spodziewany znacznie szerszy niż dotąd zasięg naszego 
czasopisma, zdecydowaliśmy się je przypomnieć. 

W drugiej części tomu, w dziale „Forum, zamieszczone zostały wypowiedzi nt zrównoważonego rozwoju 
i jakości życia człowieka oraz kierunków poprawy ładu przestrzennego wg nowej koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju. a dalej, w dziale „Warsztat urbanistyczny”, obok już wspomnianych prezentacji 
dwu projektów urbanistycznych, zaprezentowany został także dorobek specjalnych warsztatów, jakie były 
zorganizowane w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie w ramach wspomnia-
nego na początku projektu i jakie poświęcono wieloaspektowym problemom kształtowania zieleni miej-
skiej. Tom kończą wybrane informacje z zagranicy, dotyczące Kopenhagi – miasto bardzo zielone i doświad-
czeń Finlandii w budowaniu osiedli ekologicznych, a także informacja nt programu końcowej konferencji, 
wieńczącej projekt Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym.

Janusz Korzeń
Redaktor Naczelny

Janusz Korzeń
Redaktor naczelny
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z prof. 
Stanisławem 

Juchnowiczem

RO
ZM

O
W

A
Volume VIII 
of the Town Planner’s Review
Summary

Band 8
„Stadtplanungsrundschau”
Zusammenfassung

This special edition of the “Review” has been devoted to the issue of cre-
ating an „Ideal and balanced town“ and it has been prepared as part of the 
project „Land–use Planning of Urban Areas and its Influence on Reducing 
the Effects of Climate Change”, prepared by the University Centre of Envi-
ronmental Research of the University of Warsaw. The realization of this pro-
ject has been founded with the resources of the National Fund for Environ-
mental Protection and Water Management.

The first part of the volume begins with the interview with professor Sta-
nislaw Juchnowicz from the Technical Unievrsity of Cracow, the senior of 
Polish town planning and one of the creators of Nowa Huta – which is one 
of the best examples of new Polish after–war town planning. He is also the 
teacher of many architects and town planners both in Poland and in Nige-
ria. This interview opens the main part of the volume, that is devoted to the 
presentation of 8 articles, in which: Maciej Borsa explains the problems of 
balanced urban metabolism; Alina Drapella-Hermansdorfer elaborates on 
the directions of town planning in Poland under the slogan Od miast ogro-
dów do nowych wsi; Łukasz Pancewicz writes about the town development 
planning vs. climate changes; Aleksandra Sieradzka–Stasiak elaborates on 
the prevential planning of floodplain areas and Agnieszka Kowalewska wri-
tes about the green strategies of town development. This part also contains 
the presentation of the results of research conducted by Krzysztof Blażej-
czyk and his team on so called „isles of warmth” in Warsaw; as well as the 
basic stategies of National Urban Policy , that has been commented by Ja-
nusz Radziejowski. 

The part called Forum, in the second part of the volume contains 2 elabo-
rations on the balanced development and the quality of the human life by 
Tadeusz Borys as well as the directions on the improvement of the landscape 
harmony according to the new concept of land-use development of the co-
untry by Janusz Korzeń. This part also contains two projects; one of which 
being the already realized project of ecological town of Siewierz near Kato-
wice (it has been presented by Maciej M. Mycielski and Daniel Piotrowski) 
and the second – being the concept of a balanced development of the qu-
arter of the city of Cracow, called Nowa Huta Przyszłości (it has been presen-
ted by Michał Stangel and Adam Drobniak). This part is also devoted to the 
output of a special workshop that was organized in the Institute of the Land–
use Planning and Social Housing as part of the above mentioned project.  

The volume has been ended with news from abroad on a very green city of 
Copenhagen by Radosław Widłak as well as the Finnish experience in eco-
logical housing development by Maciej Zathey. This part also contains the 
information on the conference ending the project „Land-use Planning of 
Urban Area and its Influence on Reducing the Effects of Climate Change”. 

Der folgende Sonderband der Stadtplanungsrundschau widmet sich den 
Problemen des Baus einer „Ideal Stadt – einer ausgeglichenen Stadt“ und 
entstand im Rahmen des Projektes „Die Raumplanung von städtebaulich 
erschloßenen Gebieten und ihr Einfluß auf Begrenzung der Folgen des Kli-
mawandels“, das von dem Forschungszentrum für Tier- und Pflanzenwelt 
der Warschauer Universität geleitet wird.

Den ersten Teil des Bandes eröffnet ein Gespräch mit Prof. Stanisław Juch-
nowicz von der Technischen Universität in Krakau, dem Nestor der polni-
schen Stadtplanung und einem der Schöpfer von Neu Hütte (Nowa Huta) 
– eines der besten Beispiele der neuen polnischen Raumplanung der Na-
chkriegszeit, sowie einem Lehrer vieler Architekten und Stadplaner in Po-
len und Nigerien. Das Gespräch leitet in die Hauptsektion des Bandes ein, 
bestehend aus acht Artikeln, in denen Maciej Borsa die Probleme einer 
ausgeglichenen Stadtumwandlung bespricht, Alina Drapella-Hermansdor-
fer unter dem Motto Von Gartenstädten zu neuen Dörfern einen breiten 
Rundblick auf die Richtungen der Raumplanung in Polen liefert; Łukasz 
Pancewicz schreibt über die Planung der Stadtentwicklung im Lichte des 
Klimawandels, Aleksandra Sieradzka-Stasiak setzt sich mit der vorbeugen-
den Planung in Überschwemmungsgebieten auseinander und Agnieszka 
Kowalewska – mit den grünen Strategien der Stadtentwicklung. Darüber 
hinaus werden in diesem Teil die Ergebnisse einer von Krzysztof Błażejczyk 
geleiteten Untersuchung über die sogenannten Wärmeinsel in Warschau 
vorgestellt sowie die Rahmenrichtlinien der Landespolitik für Städte mit 
einem Kommentar von Janusz Radziejowski.

Im zweiten Teil des Bandes, im Block Forum bieten sich zwei Beiträge be-
treffend die ausgeglichene Entwickelung und die Lebensqualität von Men-
schen (Tadeusz Borys) und die Verbesserungen in der Raumplanung nach 
einem neuen Konzept der Landesbauordnung (Janusz Korzeń) dar, sowie 
zwei Entwürfe: der ökologischen Kleinstadt Siewierz bei Kattowitz, der 
sich gerade in der Umsetzungsphase befindet (vorgestellt von Maciej M. 
Mycielski und Daniel Piotrowski) und der ausgeglichenen Entwicklung des 
Viertels Neu Hütte der Zukunft in Krakau (vorgestellt von Michał Stangiel 
und Adam Drobniak). Ihren Platz hat hier auch das Werk eines Sonderwork-
shops gefunden, das im Rahmen des oben genannten Projektes im Institut 
für Raum- und Wohnwirtschaft in Warschau stattgefunden hat.

Der Band endet mit ausgewählten Meldungen vom Ausland, betreffend 
die grüne Stadt Kopenhagen (Radosław Widłak) und finländische Erfah-
rungen im Bau umweltfreundlicher Siedlungen (Maciej Zathey), sowie dem 
Programm der Abschlusskonferenz des Projektes „Die Raumplanung von 
städtebaulich erschloßenen Gebieten und ihr Einfluß auf Begrenzung der 
Folgen des Klimawandels“.
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Doświadczenia 
z projektowania i budowy miast

Obiecaliśmy sobie, Panie Profesorze, odbycie tej rozmowy już dość dawno 
temu i gdy do niej dochodzi, to cieszę się, że otwiera ona specjalny tom 
„Przeglądu”, poświęcony Miastu idealnemu — miastu zrównoważonemu. 
Zacznijmy ją od przypomnienia Pana drogi do zawodu architekta…
Pochodzę z Lidy, niegdyś stolicy księstwa lidzkiego, założonej przez Giedy-
mina równo 600 lat przed moimi urodzinami. Ale już do szkoły podstawo-
wej chodziłem w Kowlu, a nastopnie uczyłem się w Drohobyczu i Samborze, 
gdzie rozpocząłem studia muzyczne w klasie fortepianu, kontynuowane 
potem we Lwowie. Te wędrówki związane były z częstymi przenosinami 
mojej rodziny i ojca, oficera Wojska Polskiego. Znacznie się nasze życie 
skomplikowało, gdy wybuchła wojna. Po kampanii wrześniowej ojciec prze-
dostał się na Zachód i wstąpił tam do Polskiej Armii, a nam przyszło żyć we 
Lwowie pod sowiecką i niemiecką okupacją.

Studia muzyczne poprzedziły studia na architekturze?
W kilka miesięcy po wejściu Niemców do Lwowa została utworzona tu Wyż-
sza Szkoła Techniczna, w której podjęli wykłady profesorowie z rozwiązanej 
Politechniki Lwowskiej, m. in. na nowym Wydziale Architektury. Trafiłem na 
ten wydział, pracując równocześnie zarobkowo, aby zapewnić swojej matce 
i sobie środki do życia. Trafiłem też do konspiracji, do Armii Krajowej, co w 
moim przypadku, syna żołnierza, było oczywiste. W 1944 r., przed ponow-
nym wkroczeniem Armii Czerwonej do Lwowa, trzeba było uciekać w sku-
tek zagrożenia aresztowaniem przez Niemców. 

A dokąd? I co z przerwanymi studiami?
Po wojnie moja rodzina zatrzymała się na rok w Rzeszowie, gdzie przez 
pewien czas pracowałem jako kreślarz w Urzędzie Ziemskim. Chciałem jak 
najszybciej dokończyć studia architektoniczne, co w części miało miejsce w 
l. 1945-1947 na Wydziałach Politechnicznych Akademii Górniczej w Krako-
wie i następnie w l. 1947-1948 na Politechnice Gdańskiej. Tu uzyskałem dy-
plom magisterski, wykonany pod kierunkiem prof. Stanisława Różańskiego. 
Po dyplomie zaoferowano mi pracę na stanowisku kierownika Pracowni 
w Centralnym Biurze Studiów i Projektów ZOR, przy projektowaniu odbu-
dowy Miasta Głównego w Gdańsku. Jednocześnie mogłem też pracować 
w charakterze asystenta-wolontariusza u mojego promotora, w Katedrze 
Planowania Krajowego i Regionalnego na gdańskim Wydziale Architektury.

Po dwóch latach pracy przy odbudowie gdańskiej Starówki otrzymuje Pan 
od arch. Tadeusza Ptaszyckiego, generalnego projektanta Nowej Huty, pro-
pozycję przeniesienia się do Krakowa…Czy łatwo było porzucić Gdańsk?
Podjęta na początku 1949 r. decyzja rządu ówczesnej Polski Ludowej o bu-
dowie dużej huty stali w pobliżu Krakowa objęła również decyzję o budo-
wie nowego miasta dla jej budowniczych i pracowników. Szykowało się tu 
bezprecedensowe przedsięwzięcie, stanowiące wyzwanie dla wielu mło-
dych ludzi, szczególnie frapujące dla młodego architekta. Oczywiście z ża-
lem opuszczałem Gdańsk, zorganizowaną przez siebie pracownię, w której 
udało się sporo zrobić dla odbudowy jego Starego Miasta, także Katedrę 
prof. Różańskiego, ale… zawsze marzyłem o projektowaniu nowych miast. 
I tak 1 czerwca 1950 r. zostałem przeniesiony do Centralnego Biura Projek-
tów i Studiów Budownictwa Osiedlowego ZOR dla Miasta Nowa Huta.

To biuro się dopiero organizowało pod kierunkiem wspomnianego, wielce 
zasłużonego architekta i urbanisty i dla Wrocławia, i dla Krakowa...

Rzeczywiście wiele mu zawdzięczamy… Związany z Warszawą zaraz po wy-
zwoleniu, udał się za namową swego kolegi arch. Mariana Spychalskiego, 
ówczesnego prezydenta Warszawy, najpierw do Wrocławia. Zorganizował 
tam Wrocławską Dyrekcję Odbudowy, był dyrektorem Biura Planu Wro-
cławia, opracował Ogólny Plan Odbudowy Wrocławia, był mocno zaan-
gażowany w przygotowanie wielkiej Wystawy Ziem Odzyskanych. Ale już 
na początku 1949 r. został przeniesiony do Krakowa jako delegat Zarządu 
Głównego Zakładu Osiedli Robotniczych ZOR dla zaprojektowania budowy 
Nowej Huty. Funkcję jej generalnego projektanta sprawował aż do końca 
realizacji pierwszego etapu budowy tej dzielnicy, to jest do 1960 r. Przez 
wiele lat był zarówno dyrektorem biura projektowego „Miastoprojekt”, jak i 
aktywnym działaczem Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Decyzje w sprawie budowy Nowej Huty przyjmowano niejednoznacznie, 
powszechne było przekonanie, że lokalizacja Nowej Huty pod Krakowem 
była karą za przegrane tu w 1946 r. referendum „3xTak”. Czy rzeczywiście 
tak było?
Trudno to w pełni potwierdzić. Niewątpliwie myśl wprowadzenia do hi-
storycznego Krakowa nowej „klasy robotniczej” przyświecało ówczesnym 
władzom. Postawy społeczne wobec każdego, wielkiego przedsięwzięcia 
urbanistycznego, stanowiącego dziś dziedzictwo historii zwykle są zróż-
nicowane, zmieniają się z biegiem lat od pełnej lub częściowej akceptacji, 
tolerancji, do chęci całkowitego wymazania z historii, czego jednym z przy-
kładów jest warszawski Pałac Kultury i Nauki. Od początku budowa Nowej 
Huty wywoływała reakcje negatywne, które i dziś są żywe. W skali całego 
kraju, wśród ówczesnego młodego pokolenia budowa wielkiej huty pod 
Krakowem i nowego, towarzyszącego jej robotniczego miasta, była symbo-
lem nowych czasów i oczekiwanego awansu społecznego. Spotykało się to 
wtedy z dużą dozą akceptacji, a nawet entuzjazmu.

Ale te decyzje budziły wiele wątpliwości…
Decyzja o budowie Nowej Huty miała zarówno podłoże ekonomiczne, jak 
i polityczne, i związana była z realizacją planu sześcioletniego, który zakła-
dał przede wszystkim forsowne uprzemysłowienie kraju. Decyzję o lokali-
zacji Nowej Huty pod Krakowem, pomimo jej poszukiwania także w innych 
miejscach, koło Gliwic czy Skawiny, podjęły władze centralne przy proteście 
instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną w regionie kra-
kowskim. Ówczesna Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego, kie-
rowana przez prof. Michała Poczobutt-Odlanickiego, w swej opinii, popartej 
zresztą przez władze województwa i miasta, przestrzegała przed możliwo-
ścią dewastacji środowiska przyrodniczego, zniszczeniem zabytków histo-
rycznych, a przede wszystkim przed zagrożeniem dla zdrowia jego miesz-
kańców. Co się zresztą po wielu latach co do joty sprawdziło…

Mimo tych protestów budowę Nowej Huty podjęto…
Po przyjeździe do Krakowa dołączyłem do zespołu projektowego, którego 
zadaniem było przygotowanie pełnego projektu realizacji nowego mia-
sta. Prace te prowadzone były najpierw w strukturach ZOR, a następnie w 
krakowskim Biurze Projektów „Miastoprojekt”. Moja praca na stanowisku 
głównego projektanta trwała dziewięć lat i miałem przy tym swój jak są-
dzę istotny udział w sformułowaniu ostatecznej wersji planu Nowej Huty, 
łącznie z wiodącym współudziale w zaprojektowaniu i realizacji kolejnych 
zespołów mieszkaniowych dla około 30 tys. mieszkańców. 

Na ostateczny kształt koncepcji architektonicznej miasta wywarła teoria i 
praktyka realizmu socjalistycznego, wtedy obowiązująca …
Rzeczywiście, w tych latach była to obowiązująca doktryna. Realizm w 
sztuce, jak wiadomo, jest terminem wieloznacznym i uważa się go za na-
śladowczy sposób przedstawiania rzeczywistości. Różne są jednak definicje 
rzeczywistości i występuje wiele artystycznych konwencji realistycznych. 
Stąd interpretacja realizmu bywała czasem mocno zróżnicowana, co widać 
wyraźnie na przykładzie Nowej Huty. A wśród tych elementów jej zabu-
dowy, na których kształt miałem wpływ, wskazać można np. jedno z naj-
bardziej udanych wśród nowohuckich zespołów zabudowy – osiedle „B2” z 
około 6.000 mieszkaniami, które mimo zastosowania w jego układzie znacz-
nego procentu budynków typowych, stworzyło dobre warunki życia dla 
mieszkańców. Było to pierwsze osiedle projektowane przeze mnie w Nowej 
Hucie pod presją czasu, z którego jestem w miarę zadowolony.

Z dzisiejszego punktu widzenia bardzo pozytywnie ocenia się walory przy-
jętej koncepcji układu przestrzennego Nowej Huty – jego czytelność, nasy-
cenie zielenią, znakomite wykorzystanie warunków krajobrazowych…
Cieszą mnie oczywiście takie oceny. Obecne władze miasta podjęły inicja-
tywę wpisania zabytkowej części Nowej Huty na Listę Światowego Dzie-
dzictwa… Z dzisiejszej perspektywy, mimo jej różnych, czasem bardzo kry-
tycznych ocen, Nowa Huta stanowi określoną wartość, również kulturową, 
co dotyczy szczególnie jej części powstałej do 1960 r. Wartość ta zawiera 
się w kompozycji urbanistycznej, w strukturze zespołów mieszkaniowych. 
Podstawowy kościec kompozycyjny stanowi zwarta koncepcja, której pod-
stawą jest regularność ulic i placów, nawiązujących do dziedzictwa histo-
rycznego. Ale kto wie, czy nie największą dla mnie satysfakcją jest uzyska-
nie akceptacji społecznej dla zrealizowanych tu rozwiązań przestrzennych 
ł stworzonych warunków życia. Niewątpliwie jest faktem, że mieszkańców 
Nowej Huty cechuje mocny patriotyzm lokalny, że utożsamiają się oni ze 
swoim miastem, nie pozwalają na dokonywanie zmian. 

Nie wszystko jednak udało się zrealizować z ówczesnych planów… 
Budowa głównego założenia urbanistycznego miasta nie została zakoń-
czona. Brakuje nadal czytelnego zamknięcia głównej osi kompozycyjnej 
północ–południe i ostatecznego ukształtowania placu Centralnego, nie 
zrealizowano parku Południowego. Przyjęte zasady ukształtowania mia-
sta można kontynuować m.in. za pomocą takiego komponowania zieleni, 
które stanowiłoby kontynuację jego geometrycznego planu, wprowadzi-
łoby wspomnianą oś w założenia łąk nowohuckich i parku w starorzeczu 
Wisły. Powstałby w ten sposób wspaniały kompleks zielony, który zmieniłby 
obraz Nowej Huty i zakończył całą kompozycję miasta. Niewykorzystane 
zostały także możliwości przestrzenne dla wprowadzania nowych funkcji i 
programu usługowego, związanych z nauką, kulturą, czy rekreacją do cen-
tralnej części miasta, a tym samym jego ożywienia i jego rozwoju. 

Pomimo odejścia z pracy „na pierwszej linii” dla Nowej Huty, Pan Profesor 
stale był blisko związany z jej problemami…
Po październikowych zmianach w Polsce w 1959 r. brałem udział w ogól-
nopolskim otwartym konkursie SARP na projekt rozbudowy Nowej Huty. 
Wspólnie z kol. Andrzejem Basistą otrzymaliśmy w nim II nagrodę. Niestety, 
wybrana do realizacji praca z zastosowaniem w jej trakcie nowych technik 
budowlanych i związanych z tym zmian w projekcie miała negatywny wpływ 
na obraz przestrzenny tej części miasta. I na kilkanaście lat mój kontakt z 
Nową Hutą został przerwany na skutek wyjazdu do Stanów Zjednoczonych 
(na stypendium Forda), a następnie na dłuższy pobyt do Nigerii, gdzie poza 
pracą dydaktyczną na Uniwersytecie w Zarii zajmowałem się problematyką 
rozwoju szeregu miast i budowy nowej stolicy kraju – Abudży.

Ale do powrotu do Nowej Huty jednak doszło…
Moje związki z Nowa Hutą wznowiłem w 1996 r. w wyniku ogłoszonego 
konkursu na projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Kraków-Wschód wraz z Hutą im. Tadeusza Sędzi-
mira. Urząd Miasta powierzył mi ten projekt, który został wykonany w 1998 r. 

tuż przed jubileuszem 50-lecia rozpoczęcia budowy Nowej Huty. Projekt ten 
stanowił przedmiot obrad specjalnej sesji krakowskiej rady miasta, na której 
przyjęto rezolucję, postulującą m.in. uznanie tego obszaru wraz z dzielnicą 
Nowa Huta jako zasadniczego obszaru rozwoju Krakowa oraz stworzenie 
warunków rozwoju i rewitalizacji tego obszaru w oparciu o studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowane w 
Ośrodku Kształcenia Urbanistów Politechniki Krakowskiej pod moim kierun-
kiem i wyróżnionej nagroda Miasta Krakowa. Projekt ten stanowił podstawę 
do podjęcia dalszych, zasadniczych decyzji dla rozwoju tego obszaru.

Opracowanie to wyznaczyło także podstawy dla zorganizowania w piętna-
ście lat później międzynarodowego konkursu na koncepcję „Nowej Huty 
Przyszłości”, którego efekty przedstawiamy na dalszych stronach „Prze-
glądu”. Cieszę się, że w ten powstała klamra, łącząca te opracowania. Ale 
porozmawiajmy o skutkach ekologicznych budowy samego Kombinatu… 
W pierwotnych założeniach dla budowy nowohuckiego kombinatu wiel-
kość jego produkcji przyjmowano na 1,5 mln ton stali rocznie, w 1959 
r. było to już realnie 3 mln, a w końcu lat 70. ub. wieku blisko 7 mln ton. 
Przyspieszone zostały procesy urbanizacyjne, które miały wpływ na pato-
logiczny rozwój nie tylko Krakowa, ale również Nowej Huty, także i samego 
kombinatu, który nie był modernizowany, a wyłącznie rozbudowywany. 
Skutki tego miały szczególnie negatywny wpływ na stan środowiska Kra-
kowa, jego obiektów zabytkowych, a zwłaszcza na stan warunków zamiesz-
kiwania. Miasto stanęło na krawędzi klęski ekologicznej, pod względem 
zanieczyszczenia powietrza. W 1988 r. huta emitowała do atmosfery 3% 
wszystkich pyłów i 9% zanieczyszczeń gazowych emitowanych na terenie 
całej Polski!

I wtedy zaczęła się Pana działalność w Polskim Klubie Ekologicznym, który 
Pan zakładał, był jego wieloletnim prezesem. Jego powstanie w Krakowie, w 
czasie „lata Solidarności”, jako jedynej wtedy w bloku socjalistycznym nieza-
leżnej organizacji ekologicznej — było absolutnym ewenementem!
To był niezwykły czas… Na powstanie PKE miała wpływ przede wszystkim 
potrzeba uporania się z katastrofalnym stanem środowiska Krakowa, spo-
wodowanym działalnością huty im. Lenina, ale u powodzenia tej obywa-
telskiej inicjatywy stały przecież głęboko zakorzenione tu tradycje ruchu 
ochrony przyrody, jak również wysoka świadomość ekologiczna społeczeń-
stwa. Działalność Klubu zaczęła się od przełamywania bariery milczenia wo-
kół trudnych problemów ekologicznych Krakowa i kraju. Pamiętamy pierw-
szy większy sukces związany z doprowadzeniem do zamknięcia, z przyczyn 
ekologicznych, wydziału elektrolizy w Hucie Aluminium w Skawinie, emi-
tującego trujący fluor. Fakt ten wzmocnił szybki rozwój Klubu na terenie 
całej Polski. 

I wtedy mieliśmy się okazję spotkać, gdy w Jeleniej Górze, gdzie trafiłem 
do pracy zaraz po studiach w Krakowie, pod egidą naszego oddziału PKE 
doprowadziliśmy do likwidacji wielkiego, tutejszego truciciela, Zakładów 
Chemitex-Celwiskoza…
Cenię sobie bardzo wielką rolę waszego środowiska w doprowadzeniu do 
likwidacji także i Celwiskozy… A z krakowskich początków działalności 
Klubu warto przypomnieć zorganizowanie w 1985 r. w auli Collegium No-
vum UJ sesji pt. Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji oraz w cztery lata 
później sesji pt. Klęska ekologiczna Krakowa. Wypracowane w ich ramach 
materiały i stanowiska okazały się bardzo przydatne, gdy jako prezes PKE 
mogłem przedstawić je w czasie obrad Podzespołu ds. Ekologii przy Okrą-
głym Stole w 1989 r. Stanowiły one podstawę dyskusji i zapisu w końcowym 
protokole z jego obrad o konieczności dalszego rozwoju kraju, opartego 
na zasadach ekorozwoju. Termin ten został zresztą po raz pierwszy użyty 
w tymże oficjalnym dokumencie. A o problemach Krakowa tak w nim na-
pisano: Postuluje się przyznanie Krakowowi statusu miasta specjalnie chro-
nionego, wobec poważnego jego zagrożenia klęską ekologiczną. I Kraków 
taki status otrzymał. Ale wiele, wiele lat trzeba było, by mogły nastąpić tu 
korzystne dla stanu środowiska zjawiska, choć z zanieczyszczeniem powie-
trza zwłaszcza emisjami lokalnymi mamy nadal wielkie zmartwienie.
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Architekt, urbanista – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (dy-
plom 1948), doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury, urbani-
styki i planowania przestrzennego (1962), profesor nadzwyczajny na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej (od 1974), profesor zwyczajny (od 1991) 

PRACA ZAWODOWA I PEŁNIONE FUNKCJE
 • projektant i kierownik pracowni urbanistycznej w Centralnym Biurze Projektów i Stu-
diów Budownictwa Osiedlowego ZOR w Gdańsku (1948–1950)
 • projektant, kierownik pracowni i główny projektant w Biurze Projektów „Miastopro-
jekt” w Krakowie (1950–1959)

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE
 • projekty i nadzór urbanistyczno-architektoniczny i realizacyjny Osiedli A–11, B–1 
i B–2 i B–3 w Nowej Hucie (1950–1959)
 • projekt Głównego Stadionu Sportowego w Nowej Hucie (1953, niezrealizowany)
 • projekt Zespołu Domu Kultury i obiektów sportowych w Nowej Hucie (1957, jw.)
 • projekt Pomnika Bohaterów Warszawy (1958, praca konkursowa)
 • Gmach Główny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1972–1981, projekt 
i realizacja)

PROJEKTY URBANISTYCZNE
 • koncepcja dzielnicy mieszkaniowej Nowa Huta-Bieńczyce (1958, praca konkursowa)
 • koncepcja dzielnicy mieszkaniowej w Moskwie (1959, praca konkursowa)
 • projekty centrów miast – Łodzi, Krakowa, Lublina, Chorzowa i innych (prace 
konkursowe)
 • koncepcja planu zagospodarowania miasta Abudża, nowej stolicy Nigerii 
(1976–1980)
 • projekty rozbudowy 4 miast w Nigerii północnej: Gaya, Bici, Zaria i Gombi 
(1976–1980)
 • studium rekultywacji i rehabilitacji terenów zdegradowanych kopalnictwem węglo-
wym w rejonie Wałbrzycha (1990–1991) 
 • plan zagospodarowania przestrzennego Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego 
(1991–1992)
 • studium zagospodarowania przestrzennego obszaru Kraków-Wschód wraz z kom-
binatem HTS (1996–1998) 
 • projekt parku Starorzecza Wisły w Nowej Hucie (1996–1998).

NAUKA I DYDAKTYKA

 • pracownik naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej (1948–1950)
 • pracownik naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (od 1954)

 • stypendium Fundacji Forda na Uniwersytecie Pensylwańskim w Stanach 
Zjednoczonych
 • obrona doktoratu na WA PK pt. O związkach i wpływie ruchu na formowanie dzielnic 
śródmiejskich miast Stanów Zjednoczonych A. P. (1962)
 • przygotowanie pracy habilitacyjnej pt. Metoda wyznaczania zasięgu obszaru centrów 
miejskich. Niektóre problemy ich struktury funkcjonalno-przestrzennej (1965)
 • kierownik Zakładu Projektowania Miast i Osiedli na WA PK (1965–1973)
 • organizator i kierownik Wydziału Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Uniwer-
sytecie w Zarii w Nigerii (1973–1981)
 • dziekan Fakultetu Projektowania Środowiska na Uniwersytecie w Zarii w Nigerii 
(1976–1978)
 • kierownik Zakładu Planowania Przestrzennego i wicedyrektor Instytutu Urbanistyki 
i Planowania Przestrzennego na WA PK (1979–1991) 
 • dziekan WA PK (1984—1987)
 • założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia i Studiów  
Urbanistycznych PK (od 1985)
 • dyrektor Instytutu Projektowania Miast i Regionów (1991–1993)
 • promotor ponad 200 prac magisterskich i 12 doktorskich 

DZIAŁALNOŚC EKSPERCKA I SPOŁECZNO-ZAWODOWA
 • ekspert ONZ w zakresie urbanistyki i projektowania przestrzennego w Ibadan  
w Nigerii (1976)
 • ekspert i doradca projektu budowy nowej stolicy Nigerii – Abudży (1976–1980)
 • uczestnik obrad Podzespołu ds. Ekologii przy Okrągłym Stole (1989)
 • członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (od 1948) 
 • członek Towarzystwa Urbanistów Polskich (od 1957) i jego członek honorowy (2009)
 • członek Stowarzyszenia Nauk Regionalnych (od 1970)
 • członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (od 1978)
 • członek Komitetu Urbanistyki i Architektury PAN (od 1979) i przewodniczący Komisji 
Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie (2003)
 • jeden z członków założycieli (1980) i prezes Polskiego Klubu Ekologicznego (1983–
1999) oraz jego prezes honorowy (od 1999)
 • członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Urbanistów ISOCARP (od 1985)
 • członek Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN (od 1985)
 • członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN 
(1985–1988)
 • członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska (od 1988)
 • koordynator resortowego programu badań podstawowych Zagadnienia teoretyczne 
i metodologiczne rewaloryzacji budynków i zespołów na tle rozwoju miast (1986–1991)

WYBRANE PUBLIKACJE

 • Problemy rozwoju miast Stanów Zjednoczonych A. P. w l. 1930-1960 (1962)
 • Śródmieścia miast polskich. Studia nad kształtowaniem i rozwojem centrów (1971)
 • Naukowe podstawy rewaloryzacji budynków i zespołów na tle rozwoju miast (1989–1991)
 • Urban ecological restructuring and development at the neighbourhood level, case 
study Kraków-Ludwinów (1992)
 • Kraków, Nowa Huta. Dziedzictwo niechciane (2000) 
 • Nowa Huta – przeszłość i wizja. Z doświadczeń warsztatu projektowego (2005, 2008)
 • ok. 80 innych artykułów w czasopismach fachowych, materiałach konferencyjnych 
oraz w publikacjach zbiorowych

NAGRODY, ODZNACZENIA
 • Państwowa Nagroda Artystyczna II stopnia (zespołowa)
 • Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Nagroda Miasta Krakowa I stopnia w dziedzinie nauki i techniki 
 • Nagroda Wydziału IV PAN
 • Krakowska Nagroda SARP
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Odznaka Honoris Gratia
 • Honorowe Obywatelstwo m. Krakowa

Dorobek zawodowy 
Stanisława Juchnowicza

■Studium zagospodarowania przestrzennego obszaru Kraków-Wschód.

I znowu zmieńmy temat naszej rozmowy. W 1954 r., jeszcze w trakcie prac 
dla Nowej Huty, powrócił Pan na uczelnię…
Tak, podjąłem wtedy pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Architek-
tury Politechniki Krakowskiej, w Katedrze Urbanistyki, odpowiadając na 
propozycję jej kierownika, prof. Gerarda Ciołka. I w zasadzie, z przerwami 
spowodowanymi stażem w Stanach i latami pracy dydaktycznej i projekto-
wej w Nigerii, trwała ona aż do 2005 roku. 

I to z tego czasu pochodzą — jeśli wolno na osobiste wspomnienia — bar-
dzo dla mnie cenne noty z Pana podpisem w moim indeksie, raz z 5+, a raz 
z 5-, zaliczające projektowanie urbanistyczne oraz ówczesne plany, niestety 
niezrealizowane, opracowania dyplomu pod Pana kierunkiem. Nie doszło 
do tego w związku z Pana wyjazdem do Afryki. Ale wróćmy do wydziałowej 
działalności Pana Profesora...
To były lata intensywnej pracy naukowej, dydaktycznej, prowadzenia wielu 
dyplomów i doktoratów. Po powrocie z Nigerii w l. 1979-1991 pełniłem 
funkcję kierownika Zakładu Planowania Przestrzennego i wicedyrektora 
Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, a w l. 1990-1993 dyrek-
tora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. W l. 1984-1987 byłem dziekanem 
wydziału, w 1985 r. z mojej inicjatywy powstał Ośrodek Kształcenia Urbani-
stów dla Krajów Rozwijających Się przy Politechnice Krakowskiej. W kilka 
lat później stał się on Międzynarodowym Centrum Kształcenia i Studiów 
Urbanistycznych PK, które ukończyło wielu absolwentów z całego świata. 
Do 2005 r. byłem jego dyrektorem.

Skoro pojawiają się wątki współpracy z zagranicą, to przypomnijmy Pana 
wyjazd w 1959 r. do USA, kiedy otrzymał Pan stypendium Fundacji Forda i 
przyjechał do Instytutu Studiów Urbanistycznych na Uniwersytecie Pensyl-
wańskim w Filadelfii… 
Należałem do tych nielicznych architektów, którzy w tamtych czasach 
zdołali przełamać barierę izolacji i znaleźć się w jednym z renomowanych 
ośrodków naukowych w Stanach Zjednoczonych. Zainteresowania moje 
koncentrowały się wtedy na problemach związanych z przestrzennymi 
aspektami urbanizacji, wpływie postępu technicznego na rozwój komu-
nikacji, na strukturę miasta, w tym głównie na kryzys centrów miejskich i 
problemy ich przebudowy i rozwoju. Moi gospodarze byli oczywiście zain-
teresowani naszymi problemami, a któregoś dnia związało się to budową 
Nowej Huty w nieoczekiwany sposób. Oto kilka dni przed moim wykładem 
na Uniwersytecie Hawardzkim na wiosnę 1960 r., poświęconym odbudowie 
polskich miast, prestiżowy „New York Times” na swej pierwszej stronie, pod 
tytułem Riots in Nowa Huta, podał wyczerpującą informację o rozruchach, 
jakie miały tu miejsce w związku z wstrzymaniem budowy kościoła i prze-
znaczeniem tego miejsca pod budowę szkoły podstawowej. Te rozruchy ro-
botników w krajach bloku wschodniego, a w szczególności w realizowanym 
socjalistycznym mieście w Polsce, poruszyły zwłaszcza środowiska akade-
mickie i stały się pośrednio przyczyną, że wielkie audytorium uniwersytetu 
Harvard na wieść, że przybędzie architekt związany z projektowaniem No-
wej Huty, było szczelnie wypełnione. Byli na tym spotkaniu obecni znako-
mici architekci, profesorowie uniwersytetu, m.in. znany architekt polski Je-
rzy Sołtan, współpracownik Le Corbusiera.

Poza takimi niezwykłymi zdarzeniami efektem tego wyjazdu było oczywi-
ście zebranie materiałów do Pana zasadniczych opracowań naukowych… 
W wyniku tej naukowej podróży powstała zarówno moja praca doktor-
ska nt. związków i wpływu ruchu na formowanie dzielnic śródmiejskich w 
miastach amerykańskich, jak i praca habilitacyjna, poświęcona metodzie 
wyznaczania zasięgu obszaru centrów miejskich. I jasne, że z materiałami 
i obserwacjami z tego bardzo pożytecznego wyjazdu mogłem przez na-
stępnych wiele lat dzielić się ze swoimi studentami i kolegami po fachu. 
Stał się on także m.in. impulsem założenia ogólnokrajowej Sekcji Planowa-
nia Śródmieść przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Urbanistów Polskich, 
którą kierowałem przez wiele lat. Szkoda wielka, że tego typu struktur już 
od dawna nie ma i że nie pojawiają się inicjatywy ich odnowienia w działal-
ności Towarzystwa.

Pana najdłuższa zagraniczna i zawodowa przygoda wiąże się z blisko ośmio-
letnim pobytem w Nigerii. Jak najkrócej można ją przedstawić?
Mój wyjazd do Nigerii związany był z przyjęciem propozycji zorganizowania 
Wydziału Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Uniwersytecie w Zarii, 
opracowania programu nauczania i następnie kierowania nim w l. 1973-1981. 
Poza realizacją tych zadań, poza działalnością organizacyjno-dydaktyczną, 
czekało na mnie tu także wiele prac projektowych i realizacyjnych, wyko-
nywanych z udziałem współpracowników i studentów. Wykonałem w ich 
ramach m.in. projekty rozbudowy 4 miast w Nigerii południowej (takich jak 
Gaya, Bici, Zaria i Gombi), doradzałem rządowi przy projektowaniu i budowie 
miasta Abudża — nowej stolicy Nigerii, opracowując dlań koncepcję rozwoju. 
Towarzyszyło temu również pełnienie funkcji eksperta ONZ na politechnice 
w Ibadanie, dla której opracowałem programy nauczania przedmiotu urba-
nistyka i projektowanie miast. Co jeszcze? Pomogłem w wykształceniu około 
200 urbanistów, którzy do dziś stanowią podstawową kadrę Nigerii, byłem tu 
promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i kilku dysertacji doktorskich.

Czy z tego dłuższego pobytu i działalności w Afryce można wyciągnąć ja-
kieś przydatne inspiracje?
Przydatne inspiracje są niezwykle rozległe. Zapewne wszyscy, którzy poznali 
Afrykę, doceniają w sposób szczególny wagę przeobrażeń, jakie się doko-
nują w krajach rozwijających się. Rośnie świadomość o istnieniu współzależ-
ności tego wszystkiego, co się w tych obszarach odbywa z tym, co dzieje się 
w krajach rozwiniętych. Ponad trzy czwarte mieszkańców ziemi żyje w wa-
runkach bardzo trudnych, podobnych jak w Afryce, nieporównywalnych z 
poziomem życia w krajach rozwiniętych. Jednocześnie powszechne są tam 
aspiracje dogodnego i dostatniego życia. Rodzi to określone konsekwen-
cje dla nas wszystkich. Europejskie penetracje krajów Afryki, Azji, Ameryki 
Łacińskiej, bezwzględna eksploatacja surowców i przeszczepianie obcym 
tym kontynentom wzorców kulturowych powoduje degradację środowiska 
w niespotykanych wymiarach. Zarazem niszczenie kultury rodzimej powo-
duje stopniowe zanikanie tożsamości tych krajów. Jej zasoby są wartością 
ogólnoludzką, źródłem inspiracji dla twórców w wielu dziedzinach.

Co się na te zasoby składa? 
Miasta, dla których opracowywałem plany zagospodarowania, posiadają 
silną tożsamość kulturową, wyrażaną np. w Zarii przez istnienie starego, oto-
czonego murami miasta, które jako całość ze swoim tradycyjnym charakte-
rem, formą i strukturą urbanistyczną reprezentuje unikalną wartość. Istnieje 
powszechne przekonanie wśród architektów, urbanistów, antropologów i so-
cjologów, że tego typu zabytkowe struktury, które jeszcze można zobaczyć w 
Afryce, oferują wiele inspiracji dla całego świata. Lokalna specyfika i bogate 
zasoby wzorców dla projektowania w tradycyjnych osiedlach mogą być nie-
zwykłe użyteczne w kreowaniu przestrzeni społecznych i fizycznych, jak rów-
nież w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych nie tylko w Afryce.

W trakcie pobytu w Afryce pojawiły się także nowe wątki w Pana działalno-
ści zawodowej i społecznej…
Wynikiem mojego pobytu w Afryce było szczególne zainteresowanie za-
gadnieniami ochrony środowiska. Ze względu na wielkie zasoby przyrod-
nicze przyszłość ekologiczna świata w znacznym stopniu rozstrzygnie się w 
krajach rozwijających się. To pobyt w Afryce spowodował moje zaangażo-
wanie w stworzenie i wieloletnie kierowanie działalnością Polskiego Klubu 
Ekologicznego. A drugi arcyważny problem to tempo wzrostu ludności 
miast krajów rozwijających się, największe na świecie, i związane z tym pro-
blemy urbanizacji. Sytuacja w miastach i obszarach zurbanizowanych Afryki 
wymaga jasnego zdefiniowania celów, priorytetów w planowaniu społecz-
nym ekonomicznym i przestrzennym. Potrzebna jest nowa polityka, pro-
gramy i strategie rozwojowe w skali kraju, regionu i społeczności lokalnych. 
To było przyczyną stworzenia Ośrodka Kształcenia Urbanistów dla Krajów 
Rozwijających Się przy Politechnice Krakowskiej, który działa już ok. 30 lat, 
ostatnio pod nazwą Międzynarodowe Centrum Kształcenia. 

Dziękuję serdecznie, Panie Profesorze! Janusz Korzeń
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Miasto idealne-
miasto zrównoważone

M
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■Fot. Grzegorz Gołębiowski
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OD REDAKCJI. Blok ośmiu artykułów, jakie zebraliśmy dla zaprezen-
towania różnych poglądów na kształtowanie miasta idealnego - mia-
sta zrównoważonego, poprzedza tekst, opublikowany wcześniej w IV 
tomie "Przeglądu" i przedstawiający ich ujęcie w perspektywie regio-
nalnej. Wskazuje się w nim na uwarunkowania dla rozwoju osadnictwa 
na przykładzie aglomeracji warszawskiej i relacjonuje wyniki opraco-
wania, wykonanego w latach 2009-2011, w ramach projektu o nazwie 
"SUME - Zrównoważony metabolizm miejski dla Europy" (Sustainable 
Urban Metabolism for Europe). Celem projektu było wskazanie rozwią-
zań, dzięki którym przyszłe systemy miejskie mogłyby funkcjonować 
w sposób mniej zagrażający środowisku naturalnemu. W jego opraco-
waniu brało udział 9 partnerów z 8 krajów pod kierunkiem Austriac-
kiego Instytutu Gospodarki Przestrzennej z Wiednia, uczestniczyli 
w nim także pracownicy Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospo-
darki Lokalnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Przedmiotem badań nad zrównoważonym metabolizmem wybranych eu-
ropejskich miast było przede wszystkim przeanalizowanie wpływu na stan 
środowiska naturalnego, wywieranego ze strony zamieszkujących je spo-
łeczności. Na jego skalę i intensywność wpływają zmiany demograficzne, 
konkurencja gospodarcza oraz innowacje technologiczne. Dynamika roz-
woju miast, uwzględniająca powyższe czynniki, była przedmiotem ba-
dań już w przeszłości, natomiast ich korelacja z fizycznym wpływem na 

środowisko naturalne wymaga wciąż pogłębionych analiz. Ich wyniki mogą 
posłużyć dla opracowania strategii rozwoju obszarów miejskich, bardziej 
przyjaznych środowisku naturalnemu, i znaleźć praktyczne zastosowanie 
w działaniach planistycznych dotyczących ich kształtowania.

NOWE ZASTOSOWANIE POJĘCIA METABOLIZMU 

Problemy podejmowane w ramach omawianego projektu nie są nowe, ale 
pokazane zostały w nim w nowy metodologicznie sposób, przy zastoso-
waniu nietypowych sposobów argumentacji dla udowodnienia postawio-
nych w nim tez. Generalnie dla sfery planowania przestrzennego problemy 
efektywności użycia zasobów są poniekąd oczywiste, lecz szerszej publicz-
ności wyjaśniane i uzasadniane są zwykle językiem dość zawiłym i herme-
tycznym. Sprawia to, że nie wszystko zostaje właściwie zrozumiane, a istota 
zagadnień odpowiednio doceniona. Przykładem jest zjawisko suburbani-
zacji – główny problem rozwoju obszarów miejskich w dzisiejszej Europie. 
Występuje on w Polsce w sposób szczególnie drastyczny, wobec niskiej 
skuteczności dostępnych instrumentów prawnych gospodarki przestrzen-
nej. W swej walce z suburbanizacją nasi planiści okazują się nierozumiani 
i osamotnieni. 

Zastosowanie w projekcie pojęcia metabolizmu pozwala mówić o występu-
jących problemach w sposób bardziej zrozumiały dla szerszych grup ich ob-
serwatorów i uczestników. Dzięki jego użyciu można wejść w sferę dyskusji 
publicznej na tematy ważne społecznie. Oszczędność czy też racjonalizacja 
zużycia energii jest bowiem bardziej paląca w odczuciu społecznym niż np. 
stosowany argument o potrzebie ładu przestrzennego, wynoszony z obo-
wiązujących przepisów i stosowany przez służby planowania przestrzen-
nego. Z tą inną, nową argumentacją można dotrzeć do szerszej publicz-
ności, model metabolizmu miejskiego pozwala bowiem postrzegać wiele 
problemów rozwojowych miast w kategoriach zużycia energii. 

Miasta jako konsumenci energii zaspokajają przede wszystkim trzy główne 
typy potrzeb:

 • potrzeby życiowe mieszkańców – wzrost standardów ich życia powoduje 
zasadniczo wzrost zużycia energii; z tego typu wzrostem zapotrzebowania 
energetycznego próbujemy walczyć, propagując odpowiednie sposoby 
zaspokajania nowych potrzeb oraz nowe rozwiązania technologiczne dla 
kontrolowania konsumowania energii;
 • potrzeby produkcyjno-gospodarcze – postęp technologiczny sprawia, 
że jednostkowe zużycie energii dla wyprodukowania konkretnych przed-
miotów czy obiektów spada, a technologie zbyt energochłonne stają się 
nieopłacalne; z drugiej jednak strony rosnąca produkcja wymusza większe 
zużycie energii, z czym godzimy się, gdyż wzrost ten przynosi wymierne 
korzyści;
 • potrzeby związane z funkcjonowaniem organizmów miejskich – koszty 
ich zaspokajania zależą w głównej mierze od struktury funkcjonalno-prze-
strzennej miast; niezależnie od tego, co się w nich produkuje, jakich usług 
one dostarczają, to ich struktury pochłaniają energię, którą można określić 

Zrównoważony metabolizm miejski 
w scenariuszach rozwoju aglomeracji warszawskiej
Maciej Borsa

■Zasięg przestrzenny Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego oraz strefy 
morfologicznej aglomeracji wg delimitacji Europejskiej Agencji Środowiska, na tle 
podziału administracyjnego województwa mazowieckiego.

obrazowo „energią biegu jałowego”, czyli taką, która właściwie do niczego 
praktycznego nie służy.

Zaspokajanie ostatniej z wymienionych grup potrzeb stanowi największe 
pole konsumpcji energii i zużycia materiałów przez miasta. Przykładowo, 
materiałochłonność budowy i eksploatacji dróg jest nieporównywalnie 
wyższa niż zużycie energii i materiałów w procesach technologicznych sto-
sowanych w przemyśle. To samo dotyczy zużycia energii na cele komuni-
kacyjne, właściwie niesłużące zaspokajaniu żadnych realnych potrzeb (np. 
poszukiwanie miejsca parkingowego obejmuje ponad 30% samochodów 
w centrum miasta średniej wielkości, które pozostają w ruchu wyłącznie 
w tym celu). Przy użyciu języka i kryteriów efektywności energetycznej, 
zagadnienia powyższe mogłyby stać się bardziej zrozumiałe, a zatem ich 
rozwiązywanie jako problemu gospodarki przestrzennej bardziej społecz-
nie oczekiwane.

Pojęcie metabolizmu miejskiego wydaje się dość atrakcyjne, a jego zasto-
sowanie w badaniach pokazuje, w jakim stopniu lokalizacje funkcji i jakość 
powiązań przestrzennych mają wpływ na zużycie energii. Dopóki te zagad-
nienia argumentowane są przy użyciu kryteriów estetycznych, a ład prze-
strzenny z tym się w większości kojarzy, to jest to mniej przekonujące niż 
wskazanie nieracjonalności zużycia energii i związanych z tym zbędnych 
kosztów. 

Metabolizm jest pojęciem modnym w dzisiejszej kulturze – jako określe-
nie dotyczące obiegu materii i energii. Wszyscy wiedzą, że prawidłowy 
metabolizm jest warunkiem dobrego zdrowia. Wiedzą też, że to, co jest 
zewnętrznym objawem złego metabolizmu, wiąże się z objawami choro-
bowymi. Zły metabolizm tkwi głęboko we wszystkich strukturach każdego 
organizmu. Nasze miasta obrastają „tkanką tłuszczową” – stawiając w ten 
sposób problem suburbanizacji, powodujemy, że ich wadliwy metabolizm 
może być łatwiej dostrzeżony i potępiony. Kryteria metabolizmu miej-
skiego mogą więc służyć optymalizacji struktury funkcjonalno-przestrzen-
nej miast, jako wdrażanie przy kształtowaniu ich polityk rozwojowych „od-
powiedniej diety”.

OBJAWY I SKUTKI SUBURBANIZACJI 

Przyjęcie tej bardziej zrozumiałej argumentacji, dotyczącej przeciwstawia-
niu się tendencjom do niekontrolowanego rozlewania się zabudowy w oto-
czeniu naszych miast, może łatwiej nakłaniać do odpowiednich zachowań, 
podobnie jak zaakceptowana społecznie została idea energooszczędnego 

budownictwa. Po latach skutecznej argumentacji budynki są dziś bardziej 
energooszczędne, niż wymaga tego prawo, pomimo kosztów. Inwestorzy 
uważają bowiem, że to się opłaca, niekoniecznie nawet dokonując przy tym 
szczegółowych rachunków. Wystarcza świadomość, że energia stale dro-
żeje, co skłania do daleko idących i kosztownych decyzji, zgodnych z akcep-
towanym trendem. 

Główny problem współczesnego osadnictwa miejskiego to suburbanizacja, 
czyli niekontrolowane rozlewanie się zabudowy. Jej główne cechy to:

 • przyrost terenów zurbanizowanych – głównie poza obszarem węzłowym 
lub wręcz poza miastem; przyrost ten jest szybszy niż proporcje przyrostu 
ludności czy rozwoju infrastruktury w odniesieniu do stanu istniejącego; 
wprawdzie podwyższa się przy tym standard zabudowy, ale więcej zużywa 
się dla jej realizacji terenów niż przybywa dróg i mieszkańców;
 • zwiększanie udziału obszarów o niskiej gęstości zabudowy i zaludnienia – 
coraz niższa staje się racjonalność usług publicznych, coraz droższy dostęp 
do infrastruktury, komunikacji, edukacji; paradoksem jest akceptowany 
okres zwrotu nakładów na infrastrukturę komunalną na poziomie 50-300 
lat, wobec rosnącego kryzysu finansów publicznych; z różnych przyczyn 
gminy podejmują działania, które mogą zostać pokryte z odpowiednich 
wpływów często w perspektywie dłuższej niż tysiąc lat (!!!);
 • wzrost powierzchni zabudowanej na mieszkańca – wyższy niż wynika to 
ze wzrostu standardów powierzchni w dzielnicach mieszkaniowych i ogó-
łem w mieście; standardy zabudowy rosną dość szybko, czego często nie 
doceniamy, ale przyrost powierzchni zabudowanej jest jeszcze większy 
– buduje się bowiem ekstensywnie; jedną z przyczyn tego zjawiska jest 
ogromne przeskalowanie planowanych terenów mieszkaniowych w sto-
sunku do potrzeb, szczególnie widoczne w gminnych studiach uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Objawy suburbanizacji to niska gęstość zabudowy, brak ciągłości użytkowa-
nia terenu, nierównomierne rozmieszczenie zabudowy i miejsc pracy, w tym 
nadmierna lokalna koncentracja użytkowania. Suburbanizacja prowadzi do 
transportochłonnej organizacji przestrzeni, wynikającej z nadmiernego od-
dalenia miejsc zamieszkania i pracy od dostarczanych przez miasto usług. 
Objawia się ona także małym stopniem zróżnicowania sposobów użytko-
wania terenu na jednostkę powierzchni oraz dużymi odległościami pomię-
dzy różnymi formami użytkowania ziemi. Tworzy często dodatkowy poli-
centryczny układ centrów lokalnych wokół miasta „centralnego”. 

Skutkami suburbanizacji są rozproszenie zabudowy mieszkaniowej, ob-
niżenie standardu usług, szczególnie sfery publicznej, utrata przestrzeni 
otwartych i straty przyrodnicze. Paradoksalnie, bo wbrew pierwotnym 

■Główne potencjalne obszary inwestycyjne (kolor czerwony) i „strefy tabu”, 
z zakazem lub brakiem możliwości zabudowy (wskazane kolorami popielatym 
i jasnozielonym) w obszarze Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego 
do roku 2050.

■Obszary najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej (szare) w obrębie strefy mor-
fologicznej aglomeracji, wyznaczone na podstawie dostępności podstawowych 
środków komunikacji publicznej.
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przyczynom, suburbanizacja skutkuje też obniżeniem jakości środowiska 
zamieszkania – jego wartości krajobrazowych, kulturowych, rekreacyj-
nych. Powoduje podwyższone wydatki publiczne na infrastrukturę, usługi 
publiczne i transport oraz wzrost materiałochłonności i energochłonności 
funkcjonowania miasta i trwałą utratę gruntów.

Suburbanizacja jest więc jak „oty-
łość miasta”, konsumującego za 
dużo energii, a więc nie w pełni 
sprawnego. Kryterium metaboli-
zmu miejskiego pozwala na wdro-
żenie swoistej „diety”: optymaliza-
cji przepływu oraz transformacji 
materii i energii w funkcjonowa-
niu miasta. Prowadzić to powinno 
do zmniejszenia jej jednostko-
wego i całkowitego zużycia, po-
prawy efektywności energetycznej 
i zmniejszenia ilości „odpadów”. Za-
daniem omawianego projektu było 
więc rozpoznanie praktycznych za-
leżności form zagospodarowania 
obszarów miejskich i zużycia za-
sobów – gruntów, materii, energii, 
z uwzględnieniem wpływów prze-
mian cywilizacyjnych: demogra-
ficznych, konkurencji gospodarczej 
oraz innowacji technologicznych. 

WYTYCZNE DLA STRATEGII 
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

W ramach projektu zostały sformułowane wytyczne dla strategii rozwoju 
przestrzennego aglomeracji, jakie były przedmiotem badań, w tym dla 
warszawskiej, i wskazane różnorodne zalecone działania. Przede wszyst-
kim opracowano scenariusze potencjalnych kierunków rozwoju obszarów 
miejskich, jakie w ich skład wchodzą – na zróżnicowanych przykładach. Dla 
przyjętej ich typologii dokonano analizy wpływu różnych form zagospoda-
rowania tych obszarów na zużycie zasobów oraz sporządzono strategie po-
stępowania i wytyczne dla polityk rozwoju. Zadaniem projektu było też po-
budzanie debaty publicznej, w tym na forum rządowym i samorządowym, 
dotyczącej koncepcji metabolizmu miejskiego i wyzwań z nim związanych.

Wypracowane w projekcie SUME scenariusze miały więc swoiste przesła-
nie. Miały wykazać, czy jest możliwa znacząca poprawa metabolizmu miej-
skiego (efektywności zużycia zasobów) poprzez odpowiednie polityki roz-
woju i planowanie, i w jakim stopniu. Ponadto miały wskazać, które aspekty 
metabolizmu miejskiego pozostają pod wpływem form zagospodarowania 
przestrzeni i które współzależności muszą być przede wszystkim brane pod 
uwagę w polityce rozwoju i związanych z nią decyzjach przestrzennych. 
Przyjęte scenariusze odnosiły się więc do kwestii strategii rozwoju: wspie-
rania procesu wyznaczania celów oraz dostarczania rzetelnych i obiek-
tywnych instrumentów diagnostycznych do zarządzania zmianami prze-
strzennymi, które mogłyby zlikwidować istotę „choroby” dzisiejszych miast. 
Analizy różnych wariantów rozwoju, prowadzone pod kątem poprawy me-
tabolizmu, miały pomagać w dopracowywaniu szczegółów rozwiązań prze-
strzennych i zobiektywizowanym wyborze wariantów strategicznych.

Scenariusze te porównywano ze scenariuszami wynikającymi wprost z tren-
dów rozwojowych badanych miast. Zakładano w nich racjonalizację działań 
przestrzennych w perspektywie roku 2050. Analiz dokonywano w obrębie 
„strefy morfologicznej aglomeracji” według delimitacji przeprowadzonej 
przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Wykorzystano też inne dane 

układ przestrzenny zróżnicowanie funkcjonalne typologia zabudowy
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zużycie gruntów jest funkcją 
intensywności zabudowy;
fragmentacja obszarów źle 
wpływa na środowisko

zużycie gruntów nie zależy 
w istotnym stopniu 
od układu funkcjonalnego – 
zamieszkania i pracy

zużycie gruntów zależy przede 
wszystkim od typu zabudowy: 
najwięcej terenów zużywa ekstensywna 
zabudowa mieszkaniowa
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intensywności zabudowy
i stopnia fragmentacji 
obszarów zabudowy, 
zwiększa ona istotnie 
odległości transportowe

zużycie energii zależy od sprawności 
transportu publicznego, koncentracji 
miejsc pracy oraz wysokiej gęstości 
zabudowy; 
rozproszenie zabudowy wydłuża 
odległości; 
przemieszanie funkcji sprzyja użyciu 
rowerów i dojściom pieszym

zużycie energii dla potrzeb grzewczych 
zależy od intensywności zabudowy oraz 
rodzaju, wieku i stanu technicznego 
budynków
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zużycie materiałów jest 
większe przy niskiej 
intensywności i wysokiej 
fragmentacji – ze względu na 
potrzeby infrastruktury

zużycie materiałów nie zależy od 
zróżnicowania funkcjonalnego

zależy od typu zabudowy:
zabudowa niska może być mniej 
materiałochłonna, ale rozległa 
infrastruktura pochłania te 
oszczędności; 
wiek budynku ma wpływ na zużycie 
i recykling materiałów

przestrzenne, dotyczące pokrycia terenu (z wykorzystaniem informacji 
z CORINE 2000), dane spisowe dotyczące liczby ludności i miejsc pracy, 
adekwatne dane spisowe dotyczące zabudowy oraz propozycje przebiegu 
głównych osi transportowych dla transportu publicznego o wysokiej prze-
pustowości. W wyniku przeprowadzonych badań określone zostały główne 
czynniki wpływające na metabolizm miast, na ich układ przestrzenny, zróż-

nicowanie funkcjonalne i typologię zabudowy. Przedstawia się je w tabeli

Z tych ogólnych obserwacji wynika szereg praktycznych wniosków dla pro-
wadzenia polityki przestrzennej. W odniesieniu do kształtowania układów 
przestrzennych miast, sprowadzają się one do postulatu dążenia do ich 
zwartości i zwiększenia gęstości zabudowy, bez utraty jakości środowiska 
zamieszkania. W naszych warunkach należałoby zatem unikać fragmenta-
cji obszarów miejskich, do czego prowadzi m.in. „nadwymiarowość” tere-
nów planowanych do zainwestowania, powszechnie praktykowana w pla-
nowaniu przestrzennym. Zróżnicowanie funkcjonalne powinno prowadzić 
do podwyższonej gęstości zabudowy przy osiach transportu publicznego 
oraz do przemieszania funkcjonalnego – policentrycznej lokalizacji funkcji 
usługowych i pomocniczych. Co do typologii zabudowy, to konieczne jest 
zwiększanie jej sprawności energetycznej. 

Podsumowując powyższe obserwacje należy przede wszystkim stwierdzić, 
że efektywność energetyczna miast zależy w istotnym stopniu od sprawno-
ści funkcjonowania organizmów miejskich, czyli ich struktur funkcjonalno-
przestrzennych. Miasta mogą oszczędniej gospodarować swymi zasobami: 
gruntami, materiałami i energią poprzez stosowanie bardziej innowacyj-
nych polityk rozwoju przestrzennego, a szerokie możliwości w tym zakresie 
daje optymalizacja form zagospodarowania przestrzeni miejskich. Sprzyjać 
jej może większa świadomość mieszkańców i władz w zakresie podstawo-
wych kwestii metabolizmu miast – zasad i skali przepływów materii i energii.

■Czynniki wpływające na metabolizm miast, ich układ przestrzenny, zróżnicowanie funkcjonalne i typologię zabudowy.

OD REDAKCJI. Obszerny esej, jaki poniżej przedstawiamy i jaki był już 
opublikowany we wspomnianym tomie IV naszego czasopisma, doty-
czy problemów kształtowania nowych terenów osiedleńczych w Pol-
sce, tendencji, jakie się przy tym ujawniają i temu, czy zbliżamy się 
przy tym do uznanych wzorców europejskich, czy też i jak daleko się 
od nich oddalamy. Uznaliśmy, że zawarte w nim obserwacje nadal są 
aktualne i mogą wnieść istotne obserwacje do prowadzonej szeroko 
nie tylko u nas dyskusji na temat oczekiwanego kształtu miasta.

Poszukiwania jak najwłaściwszej formuły miasta dla kolejnych etapów roz-
woju naszej cywilizacji trwają od wieków. Już od starożytności obejmowały 
dwa powiązane ze sobą modele: strukturę przestrzenną, którą czasem okre-
śla się mianem habitatu, czyli siedliska człowieka, oraz funkcjonalną, zwią-
zaną z organizacją społeczności, która ów habitat tworzy i nadaje mu własny 
wymiar kulturowy. Modele te łączy sieć infrastruktury – dróg, wodociągów, 
kanałów ściekowych – może mniej widoczna, ale przecież kluczowa dla 
sposobu funkcjonowania miast jako całości. A otacza je czwarty element 
tego systemu, jakim jest strefa żywicielska, czyli tereny wiejskie, z którymi 
mieszkańcy miast dokonują stałej wymiany dóbr, gdzie udają się na wypo-
czynek i gdzie odprowadzane są produkty miejskiego metabolizmu – od-
pady i ścieki. Rolę tych terenów odkrywa się obecnie na nowo, wskazując na 
wysoki poziom ich uzależnienia od miast oraz wielkich obszarów zewnętrz-
nych, wykraczających daleko poza granice regionów, a nawet państw.

Świadomość tego typu powiązań i wynikających zeń zagrożeń ponownie 
kieruje uwagę urbanistów, projektantów ku „miastu w pigułce” i do testo-
wania różnego typu rozwiązań w tym zakresie. Poszukiwania te zmierzają 
w kierunku kompaktowej „jednostki zrównoważonej”, która zmniejszy uza-
leżnienie mieszkańców od terenów zewnętrznych. Jej rodowód wywodzi 
się od idei miast-ogrodów Ebenezera Howarda (z 1898 r.) i obejmuje dwie 
linie rozwojowe: jednostek mieszkalnych o ograniczonym programie ogro-
dowego przedmieścia lub osiedla/dzielnicy oraz w miarę autonomicznych 
nowych miast, o ograniczonej liczbie mieszkańców.

Od Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. poszukiwania, o których mowa, 
łączone są z koncepcjami „eko-dzielnicy” oraz „eko-miasta” i jako takie stały się 
wyzwaniem dla urbanistyki XXI w. Nasze, rodzime planowanie przestrzenne 
nie próbuje jednak się z nimi mierzyć, pogłębiając z roku na rok zapóźnienie 
cywilizacyjne względem Europy. Za ilustrację tej tezy może służyć krajobraz 
każdego polskiego miasta, a wybór Wrocławia jako pola dociekań w niniej-
szym tekście został m.in. podyktowany jego silnym związkiem z ideami Ho-
warda i zrealizowaniem w jego obszarze szeregu wybitnej klasy przedmieść 
ogrodowych z lat międzywojennych. Także po wojnie zrodziło się tu sporo 
interesujących osiedli, choć niekompletność ich realizacji, odgórnie ustalane 
normatywy dla ich projektowania oraz niski standard techniczny utrudniają 
ich ocenę. Niestety, po nastaniu nowego ładu społeczno-gospodarczego po 
1989 r. nie pojawiły się tu żadne nowe, interesujące przedsięwzięcia. Prze-
ciwnie – nastąpiła błyskawiczna degradacja ukształtowanej dotąd struktury 
miasta przez rozrost „nowych wsi” w jego bliższym i dalszym otoczeniu. Ze-
społy niskich apartamentowców i domów jednorodzinnych zaczęły wnikać 
w  każdą wolną przestrzeń niczym nowotworowe przerzuty: porozrzucane 
w bezładny sposób, kosztowne w użytkowaniu, często pozbawione jasnego 

sposobu zaplanowania. Większe z tych osiedli z „eko-ideami” łączą już tylko 
nazwy: „Kameralne”, „Sielskie”, „Malownicze”...

KROK 1 – W STRONĘ „ZIELONEGO PRZEDMIEŚCIA” 

Dokonany w Polsce przed dwudziestu laty wybór „własnej drogi” rozwoju 
nie doprowadził do nawiązania urbanistycznego dialogu ze światową awan-
gardą. Wydaje się to zjawiskiem dość znamiennym, gdyż wcześniej wielkie 
idee urbanistyczne znajdowały nad Wisłą i Odrą nie tylko swoich pionierów, 
ale i współtwórców. „Miasta-ogrody” zaczęły tu powstawać niedługo po 
wzorcowym planie dla Letchworth Garden City (z 1904 r.). Miały one ukie-
runkować napływ wiejskiej ludności nie do przeludnionych miast, borykają-
cych się z własnymi problemami, ale do ich ośrodków satelitarnych, powsta-
jących jako spółdzielcze inicjatywy, przystępnych cenowo, pełnych zieleni, 
z własnym rynkiem pracy i strefą żywicielską. Praktyka dowiodła, że w tym 
duchu udawało się realizować dwa typy nie tyle miast, co osiedli:

 • patronackich przy zakładach pracy, takich jak w Giszowcu (z 1907 r.) czy 
podwrocławskich Pawłowicach (z tegoż samego okresu);
 • willowych o charakterze podmiejskim lub letniskowym, jak w Ząbkach 
czy Młocinach (z 1909 r.) czy podwrocławskich Karłowicach (z 1911 r.).

Adaptacja angielskiego modelu była więc nieomal natychmiastowa, a na 
macierzystym gruncie utopijne założenia Howarda ewoluowały w podob-
nych kierunkach. Oba typy osiedli rozmijały się z wyjściowymi założeniami, 
gdyż prowadziły bardziej do rozwoju przedmieść niż do deglomeracji me-
tropolii. Z pierwowzoru czerpały jednak ogólną inspirację dotyczącą spo-
sobu finansowania, swe społeczne przesłanie oraz malowniczość układu 
przestrzennego Letchworth czy Hampstead (zaprojektowanych przez B. 
Parkera w 1904 r. i R. Unwina w 1906 r.). 

Kryzys lat 20. obniżył pułap tych poszukiwań, skupiając uwagę inwestorów 
w Anglii na racjonalnie rozplanowanych przedmieściach, na wzór Hamp-
stead Green Suburb. Taki charakter posiada pierwsza generacja międzywo-
jennych osiedli na przedmieściach wrocławskich, takich jak: Sępolno dla 
10  tys. mieszkańców (zrealizowane wg projektów P. Heima i H. Wahlicha 
w l. 1919-1935), Grabiszyn dla 3 tys. mieszkańców (wg P. Heima i A. Kemp-
tera w w l. 1919-1925) oraz niezachowane Popowice dla 8 tys. mieszkańców 
(wg Th. Effenbergera w l. 1919-1927). Podobnie jak wymienione Hampstead 
przypominają małe miasteczka z dobrze wyartykułowanym centrum, tere-
nami zieleni publicznej, siecią alejowych ulic oraz zharmonizowanymi ze-
społami niskiej zabudowy. Były one przeznaczone dla uboższej ludności, 
miały niski standard wyposażenia i  oszczędnościowe wykonawstwo, ale 
były dostępne finansowo, a ponadto zapewniały mieszkańcom ogródki 
przydomowe.

Oderwane od użytkowych realiów i trochę zmitologizowane osiedle Sę-
polno stało się po latach płaszczyzną odniesienia dla współczesnych 
podwrocławskich osiedli „Kameralnych”, „Sielskich” itd. Dalekie od jego 
społecznego przesłania i równie odległe od współczesnych, europejskich 
czy światowych wzorów, kreuje się w ich przestrzeniach anachroniczną 
rzeczywistość „nowej wsi” przy granicach miasta, pogłębiając tkwiące 
w takim sąsiedztwie sprzeczności różnych interesów. Rośnie więc w strefie 

Od miasta-ogrodu 
do nowej wsi
Alina Drapella-Hermansdorfer
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zlokalizowania tych osiedli liczba sytuacji konfliktowych wokół realizowa-
nia inwestycji koniecznych dla funkcjonowania dużego miasta (takich jak 
choćby jego obwodnice). W krajach silnie zurbanizowanych prawdziwe 
„eko-wioski” pojawiają się jedynie na dalekich obrzeżach miast takich jak 
Haga, Almere czy Utrecht, gdzie nawiązuje się do idei Howarda, dążąc do 
stworzenia na terenie tych osiedli dużego zakresu ich samowystarczalności 
społeczno-gospodarczej, związanej także z rozwojem produkcji rolnej.

KROK 2 – W STRONĘ JEDNOSTKI SĄSIEDZKIEJ

Transformacja idei „miasta-ogrodu” w ogrodowe przedmieścia, a później 
w spółdzielcze osiedla mieszkaniowe znaczyła szlak rozwoju modernistycz-
nej koncepcji środowiska mieszkalnego. Zmieniła się forma architekto-
niczna budynków, nastąpił rozdział miejsc pracy, zamieszkania i rekreacji. 
Osiedla zdominowane przez funkcję mieszkaniową utrzymywały jednak 
charakter „spółdzielczych republik” i posiadały wyważony program infra-
struktury społecznej. Zależnie od czasu ich powstania i położenia w ob-
szarze miasta, ogrody przydomowe utrzymywały, bądź traciły swą rolę ży-
wicielską na rzecz wypoczynku mieszkańców. Jednocześnie, z uwagi na 
kryzysowe zjawiska z lat 30., próbowano określić dla nich wskaźniki mini-
malne, poniżej których ludzki habitat traci swój humanistyczny wymiar. 
Przekonani o swej społecznej misji ich autorzy współpracowali z socjolo-
gami, organizowali wystawy, promowali nowy styl życia i zamieszkania. 
Rozwijali kolejną odmianę „miasta w pigułce”, której cechy zdefiniował póź-
niej Clarence Perry (w 1929 r.), pod nazwą jednostki sąsiedzkiej – odseparo-
wanej od zewnętrznego ruchu samochodowego i skierowanej ku wnętrzu. 
Jej kompaktowość należy postrzegać w wymiarze społecznym, gdyż za-
kładana liczba jej mieszkańców miała umożliwić utrzymanie szkoły, parafii 
oraz podstawowych usług budujących więzi społeczne.

W ówczesnej Polsce, pomimo trudów odradzania się jej państwowości, 
kryzysu gospodarczego oraz ciągłych napięć społecznych, wymowną ilu-
stracją idei osiedla społecznego stały się kolonie Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na Żoliborzu (budowane od 1927 r.). Były one utrzymane 
w odpowiedniej skali, przystępne finansowo, realizowano w ramach ich bu-
dowy podobną wizję, jaką zaproponował Perry. Ich powstanie wspomagała 
dodatkowo polityka państwa oraz kredyty inwestycyjne. W trudnej sytu-
acji gospodarczej kraju te wzorcowe realizacje zasługują na duże uznanie 
i śmiało można wpisywać je na listę europejskiej czołówki.

Trudne warunki życiowe panowały także w tym okresie we Wrocławiu. Miało 
to wpływ na wydłużanie się w czasie inwestycji mieszkaniowych, a także na 
przechodzenie przy okazji ewolucji ich form – od śląskiego regionalizmu 
ku modernizmowi. Projektowane tu później i określone przez Wandę Ko-
nonowicz jako „zracjonalizowane osiedla blokowe”, kwartały nowej zabu-
dowy, były wpisywane w tradycyjną siatkę ulic i zogniskowane wokół zie-
lonych podwórek oraz kształtowane w duchu nowoczesności. Stanowiły 
one przykłady drogi od osiedli na przedmieściach do kształtowania zwartej, 
miejskiej struktury, od budynków jedno- do wielorodzinnych, utrzymanych 
w skali człowieka, z dobrą obsługą komunikacyjną i hierarchiczną siatką ale-
jowych ulic. Spotykamy je na Biskupinie wzdłuż ul. Olszewskiego, pomiędzy 
ul. Hallera i Kruczą, u zbiegu ul. Grunwaldzkiej, Nowowiejskiej i Sienkiewi-
cza oraz w wielu innych częściach Wrocławia.

Ten typ zabudowy doczekał się współczesnej reinterpretacji w eko-dziel-
nicach Fryburga, Londynu, Malmö i Paryża, gdzie w sprawdzonej formie 
habitatu i wyważonym modelu społeczności lokalnej dodano nowe ele-
menty zarządzania zasobami środowiska, takie jak: pozyskiwanie energii ze 
źródeł alternatywnych, wykorzystanie wód opadowej i szarej oraz ścieków, 
wprowadzenie recyklingu, eliminacja ruchu samochodowego na rzecz ro-
werowego i transportu zbiorowego. W Polsce pojawiają się nieliczne i bar-
dzo skromne nawiązania do idei jednostki sąsiedzkiej, przejawiające się 
w  zewnętrznych formach wyspowej zabudowy deweloperskiej i niestety 

kończące się na wspólnym, niezbyt zielonym podwórku, zlokalizowanym 
najczęściej na dachu podziemnego parkingu.

KROK 3 – W STRONĘ NOWEGO MIASTA

W idei Howarda najbardziej utopijna okazała się koncepcja budowy no-
wego miasta na zasadzie autonomicznej decyzji jego przyszłych mieszkań-
ców, z pominięciem roli czynników miastotwórczych. Po pierwszych do-
świadczeniach w Letchworth i Welwyn stało się jasne, że bazą do tego typu 
inwestycji muszą być niewielkie, już istniejące ośrodki, w których z uwagi 
na rozwój lokalnych rynków pracy pojawiają się możliwości ich dynamicz-
nego rozwoju. Najbardziej znanym polskim przykładem tej tendencji jest 
budowa portu i nowego miasta Gdyni, gdzie doskonale wykorzystano dla 
jej rozwoju walory położenia oraz koniunkturę polityczną, a jej rozwój prze-
strzenny bazuje na śmiałym układzie kompozycyjnym (wg projektu R. Feliń-
skiego i A. Kuncewicza z 1926 r.). Gdynia należy bez wątpienia do wybitnych 
osiągnięć myśli urbanistycznej pierwszej połowy XX w. 

Daleki wpływ idei Howarda daje się także zauważyć w powojennym Wrocła-
wiu. Z uwagi na powszechne wówczas bezrobocie, galopującą inflację oraz 
potęgujące się ubóstwo, Republika Weimarska wspierała spółdzielczy ruch 
budowy małych osiedli z ogrodami, co pomagało ich mieszkańcom łatwiej 
przetrwać kryzys. Pod presją doraźnych potrzeb władze Wrocławia zaak-
ceptowały w 1919 r. plany – wspomnianych wcześniej – zielonych przed-
mieść, które dla większości mieszkańców stanowiły pierwszy etap drogi ze 
wsi do miasta oraz wychodzenia ze skrajnej biedy. 

Dalsze działania w tym zakresie wiązały się jednak z potrzebą poszerzenia 
granic administracyjnych miasta, ich kierunek zaś miał wskazać konkurs 
z 1921 r. na plan jego rozbudowy i gmin podmiejskich do 1950 r. Wśród 
zgłoszonych wtedy prac na szczególną uwagę zasługuje koncepcja Ern-
sta Maya, który, wychodząc poza obszar opracowania, zaproponował roz-
wój pierścienia ośrodków satelitarnych o wysokim poziomie „zrównowa-
żenia”, w odległości 30-40 km od Wrocławia. Miasta takie jak Brzeg Dolny, 
Kąty Wrocławskie, Oborniki Śląskie, Oława, Sobótka czy Trzebnica budziły 
już wcześniej zainteresowanie władz Wrocławia, jako potencjalne ośrodki 
układu policentrycznego. W tej niejakiej zapowiedzi dzisiejszego wrocław-
skiego obszaru metropolitalnego daje się zauważyć ewolucję myśli urbani-
stycznej od modelu Howarda do próby jego przeniesienia w realne warunki 
ówczesnego Wrocławia i jego otoczenia. Biorąc pod uwagę stan urbanistyki 
europejskiej z tych lat, kiedy plany generalne posiadały tylko nieliczne mia-
sta w Europie, można tu dostrzec zapowiedź koncepcji budowy nowych 
miast, jaką zaczęto realizować dopiero po II wojnie światowej. 

W toku dyskusji pokonkursowej May zaproponował kompaktową wersję 
satelitarnych osiedli, zamkniętych w  granicach miasta, jednakże w planie 
generalnym Wrocławia (opracowanym przez F. Behrendta w 1924 r.) prze-
ważyła tendencja do budowania jego zwartej, „deweloperskiej” struktury. 
Przenikała się ona z już istniejącym pierścieniem zielonych przedmieść – 
Grabiszyna, Karłowic, Popowic oraz Sępolna, których budowę podjęto 
jeszcze przed ogłoszeniem konkursu i  poszerzeniem obszaru administra-
cyjnego miasta w l. 1924-1928. Zarysował się tu zatem wyraźny kierunek 
urbanizowania przedmieść, podkreślający wielkomiejski charakter ich za-
budowy, a więc odwrotny do współczesnej nam inwazji „nowych wsi”.

KROK 4 – W STRONĘ REKONSTRUKCJI I REDEFINICJI

Bilans II wojny światowej był dla Polski tragiczny: w gruzach legła gospo-
darka i znaczna część substancji miejskiej, wieś pozostawała skrajnie zaco-
fana, brakowało wykształconych kadr, w nowe granice państwa napływały 
kolejne fale repatriantów, pojawiły się konflikty wewnętrzne i zewnętrzne 
uzależnienie. We Wrocławiu w wyniku jego oblężenia zniszczone zostało 

niemal całe Stare Miasto oraz silnie zainwestowana część południowo-za-
chodnia miasta. Nastąpiła całkowita wymiana jego ludności, zorganizo-
wano od podstaw struktury obsługi administracyjnej, szkolnictwo oraz 
służbę zdrowia. Konieczność sprostania tym wyzwaniom stała się impulsem 
dla rozwoju tu i w innych zniszczonych polskich miastach polskiej szkoły 
odbudowy miast, która obejmowała trzy nurty:

 • krytyczną rekonstrukcję obszarów historycznej zabudowy;
 • redefinicję osiedla społecznego w kierunku mega-osiedla (blokowiska);
 • poszukiwanie rodzimej formy „nowego miasta”.

Powojenny ruch „nowych miast”, zainicjowany ustawą brytyjskiego parla-
mentu z 1946 r., znalazł w Polsce niemal natychmiastowe, acz stylistycznie 
odmienne odpowiedniki w postaci Nowych Tychów (zaprojektowanych 
przez K. i H. Wejchertów w 1950 r.) i No-
wej Huty (zbudowanej wg projektu T. 
Ptaszyckiego z 1952 r.), gdzie pierwsze 
domy zaczęto budować jeszcze przed 
powstaniem właściwych planów urba-
nistycznych. Chociaż ich klasycyzujące 
rozplanowanie oraz wystrój budyn-
ków odstają od wzorców zaliczanych 
do światowej awangardy, to jako śro-
dowisko mieszkalne są generalnie ak-
ceptowane do dziś przez mieszkańców. 
Z uwagi na swe położenie, dość szybko 
jednak straciły swój satelicki charakter, 
stając się żywymi częściami macierzy-
stych miast. W późniejszym okresie nie 
podjęto już u nas eksperymentów na 
miarę Europy Zachodniej i nie pozwo-
lono wyrosnąć naszym wybitnym ów-
czesnym projektantom na miarę Ernsta 
Maya, Patricka Abercrombie (twórcy 
Wielkiego Londynu z 1944 r.), Svena 
Markeliusa (autora planu Sztokholmu 
z 1952 r.) czy Paula Delouvriera (twórcy 
Wielkiego Paryża z 1965 r.). 

W pierwszym okresie powojennym 
udało się także zrealizować szereg osie-
dli o ludzkiej skali i w miarę kompletnej 
infrastrukturze. Należą do nich m.in. 
warszawskie Sady Żoliborskie czy Osie-
dle Szwoleżerów (zaprojektowane przez H. Skibniewską w l. 1958-1963 
i w l. 1974-1976). W tym samym okresie również we Wrocławiu powstały 
interesujące projekty, chociaż odgórne ingerencje oraz wybiórczy charak-
ter realizacji utrudniają ich pełną ocenę. Mimo zastrzeżeń co do jakości, 
liczba nowych mieszkań, jaką wtedy zrealizowano, umożliwiła zarówno 
odbudowę zniszczonych zasobów, jak i masową migrację ludności wsi do 
miast. W 1966 r. Polska osiągnęła wskaźnik 50% urbanizacji, pojawiły się 
nowe impulsy dla poszukiwania nowych form habitatu. Jednak po 1965 
r., kiedy zaczęły obowiązywać nowe normatywy dla projektowania i kiedy 
podporządkowano architekturę wymogom „fabryk domów”, zatracony zo-
stał ludzki wymiar „spółdzielczych republik” na terenie osiedli, które stały 
się szybko synonimem anonimowych, niechcianych blokowisk. Te zjawiska 
miały wtedy zresztą wymiar światowy. Trudno określić, kiedy dokładnie na-
stąpiło przekroczenie skali i ogólna dehumanizacja przestrzeni, niemniej 
wysadzenie w powietrze osiedla Pruitt Igoe w St. Louis (w 1972 r.), po blisko 
20 latach od jego nagrodzonej realizacji, stało się „wielkim finałem” o wyraź-
nie negatywnym wydźwięku dla idei modernistycznych osiedli.

Do narodzin nowego pomysłu na „miasto w pigułce” urbanistyka europejska 
i światowa musiała dojrzewać przez dwie dekady, dzielące konferencję ONZ 
w Sztokholmie (w 1972 r.) do Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro oraz przyjęcia 

tamże Agendy 21 (w 1992 r.). Od tego czasu w Europie zrealizowano już 
kilkadziesiąt mniej lub bardziej kompaktowych, „zrównoważonych” osiedli 
i miast. Ale nie w III Rzeczpospolitej, w której równolegle stawiano zręby 
nowego ładu gospodarczego i społecznego. Wprawdzie część środowisk 
dostrzegła wtedy długo oczekiwaną szansę na ekorozwój Polski, jednak 
do głosu doszedł szybko nurt ultraliberalny, manifestujący się m.in. łatwym 
przyzwalaniem na nieskrępowane gospodarowanie w przestrzeni. Poszuki-
wanie równowagi w jej kształtowaniu stało się niezwykle trudne ze względu 
na szeroki zakres rozumienia prawa własności, nabożny stosunek do praw 
rynku, a także piętnowanie całego dotychczasowego dorobku, związanego 
z planowaniem rozwoju, jako spuścizny komunizmu, a zatem niezasługują-
cego na uwagę. Lekką ręką odrzucono wskaźniki urbanistyczne, powierza-
jąc samorządom w pełni prowadzenie gospodarki przestrzennej i nie dając 

im jasnych punktów odniesienia co 
do pożądanych kierunków rozwoju. 
Ta decyzja spowodowała – normalne 
w takich sytuacjach – sięganie po „hi-
storycznie sprawdzone”, acz anachro-
niczne wzory.

1 KROK WSTECZ – W STRONĘ 
SPEKULACJI GRUNTAMI

Transformacja ustrojowa po 1989 r. 
nie uczyniła z Polski „tygrysa” nowo-
czesności w dziedzinie gospodaro-
wania przestrzenią. Podczas kiedy 
przeciętny człowiek i jego potrzeby 
stały się punktem wyjścia dla nowego 
ruchu na rzecz miast-ogrodów, a wizja 
społeczności lokalnej i chęć izolacji od 
ruchu samochodowego dały począ-
tek osiedlom bazującym na modelu 
jednostki sąsiedzkiej (m.in. w koncep-
cjach Eco-City R. Registera z 1987  r.) 
i Eco-Polis P.F. Downtowna z 1990 r. 
– w Polsce zaczęły masowo powsta-
wać „nowe wsie” pod rządami pry-
mitywnie pojmowanych praw rynku, 
obliczone na doraźny zysk – kosztem 
pojedynczego człowieka, społeczno-
ści lokalnej i środowiska.

Niewiążący charakter studiów uwarunkowań gmin, podstawowych doku-
mentów samorządowego określania lokalnej polityki przestrzennej i do-
puszczenie administracyjnego trybu wydawania oderwanych od ustaleń 
studiów decyzji o warunkach zabudowy cofnęło całą naszą politykę i prak-
tykę gospodarowania w przestrzeni o sto lat wstecz, do czasów spekulacji 
gruntami, której w tym czasie kraje kapitalistyczne zdołały narzucić cywili-
zowaną postać. Przejawem tych dążeń stały się modele Howarda i Perry-
’ego, notabene jedne z wielu, a współcześnie zaś stosowane audyty, ma-
jące na celu racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska. Wynika to 
z podstawowego hasła zrównoważonego rozwoju – „myśl globalnie, dzia-
łaj lokalnie!”, którego stosowanie wymaga otwartego podejścia z udziałem 
mieszkańców, środowisk naukowych i biznesowych oraz pełnego dostępu 
do informacji. W wielu krajach UE realizacje „eko-dzielnic” i „eko-miast” prze-
biegają nie bez potknięć, ale przy otwartej kurtynie, w nawiązaniu do zasad 
jasno określonych przez państwo. 

Jasnego stanowiska w kwestii rozwoju miast nie potrafił jednak zająć ża-
den rząd III Rzeczpospolitej. Nie ma koncepcji rozwiązania problemów 
mieszkaniowych, nie wiadomo, na czym właściwie ma polegać realizacja 
konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, nie chroni się właściwie 

■Próby ograniczania chaosu w urbanistyce XX i XXI w.
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zasobu strategicznego dla gospodarki rolnej i środowiska, jakim są gleby. 
Stworzono, co już wyżej wspomniano, mechanizm sprzyjający rozpraszaniu 
zabudowy, przy czym na gminy nałożono obowiązek rozwoju infrastruk-
tury obsługującej tereny, na których się ją lokalizuje. Przy czym w polskich 
warunkach udział budownictwa komunalnego w ogólnej liczbie budowa-
nych mieszkań wynosi mniej niż 2%, co w porównaniu z 30% w Holandii czy 
w Niemczech mówi samo za siebie. Jednocześnie następuje ogólna wyprze-
daż posiadanych zasobów gruntów gminnych. W obszarach śródmiejskich 
zanikają ich centrotwórcze funkcje i degraduje się przestrzenie publiczne 
na rzecz obrzeżnie lokalizowanych kompleksów handlowo-usługowych, 
wymagających dojazdu własnym samochodem lub miejskimi środkami 
transportu. Realizowany jest więc scenariusz, któremu usiłuje się przeciw-
stawić zarówno europejska urbanistyka, jak i amerykański nowy urbanizm.

Główną formułą naszej „własnej drogi” w rozwoju przestrzennym staje się 
jak najłatwiejsze udostępnianie terenów dla ich zainwestowania. Inwestor 
jest przy tym traktowany jako podmiot, który rozwiąże zadania swoje i wła-
sne gminy. W warunkach, kiedy zarówno gmina, jak i inwestor dążą do mi-
nimalizacji ryzyka przy maksymalizacji zysku, ciężar całej operacji ponosi 
przeciętny obywatel. Ukrytą stroną tego procesu są banki, które kredytują 
wszystkie zainteresowane strony. Przepływy finansowe i pośrednio na-
liczane jego koszty znajdują się poza kontrolą społeczną, a towarzysząca 
temu nieprzezroczystość chroni społeczeństwo przed brutalną wymową 
liczb, które ten proces charakteryzują.

2 KROK WSTECZ – W STRONĘ NOWEJ WSI

Przy często ujawniającej się niechęci do racjonalnego ujmowania zjawisk 
nierzadki jest także „brak wiary” w możliwości wdrażania idei zrównowa-
żonego rozwoju. Jednakże równoważenie rozwoju jest kwestią proporcji 
i jako takie wymaga nie wiary, lecz liczenia. Pierwotnie ekologia była uwa-
żana za naukę o ekonomice przyrody – o oszczędnym, bezodpadowym wy-
korzystaniu każdego zasobu, każdego skrawka ziemi, każdej niszy ekolo-
gicznej. Satelitarne miasta-ogrody Howarda były taką właśnie ekonomiczną 
prefiguracją kompaktowego „ekopolis”. Cechowała je:

 • w sensie przestrzennym – wielofunkcyjność oraz ograniczenie po-
wierzchni w promieniu dojścia pieszego do centrum oraz zewnętrznych 
przystanków komunikacji publicznej, miejsc pracy i terenów rolnych;
 • w sensie społecznym – samorządność, samofinansowanie, zatrudnienie 
na miejscu i dostępność mieszkania dla średnio zarabiających obywateli;
 • w sensie technicznym – niemal pełna autonomia systemów infrastruktury.

Ocena ówczesnych realiów powinna uwzględniać inny wtedy niż dzisiaj 
model rodziny, inny poziom konsumpcji oraz znaczną samowystarczalność 
i niemal bezodpadowość gospodarstw domowych. Howard w swoich kon-
cepcjach nie uwzględniał także takich aspektów, jak:

 • wysoki koszt zasiedlania terenów nieuzbrojonych, związany z finansowa-
niem pełnego zakresu infrastruktury;
 • problemy organizacji życia w pierwszym okresie budowy osiedli, zanim 
liczba mieszkańców osiągnie poziom opłacalny dla właścicieli sklepów czy 
innych punktów usługowych;
 • „zachowawczość biedy”, czyli obawa przed ryzykiem eksperymentu.

Zrodziło to potrzebę pozyskania bardziej zamożnych udziałowców dla re-
alizacji nowych osiedli poprzez politykę uwzględniania ich preferencji prze-
strzennych, a więc dokonanie odstępstw od pierwotnych założeń. Ubodzy 
adresaci idealnego świata podchodzili do sprawy nieufnie, podczas gdy 
lepiej niż średnio uposażeni widzieli w nim szansę dobrej lokaty kapitału.

Współcześnie w szacowaniu kosztów i proporcji bierze się pod uwagę jesz-
cze inne aspekty. Przykładowo w zrealizowanym ostatnio projekcie o na-
zwie „Vinex” w zielonym sercu Ranstad w Holandii przyjęto za cel ochronę 

terenów rolnych, narzucając dla realizacji nowych zespołów mieszkanio-
wych dla średnio 5-10 tys. mieszkańców ich zwartą, wielofunkcyjną za-
budowę oraz szybkie połączenie transportem publicznym z ośrodkami 
o znacznej dynamice rozwojowej. Posiadają one przy tym w pełni rozwi-
nięte sieci przestrzeni publicznych, powiązane ciągami pieszymi i ścieżkami 
rowerowymi. Zróżnicowana zabudowa umożliwia wybór różnych form po-
zyskiwania i oszczędzania energii, zapewnia bliski kontakt z zielenią i wy-
soki komfort użytkowania. Co najmniej 1/3 zasobów mieszkaniowych w tej 
zabudowie przeznacza się na wynajem, przy czym nie są one skupione 
w jednym miejscu. 

Cechą obecnych projektów „miasta w pigułce” XXI w. staje się przywracanie 
jedności miejsca pracy, zamieszkania oraz wypoczynku, które przy odpo-
wiedniej koncentracji ich zaludnienia prowadzi do redukcji potrzeb trans-
portowych oraz względnej ich samowystarczalności, a także do aktywnego 
powiązania z terenami otwartymi. Coraz częściej podnosi się problem 
własnej strefy żywicielskiej tych jednostek, a także potrzebę uwzględnia-
nia wielu aspektów społecznych i ekonomicznych przy ich projektowaniu 
i budowie. 

Dla pełni obrazu obecnie kształtowanych „ekopolis” warto przytoczyć „10 
przykazań”, sformułowanych przez Paula F. Downtowna (w 2006 r.), które 
obejmują zarówno zasady mające na celu minimalizację śladu ekologicz-
nego, takie jak:

 • przywracanie do użytku obszarów zdegradowanych (poprzez rekultywa-
cję, restrukturyzację i rewitalizację terenów miejskich),
 • dostosowanie nowych funkcji do przyrodniczych warunków miejsca, 
z uwzględnieniem cykliczności zjawisk przyrodniczych,
 • równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego ze stanem posiada-
nych zasobów,
 • kompaktowe kształtowanie zabudowy, powstrzymanie spontanicznej za-
budowy przedmieść oraz działań ad hoc,
 • optymalizacja zużycia energii, wykorzystanie alternatywnych źródeł, 
ograniczenie potrzeb transportowych;

jak i zasady mające na celu maksymalizację potencjału ludzkiego, takie jak:
 • rozwój gospodarczy poprzez wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie 
nowych miejsc pracy,
 • zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków życia ludności,
 • wspieranie więzi wspólnotowych oraz samorządności,
 • przestrzeganie zasad społecznej sprawiedliwości i równości,
 • kontynuacja tradycji historycznej i kulturowej, wielokulturowość.

Ekstensywna monofunkcyjna zabudowa polskich „nowych wsi” i jej kon-
sekwencje – meandry dróg dojazdowych, nieopłacalność transportu pu-
blicznego oraz budowy potrzebnej infrastruktury społecznej – stanowią 
generalne zaprzeczenie tych zasad. Obrzeża miast zostały zdominowane 
u nas przez punktowe zespoły zabudowy mieszkaniowej, dogęszcza się je 
bez wcześniej opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego, 
generują on pogłębiający się chaos przestrzenny w tych terenach oraz 
dodatkowe koszty, ponoszone przez gminy na uzbrojenie terenu. Rośnie 
uzależnienie mieszkańców od samochodu i pogarsza się sytuacja na niewy-
starczających dla nowych potrzeb drogach. Z kolei w śródmieściach zabu-
dowuje się wszelkie wolne jeszcze od zabudowy przestrzenie. We Wrocła-
wiu większość placów zastąpiły węzły komunikacyjne (co dotyczy m.in. pl. 
Bema, Dominikańskiego, Grunwaldzkiego, Kromera). Po wojnie nie powstał 
tu ani jeden nowy park, co sprawia, że trudno mówić tu o dobrych warun-
kach do zamieszkiwania.

3 KROK WSTECZ – W STRONĘ „SAMYCH SWOICH”

Nie bez powodu Downtown wiele uwagi w sformułowaniu swych zasad po-
święca ekologii człowieka, gdy przypomnieć trzeba, że Howard i rzecznicy 

jednostki sąsiedzkiej byli niejednokrotnie atakowani za mniej lub bardziej 
otwarte stanowisko eugeniczne. Howard umieszczał szpitale, ośrodki opie-
kuńcze i karne poza miastem-ogrodem, w strefie terenów otwartych, gdzie 
ludzie mieli podlegać dobroczynnym siłom Natury. O ile te postulaty da 
się obronić w świetle ówczesnych koncepcji terapeutycznych, o tyle na-
rodowy socjalizm oraz rasistowskie stowarzyszenia w USA nadały jedno-
stce sąsiedzkiej charakter selektywny, dyskryminujący niepożądane grupy 
mieszkańców.

W przeciwieństwie do tych specyficznych „wartości dodanych” (często 
wbrew intencjom autorów modeli jednostek sąsiedzkich), chlubą polskiej 
urbanistyki lat międzywojennych stała się wypracowana w jej ramach idea 
osiedla społecznego. Z tym pojęciem splotły się nierozerwalnie nazwiska le-
wicujących architektów z grupy Praesens (m.in. B. i S. Brukalskich, J. Chmie-
lewskiego i H. i Sz. Syrkusów), współpracujących z nimi socjologów (M. i S. 
Ossowskich oraz W. i Z. Szymanowskich) oraz działaczy (A. Próchnika). Tra-
dycje tej szkoły kontynuowano jeszcze w początkach PRL-u, a po latach, 
w postsolidarnościowym społeczeństwie powszechnie akceptuje się „gro-
dzenie wspólnego pastwiska”. Tak określa te tendencje Bohdan Jałowiecki, 
mając na myśli zawłaszczanie przestrzeni miejskich przez zamknięte osiedla 
w typie warszawskiej Mariny Mokotów (z 1999 r.) czy wrocławskich osiedli 
chronionych, takich jak: Archipelag Zieleni, Tajemnicze Ogrody czy Cztery 
Pory Roku (z l. 2001-2003).

W dużych dzielnicach wznoszonych w ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia. Jednak im mniejszy ze-
spół zabudowy i im bardziej peryferyjnie położony, tym bardziej odradza się 
duch zaścianka. Wyrazem tej tendencji stały się dyskryminacyjne zapisy, do-
tyczące klas przeznaczenia terenu w osiedlach krajobrazowych oraz urba-
nistyczno-rekreacyjnych, zawarte w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” z  2010 r. Wykluczają one 
sąsiedztwo m.in. obiektów pogotowia opiekuńczego, domów samotnych 
matek lub ofiar przemocy. Te na pozór drobne szczegóły świadczą o czymś 
znacznie głębszym i  poważniejszym – poszanowanie godności ludzkiej, 
które ma cechować kulturę europejską i  przenikać stanowione przez nią 
prawa, znika z kart oficjalnych dokumentów planistycznych. A to oznacza, 
że znika też z serc oraz sumień ludzi tworzących wspólnotę lokalną.

PUNKT KRYTYCZNY

W ocenie profesjonalistów punkt krytyczny w procesie deeuropeizacji pol-
skiej urbanistyki i polskiego krajobrazu został już dawno przekroczony. Pi-
szą o tym Andreas Billert i Andrzej Jędraszko (który mówi o „polskiej prze-
strzeni – polskich miastach: Sodomie i  Gomorze w sercu Europy”), Adam 
Kowalewski i Tadeusz Markowski (analizując „ekonomię chaosu urbaniza-
cyjnego”), autorzy Polskiej Polityki Architektonicznej podkreślają „krytyczny 
stan polskiej przestrzeni”. Tymczasem politycy i kolejne rządy skutecznie 
trzymają się linii „psy szczekają, karawana idzie dalej”, ale... pojawiła się co-
raz liczniejsza generacja młodych, wykształconych, obytych w świecie ludzi, 
nad zaspokojeniem aspiracji których trudno będzie zapanować. Coraz bar-
dziej wyrobione stanowisko w tej kwestii zaczyna dominować również na 
wielu blogach i portalach, których autorzy przy braku cenzury prowadzą 
merytoryczne dyskusje nad stanem naszej przestrzeni i nierzadko wnoszą 
bardzo celne uwagi.

Osiągnięcie punktu krytycznego łączyć powinno się zwykle z momentem 
koniecznej autorefleksji, rzadziej dobrowolnej, częściej narzuconej przez 
warunki zewnętrzne. Być może stan potęgującego się zadłużenia gmin, 
wynikający z rozpraszania się zabudowy i nałożonego na samorządy obo-
wiązku finansowania infrastruktury, szacowany w 2011 r. na co najmniej 130 
mld zł (w opracowaniu J. Kozińskiego i A. Olbrysza) doprowadzi w końcu 
do przełamania dominacji interesów prywatnych nad dobrem publicz-
nym. A nie są to jedyne koszty prowadzenia tej beztroskiej ciągle polityki 

budowania gdzie kto chce i jak chce. Wyliczenie i ujawnienie wielomiliardo-
wych strat generowanych przez chaos przestrzenny oraz „zamiatanie śmieci 
pod dywan”, stosowane nagminnie przez samorządy wydaje się koniecz-
nym krokiem, jaki powinien w końcu podjąć rząd, aby rozpocząć trudną 
drogę powrotu do Europy rozumu, prawa i obywatelskiej solidarności.

Pierwsze kroki na tej drodze są od dawna znane, są to konieczne do wpro-
wadzenia od zaraz: 

 • zintegrowane, kompleksowe planowanie rozwoju przestrzennego na po-
ziomie miasta, dzielnicy/„miasta w pigułce”, z rozważnym uwzględnieniem 
potrzeb społecznych oraz scalaniem środowiska miejskiego w ramach 
spójnych, całościowych koncepcji rozwoju;
 • powrót do stosowania podstawowych wskaźników urbanistycznych 
i sprawdzonej wielkości kompaktowej jednostki (osiedla, dzielnicy), powią-
zany z uproszczeniem procedur scalania i podziału nieruchomości i wpro-
wadzeniem „wielowarstwowego” prawa zabudowy pod lub nad terenami 
publicznymi;
 • podjęcie autentycznego dialogu z mieszkańcami, na zasadach wzajem-
nego szacunku i racjonalnej, zrozumiałej dla wszystkich argumentacji;
 • jasne określenie polityki państwa w zakresie rozwoju miast i uruchomie-
nie mechanizmów kontrolnych, dotyczących gospodarowania przestrze-
nią oraz mieniem komunalnym, ze skupieniem uwagi na wyludniających 
się ich obszarach centralnych;
 • uznanie funkcjonalnych związków miast z ich strefami żywicielskimi; 
kształtowanie sąsiedztwa miasta i wsi na zasadach redukcji „śladu ekolo-
gicznego” i podtrzymywania różnorodności krajobrazowej i kulturowej;
 • odejście od zasady „kodyfikacji bezprawia”, czyli wydawania pozwoleń na 
budowę w trybie decyzji administracyjnych oraz powiązania prawa wła-
sności z prawem do zabudowy;
 • wsparcie dla rozwoju nauk, związanych z gospodarką przestrzenną, pla-
nowaniem przestrzennym i kształtowaniem krajobrazu.

Drogę rozwoju urbanistyki znaczą pewne kamienie milowe, które są wy-
razem nadziei, że ludzki rozum oraz poczucie solidarności zdołają kiedyś 
stworzyć miasto idealne. A choć utopie przegrywają w zderzeniu z prak-
tyką, to jednak w czasie takich konfrontacji nadaje się światu bardziej ludz-
kie oblicze. Dało się to zauważyć na EXPO 2010 w Szanghaju, gdzie Europę 
reprezentowały liczne przykłady eko-dzielnic z terenów Kopenhagi, Lon-
dynu, Madrytu, Paryża i Pragi, także z Malmö, czy adaptacje urbanistyczne 
zabytkowych miast włoskich. Szeroko przedstawiono doświadczenia „eko-
rozwojowe” z Niemiec. Spektakularny sukces polskiego pawilonu nie prze-
łożył się jednakże na jakąkolwiek rodzimą wizję „lepszego życia, w lepszym 
mieście”. Nie zdobył się na nią również Wrocław, który konkurował z Szan-
ghajem o EXPO. Inaczej niż w okresach poprzednich, „własna droga” polskiej 
urbanistyki okazała się ślepym zaułkiem bez wyjścia na świat.

Procesu chorobowego, który toczy całą Polskę, nie da się zdiagnozować na 
kilku stronach tego tekstu. Trudno będzie powściągnąć złotą wolność plani-
styczną, jaka ogarnęła cały kraj w ramach budowania nowego ładu po 1989 
r. Wiadomo, że należy w trybie pilnym przywrócić odpowiednią rangę pla-
nowaniu i autorytet zawodu urbanisty czy architekta, służb planistycznych, 
ogniskując cele ich działania wokół człowieka i jego habitatu. Wiadomo, że 
należy powstrzymać proces fragmentacji przestrzeni na rzecz dużych, zin-
tegrowanych przedsięwzięć. Potrzebny jest jednak drugi Sejm Czteroletni, 
który nada tym postulatom moc ustawową, postawi na właściwym miejscu 
dobro publiczne i stanie na straży konstytucyjnej zasady zrównoważonego 
rozwoju.

Alina Drapella-Hermansdorfer

architekt, profesor na Wydziale Architektury Politechniki 

Wrocławskiej

e-mail: al.mar@poczta.fm
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OD REDAKCJI. Od czasu pierwszej publikacji tego tekstu przed dwoma 
laty nastąpiły znaczne zmiany w zakresie polskiej polityki środowisko-
wej – opracowano Strategiczny plan adaptacji do zmian klimatu 2020, 
temat zmian klimatu pojawił się w projekcie Krajowej Polityce Miejskiej, 
opracowano kolejny, Piąty Raport IPCC. Działania te toczą się w tle po-
ważniejszych debat o polityce klimatycznej, a Polska w zakresie wdra-
żania polityki redukcji emisji ma nadal wiele do zrobienia. 

Planowanie dla zmian klimatycznych obejmuje szeroki zakres działań 
wykraczających poza tematy będące dotąd w zainteresowaniu pla-
nowania przestrzennego. To zarówno kwestie polityki energetycznej, 
transportowej, zielonego budownictwa, jak i planowania adaptacyj-
nego. Dla planistów jest to szerokie i nadal niewykorzystywane pole 
działania, związane z zarządzaniem przestrzenią. 

PLANOWANIE ROZWOJU A ANTROPOGENICZNE ZMIANY 
KLIMATU 

Zmiany klimatu planety wywołane przez człowieka są dzisiaj jednym z naj-
poważniejszych wyzwań środowiskowych zagrażających stabilności syste-
mów naturalnych, bezpieczeństwa człowieka, jak i mających konsekwencje 
ekonomiczne. Autorzy pierwszego, polskiego Strategicznego Planu Ada-
ptacji szacują potencjalne straty dla gospodarki Polski, związane ze skut-
kami negatywnych zjawisk pogodowych na 86 mld zł w okresie 2011-2020, 
a na 120 mld zł w okresie 2021-2030. Adaptacja do tych nowych wyzwań 
to nie tylko ryzyko, ale także szansa dla gospodarki, związana z rozwojem 
nowoczesnych technologii służących poprawie efektywności energetycz-
nej budynków, wykorzystaniu nowych źródeł energii czy redukcji emisji po-
przez rozwiązania transportowe. 

Odpowiedzialność człowieka za zmiany klimatu planety jest od szeregu 
lat przedmiotem badań naukowców zajmujących się tym zagadnieniem. 
Wyniki ich badań zawarły m.in. kolejne raporty IPCC (Międzyrządowego 
Panelu dla Zmian Klimatycznych, powołanego w 1988 r. przez Światową 
Organizację Meteorologiczną oraz Program Środowiskowy ONZ – UNEP) 
czy też niedawne wyniki badań prowadzonych przez Uniwersytet w Berke-
ley. Towarzyszy temu także rosnąca świadomość wśród naukowych laików, 
również i w Polsce, co nie jest wyłącznie efektem działań mediów, ale coraz 
częściej reakcją na gwałtowne zmiany pogodoy. Uświadamiają one naocz-
nie, jak może wyglądać przyszłość, w której według prognoz klimatologów 
ma zwiększać się częstotliwość takich wydarzeń. 

Decyzje o podjęciu działań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu 
człowieka budzą jednak dyskusje, dzieląc decydentów i ekspertów. W 2014 
r. nadal brakuje konsensusu politycznego w sprawie akceptacji pakietu kli-
matycznego dla Polski, a wypracowywanie polityki klimatycznej rządu to 
stosunkowo nowa sprawa. Pomijając kwestie różnic ideologicznych, dzieje 
się tak, ponieważ podjęcie decyzji o wdrażaniu strategii planowania dla 
zmian klimatu wiąże się ze znacznymi konsekwencjami gospodarczymi 

Planowanie 
dla zmian klimatycznych 
Łukasz Pancewicz

czy finansowymi. Dotyczy to chociażby strategicznych kwestii energe-
tycznych i redukcji udziału paliw kopalnych lub ograniczeń emisji nakła-
danych na przedsiębiorców czy instytucje państwowe. Przykładem takich 
dylematów są np. negocjacje dotyczące stopnia redukcji emisji CO2 przez 
przemysł energetyczny, w Polsce wykorzystujący węgiel do wytwarzania 
ok. 63% energii pierwotnej. Według danych URE sytuacja ta w 2014 nie 
uległa radykalnej zmianie, choć po raz pierwszy pojawiły sie warunku do 
zmian tego stanu, w tym uchwalenie ustaw wspierających rozwój energe-
tyku odnawialnej. 

Decyzja o planowaniu rozwoju z uwzględnieniem skutków zmian klima-
tycznych ma przynieść możliwość uniknięcia ich długofalowych, społecz-
nych i finansowych kosztów. Choć badania klimatologów, jak i ich pro-
gnozy, są obciążone dużą dozą niepewności, zwłaszcza z uwagi na ich 
finansowe konsekwencje, raporty IPCC wskazują na szereg strategii, które 
mogą być realizowane niskim kosztem społecznym i gospodarczym, a któ-
rych realizacja może pomóc w walce ze zmianami klimatu. Przystosowanie 
kraju dla zmieniających się warunków klimatycznych ze względu na złożo-
ność tego procesu, musi mieć charakter interdyscyplinarny, a w myśl naj-
nowszych rządowych programów strategicznych, planowanie przestrzenne 
będzie ważnym elementem tego działania. Jest ono jedną z dziedzin, która 
może pozwalać na wdrażane takich strategii, obejmujących np. kształtowa-
nie przestrzeni otwartych, integrację rozwoju miasta i transportu publicz-
nego czy planowanie kryzysowe. Podjęcie świadomych działań związanych 
z dostosowywaniem się do zmian środowiskowych wymagało dekad ba-
dań oraz skutecznego przekazania wiedzy naukowej mieszkańcom miast 
oraz osobom podejmującym decyzje.

CO OZNACZAJĄ ANTROPOGENICZNE ZMIANY KLIMATU 

Według naukowców z IPCC konsekwencjami działań człowieka mają być 
stałe, długofalowe zmiany warunków klimatycznych, przejawiające się po-
przez wzrost średnich temperatur powietrza, ilości opadów, zmiany po-
ziomu mórz i oceanów oraz zmiany w częstotliwości występowania nie-
bezpiecznych zjawisk pogodowych – burz, sztormów czy ekstremalnych 
temperatur. Naukowcy odróżniają ten proces od pojedynczych, wyjątko-
wych wydarzeń, wiążących się ze zmiennością klimatu. Badania klimatolo-
gów bazują na analizie wyników globalnych danych meteorologicznych od 
1850 r. oraz tworzeniu i analizie modeli zmian. 

Analiza tych danych potwierdza teorię o antropogenicznym wpływie na śro-
dowisko związanym z emisją gazów cieplarnianych na skalę niespotykaną 
w czasie ostatnich 1300 lat. Wskazują na to m.in. dane dotyczące ilości czą-
steczek CO2 w atmosferze. W lipcu 2012 r. szacowano ich wielkość na 395 
ppm (jednostek stężenia rozcieńczonych roztworów chemicznych) według 
danych NOAA (amerykańskiej National Oceanic and Atmospheric Admini-
stration), podczas gdy poziom CO2 w latach 50. i w okresie przed rewolucją 
przemysłową był oceniany na około 320 ppm. Efektem rosnącego poziomu 
tego gazu jest średni wzrost temperatury, który według szacunków może 
doprowadzić do podniesienia się temperatur od 2 do 5 stopni Celsjusza do 
końca wieku. Konsekwencją tego są zmieniające się warunki pogodowe. 

Raporty IPCC z 2007 r. oraz wstępne dane z raportów z 2014 r. wskazują na 
kluczową rolę działalności człowieka, w tym emisję gazów cieplarnianych 
(takich jak dwutlenek węgla, tlenek węgla, metan, tlenek azotu, jak i fluoro-
wane gazy cieplarniane). Dominującym czynnikiem są przede wszystkim 
emisje wywołane zarówno przy produkcji energii, jak i związane z efektyw-
nością jej użytkowania. Ma to istotne znaczenie w Polsce, gdzie wg Ko-
misji Europejskiej, polski sektor energetyczny odpowiada za 41.6% emisji 
wszystkich gazów cieplarnianych oraz w ponad 51% z emisję CO2 w 2012 
r. (według danych European Energy Agency). Łącznie od 1990 r. do 2012 r. 
poziom ten jednak zmalał od ok. 446 do ok. 399 milionów ton ekwiwalentu 
CO2 (według GHG Inventory i EEA). Pozostałe źródła gazów cieplarnianych 
są powiązane między innymi z transportem (w tym indywidualnym), użyt-
kowaniem budynków (m.in. ogrzewaniem i klimatyzacją) oraz działalnością 
przemysłową. 

ZAPOBIEGANIE ZMIANOM I ADAPTACJA DO NOWYCH 
WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH 

Upowszechnienie wiedzy o mechanizmach naturalnych cykli wymiany 
dwutlenku węgla oraz identyfikacja antropogenicznych źródeł emisji ga-
zów cieplarnianych i powiązanie tych czynników z długofalowymi zmia-
nami klimatu pozwoliło na zidentyfikowanie dwóch głównych kierunków 
działania – redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz strategii adaptacji. 
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych ma na celu ograniczenie tempa 
zmian wywołanych działalnością człowieka. Dlatego też celem europejskich 
strategii, wynikających z ustaleń protokołu z Kioto, jest redukcja emisji do 
korzystywaniem ciepła. Obejmują one także działania „u źródła” – redukcję 
indywidualnych źródeł emisji, mechanizmy wsparcia dla scentralizowanej 
generacji ciepła w oparciu o źródła niskoemisyjne w różnej skali czy rozwój 
systemów kogeneracyjnych (elektrociepłowni). Równie ważnym elemen-
tem jest poprawa istniejącej i nowo projektowanej zabudowy w celu dosto-
sowania ich do nowych standardów energooszczędności.

Innym z możliwych działań jest wsparcie transportu publicznego oraz alter-
natywnych dla transportu indywidualnego form przemieszczania się przez 
miasto, gdzie celem jest redukcja dystansu pokonywanego transportem. Są 
to strategie powiązane z mechanizmami planowania, obejmujące wszyst-
kie skale jego działania. Obejmują one np. integrację planowania terenów 
rozwojowych miasta, sieci transportowych 
i systemów parkingów, rozbudowę sieci 
transportu rowerowego czy ułatwienie 
przemieszczania się dla pieszych. Model 
miasta zwartego, bazujący na takiej lo-
kalizacji zagospodarowania, aby ułatwić 
dostępność miejsc pracy, zamieszkania, 
usług czy rekreacji, jest przykładem ta-
kiego działania.

Strategie redukcji emisji, zwłaszcza zwią-
zane z energetyką, są często działaniami 
strategicznymi, determinowanymi na po-
ziomie polityki krajowej oraz egzekwo-
wanymi poprzez mechanizmy prawne 
i działania europejskich i państwowych 
instytucji nadzoru. Tu przykładem są cho-
ciażby mechanizmy handlu pozwoleniami 
na emisje (np. europejski ETS, system 
handlu emisjami), podatki środowiskowe, 
regulacje dotyczące energetyki (jak np. 
cele dotyczące pozyskiwania energii 
z odnawialnych źródeł energii). Działania 
rządowe mają swoje odzwierciedlenie 
w strategiach realizowanych przez lokalne 

samorządy, wynika to zarówno z ambicji samorządowych, jak i odrębnej 
specyfiki lokalnych strategii. W przypadku miast mogą one prowadzić nie-
zależną strategię środowiskową oraz tworzyć własne sieci wymiany wiedzy 
i doświadczeń. Będzie to ważny kierunek działań w perspektywie finanso-
wania 2014-2020.

Przykładem takiego mechanizmu jest np. Europejskie Porozumienie Bur-
mistrzów – światowa sieć miast, w ramach której burmistrzowie wdrażają 
własne strategie redukcji emisji lub wsparcia dla strategii zrównoważonego 
rozwoju. Formalnym wyrazem tych działań mogą być lokalne plany dzia-
łania dla energetyki. W Polsce przystąpiły do ich sporządzania samorządy 
Warszawy i Gdyni. Głównym celem planów jest efektywniejsze zarządzanie 
zasobami publicznymi, mające na uwadze emisje gazów cieplarnianych. 
Oznacza to np. wprowadzenie racjonalizacji użytkowania energii w budyn-
kach publicznych (np. szkołach), zwiększenie efektywności systemów miej-
skiego oświetlenia czy wykorzystanie zasobów publicznych dla lokalizacji 
systemów kolektorów słonecznych. 

STRATEGIE ADAPTACJI I SPOŁECZNY WYMIAR PLANOWANIA

Drugim filarem planowania jest adaptacja miast do negatywnych efektów 
najbardziej ekstremalnych konsekwencji zmian klimatu. Przyjęcie takich 
strategii jest motywowane zarówno koniecznością planowania w warun-
kach dużej niepewności prognoz, jak i potrzebą zwiększenia gotowości 
dla potencjalnych następstw wydarzeń pogodowych. Plany adaptacyjne 
są realizowane w odniesieniu do określonych obszarów i odpowiadają 
specyficznym wyzwaniom i ryzykom związanym z regionalnym wymia-
rem zjawisk. Oznacza to wymóg przygotowania lokalnych modeli klima-
tycznych dla obszaru oraz wykonania analiz potencjalnych zagrożeń. Wiele 
z tych mechanizmów jest już stosowanych chociażby w kontekście ochrony 
przeciwpowodziowej. 

Charakter tych działań może być zbliżony do tworzenia planów zarządzania 
kryzysowego. Przykładem jest plan adaptacji dla Nowego Jorku z 2010 r. 
(Climate Change Adaptation in New York City: Building a Risk Managment 
Response), który obejmował m.in. ocenę dostosowania kluczowej miejskiej 
infrastruktury (systemów zaopatrzenia w wodę i energię) oraz przygoto-
wanie służb dla nowych wyzwań środowiskowych. Plan ten zawierał np. 

■Strategiczny plan adaptacji do zmian klimatu 2020.                                                                                           ■Piąty Raport IPCC.
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Aspekt przestrzenny jest ważny, ponieważ procesy zarządzania przestrze-
nią determinują kształtowanie się emisji związanych z transportem oraz 
możliwości wsparcia naturalnych mechanizmów sekwestracji CO2 np. 
poprzez kształtowanie terenów zielonych. Podejmowanie decyzji o zago-
spodarowaniu poszczególnych obszarów może zwiększać szanse na do-
stosowanie się do nowych zagrożeń, czego przykładem jest rola ochrony 
przeciwpowodziowej i modernizacji systemów zarządzania kryzysowego 
w oparciu o bazy danych GIS Informatyczny System Ochrony Kraju. Bezpo-
średnim efektem prac nad ISOK stała się m.in. aktualizacja map zagrożenia 
powodziowego, uwzględnia ona zarówno długofalowe zagrożenie zwią-
zane z podnoszeniem się poziomu wód mórz i oceanów, jak i powodzie 
i podtopienia wzdłuż terenów rzek i cieków wodnych w oparciu o cyfrowe 
analizy rzeźby terenu i modelowanie 3D.  

Ostatecznie to planiści posiadają umiejętność podejmowania strategicz-
nych decyzji w warunkach dużej niepewności czy zarządzania ryzykiem. 
Wszystkie te umiejętności będą potrzebne przy realizacji założeń Stra-
tegicznego Planu Adaptacji, który wskazuje wprost na rolę miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w realizacji procesów adapta-
cyjnych, w tym ochronie klinów napowietrzających miast, kształtowaniu te-
renów zieleni czy wdrażaniu standardów dotyczących odprowadzania wód 
deszczowych (tzw. małej retencji). Plany miejscowe mają też być jednym 
z narzędzi wspierających wdrażanie standardów w zakresie generacji cie-
pła. To narzędzia planistyczne są ważnym elementem dla lokalizacji infra-
struktury energetycznej – zwłaszcza siłowni wiatrowych.  

Umiejętne zaangażowanie w procesy planowania dla zmian klimatycznych 
wymaga zredefiniowania spojrzenia na rolę planisty. Oznacza to odejście 
od postrzegania mechanizmów kształtowania przestrzeni wyłącznie przez 
pryzmat jej ładu czy jej roli ekonomicznej na rzecz systemowych działań 
w tej dziedzinie. Wzrośnie w nich rola działań opartych o włączanie mecha-
nizmów zarządzania środowiskowego – integrowanie praktyk zrównowa-
żonego rozwoju czy integracja działań związanych z energooszczędnością. 
Planiści muszą w ich ramach współpracować z wieloma aktorami na zasa-
dach partnerskich: być w stanie zrozumieć i interpretować informacje na-
ukowców oraz negocjować ze specjalistami innych branż. Aby móc zaan-
gażować się w te działania, konieczne jest stałe uczenie się, jak funkcjonują 
relacje między działalnością człowieka a środowiskiem. Brak świadomości 
tych problemów oraz brak specjalistów w tej dziedzinie jest nadal główną 
barierą we wdrażaniu nowoczesnych praktyk zrównoważonego rozwoju, 
choć proces ten stopniowo ulega zmianie. Oznacza to zarówno możliwość 
dywersyfikacji zawodu, jak i konieczność przyswojenia specjalistycznej wie-
dzy dla wielu profesjonalistów. 

Zmiany nie będą możliwe przede wszystkim bez umiejętności przekazania 
wiedzy i mobilizacji decydentów – mieszkańców czy polityków samorzą-
dowych. W Stanach Zjednoczonych realizacja planów adaptacyjnych dla 
Nowego Jorku czy ustalenie stanowych strategii redukcji emisji była moż-
liwa dzięki mobilizacji polityków i skutecznemu lobbingowi naukowców. 
Bez współodpowiedzialności mieszkańców czy sprawnego i systemowego 
działania instytucji, planowanie dla nadchodzących nieuchronnie zmian 
środowiskowych nie ma szans powodzenia. W Polsce wdrażanie planów 
adaptacyjnych będzie wiązało się z ograniczeniami wolności inwestycyjnej 
i koniecznością zarządzania publicznym zasobem gruntowym (zalesienia, 
ochrona terenów otwartych), a to wymaga zarówno rządowego wsparcia, 
jak i sprawniejszego przywództwa na szczeblu lokalnym.

Łukasz Pancewicz

urbanista, pracownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

w Łodzi redaktor „Przeglądu Urbanistycznego”

e-mail: lukaszpancewicz@gmail.com

scenariusze zwiększonego zagrożenia powodziowego i ataków fal upału 
czy problemów z zaopatrzeniem w wodę. Przykład Nowego Jorku ilustruje 
także potrzebę współpracy władz z instytucjami prywatnymi, dla których 
kwestia zwiększonego ryzyka może mieć konsekwencje finansowe – du-
żymi firmami ubezpieczeniowymi. Problem ten w Polsce dotyczy w dużej 
mierze zabudowy obszarów zagrożonych powodzią. 

Aspektem działań adaptacyjnych są także inne działania łączące mecha-
nizmy zarządzania środowiskowego. Ilustruje to np. kształtowanie syste-
mów terenów otwartych pełniących zarówno funkcje retencji wód opado-
wych, w ramach odciążania kanalizacji miejskiej, jak i zmniejszania efektu 
„wysp ciepła”, tzn. podnoszenia temperatury śródmieść miast ze względu 
na nadmiar terenów utwardzonych. Przykładem były programy realiza-
cji zadrzewień przyulicznych realizowane przez Nowy Jork czy Chicago. 
Innym działaniem był np. pilotażowy program Cool Streets w Chicago, 
w ramach którego nowe powierzchnie śródmiejskich ulic były realizowane 
w oparciu o materiały o wysokim albedo oraz pozwalały na infiltrację wód 
opadowych. 

Dostosowanie twardej infrastruktury miasta to zaledwie element możli-
wych działań. Równie ważnym aspektem są działania społeczne, związane 
z uświadomieniem ryzyka, jak i przygotowaniem mieszkańców do działa-
nia. W myśl hasła socjologa Neila Smitha, iż nie ma „naturalnych katastrof”, 
przygotowania te mają na celu uwzględnienie konsekwencji społecznych 
zmian środowiska. W myśl zasad solidarności społecznej i sprawiedliwości 
środowiskowej, działania te powinny obejmujących zwłaszcza grupy zmar-
ginalizowane lub słabsze – np. dzieci czy osoby starsze. Dotyczy to między 
innymi osób zamieszkujących tereny o większym stopniu zagrożenia lub sil-
niej narażonych na efekty ekstremalnych wydarzeń pogodowych, także ze 
względów społeczno-ekonomicznych.. Dlatego też integralnym aspektem 
dostosowania miast do zmian klimatycznych jest rola budowania społecz-
nej odporności, bazującej zarówno na zwiększaniu gotowości, jak i tworze-
niu stałych mechanizmów współpracy między różnymi instytucjami zajmu-
jącymi się zarządzaniem kryzysowym.

POLSKA ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA ZWIĄZANE  
ZE ZMIANAMI KLIMATU 

Charakter działań mających na celu dostosowanie do efektów antropoge-
nicznych zmian klimatycznych jest szeroki i dotyka wielu aspektów działal-
ności człowieka. Nie ma tu jednej idealnej strategii, a raczej szereg powiąza-
nych ze sobą procesów zmian strategii sektorowych. Jest to także bardziej 
długofalowy proces zmian funkcjonowania miast wywołanych zmianami 
środowiskowymi niż jednostkowe działania w ramach branż. Choć dla 
wdrażania tych działań jest istotna mobilizacja polityczna i społeczna, pla-
niści będą pełnili przy tym ważną rolę. 

Ostatnie kilka lat to okres intensywnych zmian i wykuwania się strategii 
i dokumentów na poziomie rządowym, mających w założeniu stworzyć 
podwaliny dla działania systemowego. Strategiczne kierunki dla plano-
wania kraju określała na ogólnym poziomie Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030. Problematyka planowania adaptacyjnego 
w wymiarze miejskim zawiera opracowywana obecnie Krajowa Polityka 
Miejska. Dużo poważniejszym, kompleksowym przedsięwzięciem jest re-
alizowany długofalowy projekt wdrożeniowo-badawczy KLIMADA reali-
zowany przez Ministerstwo Środowiska w perspektywie 2070. Elementem 
realizacji projektu było opracowanie Strategicznego Planu Adaptacji dla 
Sektorów i Obszarów Wrażliwych na Zmiany Klimatu 2020. Jest to doku-
ment, który zawiera międzysektorową ocenę ryzyk związanych z efektami 
zmian klimatu dla Polski oraz „mapę drogową” z rekomendacją działań dla 
jednostek rządowych i samorządów. Dokument zarysowuje plan działania, 
wskazując na potrzebne zmiany. Jednym z komponentów planu jest pla-
nowanie przestrzenne. 

OD REDAKCJI. Potrzeba uwzględnienia szczególnego fenomenu kli-
matycznego, jakim są miejskie wyspy ciepła w ich wielu aspektach, 
powinna stać się ważnym elementem planowania urbanistycznego, 
respektującego konsekwencje zmian klimatycznych. Jakie mogą być 
przyczyny ich powstawania i wymiar, jak je ograniczać – oto temat 
artykułu przedstawiającego wyniki badań tego zjawiska przeprowa-
dzonych dla wybranych osiedli w Warszawie. Publikacja artykułu jest 
współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
za pośrednictwem projektu Wypracowanie i zastosowanie strategii 
adaptacyjnych i ograniczających oraz sposobów przeciwdziałania zjawi-
sku miejskiej wyspy ciepła (UHI) w ramach programu Europa Środkowa.

POWSTAWANIE MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA

Miejska wyspa ciepła jest lokalnym zjawiskiem klimatycznym, powszechnie 
występującym w obszarach miejskich. Polega ono na znacznym podwyż-
szeniu temperatury w mieście w stosunku do otaczających je terenów pery-
feryjnych, co można porównać do wyspy ciepła (lub niekiedy archipelagu), 
otoczonej „oceanem” względnego chłodu. Miejska wyspa ciepła obserwo-
wana jest nawet w miastach o liczbie ludności nieprzekraczającej 3,5 tys. 
mieszkańców. Powstaje ona w wyniku:

 • zmniejszonego albedo (tj. parametru określającego zdolność odbijania 
promieni przez daną powierzchnię), związanego z różnorodnymi sztucz-
nymi powierzchniami w mieście (pokrytymi asfaltem, betonem, papą, 
także ciemne ściany budynków) oraz samej geometrii zabudowy miasta 
(powodującej np. wielokrotne odbicia promieni słonecznych w kanionach 
ulicznych), prowadzącego do zwiększonego pochłaniania promieniowa-
nia słonecznego i silnego nagrzewania się podłoża;
 • zmienionej struktury promieniowania długofalowego (cieplnego) na ob-
szarach zabudowanych – obserwuje się tu zwiększony dopływ promienio-
wana emitowanego przez nagrzane powierzchnie ścian;
 • małego udziału naturalnych powierzchni roślinnych, które sprzyjają stabi-
lizacji bilansu cieplnego – im większa część miasta pokryta jest przez nie-
przepuszczalne powierzchnie, tym bardziej zmniejsza się parowanie gleby 
i szaty roślinnej, a tym samym zwiększa się temperatura;
 • aktywności człowieka, na którą składa się ciepło produkowane przez urzą-
dzenia grzewcze i klimatyzacyjne, przemysł, ruch samochodowy; 
 • efektu cieplarnianego towarzyszącego miastu – zwiększone zanieczysz-
czenie powietrza nad miastem oraz zwiększona zawartość gazów cieplar-
nianych, emitowanych do atmosfery, prowadzi do zwiększenia ilości ciepła 
emitowanego przez warstwę powietrza nad miastem do jego wnętrza.

Wymienione wyżej czynniki i procesy powodują, że w obrębie miasta gro-
madzą się w ciągu dnia znaczne ilości ciepła, które w godzinach nocnych 
są stopniowo uwalniane do atmosfery, co powoduje, że wychładza się ona 
wolniej niż tereny otaczające. Wskutek tych procesów miejska wyspa ciepła, 
która może wystąpić w ciągu całej doby, jest szczególnie zauważalna mię-
dzy zachodem i wschodem słońca. 

Istnieje wiele sposobów określania różnic termicznych pomiędzy miastem 
a otoczeniem. W tym celu wykorzystywane są dane zarówno ze standar-
dowych stacji meteorologicznych, jak również dane ze specjalnych sieci 
obserwacyjnych, pomiarów mobilnych czy też termicznych obrazów lot-
niczych oraz satelitarnych. Podstawową miarą miejskiej wyspy ciepła jest 

różnica minimalnej, czyli najniższej notowanej w ciągu doby, temperatury 
powietrza pomiędzy miastem i terenem pozamiejskim (UHI-index). Czasem 
wykorzystuje się różnice średniej dobowej oraz maksymalnej temperatury 
powietrza. Różnice średniej dobowej temperatury dają jedynie bardzo 
uogólnione informacje o wyspie ciepła, jednak podkreślają jej stabilność 
niezależnie od warunków pogodowych. Różnice temperatury maksymal-
nej mówią natomiast o jej możliwym, całodobowym występowaniu, co ma 
duże znaczenie z punktu widzenia warunków termicznych odczuwanych 
w ciągu dnia przez ludzi mieszkających i poruszających się po mieście.

MIEJSKA WYSPA CIEPŁA A WIELKOŚĆ MIASTA 

Intensywność miejskiej wyspy ciepła zależy od wielkości miasta, 
a w jego obrębie – od typu zagospodarowania terenu. Badania przeprow-
adzone przez K. Błażejczyka i A. Kunert na próbie obejmującej 32 miasta 
i miejscowości o różnej wielkości w Polsce (od około 1 tysiąca do 1,7 miliona 
mieszkańców) dowodzą, że wielkość miasta determinuje intensywność 
miejskiej wyspy ciepła w różnym stopniu. W przypadku zabudowy zwartej 
niskiej współczynnik determinacji wynosi 40%, dla zabudowy luźnej 
wysokiej – 90%, a dla zwartej wysokiej aż 97%. W każdym z powyższych 
typów zabudowy intensywność miejskiej wyspy ciepła wzrasta liniowo 
wraz ze wzrostem wielkości miasta, od wartości niewiele przekraczających 
0ºC w miastach do 5 tys. mieszkańców do 1,5-2,5ºC w Warszawie. 

Tereny zieleni miejskiej, w tym parków, znajdują się również pod wyraźnym 
wpływem miejskiej wyspy ciepła. Pomimo iż są to obszary pokryte szatą 
roślinną, która powinna niwelować ocieplający wpływ miasta, jednak zlo-
kalizowane są one najczęściej w ich centrach, a więc na terenach najcieple-
jszych. Obszary otaczające parki (a są to z reguły duże ruchliwe ulice 
i zwarta zabudowa miejska) znacznie je ocieplają. Wartości UHI-index na 
obszarze parków są w 77% zależne od wielkości miasta, w Warszawie np. 
wynoszą około 1,5ºC. 

W przypadku trzech typów zagospodarowania terenu: zabudowy przemy-
słowej, luźnej niskiej oraz śródleśnej wielkość miasta w niewielkim stopniu 
wpływa na intensywność miejskiej wyspy ciepła. Na obszarach przemysło-
wych przekracza 2ºC, natomiast w zabudowie niskiej luźnej i śródleśnej 

Wyspy ciepła w Warszawie
- przyczyny, zasięg i możliwości ograniczenia
Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Paweł Milewski, Anna Błażejczyk i Jakub Szmyd

■Schemat termiczny zabudowy miasta.
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wynosi jedynie 0,2-0,4ºC, co niewątpliwie wynika z faktu, iż są one w zna-
czącym stopniu pokryte szatą roślinną (ogrody przydomowe, zieleń leśna), 
łagodzącą warunki termiczne. Intensywność występowania wyspy ciepła 
w dużej mierze zależy także od pory roku i związanej z nią długości dnia 
oraz ilości promieniowania słonecznego, dopływającego do powierzchni, 
a też od ogólnej sytuacji synoptycznej. Jej tworzeniu sprzyjają sytuacje wy-
żowe, z małym zachmurzeniem oraz niewielką prędkością wiatru.

MIEJSKA WYSPA CIEPŁA W WARSZAWIE  
A ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Pomiary prowadzone w l. 2011-2012 w 35 punktach na terenie Warszawy 
i okolic pozwoliły na wykonanie map obrazujących intensywność miejskiej 
wyspy ciepła w poszczególnych porach roku i średnio w całym roku. W okre-
sie tym charakteryzowała ją wielkość średnio 2-2,5°C. Jesienią natężenie tej 
wartości było najwyższe i w samym centrum Warszawy sięgało 3-3,5°C. 
Stosunkowo małe jej natężenie obserwowane było zimą, jednak wtedy ob-
serwowano największy zasięg przestrzenny. W sprzyjających warunkach 
pogodowych intensywność wyspy ciepła może być znacznie większa od 
wartości średnich. 12 maja 2011 r. zaobserwowano w centrum Warszawy 
jej natężenie przekraczające 6°C w odniesieniu do stacji Warszawa-Okęcie 
i blisko 10°C w odniesieniu do stacji poza granicami miasta.

Kształt miejskiej wyspy ciepła w Warszawie odzwierciedla zasięg najbar-
dziej intensywnej zabudowy, co przedstawia się na poniższym ideogramie. 

O ile nocą w kształtowaniu miejskiej wyspy ciepła rolę odgrywa przede 
wszystkim sama obecność zabudowy i sztucznych nawierzchni, o tyle 
w ciągu dnia stosunki termiczne są silnie modyfikowane przez zacienienie 
(drzewami i/lub budynkami) oraz osłabienie lub wzmocnienie prędkości 
wiatru w kanionach ulicznych. 

BADANIA WYSP CIEPŁA NA WYBRANYCH TERENACH

Szczegółowymi badaniami wpływu zagospodarowania terenu w osiedlach 
mieszkaniowych na intensywność miejskiej wyspy ciepła objęto 14 osiedli 
mieszkaniowych położonych na terenie Warszawy. Różnią się one między 
sobą czasem powstania i układem budynków, a przede wszystkim – udzia-
łem terenów biologicznie czynnych i różnym stopniem rozwoju roślinności. 
Są wśród nich osiedla 10-15-letnie (m.in. Kamińskiego, Włodarzewska) oraz 
wybudowane częściowo w latach 50. i 60. ub. wieku (np. Bokserska, Koło, 
Olbrachta). Są to osiedla o bardzo jednorodnej strukturze (Kamińskiego, 
Koło, Limanowskiego), jak też osiedla o bardzo zróżnicowanym charakterze 
i wieku budynków (Hoża, Pańska). Zlokalizowane są one zarówno w ścisłym 
centrum Warszawy (Hoża, Pańska), jaki i na jej peryferiach (osiedle Kamiń-
skiego na Białołęce, oddalone od centrum o 11 km).

Przy inwentaryzowaniu obszarów zielonych w obrębie wymienionych osie-
dli wskaźnik terenów biologicznie czynnych był obliczony jako iloraz tych 
powierzchni do ogólnej powierzchni obszaru. Określono także ich wskaź-
niki intensywności zabudowy, które wyrażał stosunek powierzchni ogólnej 
budynków do powierzchni terenu, przy czym powierzchnia ogólna bu-
dynku to iloczyn liczby kondygnacji i powierzchni zabudowy liczonej po 
zewnętrznym obrysie budynków, z wyłączeniem balkonów i tarasów.

Najwyższa intensywność wyspy ciepła cechuje osiedla z najniższym udzia-
łem terenów biologicznie czynnych – najwyższe wartości sięgają tu 7,1ºC, 
a średnia równa jest 2,3ºC. Na osiedlach z najwyższym (powyżej 58%) udzia-
łem terenów biologicznie czynnych intensywność wyspy ciepła sięga 5,4ºC, 
a średnio w roku wynosi zaledwie 1,0ºC. Udział terenów biologicznie czyn-
nych wydaje się być zatem jej bardzo dobrym miernikiem intensywności. 

Wskaźnik intensywności zabudowy jest dość dobrym, ale nie najlepszym 
miernikiem wyspy ciepła, gdyż przyjmuje on wysokie wartości w osiedlach, 
w których dominują wysokie budynki. W centrum miasta jego wysoka war-
tość jest równoznaczna z małym udziałem terenów biologicznie czynnych. 
Najniższe wartości wskaźnika obliczone są także dla osiedli o dużym udziale 
terenów biologicznie czynnych i 3-4-piętrowych blokach mieszkalnych. 
Bywa jednak, że wskaźnik ten jest wysoki na osiedlach z dużym udziałem 
terenów biologicznie czynnych i jedynie kilkoma wysokimi blokami, o ko-
rzystnych warunkach klimatu lokalnego osiedla i słabej wyspie ciepła. 

Wpływ zagospodarowania terenu na inten-
sywność wyspy ciepła jest wyraźnie widoczny 
zwłaszcza wtedy, gdy porównuje się osiedla 
pod względem udziału terenów biologicz-
nie czynnych, w nieco mniejszym zaś stopniu 
istotny jest wskaźnik intensywności zabudowy 
czy funkcja odległości od centrum miasta. Za-
tem można przyjąć, że wielkość terenów bio-
logicznie czynnych ma kluczową rolę w pro-
jektowaniu osiedli, tak by możliwie najbardziej 
zmniejszać zasięg i intensywność wyspy ciepła. 
Z obecnych badań wynika, że by tak się działo, 
udział terenów biologicznie czynnych nie po-
winien być niższy niż 45-50%.

BADANIA MOŻLIWOŚCI ŁAGODZENIA 
WPŁYWU MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA

Odpowiednie działania planistyczne to jeden 
z najważniejszych sposobów łagodzenia ne-
gatywnych cech miejskiej wyspy ciepła oraz dostosowania struktur miej-
skich do klimatu, a poszczególne elementy klimatu miasta mogą być mo-
dyfikowane w procesie planowania przestrzennego. Najważniejsze z nich 
to zapewnienie dopływu promieniowania słonecznego, ruchu powietrza 
oraz odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza. Zadaniem plano-
wania w kontekście klimatu jest przede wszystkim wybór odpowiednich 
rozwiązań, łagodzących negatywne cechy klimatu lokalnego w zróżnicowa-
nej strukturze miejskiej. Optymalne rozwiązanie w dużej mierze zależy od 
ogólnych cech klimatu danego obszaru. Przykładowo, ekspozycja budyn-
ków i ciągów pieszych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne jest po-
żądane w strefie klimatu zimnego i umiarkowanego. Dzięki temu możliwa 
jest redukcja stresu zimna i zwiększenie oszczędności energii w budynkach. 
W strefie klimatu ciepłego oczekiwane jest natomiast stosowanie rozwiązań, 
które ograniczą dopływ bezpośredniego promieniowania słonecznego. 

W związku z powyższym przeprowadzono badania pilotażowe, których 
podstawowym celem było zweryfikowanie tezy o wpływie różnych sposo-
bów zagospodarowania terenów osiedlowych na intensywność miejskiej 
wyspy ciepła i na warunki klimatu odczuwalnego oraz tezy o możliwości 
minimalizowania tej wyspy i poprawie warunków klimatu odczuwalnego 
poprzez zastosowanie prostych rozwiązań architektonicznych i planistycz-
nych (np. nasadzenia drzew i trawników czy założenia zielonych dachów). 
Z kolei dla oceny oddziaływania klimatu na organizm mieszkańców zasto-
sowano uniwersalny wskaźnik obciążeń cieplnych UTCI, który opiera się na 
analizie bilansu cieplnego człowieka. 

W celu rozwiązania pierwszego celu badań wybrano dwa osiedla mieszka-
niowe: Koło oraz Włodarzewska, a także kwartał „Twarda”. Na terenie tych 
obszarów w maju i czerwcu 2013 r. przeprowadzono szczegółowe pomiary 
mikroklimatyczne obejmujące: temperaturę i wilgotność powietrza, natę-
żenie promieniowania słonecznego oraz prędkość wiatru. W każdym z osie-
dli rozlokowano 6-7 stanowisk pomiarowych, które reprezentowały różny 
sposób pokrycia terenu (trawniki, chodniki, parkingi), zróżnicowaną roślin-
ność (niską, wysoką), a także różne usytuowanie w stosunku do budynków. 
Wyniki tych pomiarów porównywano z analogicznymi pomiarami prowa-
dzonymi na terenie Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie (reprezentatyw-
nego dla terenów pozamiejskich). 

Pierwsze z badanych osiedli, Koło, wybudowano w latach 60. ub. wieku. 
Składa się z rzadko usytuowanych, niskich budynkach o 4-6 kondygna-
cjach, a przestrzenie pomiędzy nimi zajmują trawniki, w znacznej części 
także drzewa i krzewy. Wskaźnik intensywności jego zabudowy wynosi 
tylko 0,8, a wskaźnik terenów biologicznie czynnych 54,3%. Z kolei osiedle 

Włodarzewska zostało zbudowane w latach 1995-2000 i cechuje je gęsta 
zabudowa z budynkami o 4-6 kondygnacjach (z intensywnością zabudowy 
= 1,25). W przestrzeniach między nimi urządzono parkingi i ciągi komuni-
kacyjne, a na roślinność składają się trawniki i niewielkie rabaty (częściowo 
ulokowane na podziemnych parkingach), z rzadkimi krzewami i młodymi 
drzewami. Wskaźnik terenów biologicznie czynnych wynosi tu 40,7%. 

O ile na osiedlu Koło, z luźną zabudową, ilość promieniowania docierają-
cego do wielu punktów była podobna jak w terenie odsłoniętym, to na 
osiedlu Włodarzewska każdy z punktów przez dłuższy lub krótszy czas był 
zacieniony przez otaczające budynki. Na pierwszym z omawianych osie-
dli temperatura powietrza wykazywała wyraźne zróżnicowanie pomiędzy 
punktami pomiarowymi. Najniższa była w miejscach zacienionych przez 
drzewa oraz na rozległych trawnikach. Z kolei na osiedlu Włodarzewska, 
temperatura powietrza nie różniła się istotnie pomiędzy punktami, mimo 
że część z nich znajdowała się w cieniu budynków i nad trawnikami.

Analizowane osiedla różniły się jeszcze wyraźniej, gdy analizie poddano wa-
runki biotermiczne, odczuwane przez człowieka. Na osiedlu Włodarzewska 
obciążenia cieplne organizmu były bardzo wyrównane i trudno było zna-
leźć miejsce, gdzie można liczyć na ich złagodzenie. Z kolei na osiedlu Koło, 
poza miejscami, gdzie występuje silne obciążenie cieplne, znajdują się swo-
iste „oazy” warunków łagodnych, w których organizm człowieka może się 
zregenerować.

Potwierdzeniem przyjaznego (na osiedlu Koło) i niekorzystnego (na osiedlu 
Włodarzewska) dla mieszkańców sposobu zagospodarowania terenu jest 
bezpośrednie porównanie obciążeń cieplnych z obserwowanymi w cen-
trum miasta (ulica Twarda). Na osiedlu Koło wartości UTCI były nawet o bli-
sko 9ºC (średnio 5,4ºC) niższe w porównaniu z centrum Warszawy. Daje to 
możliwość zregenerowania organizmu po powrocie na osiedle z miejsc 
o dużej gęstości zabudowy. Osiedle Włodarzewska było średnio tylko 
o około 1ºC chłodniejsze niż centrum stolicy.

SCENARIUSZE ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ICH WPŁYW NA 
KLIMAT LOKALNY

W drugim etapie badań pilotażowych przeprowadzono symulacje moż-
liwych zmian intensywności miejskiej wyspy ciepła po wprowadzeniu na 
wybranych obszarach zmian, których celem jest ograniczenie jej inten-
sywności. Zmiany te miałyby polegać na wprowadzeniu dodatkowej zie-
leni (trawników czy drzew) lub/i założeniu zielonych dachów. Obliczenia 

■Zależności intensywności miejskiej wyspy ciepła od różnych typów zagospoda-
rowania terenu i od wielkości miasta.

■Średnie roczne natężenie miejskiej wyspy ciepła w Warszawie w l. 2011 i 2012.

■Średnie roczne wartości różnic temperatury powietrza pomiędzy miastem a tere-
nem pozamiejskim w obrębie Warszawy (w l. 2001-2002).

■Rozmieszczenie stanowisk obserwacji mikroklimatycz-
nych na terenach osiedli Koło (a) i Włodarzewska (b).
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symulujące temperaturę powietrza wśród zabudowy na tle temperatury 
powietrza w terenie podmiejskim przeprowadzono za pomocą programu 
ENVI–Met, we współpracy z Zakładem Fizyki Budynków Instytutu Architek-
tury Politechniki Wiedeńskiej.

Do tej serii analiz wybrano osiedle Włodarzewska oraz kwartał „Twarda”, 
położony w samym centrum Warszawy. Zabudowany jest on zarówno bu-
dynkami starymi, pochodzącymi z I połowy XX w., jak i nowymi aparta-
mentowcami i biurowcami. Wprowadzona tu zabudowa jest bardzo gęsta, 
o wysokości zazwyczaj 6-8 kondygnacji, towarzyszy jej bardzo uboga szata 
roślinna, składająca się z pojedynczych drzew rosnących na podwórkach 
oraz małe trawniki. Wskaźnik terenów biologicznie czynnych wynosi tu 
tylko 4%, a intensywności zabudowy – 2,74.

Przy podkreśleniu roli zieleni w poprawie klimatu lokalnego na osiedlu 
Włodarzewska zaproponowano scenariusz zmiany, polegający przede 
wszystkim na zwiększeniu odsetka terenów biologicznie czynnych oraz roz-
gęszczeniu zabudowy, a w miejsce usuniętych dwóch budynków zapropo-
nowano założenie trawników i zasadzenie drzew, co przedstawia się poniżej:

W przypadku rejonu „Twarda” zaproponowano 2 scenariusze zmian: 
w pierwszym wprowadzono na podwórka trawniki i drzewa oraz 
zaproponowano ciągi drzew wśród ulic otaczających badany kwartał, 
a w drugim zaproponowano także pokrycie wszystkich dachów zielenią.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych uzyskano warto-
ści temperatury powietrza w 4 dniach roku, reprezentujących różne jego 
pory. Wartości temperatury odnosiły się do terenu podmiejskiego oraz do 

centralnego punktu każdego z osiedli. Symulacje wykonane dla osiedla 
Włodarzewska pokazały, że w każdym z sezonów wartości wskaźników UHI 
były niższe po wprowadzeniu proponowanych zmian od 0,5ºC latem do 
1,0ºC zimą. W przypadku rejonu Twarda wprowadzenie w życie pierwszego 
scenariusza zmian przyniosłoby tylko nieznaczne złagodzenie miejskiej wy-
spy ciepła latem, a pogorszenie sytuacji jesienią. Dopiero wprowadzenie 
drugiego scenariusza zmian (z trawnikami, drzewami i zielonymi dachami) 
przyniosłoby niewielkie obniżenie wskaźników UHI o 0,3-0,5ºC. 

PODSUMOWANIE 

Obecność miejskiej wyspy ciepła sprawia, że obszar miasta jest cieplejszy 
niż jego otoczenie. W zimie jej istnienie prowadzi do niewielkiego, rzędu 
2-8%, ograniczenia potrzeb grzewczych w gospodarstwach domowych 
w stosunku do obszarów otaczających miasta. Te stosunkowo niewielkie 
korzyści są niwelowane przez zwiększone latem zapotrzebowanie na pracę 
urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. 

Istotne znaczenie ma także zwiększone na skutek zaistnienia wyspy ciepła 
ryzyko pojawiania się wśród mieszkańców miast (zwłaszcza w grupie osób 
po 65. roku życia) problemów zdrowotnych, szczególnie nasilenia dysfunk-
cji układu krążenia. W sytuacji zmian wywołanych ocieplaniem się klimatu, 
sytuacje bardzo silnego stresu gorąca w miastach będą występować coraz 
częściej i z coraz większą intensywnością. Dodatkowym, niebezpiecznym 
dla zdrowia podczas fal upałów, czynnikiem jest zwiększone stężenie ozonu 
związane z transportem samochodowym.

Zjawiska miejskiej wyspy ciepła nie da się zlikwidować, można jednak po-
przez odpowiednie działania planistyczne na szczeblu ogólnomiejskim i lo-
kalnym, wpływać na jego intensywność. Właściwe działania planistyczne 
ułatwią także adaptację mieszkańców miast do tego zjawiska. Meliorację 
warunków klimatycznych można osiągnąć m.in. dzięki odpowiedniemu za-
planowaniu geometrii ulic, orientacji budynków, doborze odpowiednich 
materiałów budowlanych, zakładaniu pasów drzew i innych terenów zie-
lonych oraz kształtowaniu właściwości powierzchni miasta (kolor, struktura 
itd.). Bardzo ważną rolę w tej kwestii mają właściwości fizyczne obiektów 
miejskich, tj. albedo, emisyjność oraz przewodność i pojemność cieplna.

Modyfikację warunków termiczno-wilgotnościowych można również osią-
gnąć dzięki budowie niewielkich zbiorników wodnych i instalacji urządzeń 
wodnych, takich jak np. fontanny i kurtyny wodne. Fontanny powszechnie 
stosuje się w miastach śródziemnomorskich, które są licznie odwiedzane 
w lecie przez mieszkańców oraz turystów. W Warszawie, w kilku miejscach 
w centrum miasta, w gorące dni instalowane są kurtyny wodne.

Wśród działań ograniczających miejską wyspę ciepła powinny się znaleźć: 
 • zachowanie w przestrzeni miasta powierzchni niezabudowanych – co 
pozwoli na złagodzenie procesów nagrzewania się przestrzeni miejskiej, 
a poprzez łatwiejszy ruch powietrza – na łagodzenie stresu termicznego;
 • zachowanie klinów wymiany powietrza (i ich odnowa) – co pozwoli na 
penetrację w głąb miasta świeżego, czystego, stosunkowo chłodnego i wil-
gotnego powietrza i poprawę jakości życia w mieście;
 • zachowanie już istniejących obszarów zieleni wysokiej – co pozwoli na 
lokalne obniżenie temperatury w sąsiedztwie zabudowy, a poprzez ogra-
niczenie nasłonecznienia na łagodzenie latem stresu termicznego oraz 
na regenerację przeciążonych ciepłem organizmów mieszkańców, którzy 
mogą się tu schronić;
 • wprowadzenie na obszarach przewidywanych dla dalszej intensywnej za-
budowy terenów zieleni z zadrzewieniem;
 • rozwój zadrzewień przyulicznych jako naturalnego zacienienia 
chodników;
 • zacienianie zielenią placów miejskich, skwerów i placów zabaw;
 • wprowadzanie na szerszą skalę zielonych dachów oraz tzw. zielonych 
ścian. 

W celu poprawy warunków klimatycznych w obrębie osiedli mieszkanio-
wych należałoby: 

 • zachować jak największy udział terenów biologicznie czynnych, przynaj-
mniej na poziomie 42-45%;
 • wprowadzać ogródki przy budynkach o zróżnicowanych wysokościowo 
gatunkach (z drzewami i krzewami liściastymi, a nie tylko płożącymi ga-
tunkami iglastymi);
 • w przypadku osiedli sąsiadujących z parkami i innymi otwartymi tere-

nami, biologicznie czynnymi, stosować układ budynków, który nie odgro-
dzi osiedla od korzystnego wpływu terenów zewnętrznych i umożliwi od-
działywanie bryzy z parku do wnętrza osiedla;
 • projektować układ budynków, który nie wywołuje efektu tunelowego 
wiatru, ale też nie tworzy przestrzeni całkowicie zamkniętych na ruch 
powietrza;
 • zlikwidować mury wokół osiedla lub zastąpić je ażurowymi ogrodzeniami, 
umożliwiającymi przepływ powietrza;
 • w przypadku renowacji elewacji budynków – stosować jasne barwy i ma-
teriały cechujące się podwyższoną izolacyjnością termiczną i wysokim 
albedo.

Przede wszystkim jednak należy z dużą rozwagą i w jak najmniejszym stop-
niu zabudowywać istniejące w mieście tereny biologicznie czynne. A gdzie-
kolwiek jest to możliwe – tworzyć nowe parki i zieleńce o zróżnicowanej 
wewnętrznie strukturze, zaś przy wszystkich nowych inwestycjach bez-
względnie chronić rosnące już wysokie drzewa.

■Propozycje dla zagospodarowania osiedla Włodarzewska: a – stan aktualny, b – po wprowadzeniu zmian.

■Propozycje dla zagospodarowania rejonu ul. Twardej: a – stan aktualny, b – po wprowadzeniu zmian. 

Krzysztof Błażejczyk 

geograf, klimatolog, profesor w Instytucie Geografii i Prze-

strzennego Zagospodarowania PAN

e-mail: k.blaz@twarda.pan.pl

Magdalena Kuchcik

geograf, klimatolog, pracownik naukowy Instytutu Geogra-

fii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 

e-mail: mkuchcik@twarda.pan.pl

Paweł Milewski 

geograf, klimatolog, pracownik naukowy Instytutu Geogra-

fii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 

e-mail: pmilewski@twarda.pan.pl

Anna Błażejczyk

architekt krajobrazu, właściciel firmy “Bioklimatologia. Pra-

cownia Bioklimatologii i Ergonomii Środowiskowej”

e-mail: pracownia@bioklimatologia.pl

Jakub Szmyd

geograf, geolog, klimatolog, pracownik naukowy Instytutu 

Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 

e-mail: j.szmyd@twarda.pan.pl



PRZEGLĄD URBANISTYCZNY   I   TOM VIII   I   2014

28 29

PRZEGLĄD URBANISTYCZNY   I   TOM VIII   I   2014

Zielone strategie rozwoju miast 
a jakość życia człowieka
Agnieszka Kowalewska

OD REDAKCJI. Publikacja tego tekstu przed dwoma laty przybliżyła 
jedno z bardziej interesujących opracowań, służących określeniu za-
sad zagospodarowania terenów zieleni wraz z wytycznymi realizacyj-
nymi w ramach miejskiej polityki rozwoju, jakie ostatnio opracowano. 
Do tej tematyki szerzej powracamy w dziale „Warsztat urbanistyczny”, 
poświęcając kształtowaniu i pielęgnacji zieleni miejskiej kolejne 
cztery artykuły.

Rozwój miast decyduje o rozwoju cywilizacji, są one jej wiodącymi ośrod-
kami. Odsetek mieszkańców miast rośnie wraz z postępem cywilizacyjnym, 
a tendencja ta przyczynia się do wzrostu koncentracji ludności na stosun-
kowo niewielkich obszarach. Obecnie ponad 60% Polaków mieszka w mia-
stach, w Europie zaś odsetek ten wynosi już 75%. Miasta konkurują ze sobą, 
starają się przyciągać mieszkańców, przedsiębiorców i turystów jak najbar-
dziej atrakcyjną ofertą mieszkaniową, usługową, kulturalną i inwestycyjną. 
Przestrzenie publiczne, współtworzące krajobraz miasta, stają się coraz bar-
dziej istotnym elementem jego wizerunku. To wizytówki, które zapisują się 
w pamięci odbiorcy jako pierwsze wrażenie.

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej, mieszkańcy miast oczekują 
też coraz wyższej jakości otaczającego ich środowiska. Zmieniający się 
obecnie styl życia kreuje bowiem nowe potrzeby, związane z troską o zdro-
wie i dobre samopoczucie. Coraz większa liczba osób czynnie uprawia sport 
i aktywnie spędza czas wolny – często w gronie rodziny, przyjaciół czy zna-
jomych. Wynika to z narastającego tempa życia i stresu, które wymagają 
zwrócenia większej uwagi na aktywność fizyczną i sprzyjający zachowaniu 
zdrowia kontakt z otwartą przestrzenią, przyrodą i innymi ludźmi. 

CZYNNIKI WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE

Rozwój tych tendencji odzwierciedlają liczne, szeroko komentowane w me-
diach badania i rankingi jakości życia w poszczególnych miastach. Na jakość 
życia ma wpływ zapewnienie mieszkańcom – niezależnie od ich statusu 
społecznego czy materialnego – możliwości realizacji ich różnorodnych 
potrzeb na obszarze miasta. Dlatego liczy się tu nie tylko wysoki standard 
zasobów mieszkaniowych, sprawny system transportu oraz łatwy dostęp 
do usług publicznych i komercyjnych. Istotny jest także dostęp w zasięgu 
pieszego dojścia do urządzonych i dobrze utrzymanych terenów zieleni 
i rekreacji – również dla osób o ograniczonej sprawności, możliwość ko-
rzystania z bezpiecznych ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, wreszcie 
– różnorodność zurbanizowanego krajobrazu, na który składają się tkanki 
urbanistyczna i przyrodnicza, wspólnie tworzące charakter i tożsamość 
miasta. Planowanie miasta należy zatem ujmować w sposób holistyczny – 
jako całość, biorąc pod uwagę rolę, jaką ma pełnić każda część w całej jego 
strukturze. 

Dziś nikt już nie kwestionuje faktu, że systemy przyrodnicze pełnią w mie-
ście istotne funkcje. Określa się je często mianem „zielonej infrastruktury”, 
która dostarcza miastu określonych usług ekosystemowych. Przynoszą one 
wymierne, ekonomiczne korzyści, jakie społeczeństwo i jego gospodarka 
czerpią ze środowiska, takie jak: absorpcję dwutlenku węgla i innych gazów 

oraz pyłów, poprawę mikroklimatu i redukcję efektu miejskich „wysp cie-
pła”, oszczędność energii zużywanej na chłodzenie i ogrzewanie, retencję 
i oczyszczanie wód deszczowych, redukcję hałasu, poprawę stanu zdrowia 
mieszkańców, możliwość rekreacji bez konieczności wyjeżdżania z miasta, 
pozwalającą zaoszczędzić czas i środki, czy wreszcie poprawę estetyki, skut-
kującą m.in. wzrostem wartości nieruchomości. Produkcja żywności znaj-
dująca się dotąd na dalszym planie w gospodarce miejskiej obecnie także 
zyskuje na znaczeniu, wraz ze wzrostem zainteresowania ruchem urban for-
ming, propagującym lokalną, energooszczędną produkcję żywności w mie-
ście, na dostępnych, często niezagospodarowanych terenach.

Dotychczas na pierwszym planie stawiano funkcje ekologiczne zieleni 
w mieście, wiążąc je m.in. z potrzebą zachowania różnorodności biologicz-
nej. Warto jednak zauważyć, że stopniowo nadrzędnym celem polityki eko-
logicznej i krajobrazowej w mieście staje się kształtowanie wysokiej jakości 
środowiska życia człowieka, a nie tylko ochrona stref bytowania tych czy 
innych gatunków roślin i zwierząt. Funkcje publiczne (społeczne, gospo-
darcze) zieleni w mieście powinny być postawione na równi z jej funkcjami 
przyrodniczymi. Dzięki temu zyskają one właściwą rangę i znaczenie, i prze-
staną być marginalizowane w procesie planowania rozwoju przestrzen-
nego. Jest to konieczne, jeśli rozwój miast ma być naprawdę zrównoważony. 

PROBLEMY FUNKCJONOWANIA  
TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W POLSCE

W naszym kraju stan i jakość zagospodarowania terenów zieleni miejskiej 
poprawia się w ostatnich latach. Jednak w wielu przypadkach mieszkańcy 
skarżą się na zbyt małą liczbę i słabą dostępność terenów rekreacyjnych, 
szczególnie w gęstej zabudowie śródmiejskiej i w nowo budowanych osie-
dlach, często zamkniętych. Niedobór terenów zieleni, szczególnie w no-
wych realizacjach, wynika nierzadko z błędów planistycznych i projekto-
wych. Skutkiem wieloletnich zaniedbań legislacyjnych oraz nastawienia 
inwestorów na maksymalizację zysków, i jakże częstego lekceważenia 
kwestii jakości przestrzeni otwartej otaczającej zabudowę, w polskich roz-
wiązaniach dla nowych zespołów czy dzielnic mieszkaniowych najczęściej 
jeszcze brakuje założeń dla kreowania nowych terenów zieleni publicznej. 
A przy tym istniejące tereny otwarte pozbawiane są jasno określonego pro-
gramu oraz czytelnie wyznaczonych granic i są często zabudowywane. Z re-
guły, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej rezygnuje się 
też z powierzchni dla zieleni otwartej, parkowej, na rzecz większych obsza-
rów, ale oddalonych od miejsc zamieszkania – co jest ewidentnym błędem 
urbanistycznym. W takiej sytuacji, nawet mimo statystycznie dużej ilości 
zieleni w mieście, pozostaje ona niedostępna dla mieszkańców i nie jest 
przez nich użytkowana w takim stopniu, aby zapewnić codzienną i week-
endową rekreację. 

Jak zatem zaspokoić potrzeby mieszkańców i jednocześnie zapewnić efek-
tywne funkcjonowanie przyrody w środowisku zurbanizowanym? Najlep-
szą drogą do tego celu są systemowo ukształtowane, łączące się w sieć 
i przenikające strukturę urbanistyczną tereny zieleni o bogatym progra-
mie. Wynika to z samej natury – przyroda to ekosystem funkcjonujący 
dzięki silnym, wewnętrznym powiązaniom, a nie luźny zbiór pojedynczych ■System sieci parkowych łączników w Singapurze.

elementów. Realizacja systemów terenów zieleni w polskich warunkach na-
potyka jednak na liczne trudności. Na przeszkodzie tworzeniu ich spójnych 
układów, stanowiących integralną część tkanki urbanistycznej miasta, staje 
zróżnicowany stan własności i władania gruntami, niespójność przepisów, 
w tym niekonsekwentny system planowania przestrzennego, rozproszenie 
procesu decyzyjnego na poziomie samorządowym oraz niedobór środków 
na realizację. Podstawowym problemem jest rozproszenie przepisów doty-
czących zieleni w wielu ustawach, a także prymat przepisów branżowych 
(drogowych i związanych z innymi branżami inżynierskimi) nad przepisami, 
które chroniłyby substancję zieleni miejskiej. 

Aktualnie, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym, do zadań wła-
snych gminy należy m.in. utrzymanie ładu przestrzennego oraz zieleni 
gminnej i zadrzewień, a także zapewnienie mieszkańcom możliwości rekre-
acji. Tereny zieleni zdefiniowane są w Ustawie o ochronie przyrody w art. 5 
jako tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi 
związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej 
zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne 
lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody 
botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także 
zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, 
składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym. Tym sa-
mym, funkcje terenów zieleni są jasno określone jako publiczne. Jednakże 
w Ustawie o gospodarce nieruchomościami zieleń miejska i gminna nie jest 
już wymieniana jako cel publiczny. Miasta nie mają zatem możliwości wy-
właszczenia terenów dla realizacji jej układów, nawet jeśli jako konkretne 
obszary wskazane zostały one w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Planowanie publicznych terenów zieleni na działkach pry-
watnych wywołuje zaś protesty ich posiadaczy ze względu na ogranicze-
nie prawa własności i skutecznie uniemożliwia miastom zagospodarowanie 
tych terenów, a środków na wykup gruntów na ogół brak. Ponadto, plany 
miejscowe nie obejmują z reguły całych powierzchni miast, więc trudno 
w tej sytuacji o rozwiązania systemowe. 

W Polsce wciąż brakuje też powszechnie obowiązujących standardów 
urbanistycznych, które określałyby m.in. ilość zieleni dostępnej publicznie, 
niezbędną dla określonej liczby mieszkańców, która powinna być uwzględ-
niona w planach miejscowych. A jeśli już pojawiły się ich projekty, m.in. do-
tyczące tzw. Krajowych Przepisów Urbanistycznych, co w swoim czasie po-
stulowało Ministerstwo Infrastruktury, to nie ujęto 
w nich niestety norm dla kształtowania publicznej 
zieleni miejskiej. Wskazanie tylko minimalnego, pro-
centowego udziału powierzchni biologicznie czyn-
nej na działkach budowlanych i udziału powierzchni 
terenów przeznaczonych dla potrzeb zieleni osie-
dlowej i na place zabaw na terenach budownictwa 
mieszkaniowego – sprawy nie załatwia. Może to 
co najwyżej pomóc zaspokoić najbardziej podsta-
wowe potrzeby mieszkańców, ale nie rozwiązuje 
problemu dostępności publicznych terenów zieleni 
i rekreacji w skali całego miasta. W tym miejscu na-
suwa się smutny wniosek, że szkoda, iż normatyw 
urbanistyczny zieleni, obowiązujący niegdyś w cza-
sach PRL, został zarzucony. 

Jedynym dokumentem planistycznym, w którym 
można obecnie wyznaczyć system terenów zieleni 
miejskiej, pozostaje studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego i taką rolę 
narzuca mu obowiązująca ustawa Prawo ochrony 
środowiska (w art. 72.1. pkt 3). Niestety studium nie 
jest aktem prawa miejscowego, w związku z czym 
nawet przy ujętych w nim dobrych zapisach plani-
stycznych nie będzie ono stanowiło odpowiedniego 

narzędzia do realizacji spójnej polityki miejskiej dla kształtowania syste-
mów zieleni i krajobrazu miasta jako całości. A jeżeli na obszarach pozba-
wionych planów miejscowych decyzje o warunkach zabudowy nie muszą 
być zgodne ze studium, to na wyznaczone tereny otwarte prędzej czy póź-
niej wejdzie chaotyczna zabudowa, co nie ma nic wspólnego z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, jakie deklaratywnie wpisuje się we wszystkich 
w zasadzie dokumentach planistycznych. 

A jeśli dodamy do tego często bierną ochronę najcenniejszych elementów 
przyrodniczych w miastach – ponieważ sama tabliczka „Rezerwat” bez wła-
ściwego oznakowania i zorganizowanego sposobu udostępnienia terenu 
niczego nie chroni –postępującą tendencję prywatyzowania nowo urzą-
dzanej zieleni w osiedlach zamkniętych, a także spustoszenia, jakie czyni 
posługiwanie się „specustawę” drogową, dopuszczającą wycinanie drzew 
w pasie drogowym bez zezwoleń, to mamy w efekcie stale pogarszający 
się stan środowiska na obszarach miejskich. Krajobraz i zieleń jako jego ele-
ment pozostają zatem zapomnianym przez prawodawstwo działem gospo-
darki przestrzennej, a niekontrolowana presja rekreacyjna i urbanizacyjna 
na tereny otwarte miast skutkuje ich stopniową degradacją. Tymczasem to 
właśnie struktury przyrodnicze powinny stanowić trwałą podstawę zrów-
noważonego kształtowania przestrzeni miejskiej i krajobrazu miasta. 

DOBRY PRZYKŁAD Z SINGAPURU

Systemy wzajemnie powiązanych, publicznych terenów zieleni są tworzone 
i funkcjonują w miastach na wielu kontynentach. Przykładami dobrych 
praktyk mogą być choćby Wiedeń, Helsinki, Boston czy Portland, a nawet 
odległy Singapur, gdzie w ciągu ostatnich 20 lat stworzono znakomicie 
funkcjonujący, wielkomiejski system terenów zieleni o nazwie „Park Con-
nector Network”, który z powodzeniem może stać się wzorem dla poszuki-
wania tego typu rozwiązań. Ten modelowo funkcjonujący układ ma doce-
lowo objąć całą wyspę, na której gęstość zaludnienia wynosi średnio ponad 
7 tys. osób/1 km2, a więc ponad dwukrotnie więcej niż średnia dla Warszawy 
i ponad trzykrotnie więcej niż średnia dla Krakowa. System ten polega na 
tym, że istniejące w mieście parki i tereny zieleni o rożnym stopniu natu-
ralności i statusie postanowiono połączyć zbudowanym układem ciągów 
pieszo-rowerowych, otoczonych zielenią. 
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Powstanie omawianej koncepcji sięga wczesnych lat 80., jednak dopiero 
w latach 90. podjęto pierwsze działania na rzecz jej realizacji. Zaplanowano 
360 km zielonych ciągów, przeznaczonych do zbudowania w ciągu 20-30 
lat w pasach technicznych, położonych wzdłuż kanałów burzowych i w re-
zerwach terenów pasów drogowych, a także wzdłuż wiaduktów szybkiego 
transportu publicznego. Pierwszy, dziewięciokilometrowy łącznik pomię-
dzy dwoma parkami ukończono w 1995 r., kolejny odcinek pilotażowy miał 
1 km długości i ukończono go 7 lat później, a doświadczenia z tych obu pro-
jektów posłużyły dalszemu rozwojowi zaplanowanego systemu. Docelowo 
ma on składać się z siedmiu pętli pieszo-rowerowych z zielenią, łączących 
parki, skwery, ogrody i naturalne enklawy, objęte różnymi formami ochrony 
przyrody. Pozwali to każdemu mieszkańcowi Singapuru, niezależnie od 
jego wieku i stopnia sprawności, na dostęp do parków w zasięgu pieszego 
dojścia i oferuje możliwości odbywania różnej długości spacerów i przejaż-
dżek w zróżnicowanym krajobrazie. 

Głównym celem tego szeroko zakrojonego przedsięwzięcia jest podnosze-
nie jakości życia ludzi w wysoko zurbanizowanym obszarze państwa-miasta 
położonego na wyspie, gdzie brakuje większych otwartych przestrzeni, po-
zwalających na czynny wypoczynek i weekendowe wyjazdy. Dzięki projek-
towanym i konsekwentnie realizowanym połączeniom pomiędzy terenami 
rekreacyjnymi, miasto staje się coraz bardziej dostępne dla ich mieszkańców. 

■Koncepcja systemu zieleni i rekreacji dla Gdyni.

Sieć łączników oferuje im możliwość bezpośred-
niego kontaktu z przyrodą oraz psychiczny i fizyczny 
odpoczynek. Łączniki te wraz z przyległymi doń en-
klawami mogą być wykorzystywane do uprawiania 
wielu form rekreacji, np. spacerów, joggingu, jazdy 
na rowerach, rolkach, obserwacji przyrody, fotogra-
fowania, biegów długodystansowych, spotkań ro-
dzinnych czy sąsiedzkich. Staja się one atrakcjami 
samymi w sobie i są też coraz częściej używane 
w celach innych niż rekreacyjne, gdyż weszły na stałe 
w skład przestrzeni publicznych miasta. Mieszkańcy 
wykorzystują je codziennie, aby szybko i bezpiecznie 
dostać się do węzłów komunikacji publicznej, a także 
dojechać rowerem do pracy, szkoły czy sklepu. 

Wbrew pozorom, wypracowanie opisanego wyżej 
modelu nie było początkowo łatwe, a sama jego 
idea nie była powszechnie akceptowana. Jej realiza-
cja wymagała bowiem koordynacji pracy i zadań in-
westycyjnych wielu podmiotów publicznych, które 
zarządzają poszczególnymi terenami i rodzajami 
infrastruktury. Kluczowym czynnikiem decydującym 
o sukcesie przedsięwzięcia było planowanie stra-
tegiczne, które pozwoliło ograniczyć potencjalne 
konflikty i zoptymalizować wykorzystanie terenu. 
Okazało się jednak, że było warto – bo dziś system 
parkowych łączników przynosi korzyści i ludziom, 
i przyrodzie. 

ZIELONA STRATEGIA DLA GDYNI

W Polsce również podejmowane są próby tworzenia 
takich miejskich systemów zieleni, pomimo nieko-
rzystnych uwarunkowań własnościowych i praw-
nych. Między innymi dla Gdyni opracowana została 
w 2011 r. Zielona Strategia – dokument operacyjny, 
określający miejską politykę rozwoju i zagospoda-
rowania terenów zieleni wraz z wytycznymi realiza-
cyjnymi. W ramach tego opracowania wskazane zo-
stały nowe tereny rozwojowe dla formowania zieleni 
i opracowano wytyczne dla planów miejscowych. 

Dokument określa zasady zagospodarowania i program dla 24 przestrzeni 
publicznych z zielenią o charakterze reprezentacyjnym, 121 terenów zieleni 
miejskiej, w tym m.in. psich parków, 41 terenów zieleni leśnej i krajobra-
zowej i 7 plaż. Wskazuje się w nim także dobór gatunkowy do obsadzeń 7 
głównych ulic. W Strategii proponuje się objęcie ochroną 4 nowych obiek-
tów pomnikowych, 23 drzew, które winny być objęte ochroną zachowaw-
czą i zagospodarowanie 138 punktów widokowych. Wyznacza się w niej 
także proponowany przebieg ponad 70 km ścieżek rowerowych i pieszych 
w formie Małej i Wielkiej Gdyńskiej Pętli Rekreacyjnej, co stanowi samo 
w sobie nowy lokalny produkt turystyczny. Najważniejszym i pierwszym 
w kolejności do realizacji powinien stać się odcinek obu pętli, stanowiący 
kręgosłup systemu, biegnący wzdłuż rzeki Kaczej, który połączy lasy strefy 
wysoczyzny morenowej Kaszub z brzegiem morza w Orłowie. 

W ramach projektu udało się wyznaczyć powierzchnię publicznych, urzą-
dzonych terenów zieleni zapewniającą spełnienie standardów zakładanych 
w obowiązującym studium dla Gdyni. Dodatkowo zaproponowano pro-
gramy towarzyszące z zakresu komunikacji społecznej, wspierające realiza-
cję projektu. Gdyńska Zielona Strategia jest obecnie na etapie wdrażania, 
co koordynuje Biuro Ogrodnika Miasta, nieudzielające niestety szerszych 
informacji na ten temat. Pojedyncze pomysły zawarte w Strategii pojawiają 
się jednak co jakiś czas w mediach.

Agnieszka Kowalewska

projektant terenów zielonych, redaktor „Przeglądu Urbani-

stycznego”

e-mail: pracownia@akowalewska.pl

ROLA I MIEJSCE ZIELONEJ STRATEGII W OBECNYM SYSTEMIE 
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

W sytuacji, w jakiej mamy do czynienia z opisanymi wyżej problemami 
i tendencjami rozwojowymi w miastach, niezwykle istotne staje się wpro-
wadzenie w Polsce spójnej polityki kształtowania krajobrazu na obszarach 
zurbanizowanych. Jest to konieczne, aby podnieść ich jakość. Przykładem 
takich działań jest krakowskie studium, w którym wskazuje się na to, że  Te-
reny otwarte o charakterze publicznym pełnią rolę organicznego tworzywa 
spajającego elementy struktury przestrzennej (...). Konieczność respektowania 
zasad zrównoważonego rozwoju sprawia, że muszą one zostać na trwałe włą-
czone w strukturę przestrzenną miasta, jako tereny wolne od zabudowy, umoż-
liwiające kontakty społeczne i powszechne korzystanie z zasobów środowiska. 
Główne kierunki zagospodarowania (tych) obszarów to: 

 • ochrona przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych 
i krajobrazowych, stanowiących o ich wartości i atrakcyjności;
 • odtwarzanie zdegradowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych; 
 • kształtowanie niezbędnej infrastruktury służącej publicznemu wykorzy-
staniu obszarów dla celów rekreacji i wypoczynku mieszkańców.

Należy przy tym dokonać rozróżnienia pomiędzy systemem przyrodniczym 
miasta i systemem terenów zieleni publicznej. Nie wszystkie tereny funk-
cjonujące przyrodniczo są bowiem publicznie dostępne bez ograniczeń 
– znaczącą rolę przyrodniczą odgrywają np. ogrody prywatne, ogródki 
działkowe lub tereny zamknięte, jeśli są porośnięte roślinnością. Najcen-
niejsze elementy przyrodnicze w mieście, jak rezerwaty przyrody, również 
nie zawsze mogą być publicznie udostępniane ze względu na koniecz-
ność ochrony. Pozostałe tereny mogą być w różnym stopniu udostępniane 
mieszkańcom, zależnie od ich lokalizacji w strukturze miasta, uwarunkowań 
przyrodniczych, a także innych potrzeb (np. gospodarki leśnej). System te-
renów zieleni publicznej jest częścią wspólną systemu przyrodniczego i sys-
temu przestrzeni publicznych, i jako taki powinien posiadać własne zasady 
kompleksowego zarządzania w skali całych miast lub dzielnic, które umoż-
liwiłyby prowadzenie konsekwentnej gospodarki tymi terenami od plano-
wania, poprzez projektowanie, po urządzanie i pielęgnację, podobnie jak 
w innych krajach na świecie.

Konieczne staje się zatem stworzenie narzędzi dla realizacji tego celu. Dziś 
jeszcze brakuje przepisów, które narzucałyby taki obowiązek, jak to się 
dzieje w przypadku gospodarki odpadami czy energią, ale praktyka poka-
zuje, że warto prowadzić spójną politykę miejską odnośnie zieleni publicz-
nej i krajobrazu, ponieważ przynosi ona wymierne korzyści miastu i jego 
mieszkańcom. Środkiem realizacji tej polityki i odpowiedzią na opisane po-
wyżej problemy może być opracowanie Zielonej Strategii.

Zielona Strategia jako wyspecjalizowany, nowy branżowy dokument, winna 
określać miejską politykę i wizję kształtowania krajobrazu i rozwoju tere-
nów zieleni i rekreacji oraz praktyczne sposoby jej wdrożenia. Powinna za-
wierać indywidualnie opracowaną dla danego miasta koncepcję progra-
mowo-przestrzenną i estetyczną zagospodarowania publicznych terenów 
otwartych oraz połączeń między nimi. Jej opracowanie winno cechować się 
podejściem zadaniowym, ukierunkowanym na planowanie, finansowanie 
i realizację oraz monitorowanie efektów konkretnych projektów i progra-
mów operacyjnych, co zapewnia osiągnięcie szybkich i wymiernych skut-
ków. Dokument ten mógłby być uchwalany jako rozszerzenie Strategii Roz-
woju Miasta lub jako Lokalny Program Rozwoju, albo stanowić narzędzie 
pomocnicze w pracy wydziałów odpowiedzialnych za gospodarkę zielenią. 
W systemie planowania przestrzennego Zielona Strategia powinna być 
oparta na zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego i mieć charakter wytycznych dla opracowania planów miej-
scowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. 

Opracowanie Zielonej Strategii pozwoli określić standardy zagospodaro-
wania i utrzymania adekwatne do uwarunkowań przyrodniczych i funkcji 

pełnionych przez poszczególne tereny zieleni, a także ustalić zasady ich 
powiązania z otoczeniem danego miasta. Dzięki wskazaniu wytycznych do 
planów miejscowych i projektów zagospodarowania poszczególnych tere-
nów stanowić będzie ona dobrym narzędziem do kompleksowego zarzą-
dzania terenami zieleni w skali całego miasta. Jej zawartość merytoryczna 
może być modyfikowana zależnie od potrzeb danego miasta, ale zawsze 
powinna opierać się na dogłębnych analizach i diagnozie istniejącego 
stanu terenów zieleni oraz uwarunkowań ich kształtowania i możliwości 
tworzenia powiązań. Przy jej opracowywaniu należy także brać pod uwagę 
dane demograficzne, służące określeniu potrzeb w zakresie terenów zie-
leni, a także informacje dotyczące ich aktualnej dostępności. W metodyce 
sporządzania Strategii nie powinno również zabraknąć starannie zaplano-
wanych konsultacji społecznych. 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA ZIELONEJ STRATEGII

Strategiczne planowanie staje się wręcz nieodzowne w sytuacji, gdy brak 
odgórnych uregulowań. Umożliwia ono:

 • prowadzenie przez samorząd spójnej polityki rozwojowej w zakresie tere-
nów zieleni i krajobrazu miasta jako całości,
 • koordynację zarządzania zielenią przez poszczególne wydziały, w których 
kompetencjach leżą omawiane kwestie (zarządy dróg i zieleni, wydziały 
środowiska, gospodarki komunalnej, inwestycji, biura planowania prze-
strzennego, ogrodnika miejskiego lub miejskiego architekta krajobrazu),
 • wyprzedzające planowanie inwestycji i uniknięcie przypadkowych 
decyzji,
 • efektywne gospodarowanie budżetem oraz możliwość etapowania 
realizacji;
 • co bezpośrednio przekłada się na:
 • wzrost jakości zagospodarowania i liczby terenów zieleni i rekreacji oraz 
poprawę ich dostępności dla mieszkańców, 
 • ukształtowanie rozpoznawalnego, spójnego wizerunku zielonego, nowo-
czesnego miasta przyjaznego mieszkańcom,
 • wzrost atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania, pracy i celu 
turystycznego,
 • podniesienie standardów ochrony przyrody,
 • poprawę współpracy ze społecznością lokalną,
 • poprawę jakości życia mieszkańców dzięki spełnieniu ich potrzeb oraz 
wzrost poczucia lokalnej tożsamości. 

Dzięki wdrożeniu Zielonej Strategii możemy zatem osiągnąć zamierzony, 
spójny efekt końcowy poprzez planowe, etapowe działania. Jest to do-
godne dla samorządów ze względu na istniejące ograniczenia środków bu-
dżetowych, a jednocześnie zapewnia konsekwentną realizację założonych 
na wiele lat celów. Strategia może być też na tyle elastycznym dokumen-
tem, że w razie potrzeby będzie zawsze istniała możliwość jej weryfikacji 
i modyfikacji. Powinna ona być zasadniczym narzędziem służącym rozwo-
jowi miast w harmonii z przyrodą i krajobrazem. Zielona Strategia jako ope-
racyjne narzędzie kształtowania krajobrazu powinna znaleźć swoje miejsce 
w postulowanym, zintegrowanym systemie planowania przestrzennego. 
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OD REDAKCJI. Problematyka zapewnienia bezpieczeństwa na tere-
nach narażonych na zalewy powodziowe oraz zapobiegania nieracjo-
nalnym i niebezpiecznym tendencjom do ich zagospodarowywania 
jest stale aktualna, a szczególnej aktualności nabrała po kolejnych, te-
gorocznych letnich powodziach w obszarach górskich. Prezentowane 
poniżej obserwacje i propozycje, mimo iż związane są z badaniami 
przeprowadzanymi dla doliny i dorzecza Odry, mogą być przydatne 
także i w innych rejonach kraju. Opublikowane przed pięciu laty w I to-
mie „Przeglądu” w 2009 r. nie utraciły zupełnie swej aktualności i tylko 
w niewielkim stopniu zostały zaktualizowane i nieco rozszerzone.

Wezbrania powodziowe, zarówno jak i susze, są w Polsce – kraju położonym 
na styku wpływów klimatu oceanicznego i kontynentalnego – zjawiskiem 
normalnym. Wzrost zagrożenia powodziowego i wielkości strat powodzio-
wych, obok przyczyn naturalnych, wynika w dużym stopniu z wkraczania 
człowieka na zalewowe tereny dolin rzecznych i nieprzestrzegania przy tym 
podstawowych zasad zagospodarowywania tego typu obszarów. Towarzy-
szy temu rozbudowa sieci drogowych i infrastruktury, intensyfikacja trwa-
łej zabudowy terenu oraz uszczelnienie powierzchni terenów dolin przez 
zabudowę i zmianę użytkowania terenu, powodujące, na skutek obniżenia 
infiltracji i retencji terenowej, zwiększenie i przyspieszenie odpływu po-
wierzchniowego wód.

Bez względu na genezę występowania większej częstości zjawisk po-
wodziowych – czy to związaną ze zmianami klimatycznymi, czy też 
z okresową zmiennością klimatu – należy ten fakt uwzględnić w ochronie 
przeciwpowodziowej.

Całe dorzecza wielkich polskich rzek należą do obszarów o stosunkowo du-
żym zagrożeniu powodziowym, a ocena dotychczas stosowanych sposo-
bów ochrony przeciwpowodziowej wykazuje, że nawet przy wykorzystaniu 
wszystkich możliwości technicznych i finansowych nie jest możliwe osią-
gnięcie pełnego stopnia ich zabezpieczenia. Dlatego też obecnie odchodzi 
się od szeroko pojętej „walki z powodzią” na rzecz innych metod – zarządza-
nia ryzykiem powodziowym. 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM POWODZIOWYM  
A SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wypracowanie nowych sposobów przeciwdziałania zagrożeniom i skutkom 
powodzi, związane z zarządzaniem ryzykiem powodziowym, ma na celu ich 
redukcję poprzez wdrażanie programu działań, jednoczącego następujące 
elementy systemu ochrony przed powodzią:

 • prewencję przeciwpowodziową, w tym prewencyjne planowanie 
przestrzenne;
 • środki bezpośredniej i pośredniej ochrony;
 • przygotowanie społeczności na danym terenie, bazujące na informacji 
o zagrożeniu i skutkach kataklizmu;
 • rozwój operacyjnych planów reagowania na wypadek powodzi;

 • usuwanie szkód po powodzi i wyciąganie z niej wniosków.

Prewencję przeciwpowodziową stanowią działania wyprzedzające, w któ-
rych efekcie możliwe jest ograniczenie szkód i strat powodziowych na te-
renach zagrożonych. Jej szczególnie ważnym elementem jest prewencyjne 
zagospodarowanie przestrzenne. Traktowane jako proces tworzenia okre-
ślonego porządku przestrzennego na danym obszarze, a w szczególności 
w dolinach rzek, nieustannie ma do czynienia z żywiołem, jakim jest woda. 
I to właśnie ona, poprzez przyjmowanie kształtów wykreowanych prze-
strzeni, okaże się w efekcie weryfikatorem celności decyzji przestrzennych. 
Odpowiedzialne pokierowanie zagospodarowaniem przestrzennym dolin 
rzecznych, uwzględniające zarówno obszary, gdzie nadmiar wody może 
znaleźć swobodne ujście, jak i te, gdzie wodę należy ujarzmić, skutecznie 
może się przyczynić do minimalizowania negatywnych skutków powodzi.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH POWODZIOWYCH W DOKUMENTACH 
PLANISTYCZNYCH

Podstawą do prowadzenia wszelkich działań planistycznych w zakresie 
minimalizowania negatywnych skutków powodzi jest rzetelna informacja 
o realnym zasięgu występującego zagrożenia powodziowego. Informacje te 
zawierają dokumenty opracowywane przez regionalne zarządy gospodarki 
wodnej dla poszczególnych zlewni rzek, takie jak jeszcze obowiązujące stu-
dia ochrony przed powodzią, a już niebawem, zgodnie z Dyrektywą Powo-
dziową, wstępne oceny ryzyka powodziowego, wraz z mapami zagrożenia 
i ryzyka powodziowego i planami zarządzania ryzykiem powodziowym.

Mapy będące częścią tych opracowań będą stanowić podstawę do 
uwzględniania obszarów zalewów powodziowych przy sporządzaniu pla-
nów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miast, miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przy wydawaniu 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabu-
dowy, jak również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
inwestycji. W związku z tym, że znajomość bezpośredniego i potencjalnego 
zasięgu oddziaływania powodzi jest niezbędna dla racjonalnego przeciw-
działania jej skutkom, mapy zagrożeń powodziowych muszą być czytelne 
i wskazywać różne poziomy zagrożenia. Jest to również niezbędne dla pra-
widłowej koordynacji różnych działań, stanowiących narzędzie planowania 
i umożliwiających zapewnienie wszystkim uczestnikom procesu zarządza-
nia ryzykiem powodziowym tych samych informacji co do zasięgu ewentu-
alnych zagrożeń.

INFORMACJE NA POZIOMIE PONADREGIONALNYM 
I TRANSGRANICZNYM 

Zarządzanie ochroną przeciwpowodziową w dorzeczu transgranicznych 
polskich rzek, a w tym zwłaszcza Odry, wymusza specyficzne dla tej sytu-
acji działania, podejmowane zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym 

Prewencyjne planowanie przestrzenne
na terenach zalewowych
Aleksandra Sieradzka-Stasiak

jak i krajowym, przy uwzględnieniu jednocześnie ich wpływu na warunki 
i uzgodnienia międzynarodowe. Taka polityka jest również wymagana 
przez Dyrektywę Wodną i Dyrektywę Powodziową UE, która narzuca obo-
wiązek prowadzenia gospodarki wodnej oraz koordynowania działań zmie-
rzających do ograniczania negatywnych skutków powodzi w całych dorze-
czach, niezależnie od granic administracyjnych i państwowych.

Aby współpraca w ramach międzynarodowego dorzecza była efektywna, 
konieczne jest ujednolicenie sposobów przedstawiania zagadnień prze-
ciwpowodziowych i prewencji przestrzennej w planach zagospodaro-
wania przestrzennego województw i ich zagranicznych odpowiedników. 
Konieczne jest również zdefiniowanie prawne terminów obszarów zale-
wowych, kluczowych nie tylko dla prewencyjnych działań przestrzennych. 
Brak szczegółowych wytycznych w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu 
do obszarów bezpośredniego (w tym przypadku przyjmuje się, zwycza-
jowo, a nie formalnie, strefę określaną na podstawie przepływu maksymal-
nego rocznego o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1%) i potencjal-
nego zagrożenia powodziowego nie wpływa korzystnie na ujednolicenie 
wzajemnych praktyk w tym zakresie.

Wdrożenie postanowień Dyrektywy Powodziowej, związanych zwłaszcza 
z koniecznością sporządzenia map zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz 
planów zarządzania ryzykiem powodziowym, prowadzących do stworzenia 
Europejskiego Systemu Informacji o Wodzie w Europie, musi się przełożyć 
na poprawę koordynacji w wymianie informacji i podejmowaniu działań 
na obszarze dorzeczy międzynarodowych, w tym i dorzecza Odry. Proces 
uzgadniania, budowy wspólnych strategii zarządzania ryzykiem powodzio-
wym, a przede wszystkim koordynowania działań przestrzennych na po-
ziomie transgranicznym i ponadregionalnym będzie wtedy możliwy i dużo 
łatwiejszy.

INFORMACJE I USTALENIA NA POZIOMIE REGIONALNM

Kształtowanie i prowadzenie 
polityki przestrzennej wo-
jewództwa należy do zadań 
jego samorządu, a uwzględ-
nianie problematyki zagrożeń 
i ochrony przed powodzią po-
winno mieć na tym poziomie 
odzwierciedlenie w  planie za-
gospodarowania przestrzen-
nego i w strategii rozwoju 
województwa oraz w progra-
mach wojewódzkich służą-
cych realizacji ponadlokalnych 
celów publicznych, a także 
w odpowiednich rejestrach 
zadań celu publicznego. Ze 
względu na specyfikę powo-
dzi musi być ona rozpatrywana 
w skali zlewni bądź regionów 
wodnych.

W planie zagospodarowania 
przestrzennego wojewódz-
twa uwzględnia się ustalenia 
koncepcji przestrzennego za-
gospodarowania kraju i stra-
tegii rozwoju województwa 
oraz ustala się zasady organi-
zacji struktury przestrzennej, 
w tym obok podstawowych 

elementów sieci osadniczej, wymagań w zakresie ochrony środowiska przy-
rodniczego i ochrony dóbr kultury określa się: 

 • rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 
w tym infrastruktury społecznej, technicznej oraz obiektów gospodarki 
wodnej;
 • wymagania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (w tym obszary na-
rażone na niebezpieczeństwo powodzi);
 • obszary strategiczne dla zagospodarowania przestrzennego, w tym ob-
szary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi w systemie 
planowania przestrzennego element łączący poziom krajowego planowa-
nia rządowego z samorządowym poziomem gminnym. Ponadto w pla-
nie tym uwzględnia się zadania rządowe i samorządowe służące realizacji 
wspomnianych już ponadlokalnych celów publicznych oraz ustala się ob-
szary, na których przewiduje się ich realizację. Plan należy sporządzać ze 
świadomością następujących celów:

 • minimalizacji potencjału szkód i zagrożeń poprzez ograniczanie zabu-
dowy i form użytkowania terenów położonych w  strefach zagrożenia 
powodziowego;
 • zabezpieczenia naturalnych obszarów retencji poprzez prawne wyzna-
czanie terenów zalewowych;
 • polepszania naturalnego zatrzymywania wody poprzez redukcję po-
wierzchni nieprzepuszczalnych;
 • ochrony stref odpływu wód wezbraniowych przed zaostrzającymi niebez-
pieczeństwo powodzi formami użytkowania terenów i zabudową;
 • dbałości o odpowiadające warunkom miejscowym użytkowanie terenów 
przeznaczonych na potencjalne tereny zalewowe.

Ustalone w planie zagospodarowania przestrzennego województwa ogólne 
zasady i wytyczne w zakresie prewencyjnego planowania przestrzennego 
muszą być ściśle powiązane z wyznaczonymi obszarami i strefami zagro-
żenia powodziowego. Finalnie powinny też być zbiorem informacji i czy-
telnych ustaleń do weryfikacji w miejscowych planach zagospodarowania 

■Wrocław, powódź 1997.

33



PRZEGLĄD URBANISTYCZNY   I   TOM VIII   I   2014

34 35

PRZEGLĄD URBANISTYCZNY   I   TOM VIII   I   2014

przestrzennego w poszczególnych gminach, w zakresie wyłączenia terenów 
zagrożonych powodzią spod trwałej zabudowy i lokalizacji obiektów oraz 
urządzeń niesłużących gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej, 
bądź dopuszczenia lokalizacji pod określonymi warunkami.

Proponuje się ujęcie w planie zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa następujących zagadnień związanych z problematyką zagrożeń 
i ochrony przed powodzią:

 • uwzględnienie obszarów zagrożenia powodziowego, w tym obszarów 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, ze szczególną analizą terenów 
o wyjątkowym znaczeniu społecznym, gospodarczym lub kulturowym; 
 • wyznaczenie bądź uściślenie zasięgu zagrożenia odpowiadającego kata-
strofalnemu przepływowi powodziowemu o prawdopodobieństwie Q0,1% 

(woda tysiącletnia) na terenach zabytkowych miast uznanych za pomniki 
historii;
 • wyznaczenie historycznie udokumentowanych zasięgów katastrofalnych 
wód powodziowych i podtopień;
 • określenie ogólnych zasad w zakresie przeznaczenia obszarów zagrożenia 
powodziowego wraz z uwarunkowaniami dla zabudowy mieszkaniowej 
i innych obiektów zlokalizowanych bądź projektowanych na obszarach za-
grożenia powodziowego;
 • dokonanie odpowiednich uzgodnień w zakresie projektowanej ochrony 
przed powodzią z krajami i województwami położonymi w granicach tego 
samego dorzecza.

W omawianym planie uwzględnić powinno się ustalenia właściwych doku-
mentów ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności:

 • programu zabezpieczeń hydrotechnicznych umożliwiających sterowanie 
falą powodziową w ramach tzw. dużej retencji;
 • planu budowy nowych przestrzeni retencyjnych (zbiorniki retencyjne, 
suche zbiorniki przeciwpowodziowe, poldery) oraz kanałów ulgi (rezerwy 
terenów);
 • programu zwiększenia retencyjności dorzecza, tj. budowy zbiorników 
małej retencji, realizacja programu zalesień, propagowanie odpowiedniej 
agrotechniki;
 • wszelkich działań modernizacyjnych dla urządzeń ochronnych, w tym 
obejmujących obwałowania;
 • określenie stref i obiektów najbardziej zagrożonych niebezpieczeństwem 
powodzi, wymagających szczególnej ochrony;
 • wskazanie terenów szczególnie zagrożonych w przypadku przerwania 
obwałowań;
 • propozycji w zakresie rozwiązań wymagających działań na większym ob-
szarze, np. w skali powiatu czy regionu.

Plan opracowany z uwzględnieniem wymienionych zagadnień powinien 
stanowić ogólną podstawę dla opracowania lokalnych dokumentów plani-
stycznych oraz planów i programów sektorowych.

INFORMACJE I USTALENIA NA POZIOMIE LOKALNYM

Na poziomie lokalnym potrzebne jest zapobieganie zagrożeniu powodzio-
wemu w bardziej szczegółowym stopniu niż na poziomie regionalnym. 
Planowanie lokalne powinno być rozumiane jako „wiążąca podstawa” indy-
widualnych pozwoleń na budowę, które dotyczą konkretnych miejsc i ob-
szarów. W związku z  zastosowaniem możliwych restrykcyjnych i ochron-
nych działań w odniesieniu do wielkości niebezpieczeństwa z jednej strony, 
a wrażliwości zagospodarowania przestrzennego terenu z drugiej, informa-
cje dotyczące potencjalnego zagrożenia są fundamentalne. 

Podstawowymi gminnymi dokumentami planistycznymi są studia uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. Przyjęte w tych dokumentach ustale-
nia są podstawą do podejmowania decyzji o obecnym i przyszłym sposobie 

gospodarowania, które winny mieć na celu m.in. skuteczną ochronę środo-
wiska, a także zdrowia ludzi i ich mienia. Opracowywanie tych dokumentów 
w odniesieniu do zagrożeń powodziowych musi być oparte na dokładnym 
rozpoznaniu uwarunkowań fizjograficzno-przyrodniczych, charakteryzu-
jących podatność terenu objętego pracami planistycznymi na zagrożenie 
powodziowe. Celowe jest określenie w nich zasad rozwoju terenów zale-
wowych w połączeniu z polityką przestrzenną gminy. Niezwykle przy tym 
istotny jest aktywny udział społeczeństwa, gdyż współkreowanie zagrożo-
nych przestrzeni może korzystnie wpływać na poczucie odpowiedzialności 
i podnosić świadomość o istniejącym niebezpieczeństwie. 

W przypadku studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gmin problematyka zagrożeń i  ochrony przeciwpowodziowej 
powinna być uwzględniona we wszystkich elementach tego dokumentu. 
Jego pierwsza część diagnostyczna i określająca uwarunkowania rozwoju 
powinna obejmować kompleksową charakterystykę systemu ochrony 
przed powodzią, w tym stopnia zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
oraz identyfikację głównych problemów i wynikających z nich potrzeb 
oraz ograniczeń rozwojowych. Mogą być przy tym potrzebne następujące 
informacje:

 • wykaz i charakterystyka technicznych obiektów ochrony 
przeciwpowodziowej;
 • ocena stanu technicznego zabezpieczeń przeciwpowodziowych;
 • dane o obiektach wymagających szczególnej ochrony;
 • dane dotyczące terenów chronionych na podstawie przepisów 
szczególnych;
 • charakterystyka hydrologiczna rzek;
 • charakterystyka wezbrań, w tym przepływów ekstremalnych wezbrania, 
czasu trwania itp.;
 • charakterystyka dotychczasowych powodzi, zasięgi zalewów powodzio-
wych oraz ich skutki;
 • powiązanie zewnętrzne gminy w zakresie systemu ochrony przeciwpo-
wodziowej w ramach tego samego dorzecza;
 • dane dotyczące retencji i obiegu wody w zlewniach;
 • koncepcje, projekty, programy i inne opracowania dotyczące ochrony 
przeciwpowodziowej.

Rzetelność diagnozy warunkuje prawidłowość dalszych ocen i kierunków 
działań, przy których formułowaniu należy uwzględniać wszelkie wyma-
gania wynikające z zagrożeń i ochrony przeciwpowodziowej, stanowiące 
zazwyczaj istotne uwarunkowania dla rozwoju gminy. Jednoznacznym 
uwarunkowaniem są istniejące i projektowane, lokalne i ponadlokalne inwe-
stycje celu publicznego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Ważnym 
elementem jest określenie obszarów potencjalnego zagrożenia powodzio-
wego, narażonych na zatopienie w przypadku katastrof obiektów przeciw-
powodziowych. Dla terenów położonych w granicach wody 1% (stuletniej) 
proponować można zróżnicowane podejście, polegające na określeniu róż-
nie ujmowanych zasad dla ich zagospodarowania przestrzennego. 

Punktem wyjścia dla określenia kierunków i polityki rozwoju zawartych 
w studiach dotyczących problematyki ochrony przeciwpowodziowej po-
winna być decyzja o stopniu zaangażowania gminy w ochronę ludzi i mie-
nia przed powodziami. Jest to szczególnie istotne w  przypadku, kiedy 
tereny gminy nie są i w najbliższym czasie nie będą narażone na niebezpie-
czeństwo powodzi.

Problematyka ochrony przed skutkami powodzi w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego wymaga szczególnego potraktowania. 
Przy ich opracowywaniu należy pamiętać, że zjawiska powodziowe obej-
mują dużo większe obszary od analizowanych w ramach planów. Dlatego 
konieczna jest w tym zakresie współpraca na poziomie międzygminnym. 
Podczas prac nad planami należy uwzględniać ustalenia nadrzędnych opra-
cowań planistycznych, takich jak studium gminne, strategia rozwoju i plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa. Ponadto niezwykle 

■Zasady kształtowania zabudowy na terenach zagrożonych powodziami. 

istotne jest przy tym uwzględnienie 
ustaleń wynikających z programów 
ochrony przeciwpowodziowej. Ich 
prawidłowe ujęcie, sprecyzowanie 
zaleceń, nakazów i zakazów zapewni 
realizację zadań ochrony przeciwpo-
wodziowej, a jednocześnie zminima-
lizuje ewentualne konflikty na tym 
obszarze.

Zapisy dotyczące przestrzennej pre-
wencji przeciwpowodziowej zawarte 
w planach muszą w pierwszym rzę-
dzie wynikać ze skali zagrożenia 
i  ocen charakteru powierzchni te-
renów narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi, częstotliwości 
historycznych zalewów i podtopień 
oraz projektowanych zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych i zasad rezer-
wowania terenów, które pełnią lub 
mogą w przyszłości pełnić funkcje re-
tencyjne. Brak odpowiedniego praw-
nego zabezpieczenia takich terenów 
może prowadzić do ich zagospodarowania w sposób, który utrudni lub 
uniemożliwi realizację inwestycji służącej zwiększeniu retencji dolinowej 
(służącej poprawie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców terenów 
nadrzecznych poprzez odsunięcie obwałowań od rzeki, budowę polderów 
przeciwpowodziowych itd.). W efekcie końcowym istotna jest optymali-
zacja kryteriów gospodarczych, społecznych i  ekologicznych ze szczegól-
nym uwzględnieniem interesów ludności narażonej na niebezpieczeństwo 
powodzi.

Podstawowe ustalenia planów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 
winny dotyczyć określenia terenów, które wyłącza się z zabudowy oraz 
funkcji i obiektów, które można realizować na terenach uznanych za zagro-
żone powodzią. Przyjęte w nich zasady zagospodarowania muszą być pre-
cyzyjnie określone. Konieczność ta wynika z faktu wydawania przez służby 
gminne, na podstawie planów, decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu oraz pozwoleń na budowę przez starostwa. Stąd niezwy-
kle ważne są zawarte w planach ustalenia, obejmujące:

 • lokalizacje obiektów i urządzeń istniejących i planowanych, związanych 
z ochroną przeciwpowodziową, w tym terenów, które pełnią (lub mogą 
w przyszłości pełnić) funkcje retencyjne oraz strefy ich oddziaływań;
 • zasięgi prawdopodobnych zalewów z określeniem prawdopodobieństwa 
ich pojawienia;
 • nakazy i zakazy dotyczące form zagospodarowania przestrzennego, 
w tym: rolnictwa, leśnictwa, osadnictwa, infrastruktury technicznej, obiek-
tów specjalnych (np. cmentarzy, składowisk odpadów itp.), zawierające 
m.in. wykluczenia lokalizacyjne dla zabudowy oraz uściślenie funkcji oraz 
warunków technicznych zabudowy dozwolonej do wprowadzania (i dla 
specjalnych rozwiązań lokalizacyjnych oraz konstrukcyjno-budowlanych);
 • nakazy i zakazy dotyczące zagospodarowania zlewni chronionych ze 
względu na uwarunkowania ochrony przeciwpowodziowej, jeśli chociaż 
częściowo pokrywają się z przedmiotowym obszarem mpzp;
 • wszelkie inne zakazy i nakazy wynikające z dokumentów prawnych, a także 
z rządowych i wojewódzkich programów ochrony przeciwpowodziowej.

W związku z odpowiedzialnością (również finansową) gminy za ewen-
tualne szkody poniesione przez mieszkańców w wyniku powodzi, 
niezwykle istotne jest dostosowanie intensywności zagospodaro-
wania przestrzennego terenów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi do stopnia ich zagrożenia. Dlatego proponuje się opracowywa-
nie odrębnych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
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zagrożonych wystąpieniem powodzi, uwzględniających również zagadnie-
nia ubezpieczeniowo-odszkodowawcze.

PODSUMOWANIE

Aby wszelkie ustalenia prewencyjnego planowania przestrzennego były 
efektywne, konieczne jest zapewnienie pełnej współpracy i zrozumienia 
pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania na styku planowania 
przestrzennego i gospodarki wodnej.

Planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenu powinny zostać po-
traktowane jako kluczowy, a przy tym rzeczywisty i skuteczny instrument 
zarządzania ryzykiem powodziowym. Dla terenów nadrzecznych i rzek, 
które wielokrotnie ukazywały swoją niszczycielską naturę, przyczyniając 
się do strat, najdotkliwiej odczuwalnych w obszarze przekształconym i za-
gospodarowanym przez człowieka, niezbędne jest prowadzenie właściwej 
polityki przestrzennej, opartej na naukowo wspieranych podstawach legi-
slacyjnych. Ujednolicenie przepisów prawnych dla tej dziedziny na szczeblu 
europejskim przyczynić się powinno do zobligowania wszystkich aktorów 
przestrzennych do zintegrowanych i prewencyjnych działań względem za-
grożenia powodziowego.

Systematyczne wdrażanie przestrzennej prewencji przeciwpowodziowej 
w dłuższym okresie czasu przyniesie trwałe korzyści w ograniczaniu szkód 
i strat powodziowych. Wymaga to jednak systematyczności i konsekwencji 
w działaniach prawnych i organizacyjnych, a także umiejętności i możliwo-
ści oceny wpływu tych działań na ograniczanie skutków powodziowych.
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OD REDAKCJI. Na łamach bieżącego tomu nie może zabraknąć przed-
stawienia najważniejszych fragmentów szeroko dyskutowanego obec-
nie projektu Krajowej Polityki Miejskiej, określającego planowane 
działania administracji rządowej w tym zakresie i uwzględniającego 
cele i kierunki średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej 
strategii rozwoju regionalnego. Według zawartej w tym dokumencie 
definicji polityka ta ma służyć celowemu, ukierunkowanemu terytorial-
nie działaniu państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich ob-
szarów funkcjonalnych oraz wykorzystaniu ich potencjałów w procesach 
rozwoju kraju. 

Projekt składa się z 7 rozdziałów, zatytułowanych następująco: Naj-
ważniejsze wyzwania stojące przed obszarami miejskimi, Polskie miasta 
– wizja, Zasady prowadzenia Polityki, Cele, Wątki tematyczne, System 
wdrażania i Monitorowanie realizacji. Poniżej przedstawiamy najistot-
niejsze fragmenty rozdziału 2, 4 i 5 (ograniczone do podrozdziałów Ja-
kość życia i Kształtowanie przestrzeni).

POLSKIE MIASTA – WIZJA 

Istotą Krajowej Polityki Miejskiej jest to, aby polskie miasta do 2020 roku 
uczyniły znaczący krok w kierunku realizacji poniższej, długofalowej wizji 
ich rozwoju: 

Polskie miasta są atrakcyjne dla mieszkańców jako miejsca oferujące wy-
soką jakość życia oraz dla przedsiębiorców jako miejsca atrakcyjne do 
lokowania i prowadzenia biznesu. Są nowoczesne i konsekwentnie roz-
wijane. Główne polskie ośrodki miejskie są konkurencyjne i coraz lepiej 
widoczne na gospodarczej mapie Europy, pozostałe są silnymi ośrodkami, 
motorami rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. Małe miasta czerpią ko-
rzyści rozwojowe wynikające z partnerskiej współpracy z otaczającymi jej 
obszarami wiejskimi jednocześnie same będąc katalizatorami pożądanych 
przemian na tych obszarach. Polskie miasta są spójne społecznie, ekono-
micznie i przestrzennie, również dzięki wysiłkom dotyczącym rewitalizacji 
najbardziej zdegradowanych ich części, i obsługiwane są przez efektywny 
transport publiczny. Są otwarte i dostępne, rozwijają się w sposób zrów-
noważony w kierunku miast zwartych ale jednocześnie nie pozbawionych 
dobrze zorganizowanych przestrzeni publicznych i terenów zieleni. Są 
także sprawnie zarządzane – w sposób skuteczny, efektywny i partnerski, 
poprzez coraz bardziej zintegrowane działania obejmujące całe miejskie 
obszary funkcjonalne oraz aktywną współpracę z mieszkańcami. Polskie 
miasta w widoczny sposób ograniczają zużycie zasobów, w tym zwłaszcza 
energii i coraz lepiej przygotowują się do skutków zmian klimatu. Rozwój 
polskich miast prowadzony jest w kierunku coraz wyższego poziomu życia 
ich mieszkańców.

CEL STRATEGICZNY POLITYKI 

Strategicznym celem krajowej polityki miejskiej jest wzmocnienie zdol-
ności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego 
rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Powyższy cel strategiczny dotyczy wszystkich miast, niezależnie od ich wiel-
kości czy położenia. Wskazuje na wagę i rolę miast w systemie współczesnej 

gospodarki – w generowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc 
pracy. Nie może to być jednak rozwój prowadzony kosztem przyszłych po-
koleń. Z drugiej strony, tak sformułowany cel jest zwróceniem uwagi na to, 
że musi mu towarzyszyć poprawa jakości życia mieszkańców, w przyjaznej, 
harmonijnej przestrzeni miejskiej z dostępem do wysokiej jakości usług 
publicznych. Miasta mają być dobrym miejscem do życia, z którym miesz-
kańcy identyfikują się, i w którym chcą mieszkać. 

CELE SZCZEGÓŁOWE POLITYKI 

Uszczegółowieniem powyższego celu strategicznego jest pięć celów szcze-
gółowych, spójnych z celami postawionymi w dokumentach strategicz-
nych Polski oraz Unii Europejskiej, kreujących miasto konkurencyjne, silne, 
spójne, zwarte i zrównoważone, sprawne:

1. Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich 
do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia. 

W dokumencie wskazuje się m.in. na takie aspekty realizacji tego celu:
Główne ośrodki miejskie, tj. 18 miast wojewódzkich wraz ze swoimi obsza-
rami funkcjonalnymi, dysponują największym potencjałami rozwojowymi. 
Celem polityki miejskiej jest ich pełne wykorzystanie, zarówno dla zwięk-
szenia konkurencyjności międzynarodowej (europejskiej i globalnej), jak 
i dla wzmacniania siły gospodarczej regionów. Ważne są zatem działania 
wzmacniające wymiar miejski w politykach publicznych. Dlatego polityki 
sektorowe, określone w dziewięciu strategiach zintegrowanych, będą reali-
zowane z możliwie szerokim uwzględnieniem specyfiki i wyzwań stojących 
przed głównymi ośrodkami miejskimi. Dotyczy to budowania i rozwijania 
funkcji metropolitalnych (w sferze gospodarczej, społecznej, naukowej, 
i kulturze), wzrostu innowacyjności, budowania miasta niskoemisyjnego 
(„zielonego”), zapewniającego wysoką jakość życia (…). 

Ważnym kierunkiem działań w zakresie poprawiania konkurencyjności ośrod-
ków wojewódzkich jest rozwijanie powiązań między nimi, z ośrodkami zagra-
nicznymi oraz z obszarem regionu – dotyczy to zarówno powiązań transpor-
towych, jak i gospodarczych, naukowych i kulturalnych – tak aby stawały się 
coraz ważniejszymi węzłami tych sieci. Konkurencyjność i zdolność do kre-
owania rozwoju głównych ośrodków miejskich budowana będzie także przez 
stopniowe rozwijanie zarządzania całymi ich obszarami funkcjonalnymi, co 
przyczyniać się będzie do synergicznego wykorzystania potencjałów całych 
obszarów zurbanizowanych i lokalnych rynków pracy (…).

2. Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków 
miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych polityki 
regionalnej (w tym na niektórych obszarach wiejskich) poprzez 
wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi 
ekonomicznemu. 

W dokumencie wskazuje się m.in. na takie aspekty realizacji tego celu:
Głównym celem polityki miejskiej wobec subregionalnych i lokalnych 
ośrodków miejskich jest wzmacnianie ich siły gospodarczej. Dotyczy to 
z jednej strony maksymalnego wykorzystania lokalnych potencjałów (wy-
nikających z zasobów, położenia, atrakcyjności turystycznej, tradycji prze-
mysłowych itd.), przy rozwijaniu i absorpcji innowacji nie tylko w nowych 
branżach, ale także w tradycyjnie wiodących na poziomie lokalnym gałęzi 
przemysłu i usług. Z drugiej strony dotyczy to rozwijania zasobów kapitału 
ludzkiego, zdolnych do kreowania i rozwijania zdywersyfikowanych, rozwi-
jających się lokalnych gospodarek.

W zakresie rozwoju kapitału ludzkiego, celem miejskiego wymiaru hory-
zontalnych polityk publicznych jest także odpowiedź na wyzwania demo-
graficzne, polegająca na przeciwdziałaniu depopulacji średnich i małych 
miast (…).

Krajowa polityka miejska
– wybrane fragmenty projektu

We wspomaganiu rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miej-
skich przez wzmacnianie ich siły gospodarczej z równoczesnym podnosze-
niem jakości życia, polityka miejska szczególnie uwzględnienia dążenie do 
integracji przestrzennej tych miast z otaczającymi gminami. Współpraca 
w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (zarówno miast średniej 
wielkości jak i tych mniejszych) powinna dotyczyć w pierwszym rzędzie in-
tegracji przestrzennej i rozwiązań niskoemisyjnych (…).

Szczególne znaczenie dla wielu miast subregionalnych i lokalnych (ze 
względu na ich położenie lub strukturę zagospodarowania) ma także kwe-
stia adaptacji do zmian klimatu, dlatego cele polityki miejskiej w tym za-
kresie dotyczą określania wrażliwości danego obszaru zurbanizowanego 
na skutki zmian klimatycznych, a następnie dopasowania horyzontalnych 
zasad do lokalnych warunków.

3. Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację 
zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów 
miejskich. 

W dokumencie wskazuje się m.in. na takie aspekty realizacji tego celu:
Cel polityki miejskiej dotyczący rewitalizacji obszarów zdegradowanych 
wynika z pilnej potrzeby skoordynowanej odpowiedzi na wyzwanie, któ-
rym jest degradacja fizyczna, społeczna i gospodarcza wielu fragmentów 
polskich miast, zarówno małych, jak i największych. Celem działań w za-
kresie rewitalizacji jest zmiana strukturalna danego obszaru – nie tylko po-
prawa jakości życia i walorów estetycznych, ale przede wszystkim przywró-
cenie na nim aktywności gospodarczej i społecznej. 

Cel związany z odbudową zdolności miast i ich zdegradowanych dzielnic do 
rozwoju ukierunkowany jest na to, by wyprowadzać ze stanów kryzysowych 
dzielnice miast, miasteczka i inne obszary zdegradowane (np. wymagające 
rekultywacji i remediacji) w sposób skoncentrowany i efektywny (…).

Celem polityki miejskiej w zakresie rewitalizacji jest wypracowanie skutecz-
nych mechanizmów koordynowania i integrowania zadań i działań róż-
nych podmiotów w przygotowaniu i prowadzeniu kompleksowych przed-
sięwzięć rewitalizacyjnych. W związku z tym, celem polityki miejskiej jest 
wsparcie merytoryczne samorządów miejskich oraz analiza i wskazanie ko-
niecznych modyfikacji prawa dla umożliwienia skutecznego prowadzenia 
zintegrowanych działań rewitalizacyjnych. Ważnym elementem tego celu 
jest wypracowanie mechanizmów powszechnego angażowania podmio-
tów i kapitału prywatnego w realizację działań związanych z odnową miast. 

Celem polityki miejskiej jest określenie narodowego programu rewitalizacji, 
który będzie określał m.in. zasady i sposób realizacji i integrowania przed-
sięwzięć, zadania poszczególnych podmiotów oraz sposoby i źródła finan-
sowania rewitalizacji.

4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, 
w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej 
suburbanizacji. 

W dokumencie wskazuje się m.in. na takie aspekty realizacji tego celu:
Celem działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój miast i otacza-
jących je obszarów jest umożliwianie miastom jednoczesnego, skoordyno-
wanego dążenia do ładu przestrzennego, przejścia do gospodarki nisko-
emisyjnej, ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu. 

Celem polityki miejskiej jest dążenie do realizacji koncepcji miasta zwar-
tego, która jest odpowiedzią na jedno z najważniejszych wyzwań stojących 
przed wieloma miastami, które stanowi żywiołowy, chaotyczny rozwój roz-
proszonej zabudowy. Przeciwdziałanie niekorzystnym procesom subur-
banizacyjnym i dezurbanizacyjnym odbywać się będzie poprzez poprawę 
jakości i warunków planowania przestrzennego, wspieranie współpracy 

gmin w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych w zakresie wspólnego 
planowania przestrzeni, wypracowywanie mechanizmów naprawy nieefek-
tywnie zaplanowanych obszarów oraz pilotaże i działania edukacyjne. 

Działania ukierunkowane na realizację idei miasta zwartego nierozerwalnie 
związane są także z wieloma działaniami dotyczącymi ochrony środowiska, 
w tym w szczególności zasobów ziemi i krajobrazu (…). 

Celem działania w zakresie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, 
w tym przeciwdziałania negatywnym zjawiskom przestrzennym, będzie 
także wspieranie zrównoważonych i efektywnych działań w sektorze trans-
portu, dotyczy to zwłaszcza rozwijania sieci transportu w miejskich obsza-
rach funkcjonalnych i dążenia do upowszechniania transportu zbiorowego.

5. Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego 
zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności 
na obszarach metropolitalnych.

W dokumencie wskazuje się m.in. na takie aspekty realizacji tego celu:

Celem polityki miejskiej jest tworzenie instytucjonalnych (organizacyjnych) 
i prawnych warunków dla efektywnego i skutecznego prowadzenia polityki 
rozwoju miast. Warunki te muszą być dostosowane do specyfiki zarządza-
nia zarówno największymi ośrodkami miejskimi, jak też miastami subregio-
nalnymi i lokalnymi. 

W związku z potrzebą postrzegania terytoriów przez pryzmat funkcjonalny, 
ważny cel polityki miejskiej stanowi wypracowanie optymalnych mecha-
nizmów współpracy samorządów w miejskich obszarach funkcjonalnych, 
które poprowadzić będą do wspólnego, a przez to bardziej adekwatnego 
i efektywnego planowania na tych obszarach, zapewniania infrastruktury 
i usług publicznych wysokiej jakości. 

Innym ważnym celem ukierunkowanym na zwiększanie jakości zarządzania 
miastem jest wspieranie i rozwijanie mechanizmów partycypacji społecz-
nej we wszystkich aspektach funkcjonowania miasta (…).

(…) celem polityki miejskiej jest utworzenie na poziomie krajowym cen-
trów wiedzy w zakresie kluczowych aspektów zarządzania miastami, co 
jest istotne szczególnie dla wsparcia merytorycznego mniejszych miast. Dla 
zwiększania jakości zarządzania miastami opartego na aktualnej informa-
cji, a także dla lepszego dopasowywania polityk publicznych do specyfiki 
miast, rozwijany będzie miejski komponent systemu monitorowania poli-
tyki regionalnej i przestrzennej.

WYBRANE WĄTKI TEMATYCZNE POLITYKI – JAKOŚĆ ŻYCIA

(…) Na jakość życia w mieście, a przede wszystkim na jej dobrą ocenę 
składa się bardzo wiele czynników – przede wszystkim dobry dostęp do 
wysokiej jakości: usług publicznych, rynku pracy (oferującego różnorodne 
możliwości zatrudnienia), oferty spędzania czasu wolnego, środowiska 
i transportu publicznego. Wysoka jakość życia w mieście to także dobry 
dostęp do zasobów mieszkaniowych, poczucie bezpieczeństwa, atrakcyjne 
przestrzenie publiczne i wiele innych. Miasta, które chcą odnieść długofa-
lowy sukces gospodarczy muszą umieć zapewnić swoim mieszkańcom do-
bre warunki życia, to bowiem powoduje, że decydują się oni w tym mieście 
mieszkać i pracować, a inwestorzy chętniej lokują swoją działalność. Poza 
miejscem zamieszkania i pracy, ważna jest także dostępność i jakość tzw. 
trzecich miejsc – miejsc spędzania wolnego czasu (aktywności społecznej, 
towarzyskiej, rekreacji itd.).

Złożoność i różnorodność kwestii składających się na jakość życia w mia-
stach powoduje, że trudno to zagadnienie traktować jako jeden z wielu 
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wątków polityki miejskiej. Jest on niejako sumą wszystkich tematów – i jako 
przyczyna, i cel działania.

Mając na uwadze cel ciągłej poprawy jakości życia mieszkańców miast, po-
żądane kierunki działań wszystkich instytucji publicznych w wymiarze miej-
skim powinny dotyczyć przede wszystkim: 

 • działań dla zrównoważonego rozwoju miast,
 • tworzenia publicznych polityk w sposób mający na szczególnej uwadze 
jakość życia w miastach, 
 • kształtowanie przestrzeni miast w sposób zwiększający ich dostępność, 
atrakcyjność i „przydatność” w codziennym życiu.

WYBRANE WĄTKI TEMATYCZNE POLITYKI – KIERUNKI 
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

W świetle dotychczasowych doświadczeń, obok niewątpliwie koniecznych 
zmian prawnych eliminujących kluczowe dysfunkcje systemu planowania 
przestrzennego, niezbędna jest aktywna rola władz miejskich w kształto-
waniu przestrzeni miejskiej. (…) Aktywna rola władz miejskich musi prze-
jawiać się w prowadzeniu prac planistycznych i uchwalaniu dobrych ja-
kościowo planów miejscowych w pierwszej kolejności w tych obszarach, 
w których koncentruje się zainteresowanie inwestorów i działalność bu-
dowlana. Przyjmowane dokumenty muszą zawierać treści oparte o rzetelne 
prognozy i być spójne z całościową strategią gminy. Powinny być wypraco-
wane w przejrzystych procedurach z udziałem zainteresowanych mieszkań-
ców. Przyjęte plany muszą być wyrazem jasno, konsekwentnie i precyzyjnie 
artykułowanej przez władze wizji rozwoju miasta i poszczególnych jego ob-
szarów, a następnie przekładane na konkretne przedsięwzięcia (…). 

W wymiarze merytorycznym zaangażowanie władz miejskich w planowanie 
przestrzenne powinno oznaczać konsekwentne dążenie do przeciwdziała-
nia chaosowi przestrzennemu i estetycznemu oraz rozpraszaniu zabudowy 
i żywiołowej suburbanizacji. A więc do tworzenia miasta o wysokiej jakości 
przestrzeni – zwartego, racjonalnie gospodarującego zasobami, estetycz-
nego, przyjaznego i wygodnego dla mieszkańców oraz przyjezdnych, które 
korzystnie oddziałuje na jakość ich życia (…). 

Wszystkie realizowane i planowane działania władz miejskich powinny 
wynikać z dążenia do racjonalizacji wydatków publicznych, oszczędnego 
gospodarowania dostępnymi zasobami oraz przywrócenia ładu prze-
strzennego. W planowaniu rozwoju, miasta powinny działać zgodnie z ideą 

miasta zwartego, które promuje policentryczną strukturę, przyjmującą 
formę gęstej i wielofunkcyjnej tkanki zabudowy miejskiej, obsługiwanej ko-
munikacją pieszą, rowerową i publiczną, przy jednoczesnym ograniczaniu 
transportu indywidualnego (…).

Dla efektywnego powstrzymywania żywiołowej suburbanizacji, konieczna 
jest aktywna współpraca samorządów w ramach obszarów funkcjonal-
nych miast. Powinny one dążyć do zapewnienia maksymalnej spójności 
ich studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(a w dalszej kolejności także miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego), szczególnie pod kątem zadbania o to, aby bilans trendów 
demograficznych i zapotrzebowania na nowe tereny do zabudowy był 
rozpatrywany i realistycznie uwzględniany w skali całego obszaru funkcjo-
nalnego (…).

W celu ograniczenia procesów suburbanizacji niezwykle przydatne są dzia-
łania miast w zakresie realizacji skutecznych programów przyciągających 
mieszkańców z powrotem do centrów miast. Zachęty do osiedlania się 
w obszarach centralnych miasta muszą mieć silne odzwierciedlenie w po-
lityce przestrzennej. Konieczne jest tworzenie warunków dla uzupełniania 
i modernizacji zabudowy, która miałaby przyjąć nowych mieszkańców. Nie-
mniej, ważne jest kształtowanie śródmiejskiej przestrzeni publicznej pod 
kątem zwiększania jej atrakcyjności i wzbogacania palety aktywności, jakie 
można w niej realizować (…).

Dla osiągnięcia istotnego postępu w przywróceniu ładu przestrzennego 
w polskich miastach i ich obszarach funkcjonalnych władze samorządowe 
powinny być głównym inicjatorem zmian przestrzennych i tworzyć wizję 
zagospodarowania przestrzeni oraz egzekwować jej realizację. Aktywne 
działania władz samorządowych powinny być skierowane na zwiększe-
nie (do takiego poziomu jak jest to racjonalnie uzasadnione) pokrycia 
powierzchni terenów miast i ich obszarów funkcjonalnych miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego, wskazując w ten sposób inwe-
storom tereny rozwojowe oraz obszary podlegające ochronie. Jest to nie-
zbędne dla prowadzenia racjonalnego planowania przestrzennego, które 
umożliwi modernizację istniejącej struktury przestrzennej miast i ich obsza-
rów funkcjonalnych (…).

Władze miejskie powinny zapewniać odpowiednią jakość i treść planów 
zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, w szczególności, stworze-
nie jasnych ram dla przyszłego rozwoju danych terenów (chyba, że plan ma 
funkcję ochronną). Ramy te nie powinny być ani zbyt elastyczne, ani zbyt 
rygorystyczne (choć w zależności od lokalnych uwarunkowań stwierdzenie 
to może mieć różne znaczenie). Potrzebne jest także realistyczne podejście 
do przyszłych potrzeb i możliwości inwestycyjnych gminy, a także ścisłe na-
wiązanie do prognoz demograficznych nie tylko dla danej gminy, ale całego 
miejskiego obszaru funkcjonalnego (…). Celem usprawnienia procesów 
przygotowywania i uchwalania dokumentów planistycznych w kształcie 
najbardziej zbieżnym z koniecznością przywrócenia i utrwalenia ładu prze-
strzennego w Polsce niezbędne są zmiany prawne (…).

Aktywna rola władz miejskich powinna dotyczyć inicjowania oraz wyzna-
czania obszarów do realizacji dużych projektów urbanistycznych na tere-
nie miast w lokalizacjach priorytetowych z punktu widzenia jego rozwoju. 
Także na dalszych etapach procesu inwestycyjnego, w tym przy doprecyzo-
waniu ostatecznego kształtu inwestycji władze miasta powinny aktywnie 
działać, aby osiągnąć optymalny efekt z punktu widzenia potrzeb miasta. 
Realizację tego typu przedsięwzięć ułatwiłoby wprowadzenie do przepisów 
prawa nowych instrumentów z zakresu urbanistyki operacyjnej (…).

Chaos wizualny i estetyczny wielu polskich miast powoduje potrzebę 
podjęcia zdecydowanych działań w sferze regulacji, ale przede wszystkim 
w sferze edukacji, kształtowania zachowań i wrażliwości społecznej oraz 
promocji dobrych wzorców estetycznych. Ważnym elementem poprawy 

jakości estetycznej przestrzeni są działania związane z uzupełnieniem i re-
habilitacją tkanki miejskiej zlokalizowanej w obszarach śródmiejskich oraz 
wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych. Są to działania konieczne dla 
tworzenia zwartej zabudowy w nawiązaniu do otoczenia, jego kontekstu 
i poprawy jakości estetycznej polskich miast. Dodatkowo, wprowadzane 
metody remontów lub modernizacji powinny sprzyjać zachowaniu orygi-
nalnych wartości architektonicznych i świadomemu dodawaniu wartości 
przestrzennych (…).

Priorytet powinny zyskać inwestycje i działania dotyczące obiektów o war-
tości kulturowej, w tym zabytkowych. Pomimo że podlegają one w wielu 
przypadkach prawnej ochronie i opiece, ponoszą skutki procesów destruk-
cji i degradacji (brak bieżącej konserwacji lub nieuregulowany stan prawny). 
Ochrona oraz próba wprowadzenia nowych funkcji lub przywrócenia daw-
nych powinny zapewnić obiektom zabytkowym oryginalną i zgodną z pier-
wowzorem jakość. Trudności w realizacji takich działań polegają przede 
wszystkim na konieczności wypracowania koncepcji lub programu rozwoju 
dla zespołów/obiektów zabytkowych, a zwłaszcza poniesienia wysokich na-
kładów finansowych. Mając świadomość szczególnego znaczenia obiektów 
zabytkowych dla atrakcyjności i tożsamości miast, władze samorządowe 
powinny ze szczególnym zaangażowaniem i kreatywnością podchodzić do 
koncepcji rewaloryzacji i wykorzystania obiektów zabytkowych (…).

(opr. JK)

OD REDAKCJI. Od końca XX w., w rozważaniach relacji człowiek – śro-
dowisko – rozwój, powszechnie używane są takie pojęcia, jak: zrów-
noważony rozwój, zrównoważona gospodarka, zrównoważony roz-
wój miast…Autor poniższego artykułu przedstawia, jak ten problem 
widziany jest w dokumentach międzynarodowych, dokumentach Unii 
Europejskiej i jak na tym tle kształtuje się polska polityka związana ze 
zrównoważonym rozwojem osiedli miejskich, szczególnie ta wyrażona 
w projekcie Krajowej Polityki Miejskiej.

WSPÓŁCZESNE ROZUMIENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIAST

W ostatnich latach pojęcie „zrównoważony” (sustainable) w odniesieniu do 
miast wiązane jest z pojęciami „inteligentny” (smart), co ma oznaczać, że 
we spółczesnym mieście znaczącą rolę odgrywać ma zarządzanie oparte 
o sprawne systemy informacyjne, energetyczne i transportowe oraz „włą-
czający, przeciwdziałający wykluczeniu” (inclusive), który stanowi zasadę 
ważną przy projektowaniu i zarządzaniu miastem. Ma to prowadzić do tego, 
by wszystkie obszary miejskie były nie tylko wyposażone w odpowiednią 
substancję mieszkaniową i infrastrukturę techniczną, ale także by były po-
wiązane z resztą miasta w sposób zapewniający włączanie mieszkańców 
dzielnic peryferyjnych w życie całego miasta na podobnych zasadach co 
dotychczasowe „uprzywilejowane” dzielnice. W pojęciu inclusive zawiera się 

także problematyka tworzenia ogólnodostępnej miejskiej infrastruktury 
przyrodniczej.

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że obecnie trwają prace normaliza-
cyjne nad określeniem cech, które winny definiować miasto inteligentne. 
Zajmują się tym takie instytucje normalizacyjne, jak działająca w ramach 
europejskiego komitetu normalizacyjnego CEN/CENELEC Grupa Koordy-
nacyjna do spraw Inteligentnych i Zrównoważonych Miast i Społeczeństwa 
(Coordination Group on Smart and Sustainable Communities) czy też powo-
łana w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Grupa Zadaniowa ds. 
Inteligentnych Miast i Społeczności.

Obecnie pojęcie zrównoważonego miasta (zintegrowane z pojęciami smart 
i inclusive) oznacza nie tylko poszanowanie dla zasobów środowiska, ale 
także działania na rzecz poprawy standardów życia, likwidowanie stref 
ubóstwa, sprawne zarządzanie miastem i włączanie mieszkańców w admi-
nistrowaniem nim. Ważnym elementem polityki miejskiej w duchu zrów-
noważonego rozwoju jest także kwestia adaptacji gospodarki miejskiej, 
przestrzeni miast do spodziewanych, w ramach globalnych zmian klimatu 
nagłych zmian pogodowych takich jak susze czy upały, gwałtowne ulewy 
i powodzie, burze i huraganowe wiatry. Temu zagadnieniu poświęcone 
są liczne dokumenty programowe. Problem zrównoważonego rozwoju 
jest więc obecnie zagadnieniem skomplikowanym i wymaga starannych 
studiów.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W DOKUMENTACH ONZ

Problem zrównoważonego rozwoju pojawił się w latach osiemdziesiątych 
XX wieku i znalazł zwoje miejsce w Raporcie Komisji ONZ Środowisko i Roz-
wój pt. Nasza wspólna przyszłość. Idea ta skonkretyzowana została w doku-
mentach Konferencji ONZ Środowisko i Rozwój, która odbyła się w Rio de 
Janeiro w 1992 r., a przeszła do historii jako Szczyt Ziemi. Wtedy to poja-
wił się także problem zrównoważonego rozwoju miast. Wśród przyjętych 
wtedy dokumentów programowych znalazło się opracowanie o wyjątko-
wym znaczeniu. Była to Agenda 21, która miała wskazywać, jakie działania 
będą niezbędne w przyszłości dla poprawy jakości środowiska i utrzymania 
rozwoju naszej planety w duchu trwałego i zrównoważonego rozwoju (su-
stainable development), co miało także oznaczać likwidację ubóstwa i prze-
ciwdziałanie wykluczeniu upośledzonych grup społecznych z korzyści, jakie 
przyniesie rozwój.

Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób definiuje się w tym dokumencie pod-
stawowy cel trwałego i zrównoważonego rozwoju miast (Agenda 21, pkt 
7.4). Otóż celem tym ma być poprawa warunków gospodarczych, środo-
wiskowych i socjalnych. Zakłada się, że cel ten zostanie osiągnięty poprzez 
współdziałanie sektorów państwowych, prywatnych i samorządowych, 
a także różnych grup społecznych. Co ważne, tak sformułowany cel miał być 
także wprowadzony do podobnych dokumentów dla poszczególnych kra-
jów – członków ONZ. W Agendzie 21 jeden z rozdziałów poświęcony został 
problematyce rozwoju miast. Wzywa się w nim państwa członkowskie ONZ 
m.in. do opracowania i wdrażania strategii rozwoju osadnictwa z uwzględ-
nieniem odpowiednich standardów mieszkaniowych, doskonalenia zarzą-
dzania osiedlami ludzkimi, poprawą jakości środowiska, zapewnienia od-
powiednich terenów dla rozwoju miast. Ten ostatni cel ma być osiągnięty 
poprzez wprowadzenie właściwych narzędzi prawnych oraz stworzenie od-
powiednich funduszy przeznaczonych na racjonalne gospodarowanie tymi 
terenami. Wspomina się też o znaczeniu planowania przestrzennego jako 
narzędzia służącego prawidłowemu zagospodarowaniu terenów.

Jak można zauważyć, omawiany dokument zawierał podstawowe wskaza-
nia dotyczące rozwijania sieci osiedli ludzkich i rewaloryzacji istniejących 
miast, znanych już przed konferencją w Rio, choćby z ustaleń ONZ w ramach 
prac Programu ONZ do spraw Osiedli Ludzkich HABITAT. Jednak nowością 

Zrównoważony rozwój miast
a krajowa polityka miejska

Janusz Radziejowski
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było tu powiązanie celów rozwoju i doskonalenia przestrzeni miejskiej z ak-
tualną ideologią zrównoważonego rozwoju. Takie podejście jest jak najbar-
dziej aktualne również obecnie i może być realizowane w projektach doty-
czących poprawy jakości naszych miast.

MIASTA – ŚRODOWISKO – ROZWÓJ W DOKUMENTACH  
UNII EUROPEJSKIEJ

Idea zrównoważonego rozwoju miast została przejęta również przez Unię 
Europejską. W dokumentach poświęconych zrównoważonemu rozwojowi 
miast zwraca się uwagę na problemy środowiskowe, transportowe, a także 
te, które wiążą się z „włączeniem” (inclusive) grup społecznych pozostają-
cych na marginesie gospodarki i stosunków społecznych oraz problema-
tykę inteligentnych systemów zarządzania obszarami miejskimi. W ramach 
realizowanego w latach 2000–2012 VI programu działań na rzecz środowi-
ska Europa 2010 – Nasza przyszłość, nasz wybór powstało szereg dokumen-
tów strategicznych, w tym Strategia tematyczna w sprawie środowiska miej-
skiego z roku 2006. 

W dokumencie tym przewiduje się cztery priorytetowe tematy: gospodarkę 
miejską, zrównoważony rozwój transportu, budownictwo oraz planowanie 
przestrzenne. Działania w zakresie zrównoważonego transportu mają za-
pewnić lepszy dostęp do usług i towarów, preferować efektywny transport 
zbiorowy. Budownictwo ma cechować się efektywnością ekologiczną. Za-
równo transport, jak budownictwo, poprzez ograniczenie zużycia energii 
oraz emisji zanieczyszczeń, mają przyczynić się do ochrony klimatu. Podkre-
ślić należy, że w dokumencie tym wskazuje się także na konieczność zrów-
noważonego planowania urbanistycznego, co ma pomóc w ograniczeniu 
bezładnej zabudowy oraz przeciwdziałaniu utraty siedlisk przyrodniczych 
i różnorodności biologicznej. 

Bardzo ważnym elementem zrównoważonego rozwoju w UE jest zapobie-
ganie negatywnym konsekwencjom zmian klimatycznych. W roku 2013 
opublikowana została Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu. Jej celem jest zwiększenie zdolności do ochrony przed zmianami 
klimatu na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz unijnym. Stra-
tegia postuluje szereg działań, takich jak odpowiednie planowanie użyt-
kowania gruntów rolnych, czy też zapewnienie komunalnej infrastruktury 
technicznej bardziej odpornej na gwałtowne zmiany pogody. Z kolei raport 
Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA) z 2012 r. na temat strategii ada-
ptacyjnych dla miast europejskich zaleca m.in. adaptację do możliwych 
zmian klimatycznych poprzez prawidłowe planowanie urbanistyczne oraz 
zarządzanie procesami miastotwórczymi. Również w aktualnym VII Progra-
mie działań na rzecz środowiska na lata 2013–2020 mówi się o konieczności 
promowania inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i zrówno-
ważonego planowania urbanistycznego w celu m.in. adaptacji do zmian 
klimatu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że choć wśród dorobku prawnego Unii nie ma 
przepisów, które bezpośrednio odnoszą się do planowania przestrzennego, 
to zagadnienia ochrony klimatu jak i ograniczenia utraty różnorodności bio-
logicznej traktowane są jako podstawowe elementy polityki rozwoju. Stąd 
wysoką rangę w przepisach unijnych mają wskazania dotyczące oszczędno-
ści terenów dla zachowania różnorodności biologicznej czy też mające na 
celu energooszczędność budynków. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W WYBRANYCH POLSKICH  
DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH 

Wszystkie zalecenia zawarte w międzynarodowych dokumentach stano-
wią podstawę, na której opierają się również nasze dokumenty. Przypo-
mnieć należy, że pojęcie zrównoważonego rozwoju jest obecne w szeregu 

dokumentach prawnych i programowych w Polsce – z Konstytucją RP na 
czele, w której (w art. 5) mówi się że Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Jako de-
finicję zrównoważonego rozwoju należy przyjąć tę, która została zapisana 
w polskiej ustawie z 2001 roku Prawo ochrony środowiska (w art. 3 pkt 50 ), 
gdzie rozwój zrównoważony to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym 
następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecz-
nych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

Z punktu widzenia planowania przestrzennego, istotna jest treść art. 8 tej 
ustawy, z której wynika, że wszelkie polityki, strategie, plany lub programy 
dotyczące gospodarki oraz gospodarki przestrzennej i wykorzystywania te-
renu powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju. Również ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z 2003 roku zakłada, że podstawą działań w zakresie polityki prze-
strzennej winien być, oprócz ładu przestrzennego, także zrównoważony 
rozwój – nie definiując go jednak. 

Biorąc pod uwagę zagadnienia zrównoważonego rozwoju, obecna sytuacja 
polskich miast charakteryzuje się niekontrolowaną suburbanizacją, czego 
przejawem jest m.in. ekstensywny rozwój miast na zewnątrz, skutkujący 
zajmowaniem przestrzeni ponad rzeczywiste potrzeby, rozkawałkowaniem 
przestrzeni przez sieć dróg i osiedli, a w konsekwencji utratą różnorodności 
biologicznej i utratą walorów krajobrazu. Rozproszenie osadnictwa skut-
kuje też nadmiernym uzależnieniem od transportu samochodowego, bra-
kiem spójnych systemów transportu zbiorowego, co powoduje zwiększone 
emisje gazów cieplarnianych. Konieczność rozbudowy infrastruktury tech-
nicznej powoduje większe koszty funkcjonowania jednostek osadniczych 
itd. Problemem wielu polskich miast jest ich degradacja techniczna i go-
spodarcza, co powoduje także degradację społeczną i kulturową. Degrada-
cja taka powoduje m.in. poszukiwanie przez część mieszkańców nowych 
miejsc pod budownictwo mieszkaniowe, a to potęguje zjawisko suburbani-
zacji. Stąd konieczność programów rewitalizacyjnych dla całych miast bądź 
ich części.

Podstawowym dokumentem, który może mieć wpływ na zrównoważony 
rozwój miast, jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 
roku 2030, która stwierdza, że podstawą polityki przestrzennej jest ustro-
jowa zasada zrównoważonego rozwoju. Wynikają z niej zasady racjonalno-
ści ekonomicznej, zasady preferencji odnowy nad zajmowaniem nowych 
obszarów pod zabudowę i zasada przezorności ekologicznej. Koncepcja wy-
znacza następujące cele w zakresie zagospodarowania kraju do roku 2030: 
podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich, przywró-
cenie i utrwalenie ładu przestrzennego, rozwój budownictwa zgodnego 
z zasadami zrównoważonego rozwoju (co oznacza ograniczanie materiało-
chłonności i energochłonności), rozwój terenów zielonych. Za ciekawostkę 
można uznać fakt, że w Koncepcji  znajdują się tak szczegółowe wytyczne, 
jak postulat wykorzystania wód opadowych w skali osiedli do nawadniania 
terenów zielonych. Ważnym zadaniem ma być rewaloryzacja i rewitalizacja 
terenów miast. Jeden z celów KPZK zakłada przywrócenie i utrwalenie ładu 
przestrzennego m.in. poprzez politykę ładu zintegrowanego, co oznacza łą-
czenie ładu społecznego, ładu ekonomicznego i ładu ekologicznego oraz 
ładu przestrzennego.

PROJEKT KRAJOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ

Te właśnie zasady stanowić powinny ramy współczesnej polityki miejskiej 
w Polsce. W przygotowywanej obecnie Krajowej Polityce Miejskiej jako cel 
strategiczny przyjęto wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizo-
wanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy 

oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Ma to oznaczać dążenie do po-
prawy jakości życia obywateli, jednak nie kosztem przyszłych pokoleń. KPM 
określa także 5 celów szczegółowych, a w tym: poprawę konkurencyjności 
i zdolności ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, przeciwdziałanie ich 
upadkowi, odbudowę zdolności do rozwoju przez rewitalizację zdegrado-
wanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich, wspiera-
nie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji, stworzenie wa-
runków do efektywnego, partnerskiego zarządzania rozwojem na obsza-
rach miejskich.

Oprócz tych celów, KPM zakłada realizację szeregu wątków tematycznych, 
a wśród nich takich jak: jakość życia, kształtowanie przestrzeni, partycypacja 
społeczna, transport i mobilność miejska, niskoemisyjność i efektywność 
energetyczna, rewitalizacja, polityka inwestycyjna, rozwój gospodarczy, 
ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, demografia, zarządzanie 
obszarami miejskimi.

Jak można ocenić ten dokumenty? Z pewnością bardzo dobrze się stało, 
że w końcu rozpoczęto pracę nad tym tak potrzebnym dokumentem stra-
tegicznym. Należy go traktować jako początek głębszej refleksji na temat 
przyszłości miast w Polsce. Podkreślić też należy, że projekt Krajowej Polityki 
Miejskiej zawiera szereg zapisów dotyczących zrównoważonego rozwoju 
oraz tak ważnych problemów jak efektywność energetyczna, partycypa-
cja społeczna czy też adaptacja do zmian klimatu. Założenia projektu KPM 
są więc zgodne z kierunkami działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 
przewidzianych we wspomnianych wyżej dokumentach. Ale lektura tego 
dokumentu rodzi pewne wątpliwości, a szereg poruszanych w nim spraw 
wymaga głębszego przemyślenia.

KPM jest dokumentem bardzo obszernym (zbyt obszernym!) i trudnym 
w odbiorze. Operuje bardzo skomplikowanym systemem odniesień, brak 
mu odwagi w formułowaniu jasnych celów. Wydaje się, że autorzy zapomi-
nają, że winien on być przede wszystkim dokumentem politycznym, zawie-
rającym wytyczne dla władz. Musi być jednak także jasny dla przeciętnego 
obywatela, by mógł się on zorientować, czego może od władz oczekiwać 
w zakresie rozwoju i rewaloryzacji miast.

Zauważyć należy, że w omawianym dokumencie zadania państwa w za-
kresie prowadzenia polityki miejskiej sprowadzają się do wprowadzania 
nowych regulacji prawnych. Natomiast głównym odpowiedzialnym za 
prowadzenie polityki miejskiej będą miasta, ewentualnie samorządy woje-
wódzkie, w obrębie kształtowania słabo zdefiniowanych w tym dokumen-
cie obszarów funkcjonalnych. Czy będą one jednak wyposażone w wystar-
czające dla tego celu narzędzia organizacyjne, prawne i finansowe?

 Jak wynika z tekstu Polityki, zakłada się, że inwestycje prowadzone zgodnie 
z jej założeniami będą mogły liczyć na dofinansowanie w ramach fundu-
szy europejskich w latach 2013–2020. Nie proponuje się natomiast żadnych 
ukierunkowanych na rozwój miast mechanizmów finansowych na okres 
późniejszy, co może stawiać pod znakiem zapytania możliwości realizacji 
omawianej polityki.

Innym mankamentem jest też brak odniesienia do takich pojęć jak rozwój 
„inteligentny” oraz „przeciwdziałający wykluczeniu” . W tak ważnym doku-
mencie, kreującym krajową politykę miejską, konieczne jest odniesienie do 
pojęć, które zaczynają funkcjonują w dokumentach międzynarodowych, 
a także w krajowych. Warto zastanowić się nad nadaniem głębszego zna-
czenia tym pojęciom, określić kryteria, według których rozwój byłby kwalifi-
kowany jako „trwały i inteligentny”, jak też zaproponować cele planistyczne, 
których realizacja przeciwdziałałby wykluczeniom w obrębie miast. 

W zakresie rewitalizacji miast, dokument zapowiada przygotowanie Naro-
dowego Programu Rewitalizacji. Jak się wydaje, konieczne jest w pracach 

rewitalizacyjnych wzięcie pod uwagę konieczności rewitalizacji obszarów 
miejskich znajdujących się obecnie pod zarządem komunalnym. W niektó-
rych rejonach naszego kraju będzie to wymagało dużych środków publicz-
nych, gdyż skala takich przedsięwzięć przekracza możliwości samorządów 
terytorialnych. Z późniejszą eksploatacją zrewaloryzowanych osiedli i dziel-
nic miejskich wiąże się delikatny problem prywatyzacji substancji mieszka-
niowej lub też wypracowania takich metod eksploatacji obiektów komunal-
nych, by wpływy z czynszów zapewniały ich utrzymanie na odpowiednim 
poziomie technicznym. Odpowiedzi wymaga też pytanie, w jaki sposób 
rewitalizować osiedla mieszkaniowe (blokowiska) z lat 60. i 70. Można tu 
wykorzystać np. doświadczenia warszawskie z rewaloryzacji Ursynowa, np. 
poprzez jego wzbogacanie o substancję usługową o charakterze wielko-
miejskim. W wielu przypadkach należy uznać, że jedyna forma rewalory-
zacji przestrzeni miejskiej może prowadzić przez wyburzanie istniejących 
obiektów i budowę nowych o odpowiednich standardach. W końcu takie 
działania są praktykowane na świecie!

Moim zdaniem brak jest w tym dokumencie także propozycji działań 
na rzecz tego, co na świecie nazywa się ruchem na rzecz nowych miast. 
Wymaga to nowych mechanizmów prawnych i finansowych, które po-
zwalałyby na projektowanie i parcelację obszarów, na których mogłyby 
powstawać zamiast rozproszonych, ułomnych funkcjonalnie osiedli, „kom-
paktowe”, wielofunkcyjne miasta. Pożądany byłby więc program budowy 
nowych miast, co wymagałoby wyznaczania w planie krajowym, planach 
wojewódzkich i metropolitalnych obszarów przewidzianych pod budowę 
nowych (satelitarnych) miast, wyposażonych w podstawowe usługi ad-
ministracyjne, oświatowe, kulturalne, religijne, handlowe itp. Państwo 
i samorządy winny mieć prawo i obowiązek wykupywania takich tere-
nów, dokonywanie ich parcelacji (z przeznaczeniem ich na różne funkcje) 
i ewentualnie ich uzbrojenia. Państwo stworzyć winno odpowiedni fundusz 
wspierający tego rodzaju działania. Takie tereny (działki) sprzedawane by-
łyby prywatnym inwestorom lub deweloperom.

Tylko takie działania pozwolą na powstrzymanie zjawiska suburbanizacji 
i stworzenie sieci nowych miast, odpowiadających na potrzeby części spo-
łeczeństwa, chcącej mieszkać poza wielkimi miastami, a jednocześnie re-
alizować idee zrównoważonego rozwoju w każdym aspekcie: transportu, 
ochrony środowiska, oszczędności przestrzeni, efektywnych działań na 
rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Podsumowując – należy przyjąć za pozytywny fakt, że rozpoczęto prace nad 
Krajową Polityką Miejską. Wskazuje ona słusznie szereg celów i tematów, 
których rozwiązanie przynieść może korzyści dla naszej gospodarki prze-
strzennej. Jednak jak się wydaje, jest dokumentem zbyt zachowawczym 
w swojej konstrukcji i brak w nim prób formułowania odważnej filozofii roz-
woju i rewaloryzacji miast w Polsce. Utrudnia to jego odbiór i uniemożliwia 
ocenę intencji i możliwości władz w zakresie rozwoju miast. Należy mieć 
nadzieję, że dalsze prace nad nią dadzą dokument, który w pełni zaspokoi 
nasze potrzeby w zakresie formułowania polityki rozwoju miast w Polsce.

Janusz Radziejowski 
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FO
RU

M
OD REDAKCJI. Tekst ten, opublikowany przed trzema laty 
w n-rze 5/11 „Ekonatury” , poszerza w istotny sposób my-
ślenie o zrównoważonym mieście, którego podstawowym 
wyróżnikiem powinna przecież być wysoka jakość życia 
człowieka. Dlatego też wybraliśmy go do zaprezentowa-
nia w bieżącym odcinku naszego Forum.

Często się twierdzi, że rozwiązywanie problemów ochrony 
środowiska, czy innych ważnych problemów cywilizacyjnych, 
jak chociażby związanych z ochroną zdrowia czy sprawnego 
działania wymiaru sprawiedliwości, a ogólniej – funkcjono-
wanie państwa prawa, należy przede wszystkim dokonywać 
przez wprowadzanie kolejnych instrumentów prawnych 
i finansowych. Szczególnie te ostatnie instrumenty są po-
wszechnie eksponowane. Na przykład, służba zdrowia za-
pewnia, że radykalnie zmieni swoje funkcjonowanie, jeśli 
zwiększy się strumień pieniędzy skierowanych do tego sek-
tora. Podobne zapewnienia słyszymy z wielu innych sektorów 
naszego życia społecznego, gospodarczego i politycznego. 
Rzadko się jednak słyszy konkretne propozycje, jak zmienić 
radykalnie filozofię myślenia i działania w tych pozornie „nie-
reformowanych” sektorach, do których należy również świat 
polityki (tej dużej i tej małej) czy mass-media. 

Uważam, że w obecnych czasach głównym problemem, 
stwarzającym realne  szanse na niepozorowane zmiany jest 
uczciwa diagnoza przez człowieka stanu swojej świadomości, 
uczciwa odpowiedź na podstawowe pytania: 

 • kim rzeczywiście jestem i kim się czuję?
 • jakim jestem z natury?
 • jakie jest sedno mojego człowieczeństwa?
 • na jakich wartościach i na jakich systemie opieram swoje 
życie? 

Bez odpowiedzi na te kluczowe pytania nadal będziemy szu-
kać rozwiązań naszych problemów głównie w rozwiązaniach 
prawnych, finansowych, czy technicznych, coraz bardziej roz-
budowując – i tak już nadmierne – instrumentarium, które 
ma wszystko kontrolować przez mnożone procedury, zakazy, 
nakazy, oparte na technokratycznych narzędziach, wywodzą-
cych się z globalnego i indywidualnego braku zaufania, braku 
prawdziwej życzliwości czy niedostatków niewymuszanej, 
wewnętrznie budowanej odpowiedzialności.

TRZY ODPOWIEDZI I TRZY DROGI 

Nowy paradygmat rozwoju, spełniający z natury rzeczy rolę 
alternatywnej koncepcji rozwoju, jest urzeczywistniany na 
świecie pod nazwami zrównoważonego, trwałego i samo-
podtrzymującego się rozwoju, a także – choć rzadziej – eko-
rozwoju. Niestety, mimo swojego fundamentalnego znacze-
nia, jest on nie tylko w Polsce nadal mało znany, ale budzi 
wciąż znaczne kontrowersje i generalnie rzecz biorąc, nie ma 
specjalnego szczęścia do zaaprobowania go przez obecną 

cywilizacje. W XXI wieku ten nowy paradygmat rozwoju jest 
przede wszystkim aksjologicznym wyzwaniem – wyzwaniem 
dla systemów wartości. Obecna cywilizacja charakteryzuje 
się widocznym rozchwianiem aksjologicznym, przejawiają-
cym się w wielu sferach życia społecznego, gospodarczego 
i politycznego. 

Tę wstępną refleksję należy uzupełnić niezbędna dozą opty-
mizmu, ujawnioną w stwierdzeniu, że to właśnie koncepcja 
rozwoju zrównoważonego (jako reprezentanta prawnego 
nowego paradygmatu rozwoju uwzględnia się w art. 5 na-
szej Konstytucji) powoli staje się realną podstawą zasadniczej 
zmiany jakości naszego życia – staje się podstawowym wy-
zwaniem cywilizacyjnym na XXI wiek o ogromnych szansach 
na powodzenie. 

Jaki będzie obecny wiek, jakie są szanse kreowania nowego 
modelu jakości życia, opartego na nowym paradygmacie roz-
woju i dlaczego obecna cywilizacja, w tym kultura i edukacja 
(jako jej niesłychanie istotne moduły) „jak diabeł święconej 
wody” boi się jednoznacznego ujawniania systemów warto-
ści, preferując ich rozmycie i „uśpienie”? Są to kluczowe pyta-
nia i problemy obecnego czasu, bowiem aksjologia w minio-
nym stuleciu została wyraźnie zmarginalizowana i przeżywała 
swoiste uśpienie, a nawet w pewnym zakresie  traktowana 
była jako temat wstydliwy, a w niektórych dziedzinach wiedzy 
(np. w naukach ekonomicznych czy technicznych) jako temat 
„nienaukowy”. Schemat przedstawiony poniżej wyraźnie su-
geruje, że XXI wiek będzie właśnie przede wszystkim  wiekiem 
wielkiego przebudzenia aksjologicznego.

Jak widać problemy równoważenia rozwoju na poziomie ma-
krosystemów, takich jak: społeczeństwo (i związany z nim ład 
społeczny i wyodrębniony z niego ład polityczno-instytucjo-
nalny) – gospodarka (i powiązany z nią ład gospodarczy) – 
środowisko (z odpowiadającymi mu ładami środowiskowym 
i przestrzennym) prowadzą do uzyskania spójności/ integracji 
ładów poprzez pryzmat co najmniej umiarkowanego antro-
pocentryzmu (sprawiedliwości międzypokoleniowej w dostę-
pie do różnych środowisk – przyrodniczego, kulturowego itp.) 
i mają proste i logiczne przełożenie na równoważenie jakości 
naszego życia. 

Skala równoważenia tej jakości zależy od naszej samodia-
gnozy aksjologicznej. Jak jej dokonywać? Uważam, że dobrym 
– choć nie jedynym – sposobem rozpoznawania prezentowa-
nego systemu wartości jest rodzaj odpowiedzi na następujące 
fundamentalne pytanie: jaki jest człowiek z natury i jaka jest 
jego natura? Pada tu z reguły jedna z trzech odpowiedzi, wy-
znaczająca jedną z trzech dróg życiowych o diametralnie róż-
nych konsekwencjach dla równoważenie jakości życia. 

PIERWSZA DROGA

W podejściu pierwszym (pierwsza odpowiedź, pierwsza 
droga) uważa się, że człowiek jest z natury zły (chciwy, ego-
istyczny, zachłanny, agresywny itp.), czyli naturą człowieka 
są jego negatywne emocje !!!.  Zatem człowiek ma „z natury” 
okaleczone swoje człowieczeństwo, czyli człowiek z natury 
jest egocentrykiem (z mocno wybujałym ego) W tym podej-
ściu nie ma z pozoru schizofrenii. Jest jednak pewna smutna, 
niestety często spotykana konsekwencja w myśleniu, mówie-
niu i działaniu. Taki człowiek nie udaje – stara się dać wszelkie 

dowody, że z natury jest zły. Tu deklaracja jest zgodna z działaniem: myślę, 
mówię i działam zgodnie z przesłaniem egocentryzmu twardego.

W kategoriach światła dużo jest w nim cienia; przejawia się to najczęściej 
w celach życiowych: głównym celem jest tu pomnażanie pieniędzy, dóbr 
materialnych i dewiza „każdego i wszystko można kupić – problem tylko 
ceny” (można wg egocentryka kupić zatem i człowieka, i jego uczucia itp.). 
Jest to więc człowiek „nieludzki”, którego człowieczeństwo jest mniej lub 
bardziej okaleczone. Powstaje tu dość retoryczne pytanie: czy człowiek 
może mieć  z natury okaleczone swoje sedno/swoją istotę człowieczeń-
stwa? Mimo, że odpowiedź ta sama się nasuwa, a oczywistość tej odpowie-
dzi jest nader widoczna, wielu ludzi, w wielu dziedzinach nauki nie przywią-
zuje do niej dostatecznej uwagi (np. w  ekonomii). 

DRUGA DROGA

Druga odpowiedź (wyznaczająca drugą drogę) ma charakter hybrydowy - 
człowiek jest z natury trochę dobry i trochę zły, czyli „szary”  – trochę uczciwy 
i trochę nieuczciwy, trochę życzliwy i trochę nieżyczliwy itp., czyli człowiek 
zgodnie z takim poglądem ma schizofrenię (zakłamanie), wbudowaną 
„z natury” w swoje sedno. Nielogiczność i tego poglądu jest też oczywista, 
ponieważ oznaczałoby to, że człowiek ma „z natury” okaleczone swoje czło-
wieczeństwo. Czyżby jego Konstruktor się pomylił? Ta hybrydowa droga ma 
dwa pasy ruchu.

Na pasie pierwszym tej drogi panuje „wesoła twórczość” pozorów /iluzji do-
bra, czyli kreowania coraz to nowych, sztucznych wizerunków dobra. Jest tu 
pozorna aksjologiczna zgodność – zgodność na poziomie sztucznego wi-
zerunku (zakłamania/ pozorów) i nieco wyższego poziomu egocentryzmu - 
egocentryzmu „miękkiego”, bardziej („pozornie”) przyjemnego w odbiorze. 
Piękne (np. empatyczne) deklaracje i działanie bywają sprzeczne ze „szla-
chetnymi” deklaracjami. 

Na pasie drugim tej drogi panuje z kolei „wesoła twórczość” pozorów /ilu-
zji zła. Jest to często spotykany pokaz zła w deklaracjach (twardziela w de-
klaracjach, „pobrzękującego szabelką”), a w działaniach takiego człowieka 
jest dużo dobra. Jest  to droga umożliwiająca stopniowe budzenie sfery 
uczuć. Tu w rzeczywistości brak podstawowej zgodności: deklaracja nie jest 
zgodna z działaniem – co innego myślę, co innego mówię i co innego robię. 
To prosta  droga w kierunku schizofrenii.

CO EKSPONUJE  PIERWSZA I DRUGA DROGA?

Drogi te oparty na starych paradygmatach, a w sensie aksjologicznym - 
oparte na nurcie egocentrycznym w sferze ekonomicznej eksponują:

 • egoizm, chciwość człowieka jako homo oeconomicus;
 • dominację myślenia w skali jednego pokolenia, np. w podejściu do zaso-
bów środowiska przyrodniczego;
 • urynkowienie praktycznie wszystkiego, łącznie z relacjami między ludźmi 
i oceną ludzi wyłącznie na podstawie miary sukcesu materialnego;
 • niechęć do etyki biznesu i jego społecznej odpowiedzialności.

W sferze społecznej preferują zaś:
 • wartości zimne - materialno-finansowe oraz wartości z nimi związane, np. 
dążenie do władzy, żądzę władzy;
 • %u201Eprzebiegunowanie%u201D wartości ciepłych: zgodnie z nim 
uczciwość to naiwność;
 • uśpienie (przytłumienie) sfery uczuciowej (duchowej): sumienia, empatii, 
wrażliwości czy godności;
 • budowanie wizji społeczeństw narzędziowych: informatycznego/in-
formacyjnego, sieci itp., ukrywających aksjologię lub %u201Ewymyty-
ch%u201D z systemu wartości;
 • przeregulowanie instytucjonalne i prawne.

W sferze środowiskowej/ ekologicznej  eksponują pogląd, że:
 • ochrona środowiska to moda, przymus, a nawet rodzaj terroryzmu,
 • prośrodowiskowe działania tworzą zaś barierę rozwoju gospodarczego są 
tylko kosztem.

TRZECIA DROGA

I w końcu trzecia odpowiedź (trzecia droga), zgodnie z którą człowiek jest 
z natury dobry (empatyczny, życzliwy itp.), natomiast w swoich słabościach 
czasami odchodzi od swej natury/swego człowieczeństwa m.in. z powodu 
błędów wychowania w rodzinie, błędów w systemie edukacji, poddawaniu 
się presji otoczenia itp. Zgodność wzorcowa dąży tu ku najwyższym pozio-
mom aksjologicznym – od co najmniej umiarkowanego antropocentryzmu 
jako minimum. Jest tu zasadnicza zgodność między tym, kim jestem i tym, 
kim się czuję. Jest zgodność między tym co czuję, myślę, mówię i działam. 
Rdzeniem zgodności są uczucia: empatia, miłość bezwarunkowa, życzli-
wość…Nazwa tej zgodności może pochodzić od jednego z uczuć, np. zgod-
ność empatyczna. Ta droga oparta jest więc na pełni człowieczeństwa.

ZAMIAST PODSUMOWANIA

Koncepcja zrównoważonego rozwoju odnosi się zarówno do systemów 
społecznych, gospodarczych i ochrony środowiska w skali globalnej, kra-
jowej, regionalnej i lokalnej, ale także do poszczególnych organizacji czy 
instytucji. Jednak związek zrównoważonego rozwoju z jakością życia 
człowieka wydaje się najbardziej oczywisty i może być wyjaśniany w spo-
sób komplementarny przez wszystkie bez wyjątku dziedziny wiedzy i na-
uki – bez wyścigu i zbędnej konkurencji m.in. przez ekonomię, ekologię 
i ochronę środowiska, psychologię i socjologię, a również przez nauki filo-
zoficzne, matematykę oraz fizykę kwantową. Ta ostatnia dziedzina dowodzi 
m.in., że wzorce światła obrazują świadomość przede wszystkim jako formę 
energii, czyli światło/szarość/cień utożsamiane z określoną świadomością. 
Potwierdza to wspaniała książka Ks. Prof. Włodzimierza Sedlaka  „Życie jest 
światłem”, w której daje on wyraz swojej fascynacji światłem, które jest 
istotą życia. Poprzez swą bioelektronikę (elektromagnetyczną teorię życia, 
powstałą w wyniku syntezy nauk przyrodniczych), opartą na założeniach 
fizyki kwantowej, dochodzi do konkluzji, że życie jest światłem. 

Po co więc życie zostało dane człowiekowi? Jest wiele sensownych odpo-
wiedzi na to kluczowe pytanie. Formułowali je wielcy myśliciele – filozofo-
wie, psycholodzy, biolodzy, fizycy, a także, a może przede wszystkim –  wiel-
kie autorytety moralne. Wśród tych odpowiedzi można umieścić i taką, że 
życie otrzymaliśmy po to, aby:

 • się nim delektować (życie nie jest za karę); 
 • rozkoszować się własną twórczością i czerpać z tej twórczości i kreacji pro-
fity, wykorzystując i poszerzając własne możliwości; 
 • czuć się szczęśliwym i wolnym; 
 • pamiętać, że niczego nie można czynić kosztem siebie i kosztem innych 
(kochaj bliźniego swego jak siebie samego), że nie można prowadzić działal-
ności gospodarczej i wykorzystywać techniki i technologii kosztem środo-
wiska i szeroko rozumianego zdrowia człowieka itd.

Na tej drodze równoważenia i „rozświetlania” naszej jakości życia nie mo-
żemy – jak twierdzi Charles Handy w swoim dziele „Głód Ducha” – liczyć 
jedynie na wielkie wizje geniuszy, ponieważ te trafiają się rzadko, ale widzieć 
w tym rozjaśnianiu własne możliwości i niech więc każdy z nas stara się roz-
świetlić mrok choć najmniejszym światełkiem. 

Zrównoważony rozwój
i jakość życia człowieka
Tadeusz Borys
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OD REDAKCJI. Podstawowym celem zaprezentowania poniższej wy-
powiedzi, opublikowanej w znacznie szerszym zarysie w materiałach 
poseminaryjnych Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów w 2012 r. 
i nieco zaktualizowanej, jest zrelacjonowanie rozwiązań, jakie zostały 
przyjęte dla poprawy ładu przestrzennego i restrukturyzacji systemu 
planowania w nowej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030. A także – przedstawienie autorskich rozważań na temat 
tego szczególnego kontekstu dla problemów poruszanych na łamach 
niniejszego tomu „Przeglądu”.

Planowanie i programowanie sposobów kształtowania otaczającej nas 
przestrzeni wymaga uwzględnienia uwarunkowań, jakie są potrzebne, 
by charakter i jakość jej urbanistyczno-architektonicznego ukształtowa-
nia wynikały z prowadzenia działalności człowieka w taki sposób, aby 
twórczo można było wykorzystywać jej walory przyrodnicze i kulturowe 
oraz dostępne środki dla zaspokojenia odpowiednich potrzeb społecz-
nych. Działalność ta powinna być sterowana przy pomocy rozbudowywa-
nych w miarę postępów cywilizacji instrumentów budowania wizji, pro-
gramowania, planowania, projektowania i realizacji, w różnych skalach, 
od krajowej i regionalnej po lokalną. Powinny być przy tym wykorzysty-
wane właściwe narzędzia diagnostyczne i planistyczne dla gospodarowa-
nia w przestrzeni, obejmującego zarówno jego aspekty przestrzenne, jak 
i społeczno-gospodarcze, i instytucjonalne dla kreowania nowych jakości 
urbanistyczno-architektonicznych. 

Wspomniane narzędzia wiążą się w trzech pierwszych przypadkach z pro-
wadzeniem polityk rozwoju, przestrzennej oraz społeczno-gospodarczej. 
Tworzą one zestaw sformalizowanych instrumentów prawnych, którymi 
dysponuje administracja publiczna – władze samorządowe, regionalne i lo-
kalne oraz ich służby planistyczne. Z kolei dwa ostatnie narzędzia z tego ze-
stawu związane są z przygotowaniem i prowadzeniem projektowania i in-
westowania w konkretnych lokalizacjach oraz realizacją zadań i projektów 
rozwojowych i są instrumentami, którymi dysponują projektanci, inwesto-
rzy i budowniczowie. Dla ich stosowania, sprawnego i służącego jak najle-
piej harmonijnemu kształtowaniu przestrzeni i tworzeniu ładu przestrzen-
nego – potrzebne jest wypracowanie zasad zintegrowanego planowania 
rozwoju, przestrzennego i społeczno-gospodarczego oraz zintegrowanego 
zarządzania przestrzenią.

Tymczasem do wypracowania i funkcjonowania takiego modelowego 
mechanizmu kształtowania przestrzeni i krajobrazu naszego kraju jest cią-
gle jeszcze daleko. Wciąż utrzymuje się wykształcone w systemie nakazo-
wo-rozdzielczym przekonanie środowisk decydenckich i wielu ekspertów 
o prymacie planowania społeczno-gospodarczego nad przestrzennym 
i o odsuwaniu na dalszą przyszłość troski o jakość przestrzeni, przy niedo-
strzeganiu ograniczoności jej zasobów. A wśród wielu konsekwencji prak-
tycznych takiego przekonania, przy bardzo wyraźnym umocnieniu się libe-
ralnych metod prowadzenia gospodarki przestrzennej w Polsce w ostatnich 
dwu dekadach, wymienić trzeba przede wszystkim jego rażącą sprzecz-
ność z przyjętymi w konstytucji zasadami zrównoważonego rozwoju, które 

Kierunki poprawy ładu przestrzennego 
według nowej koncepcji  
przestrzennego zagospodarowania kraju

Janusz Korzeń

w innych dziedzinach niż planowanie przestrzenne, przeniknęły zarówno 
do licznych aktów prawnych, jak i do praktyki. 

Poszukiwanie rozwiązań dla co najmniej osłabienia, jeśli nie wyeliminowa-
nia tego konfliktu racji, a także i wartości, wydaje się bardzo potrzebne w sy-
tuacji, gdy stan zagospodarowania przestrzennego kraju i narastanie dys-
proporcji w jego rozwoju jest powszechnie oceniane bardzo negatywnie, 
a próby uregulowania tych procesów ciągle są nieskuteczne. Konsekwencje 
takiego stanu rzeczy mają o wiele szerszy wymiar, niż się powszechnie to 
ocenia, co trafnie diagnozuje jednym ze swych opracowań Adam Kowalew-
ski, wskazując, że nieracjonalna, często wadliwa polityka przestrzenna powo-
duje, iż korzyści naszej transformacji ustrojowej nie znajdują wystarczającego 
odbicia w stanie ładu przestrzennego, a często powodują jego pogarszanie, ze 
wszystkimi tego konsekwencjami, społecznymi i gospodarczymi.. Wskazuje 
także, że brak świadomej polityki przestrzennej, lub jej zaniechanie to również 
polityka – ale przynosząca niepoliczalne straty i szkody i dalej, że problemy te 
są wciąż w Polsce niedoceniane, wciąż naprawa naszej gospodarki przestrzen-
nej – pomimo jej znanych wad: nieczytelnych zasad, niedoskonałych praw, 
bezradnych instytucji, mało skutecznych procedur – nie znajduje się na liście 
priorytetów politycznych.

Pomimo tak krytycznie ocenianej sytuacji stanu przestrzeni i systemu pla-
nowania jej zmian, nie tylko nie można rezygnować z poszukiwania spo-
sobów rozwiązania tych problemów, ale należy dążyć do jak najszybszego 
wypracowania kompleksowego projektu poprawy sposobów prowadze-
nia gospodarki przestrzennej i głębokiej modyfikacji systemu planowania 
przestrzennego. Jak mógłby on w modelowym ujęciu wyglądać? Spró-
buję przedstawić swe poglądy na ten temat, na sposoby nowoczesnego – 
w moim przekonaniu – zarządzania rozwojem przestrzennym i społeczno-
gospodarczym, stanowiącym podstawowe zadanie władz samorządowych, 
funkcjonujących na poziomie regionalnym i lokalnym, realizowanym w od-
powiednich układach terytorialnych. 

MODEL ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA ROZWOJEM  
A ŁAD PRZESTRZENNY

Dwie podstawowe domeny planowania rozwoju, przestrzenna i społecz-
no-gospodarcza, powinny być, przy ich równorzędnym traktowaniu, jak 
najściślej ze sobą powiązane, zaś programowanie i planowanie rozwoju 
powinna cechować pełna spójność, nieodzowna dla uzyskania wysokiej 
skuteczności podejmowanych działań, służących ukierunkowaniu i harmo-
nizacji rozwoju poszczególnych obszarów lub ich części. Przygotowywanie 
zadań i projektów, wywodzące się z tak rozumianego, zintegrowanego pla-
nowania, powinno mieć swe podstawy w zintegrowanych dokumentach 
planistycznych i być precyzyjnie uregulowane pod względem formalnym 
i prawnym. 

Z kolei ustalenia, określające warunki i sposoby ich realizacji, powinny być 
zawarte w odpowiednich, operacyjnych dokumentach planistycznych, ta-
kich jak studia i plany zagospodarowania przestrzennego, strategie i pro-
gramy rozwoju. Wymienione dokumenty powinny być z kolei traktowane 
jako w zasadzie wyłączna podstawa dla przygotowania realizacji strategicz-
nych projektów urbanistyczno-architektonicznych i inżynieryjnych oraz 
podstawowych zadań rozwojowych. I na koniec – powinny one prowadzić 
do materializowania się idei zrównoważonego rozwoju, uzyskiwania wy-
sokiej jakości struktur przestrzennych i kształtowania pożądanego obrazu 
ładu przestrzennego. A ten powinien stanowić kluczowy element ładu zin-
tegrowanego, oznaczającego spójne, jednoczesne tworzenie ładów spo-
łecznego, ekonomicznego, środowiskowego i przestrzennego. 

Pojęcie tej ostatniej kategorii – ładu przestrzennego – należy rozu-
mieć znacznie szerzej niż określa się to w jego ustawowej definicji. 
W moim przekonaniu rozumieć należy go jako jeden z komponentów 

ładu zintegrowanego i jego główny wyróżnik, wyrażający się dążeniem do 
ukształtowania przestrzeni, tworzącej harmonijną całość i cechującej się 
równowagą poszczególnych elementów i funkcji; ład ten wyraża się w roz-
mieszczeniu w przestrzeni tych elementów i funkcji w sposób celowy, upo-
rządkowany, utrzymujący lub kreujący wartości kompozycyjno-estetyczne 
i harmonijne ukształtowanie krajobrazu przyrodniczo-kulturowego, przy 
uwzględnieniu uwarunkowań i wymagań środowiskowych, społeczno-go-
spodarczych i kulturowych oraz poprawy jakości życia. Jego wyróżnikami 
powinny być:

 • funkcjonalność rozmieszczenia przestrzennego poszczególnych 
elementów,
 • jasność układu przestrzennego, czyli przejrzystość rozmieszczenia ele-
mentów strukturalno-funkcjonalnych,
 • równowagę środowiska przyrodniczego, czyli zachowanie jego zasobów, 
użytków i walorów dla gospodarki i społeczeństwa,
 • optymalizację przemieszczeń przestrzennych materii, energii i informacji,
 • zachowanie walorów estetycznych, etycznych (pozaekonomicznych) 
przestrzeni,
 • optymalne relacje między poszczególnymi jednostkami terytorialnymi 
(przestrzennymi),
 • dostosowanie struktur przestrzennych gospodarki do struktur zachowań 
przestrzennych człowieka i społeczności.

Wprowadzanie i utrzymywanie ładu przestrzennego powinno odbywać 
się poprzez tak ujęte zarządzanie przestrzenią, które obejmuje prowadze-
nie działań związanych z przepływem informacji i podejmowaniem decy-
zji w procesach kształtowania, gospodarowania i ochrony zasobów prze-
strzeni. Diagnozowanie, planowanie, realizacja i kontrola tych procesów 
jest jednym z najważniejszych zagadnień równoważenia rozwoju na szcze-
blu lokalnym. 

CHARAKTERYSTYKA NOWEJ KPZK 2030

Na poziomie krajowym KPZK 2030 stanowi najważniejszy dokument stra-
tegiczny, dotyczący zagospodarowania przestrzennego kraju, opracowany 
zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z 27 marca 2003 roku. W jej nowej edycji przedstawia się wizję zago-
spodarowania przestrzennego kraju w perspektywie najbliższych dwudzie-
stu lat, określa cele i kierunki polityki jej urzeczywistniania oraz wskazuje 
zasady i mechanizmy koordynacji i wdrażania publicznych polityk rozwo-
jowych o istotnym wpływie terytorialnym. Koncepcja stanowi element no-
wego systemu strategicznego zarządzania rozwojem kraju, który obejmuje 
hierarchiczny system dokumentów strategicznych, w którym nadrzędną 
rolę pełnić ma Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, definiująca długo-
okresowe wyzwania i strategiczne zadania państwa. Uzupełniają ją Śred-
niookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, dziewięć zintegrowanych, sek-
torowych strategii średniookresowych oraz programy operacyjne i krajowe, 
w których wdrażanie zostaną zaangażowane wszystkie szczeble admini-
stracji publiczne

Zasadniczą częścią dokumentu jest rozdział V, w którym obszernie omawia 
się przyjęte cele operacyjne, podporządkowane celowi strategicznemu 
Koncepcji, jakim jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorial-
nie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów 
rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funk-
cjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym 
i terytorialnym w długim okresie. 

Koncepcja, jako dokument, składa się z ośmiu rozdziałów, w których po ko-
lei omawia się:

 • podstawowe definicje KPZK 2030,
 • uwarunkowania polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
 • wizję przestrzennego zagospodarowania Polski,

 • cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (ze wskazaniem 
sześciu celów operacyjnych, służących osiągnięciu ww. wizji), 
 • typologię obszarów funkcjonalnych,
 • system realizacji KPZK 2030 (m.in. założenia przebudowy systemu prowa-
dzenia krajowej polityki przestrzennej i systemem finansowania działań 
wynikających z Koncepcji),
 • stan przestrzennego zagospodarowania kraju (ujęty w formie 22 map dia-
gnostycznych i syntetycznych komentarzy).

W KPZK 2030 wskazuje się następujący zestaw celów operacyjnych:
 • podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski 
w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy za-
chowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej 
spójności;
 • poprawę spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju 
kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków 
dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój ob-
szarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszyst-
kich terytoriów;
 • poprawę dostępności terytorialnej kraju, w różnych skalach przestrzen-
nych, poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej; 
 • kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzy-
manie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazo-
wych Polski;
 • zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne 
i utratę bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur prze-
strzennych wspierających zdolności obronne państwa; 
 • przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.

Cele operacyjne, przyjęte w KPZK 2030 odpowiadają na najważniejsze 
wyzwania rozwojowe, przed którymi stoi zarówno krajowa polityka prze-
strzenna, jak i ta, kształtowana na poziomie regionalnym, czy lokalnym. 
Trudno listę tych wyzwań kwestionować, ale przy okazji trzeba wskazać 
na to, jak trudno będzie próbować skutecznie rozwiązywać wynikające 
z niej w praktyce planowania rozwoju problemy, co stanowi dodatkowe 
wyzwanie dla planistów i urbanistów. Ww. wyzwania autorzy Koncepcji tak 
określają: 

 • niska konkurencyjność głównych ośrodków miejskich i regionów Polski 
na tle europejskim; 
 • słaba spójność terytorialna kraju i niski poziom rozwoju infrastruktury ob-
szarów wiejskich;
 •  brak spójnego systemu ochrony środowiska przyrodniczego; 
 • niewystarczająca odporność struktury przestrzennej na wewnętrzne i ze-
wnętrzne zagrożenia oraz bezład przestrzenny.

Jednym z przyjętych sześciu głównych celów KPZK 2030 jest przywrócenie 
i utrwalenie ładu przestrzennego, którego takie wyróżnienie należy bar-
dzo mocno podkreślić, gdyż jak nigdy dotąd, w dokumentach krajowego 
planowania strategicznego zagadnienie to zostało tak w tym dokumencie 
wyeksponowane. Istotny wpływ na takie spozycjonowanie tej kategorii ma, 
podkreślone już we Wprowadzeniu do KPZK 2030, zerwanie z dotychcza-
sową dychotomią planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego na 
poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz w odniesieniu do obszarów 
funkcjonalnych. W konsekwencji takiego podejścia oczywista stała się po-
trzeba określenia działań państwa w sferze legislacyjnej i instytucjonalnej dla 
wzmocnienia efektywności systemu planowania przestrzennego i działań roz-
wojowych, co zawiera nowa KPZK 2030. 

Zadania służące wzmocnieniu planowania przestrzennego są szczegól-
nie interesujące z punktu widzenia zainteresowań naszego środowiska, 
które obserwowało i uczestniczyło w szeregu dyskusjach nad kolejnymi 
projektami zmian obowiązujących przepisów dla planowania przestrzen-
nego, opracowywanych przez resort infrastruktury, a także wypracowało 
własne propozycje w tym zakresie. Nie wiadomo jeszcze, czy przejęcie 
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pełnych kompetencji w zakresie planowania przestrzennego przez super-
resort infrastruktury i rozwoju regionalnego, zdynamizuje rządowe działa-
nia w omawianym zakresie, czy też raczej je osłabi. Interesujące przy tym 
będzie obserwowania postępów w realizacji szczegółowego planu dzia-
łań, które powinny być podjęte przez Radę Ministrów i inne podmioty pu-
bliczne dla pełnego wdrożenia ustaleń KPZK, jakie w niej sformułowano 
m.in. w odniesieniu do wzmocnienia planowania przestrzennego. 

CEL 6 KPZK 2030 – PRZYWRÓCENIE  
I UTRWALENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO

Konstrukcja ostatniego z podrozdziałów w rozdziale VI KPZK 2030, po-
święconego przywróceniu i utrwaleniu ładu przestrzennego, składa się 
z opisu problemu, jaki rozwiązywać ma realizacja przyjętych w Koncepcji 
działań, oraz z przedstawienia kierunków tych działań i następnie ich za-
kresu. W opisie problemu wskazuje się po kolei na źródła i skutki nieupo-
rządkowanej gospodarki przestrzennej w Polsce, konsekwencje społeczne 
i ekonomiczne funkcjonowania tego stanu rzeczy, niewydolność systemu 
zarządzania tą sferą i dezintegrację systemu planowania przestrzennego, 
niedoskonałość prawa dla jego funkcjonowania i niski poziom wiedzy, świa-
domości i partycypacji społecznej. 

Przedstawiona w tej części Koncepcji syntetycznie ujęta diagnoza stanu go-
spodarki przestrzennej i systemu planowania jest wysoce krytyczna. W kon-
kluzji społecznych i ekonomicznych skutków, generowanych przez obecny 
system gospodarki przestrzennej, jaką się ona zamyka, wskazuje się na takie 
symptomy braku ładu przestrzennego w Polsce jak: 

 • na poziomie kraju – częste niedostosowanie sposobów użytkowania i za-
gospodarowania do wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazo-
wych oraz wynikająca z tego postępująca fragmentacja systemów przy-
rodniczych i degradacja krajobrazów kulturowych; 
 • na poziomie regionalnym i subregionalnym – niszcząca wobec wartości 
przestrzeni, rozrzutna ekonomicznie i społecznie suburbanizacja, zwłasz-
cza rozpraszanie zabudowy wiejskiej i brak koordynacji zabudowy tere-
nów wzdłuż głównych dróg;
 • na poziomie lokalnym – niska jakość przestrzeni publicznej, chaos w for-
mach zabudowy i architekturze zespołów urbanistycznych, ich niekom-
pletność i presja na tereny otwarte, destrukcja systemów ekologicznych 
miast, braki w wyposażeniu terenów urbanizowanych i terenów wiejskich 
w infrastrukturę techniczną i społeczną, nienadążającą za rozwojem zabu-
dowy mieszkaniowej.

Podobne obserwacje, często bardziej radykalnie formułowane, są od wielu 
lat podnoszone w ramach niekończących się dyskusji środowiskowych, pro-
wadzonych analiz i studiów, sporządzania interwencyjnych memoriałów, 
nie znalazły jak dotąd posłuchu u decydentów. Jednakże, gdy przestudiuje 
się ustalenia, określające kierunki i działania służące rozwiązaniu wskaza-
nych w części diagnostycznej omawianego podrozdziału problemów – to 
jakby można nabrać pewnej otuchy. I by tę opinię udowodnić – przytoczę 
po przedstawieniu struktury wydzielenia tych kierunków i działań – wy-
brane, najistotniejsze fragmenty podrozdziału VI-6, w których proponuje 
się sposoby naprawy tego stanu rzeczy. 

Dla zrealizowania tego zadania, dla odwrócenia dotychczasowych nieko-
rzystnych tendencji w prowadzeniu gospodarki przestrzennej i dla uzyska-
nia znaczących postępów w poprawie stanu ładu przestrzennego, autorzy 
Koncepcji, w dużym stopniu nawiązując do przyjętej w Wizji jej struktury 
merytorycznej, wskazują trzy zestawy następujących kierunkowych działań: 

 • wprowadzenie zintegrowanego (spójnego i hierarchicznego) planowania 
społeczno-gospodarczego i przestrzennego, zdolnego do efektywnej koor-
dynacji działań podmiotów publicznych i polityk publicznych, mających naj-
większe znaczenie dla zagospodarowania przestrzennego na różnych pozio-
mach zarządzania;

 • uporządkowanie regulacji zapewniających sprawność i powszechność dzia-
łania systemu planowania przestrzennego;
 • wzmocnienie instytucjonalne i jakościowe planowania przestrzennego, 
a w tym budowa systemu monitorowania procesów przestrzennych i ich 
oceny oraz partnerstwa terytorialne w planowaniu i zarządzaniu procesami.

Warto mocno podkreślić, że doprecyzowanie zestawów tych działań 
w podrozdziale VI-6 poprzedza wyraźne podkreślenie kluczowej roli ładu 
przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przy określaniu zasad i kierun-
ków kształtowania polityki przestrzennej i zasad jej realizacji. Wcześniej ład 
przestrzenny zdefiniowany został w tym podrozdziale jako jedna z czterech 
składowych ładu zintegrowanego (obok ładów społecznego, ekonomicz-
nego i ekologicznego), określająca strategiczne cele i kryteria kształtowania 
oraz harmonizowania struktur przestrzennych (i) wyrażająca zasady i kierunki 
gospodarowania przestrzenią geograficzną. Jest to w pełni zgodne z takim 
kompleksowym traktowaniem tych kategorii od wielu lat i przez wielu auto-
rów, co także przyjąłem w swoich założeniach, jako podstawowe kryterium 
celowe dla materializowania się idei zrównoważonego rozwoju, uzyskiwa-
nia wysokiej jakości struktur przestrzennych i kształtowania pożądanego 
obrazu ładu przestrzennego. 

Sposoby realizacji działań dla wybranych dziedzin prowadzenia gospodarki 
przestrzennej i planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lo-
kalnym, przyjęte w pierwszym z wymienionych zestawów dla wprowadze-
nia zintegrowanego planowania społeczno-gospodarczego i przestrzen-
nego, określa się w KPZK 2030 m.in. następująco:

 • spójność planowania społeczno-gospodarczego z przestrzennym na 
poziomie regionalnym zostanie wyrażona poprzez wymóg harmonizacji 
trybu przygotowania i zawartości dokumentów dotyczących rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego – strategii rozwoju województwa oraz przestrzen-
nego – planu zagospodarowania przestrzennego województwa; (…) zin-
tegrowane elementy planowania rozwoju regionu zawierać będą również 
obowiązujące wytyczne (w zakresie ustawowym) dla gmin;
 • na poziomie lokalnym wybrane, rozwojowe obszary gminy, zostaną 
uwzględnione w zadaniach wynikających z dokumentów rozwoju społecz-
no-gospodarczego szczebla krajowego i regionalnego; plany miejscowe 
będą stanowiły podstawę wydawania decyzji administracyjnych i przesą-
dzały o lokalizacji inwestycji;
 • każdy z wymienionych poziomów systemu hierarchicznego będzie 
uwzględniał planowanie w obszarach funkcjonalnych, stanowiące klu-
czowy element nowoczesnej polityki rozwoju. 

Sposoby z kolei realizacji działań dla wybranych dziedzin prowadzenia go-
spodarki przestrzennej i planowania przestrzennego na poziomie regio-
nalnym i lokalnym, przyjęte w drugim z wymienionych zestawów dla upo-
rządkowania regulacji i usprawnienia systemu planowania przestrzennego, 
określa się w dalszej części dokumentu m.in. w taki sposób:

 • w wypadku rozwoju obszarów miejskich podstawową zasadą będzie mak-
symalne wykorzystanie obszarów już zagospodarowanych, podczas gdy za-
gospodarowanie nowych obszarów będzie dopuszczane jedynie wtedy, gdy 
wyczerpią się zasoby obszarów możliwych do ponownego zagospodarowa-
nia (…);
 • (…) (traktowanie) miejscowych planów (…) jako podstawowych doku-
mentów służących zarządzaniu przestrzenią, szczególnie dla obszarów 
o największej presji inwestycyjnej; wprowadzenie ustawowego obowiązku 
planistycznego dla terenów rozwojowych, wyznaczonych w studiach uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin będą zawierały wiążące ustalenia nie tylko dla planu miejscowego, 
ale także dla każdej decyzji administracyjnej związanej z określaniem wa-
runków i wydawaniem pozwoleń na zabudowę.

I na koniec – sposoby realizacji działań dla wybranych dziedzin prowadze-
nia gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego na poziomie 

regionalnym i lokalnym, przyjęte w trzecim z wymienionych zestawów dla 
wzmocnienia instytucjonalnego i jakościowego planowania przestrzen-
nego, określa się w KPZK 2030 m.in. tak:

 • wzmocnienie planowania przestrzennego wymaga zmian instytucjonal-
nych na poszczególnych poziomach administracyjnych oraz wprowadze-
nia systemu monitoringu i stałej oceny stanu zagospodarowania prze-
strzennego (…);
 •  zostanie zbudowany system monitorowania procesów przestrzennych, 
który w oparciu o infrastrukturę danych przestrzennych pozwoli na ocenę 
działań wszystkich zaangażowanych podmiotów na różnych poziomach, 
od lokalnego, przez regionalny, krajowy, po europejski, a dzięki powią-
zaniu z systemem monitorowania zjawisk społeczno-gospodarczych 
(…) pozwoli na opracowanie założeń jednolitego krajowego systemu 
monitoringu;
 •  osiągnięcie pełnej i rzeczywistej jawności planowania we wszystkich fa-
zach oraz umożliwienie aktywnej partycypacji społecznej w każdej z nich 
(będzie) stanowić o poziomie nowoczesnego zarządzania przestrzenią. 

UWARUNKOWANIA DLA WDRAŻANIA ROZWIĄZAŃ KPZK 2030  
DLA POPRAWY ŁADU PRZESTRZENNEGO 

Podstawowe uwarunkowania dla wdrożenia wskazanych w podrozdziale 
VI-6 KPZK 2030 i przytoczonych wyżej zestawów działań, zreferowanych 
przy pewnym ich z oczywistych powodów wyborze, wiążą się z potrzebą 
głębokiej przebudowy systemu planowania rozwoju w Polsce, a w tym 
zwłaszcza integracji systemów planowania i zarządzania rozwojem prze-
strzennym i społeczno-gospodarczym. W praktyce dotyczyć będzie ona 
przede wszystkim obciążenia tym zadaniem służb publicznych, funkcjonu-
jących na poszczególnych poziomach zarządzania. A czy one będą mogły 
temu podołać?

O ile można sobie wyobrazić, że w miarę sprawne procesy tak założonej 
w KPZK przebudowy systemów prowadzenia gospodarki przestrzennej 
i planowania rozwoju będą przebiegały na poziomie krajowym i zapewne 
także na poziomie regionalnym, o tyle o wiele trudniej będą one wdrażane 
na poziomie lokalnym. Lokalne samorządy i ich władze wykonawcze nie są 
przygotowane, poza nielicznymi wyjątkami, wśród których są dobrze zarzą-
dzane duże miasta, do podołania wynikającym stąd nowym obowiązkom. 
Wynika to z ich daleko posuniętej samodzielności i autonomiczności w pro-
wadzeniu gospodarki przestrzennej, a często wręcz z czystego woluntary-
zmu w jej realizowaniu, niekiedy bez respektowania krepujących ustaleń 
własnych dokumentów planistycznych. Woluntaryzm ten jest pochodną 
powszechnie praktykowanego liberalnego nastawienia do kształtowania 
procesów rozwojowych w kraju, ułatwiania nieskrępowanej działalności 
inwestycyjnej, czemu sprzyja szczególne powodzenie stosowania decyzji 
administracyjnych, a nie planów miejscowych, jako podstawy do udzielania 
pozwoleń na budowę. 

Wprowadzanie w życie idei zrównoważonego rozwoju, o czym pisałem na 
wstępie, jest uwarunkowane stopniem zintegrowania systemów planowa-
nia i zarządzania rozwojem przestrzennym i społeczno-gospodarczym. Za-
kłada się to bardzo wyraźnie w nowej KPZK 2030, z czego można wyprowa-
dzić taką oto konstatację: te dwa systemy planowania, jak najściślej z sobą 
powiązane i spójne, będą podstawą dla uzyskania wysokiej skuteczności 
podejmowanych działań publicznych, służących ukierunkowaniu rozwoju 
i przekształcaniu konkretnych terytoriów i miejsc, przy dążeniu do poprawy 
stanu ich „uładzenia”, czyli uporządkowania. 

Ale by do tego mogło dojść w praktyce sterowania procesami harmonizo-
wania zarówno rozwoju przestrzennego, jak i społeczno-gospodarczego, 
planowania i realizacji – to należy w moim przekonaniu jak najszybciej: 

 • doprowadzić do głębokiego zestandaryzowania takich dokumentów pla-
nistycznych jak studia gminne i strategie rozwoju (zasadniczy wpływ na 

pilną realizację tego zadania będzie miała potrzeba pełnego wprowadze-
nia nowoczesnych technik opracowywania studiów i planów w dostoso-
waniu do wymogów już wdrażanej Dyrektywy INSPIRE; w praktyce spo-
rządzania tych opracowań występuje nadal bardzo duże zróżnicowanie 
ich zakresu, problematyki i głębokości ujmowania, co dotyczy zwłaszcza 
strategii rozwoju, co wynika z przyjmowania autorskich ujęć metodologii 
i zakresu tych opracowań, zwłaszcza w odniesieniu do poziomu regional-
nego; uwagi te dotyczą także studiów gminnych i planów miejscowych, 
których zakres pomimo uregulowania w odpowiednich rozporządzeniach 
wykonawczych do ustawy z 2003 r. – jest kształtowany w szeregu ośrod-
kach i pracowniach planistycznych w bardzo zindywidualizowany, trudno 
porównywalny sposób);
 • ujednolicić procedury sporządzania obu zestawów dokumentów plani-
stycznych (prowadzone są one najczęściej autonomicznie, zwykle w róż-
nych okresach, przy czym brakuje najczęściej jakiegokolwiek ich powią-
zania; przy tym plany zagospodarowania przestrzennego województw 
i strategie ich rozwoju są dokumentami opracowywanymi obligatoryjne 
dla poziomu regionalnego, a na poziomie lokalnym obowiązkowymi do-
kumentami są tylko studia gminne, zaś strategie rozwoju stanowią opraco-
wania fakultatywne; gdy dokumenty te sporządza się w różnych okresach 
i wykonują je różne jednostki autorskie, to trudno doprowadzić do wza-
jemnej korelacji przyjmowanych w nich ustaleń i uzyskać ich spójność);
 • zbudować systematycznie prowadzony, kompleksowy monitoring zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym i w rozwoju społeczno-gospodar-
czym regionów i gmin, który dostarczałby niezbędnych danych dla spo-
rządzania studiów, planów i strategii (to także wiąże się z dostosowaniem 
w wielu elementach już prowadzonego monitoringu do wymogów wspo-
mnianej Dyrektywy);
 • rozwijać formy autentycznego, głębokiego współudziału społeczności 
lokalnych przy sporządzaniu omawianych dokumentów, zwłaszcza dla 
poziomu regionalnego (można jedynie wskazać szereg udanych prób pro-
wadzenia takiej partycypacji na poziomie lokalnym, przy opracowaniu 
strategii i studiów gminnych; zazwyczaj jest on organizowany w zrutyni-
zowany sposób, przy prezentowaniu opracowań w ich finalnej fazie, kiedy 
z wielu powodów utrudnione jest wprowadzenie zmian do ich treści; w re-
akcji na wnoszone w trakcie konsultacji uwag i postulaty);
 • zbudować zintegrowane struktury i jednostki organizacyjne, odpowie-
dzialne na poziomie regionalnym i także lokalnym za przede wszystkim 
opracowywanie, a następnie realizację i monitorowanie ustaleń planów 
województw, studiów gminnych i planów miejscowych oraz strategii roz-
woju, polityk i programów rozwojowych (prace w tym zakresie prowa-
dzone są zazwyczaj przez różne piony w istniejących strukturach zarzą-
dzania w urzędach marszałkowskich i w urzędach gminnych; sporadycznie 
tylko funkcjonują takie jednostki organizacyjne, w których w zintegrowany 
sposób prowadzi się prace planistyczne, związane z programowaniem 
i planowaniem rozwoju). 

Nakreślone wyżej propozycje nie wyczerpują oczywiście listy sposobów 
rozwiązania problemów, jakie rysują się w zderzeniu skądinąd słusznych, 
dalekosiężnie ujętych zaleceń dla poprawy ładu przestrzennego i restruk-
turyzacji systemu planowania, wskazanych w nowej Koncepcji Przestrzen-
nego Zagospodarowania Kraju – z realnie istniejącymi warunkami. Chciał-
bym, by mogły one stać się zaczynem koniecznej dyskusji nad realnymi 
możliwościami i zostały w niezbędnym stopniu wdrożone w praktyce.
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OD REDAKCJI. Prezentowany projekt budowy nowej 
dzielnicy miasta Siewierza, przedstawiony na naszych ła-
mach w tomie IV w 2012 r., jest już przygotowywany do 
realizacji przez spółkę giełdową ALTA SA. Drogę i metody 
projektowania tego interesującego założenia przedsta-
wiają Maciej Mycielski – jej główny projektant i Daniel 
Piotrowski, związani swą działalnością i przekonaniami 
z ideami tzw. Nowej Urbanistyki (New Urbanism), a także 
z wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju w praktykę 
projektowania urbanistycznego i architektonicznego. 
W ofertach dla przyszłych mieszkańców Siewierza pod-
kreśla się, że wykreowana ma być tu przyjazna prze-
strzeń publiczna, tworzona z myślą o ich potrzebach, 
promująca zdrowie i życie w zgodzie z naturą. Czy tego 
zapewnienia dotrzyma się w praktyce realizacyjnej – 
mamy nadzieję, że tak.

Pogłębiający się w Polsce chaos przestrzenny jest faktem 
niezaprzeczalnym. Zbyt często zabudowa rozwija się w spo-
sób bezplanowy, rozlewając się na przedmieściach z wyko-
rzystaniem zastanych podziałów rolnych, wymuszając nie-
ekonomiczne koszty doprowadzenia infrastruktury oraz 
transportu. Duża liczba odizolowanych zamkniętych osiedli 

mieszkaniowych, centrów handlowych i biurowców przypo-
mina amerykańskie rozciągnięte przedmieścia. Tak jak sze-
reg innych zjawisk kulturowych, z Zachodu przywędrowało 
do Polski także zjawisko suburbanizacji. Widać już, jak trend 
ten wpływa na dewaluację centrów miast, coraz częściej wy-
magających rewitalizacji, na zakorkowanie arterii dojazdo-

Siewierz-Jeziorna – dzielnica zrównoważona
Maciej M. Mycielski
Daniel Piotrowski

■Wizja Eko–miasteczka.

■Lokalizacja Eko-miasteczka i izochrony dojazdów.

wych. Bywa, że osłabia siłę gospodarczą miast, przynosząc pogorszenie ja-
kości życia mieszkańców. 

Sam problem suburbanizacji i związanego z nią degradowania przestrzeni 
miast nie jest jednak nowy. Od kilkudziesięciu lat mierzą się z nim architekci 
i urbaniści w Stanach Zjednoczonych oraz Europie. W wielu przypadkach 
ich inicjatywa wpłynęła w dużym stopniu na stosowaną przez władze miej-
ską politykę przestrzenną. Zamiast trendu skutkującego zjawiskami urban-
sprawl zaproponowali oni koncepcję realizacji tradycyjnej dzielnicy z mie-
szanymi funkcjami, różnymi typami mieszkań, usługami, biurami, szkołami, 
miejscami rekreacji itd. Przekonujące jest to, że z perspektywy czasu tak 
ujęte zasady zrównoważonej urbanistyki się sprawdziły. 

Wydaje się, że wyzwaniem dla projektów urbanistycznych w Polsce winny 
realnie stać się trzy kwestie – konieczność zapewnienia ładu i przeciwdzia-
łania pewnej anarchii przestrzennej oraz troska o jakość środowiska przy-
rodniczego oraz środowiska zamieszkania. Zrównoważona urbanistyka ma 
kilka nurtów, jednym z nich nich jest tzw. Nowa Urbanistyka (New Urba-
nism), która skutecznie spełnia powyższe postulaty i którą najkrócej można 
zdefiniować następująco: Nowy Urbanizm jest  bardziej efektywny ekono-
micznie, pozwala efektywnie wykorzystać środki publiczne, jest bezpieczniej-
szy dla pieszych, rowerzystów i kierowców, bardziej przyjazny dla środowiska 
i jest zdrowszym sposobem na życie. Po prostu działa lepiej (za www.cnu.org).

Presja inwestycyjna związana z niedoborem mieszkań wciąż jest na tyle 
duża, że należy szukać rozwiązań kształtujących trwałą wartość, wzmacnia-
jących tożsamość przestrzeni i jakość życia mieszkańców – nie tylko w za-
kresie dogęszczania miast, ale też alternatyw dla zagrożeń suburbanizacji. 
Prezentowany projekt nowej dzielnicy Siewierza – Jeziornej przeciera pe-
wien szlak w tym drugim kierunku i ma szansę stać się pewnym wzorcem 
dobrych praktyk w zakresie planowania przestrzennego, urbanistycznego, 
architektonicznego, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz partycypacji 
społecznej w Polsce. 

GENEZA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Obszar konurbacji górnośląskiej obejmuje, w zależności od jego delimi-
tacji, od 2 do ponad 3 milionów 
mieszkańców. Można stwierdzić, 
że z uwagi na liczne uwarunkowa-
nia, jako całość obszar ten stanowi 
ogromne wyzwanie w kategoriach 
projektowo-przestrzennych. Histo-
rycznie związany z przemysłem, 
dziś ma mniejsze możliwości utrzy-
mania swej populacji, głównie ze 
względu na niedobór mieszkań, 
niezadowalającą liczbę miejsc pracy 
i pogarszającą się strukturę demo-
graficzną społeczeństwa. Wydaje się 
jednocześnie, że mało który nowy 
projekt mieszkaniowy, realizowany 
w tym obszarze metropolitalnym, 
zakłada poważną, zrównoważoną, 
kompleksową wizję rozwoju, jako 
kontrapunkt wobec zaobserwowa-
nych tu zjawisk.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest 
spółka giełdowa ALTA SA, której 
zaproponowano kupno 120 ha te-
renu położonego nad Zalewem 
Przeczycko–Siewierskim. Z uwagi 

na doskonałe połączenie z dwupasmową drogą krajową nr 1 oraz bliskość 
lotniska, a także niską bonitację gleb, jednym z pierwszych pomysłów było 
przeznaczenie terenu pod bazę logistyczną. ALTA, która stała się ostatecznie 
właścicielem działki, wziąwszy pod uwagę walory krajobrazowe i położe-
nie w relacji z aglomeracją Katowic, podjęła starania o realizację inwestycji 
mieszkaniowej, która w optymalny sposób wykorzysta potencjał obszaru. 
Władze Siewierza, zainteresowane rozwojem swej gminy, pozytywnie od-
niosły się do pomysłu stworzenia zrównoważonej dzielnicy i przystąpiły do 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego dla tego obszaru oraz opracowania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestreznnego. 

WARSZTATY CHARRETTE JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY

Dla wypracowania wspólnej wizji inwestora oraz przedstawicieli gminy 
Siewierz i pozostałych decydentów wobec sposobu zagospodarowania te-
renów nad Zalewem Przeczycko–Siewierskim posłużyło przeprowadzenie 
warsztatu „charrette”, którego organizację powierzono pracowni MAU pod 
kierownictwem Macieja M. Mycielskiego, wywodzącego się z amerykań-
skiego biura Duany Plater Zyberk & Company. 

Warsztat tego typu to coś więcej niż zwykły warsztat urbanistyczny czy 
konsultacje społeczne, gdzie zbierane są tylko wnioski i pomysły na za-
gospodarowanie przestrzeni. To jakby przeprowadzenie specyficznej ope-
racji na żywym organizmie, jakim jest dana przestrzeń, gdzie uczestnicy 
wraz z ekspertami mogą na bieżąco oceniać i doskonalić opracowywaną, 
zwizualizowaną koncepcję i strategię rozwoju danego obszaru, tak, aby 
osiągnąć wspólne porozumienie i znaleźć realne, optymalne rozwiązania. 
Termin „charrette”, wywodzący się od zwyczajowej nazwy wózków używa-
nych w Paryżu na egzaminach na Akademii Sztuk Pięknych, dobrze oddaje 
intensywność pracy uczestników warsztatów. Równolegle ze spotkaniami 
konsultacyjnymi przez kilkanaście godzin dziennie pracuje grupa projek-
tantów, tak, aby na poszczególne spotkania i prezentacje dostarczać kon-
kretne pomysły i rozwiązania w formie rysunków i poddawać je ocenie 
decydentów i społeczności lokalnej. Zasadą „charrette” jest wykreowanie 
platformy do otwartego dialogu, gdzie każdy zainteresowany może wziąć 
udział w procesie planistycznym.

■Jedno ze spotkań warsztatowych.W
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W wyniku takiego 10-dniowego warsztatu, przeprowadzonego w paździer-
niku 2007 r. z udziałem inwestorów, przedstawicieli urzędu miasta, właści-
cieli gruntów, międzynarodowego grona specjalistów z zakresu środowi-
ska, architektury i planowania przestrzennego, podjęto decyzję o realizacji 
nowej dzielnicy, w oparciu o tradycyjne wzorce urbanistyczne. Ekspertyzy 
środowiskowe, prognozy ruchu, studia inżynieryjne oraz analizy uwarunko-
wań rynkowych, prawnych i finansowych, wykonane w ramach warsztatu 
oraz w ramach później prowadzonych prac potwierdziły, że powstanie no-
wej dzielnicy Siewierza jest realne. A co najważniejsze, w trakcie trwania 
warsztatu udało się zdobyć akceptację i poparcie lokalnych władz oraz klu-
czowych instytucji dla projektu. 

W ramach warsztatu przez szereg kolejnych dni odbywały się spotkania 
i narady poszczególnych grup ekspertów i lokalnych przedstawicieli w ra-
mach różnych grup tematycznych. Współpracująca z nimi grupa urbani-
stów na bieżąco pracowała nad koncepcjami zagospodarowania, uwzględ-
niając ustalenia, wypracowane w ramach poszczególnych dyskusji. Każdy 
temat, podnoszony w ich trakcie, czy krytyczne przeglądy wstępnych 

koncepcji urbanistycznych pozwa-
lały na szybką ewolucję pomysłów 
urbanistycznych. Wykorzystano 
przy tym także doświadczenia 
projektantów w realizacji planów 
opartych na zasadach zrównowa-
żonej urbanistyki, przyjazności dla 
wszystkich grup wiekowych i spo-
łecznych, pieszych i rowerzystów 
oraz uzyskania najlepszej efektyw-
ności ekonomicznej i zaplanowania 
nowej dzielnicy m.in. przy uwzględ-
nieniu miastotwórczych wzorców 
urbanistycznych.

Prace warsztatowe rozpoczęto 
wspólną wyprawą w teren, co po-
zwoliło zweryfikować potencjał 
obszaru objętego pracami plani-
stycznymi oraz zapoznanie się z lo-
kalnymi przykładami tradycji archi-
tektonicznych. Oprócz rozeznania 
uwarunkowań terenowych pod-
stawą do opracowania pierwszych 
koncepcji było przeprowadzenie  
obszernych analiz istniejących 
uwarunkowań – od środowisko-
wych i infrastrukturalnych po spo-
łeczno-demograficzne. Drugiego 
dnia specjaliści z zakresu ochrony 
środowiska, zaproponowali szereg 
ekologicznych rozwiązań z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej, wy-
nikające z analiz infrastrukturalnych 
i geotechnicznych, co umożliwiło 
ujęcie projektu w coraz bardziej 
zrównoważony sposób – nie tylko 
w wymiarze organizacji przestrzen-
nej i urbanistycznej. Pomysły pro-
jektantów wraz z przedstawicielami 
samorządu lokalnego zestawiono 
także również z potrzebami i kie-
runkami rozwoju gminy Siewierz. 
W trzecim dniu omawiano zagad-
nienia socjologiczne, rynkowe oraz 
programowe przyszłej dzielnicy, 

zarówno w wymiarze lokalnym jak i regionalnym. Czwartego dnia dysku-
towano pierwsze, wariantowe koncepcje jej, a w kolejnych dniach, oprócz 
spotkań i prezentacji projektowych, prowadzone były prace nad udoskona-
laniem koncepcji urbanistycznej i warsztatowymi wizualizacjami projektu, 
opracowaniem ramowej strategii rozwoju dzielnicy. Na zakończenie warsz-
tatów odbyła się uroczysta prezentacja ostatecznej warsztatowej koncepcji, 
z udziałem wszystkich kluczowych interesariuszy projektu.

MIASTO PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM

Projekt zakłada realizację ekologicznej dzielnicy, nawiązującej charakterem 
do małego miasteczka, zwróconej w kierunku Zalewu Przeczycko–Siewier-
skiego. Podstawą dla opracowanej koncepcji było zapewnienie przestrzeni 
dającej jak największy komfort życia mieszkańcom, korzystając z obiek-
tywnie realnych środków urbanistycznych. Nowa dzielnica o mieszanych 
funkcjach docelowo składać się będzie z wzajemnie połączonych czterech 
osiedli, wyposażonych we wszelkie usługi potrzebne do codziennego życia. 

■Pierwsze szkice koncepcyjne dla zagospodarowania miasteczka.

■Uchwalony plan dla i etapu budowy Eko-miasteczka.

■Zrealizowany po warsztatach kod urbanistyczny dzielnicy.

stanowić będzie rozległy park miejski z siecią stawów i oczek wodnych, usy-
tuowany w obniżeniu terenu prowadzącym do zalewu. Usytuowanie na tra-
sie spływu wód opadowych umożliwi przepływ pomiędzy poszczególnymi 
zbiornikami podczyszczanych wód deszczowych. Zieleń wąskimi pasmami 

Każde osiedle skoncentrowane będzie 
wokół miejskiego placu, w centrum mia-
steczka zaś przewidziano tradycyjny 
rynek, przy którym znajdzie się kościół 
– dominanta  tradycyjnie położona w naj-
wyższym punkcie terenu. Wzdłuż drogi 
krajowej nr 1 powstanie część biznesowa 
miasteczka. Takie rozwiązanie sprawi, że 
zabudowa biurowa wraz z parkingiem 
osłoni pozostałą część inwestycji od 
uciążliwości trasy, co na podstawie prze-
prowadzonych symulacji akustycznych 
może pozwolić na uniknięcie powszech-
nych, lecz krytykowanych ekranów 
dźwiękochłonnych.

Ważnym założeniem jest realizacja za-
budowy i tworzenie przestrzeni o skali 
przyjaznej dla człowieka. Na przeważają-
cym obszarze miasteczka przewidziano 
realizację budynków o wysokości do 2,5 
kondygnacji. Wyższe, 4-kondygnacyjne 
obiekty powstaną w pasie terenu wzdłuż 
drogi krajowej. W centrum miasteczka, 
przy rynku, powstanie zabudowa 3,5-kon-
dygnacyjna. Zaproponowanie w koncep-
cji regularnych kwartałów zabudowy 
w formie umożliwi realizację pierzejo-
wych frontowych elewacji, definiujących 
przestrzenie ulic, placów i parków, umoż-
liwiających też realizację łatwo dostępnego zielonego skweru z placem 
zabaw w centrum każdego kwartału. Piesze przestrzenie publiczne będą 
ze sobą dobrze powiązane, zaś wygodne parkingi dla mieszkańców odpo-
wiednio ukryte.

Zgodnie z trendami zrównoważo-
nej urbanistyki, zakłada się w koncep-
cji uprzywilejowanie ruchu pieszego. 
Podział na jednostki mieszkalne 
i układ placów miejskich zaprojekto-
wano z uwzględnieniem dystansu 400 
m, jaki pokonywany jest przez pieszego 
w ciągu 5 minut. Gwarantuje to dobrą 
dostępność podstawowych usług, zlo-
kalizowanych w rejonie placów, sprzyja 
także wzmacnianiu i budowaniu relacji 
międzysąsiedzkich. W zrównoważonym 
mieście, założeniem jest ograniczenie 
ruchu kołowego poprzez umożliwienie 
mieszkańcom realizacji podstawowych 
potrzeb w zasięgu krótkiego spaceru. Po-
nadto na terenie miasteczka przeważać 
będzie uspokojony charakter ruchu, zde-
cydowaną większość dróg stanowić będą 
ulice osiedlowe o charakterze przestrzeni 
sąsiedzkiej. Główne ulice zaprojektowano 
jako aleje ze szpalerami drzew.

W przestrzeni dzielnicy Siewierz–Je-
ziorna zapewniony został duży udział 
terenów zielonych. Układ zieleni, powią-
zany z ukształtowaniem terenu, ma łą-
czyć funkcję wypoczynkową z funkcjami 
ekologicznymi. Centralną część obszaru 
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wnikać będzie też w obszary zabudowy. Przejścia piesze i zieleń ma pro-
wadzić do pasu zieleni nadbrzeżnej nad zalewem, stanowiącej obok głów-
nego parku część rekreacyjno-wypoczynkową miasteczka. Przy nabrzeżu 
ma powstać również hotel z kompleksem konferencyjnym i przystań dla 
żaglówek.

Istotną cechą nowego miasteczka ma być jego otwartość, kreowana wbrew 
obecnym tendencjom tworzenia zamkniętych zespołów mieszkaniowych. 
Zamknięte osiedla często wzmagają napięcia społeczne, dezintegrują 

lokalną społeczność. Tymczasem projekt miasteczka zakłada znaczny udział 
ogólnie dostępnych przestrzeni publicznych, składających się z placów, cią-
gów komunikacyjnych i przede wszystkim z miejskiej zieleni.

URBANISTYCZNE I TECHNICZNE ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA

Można powiedzieć, że siłą powstającej dzielnicy są zrównoważone rozwią-
zania, wynikające z jego planowanego zagospodarowania przestrzennego. 

■Master plan dla pierwszej fazy Eko-miasteczka.

■Pierwsze, zrealizowane fragmenty Eko-miasteczka.

Będzie się ona rozwijać tak jak tradycyjne historyczne polskie miasta: w spo-
sób kompaktowy, efektywny, w miarę realnych potrzeb. Będzie to zgodne 
z zasadami zrównoważonej urbanistyki, nowe dzielnice bowiem będą po-
siadały funkcje mieszane, ruch pieszy będzie w nich uprzywilejowany, zaś 
kolejne sąsiednie kwartały będą zabudowywane po osiągnięciu zainwesto-
wania poprzedniego obszaru. 

Poza pewnymi ogólnymi zasadami, takimi jak minimalne parametry ener-
gooszczędności, nie powstała lista obowiązkowych rozwiązań „zrównowa-
żonych” do zastosowania przy projektowaniu budynków, by umożliwić ich 
doprecyzowanie na etapie kształtowania poszczególnych kwartałów zabu-
dowy i budynków. Parkingi usytuowane na tyłach budynków lub pod zie-
mią dzięki alejkom serwisowym pozwalają zachować wolne od samocho-
dów fronty budynków – jedynie miejsca dla gości znajdą się w obrębie ulicy. 

Ważną rolę w zintegrowanej wizji rozwoju Siewierza–Jeziornej pełni uru-
chomienie jego części biznesowej oraz zagwarantowanie szerokiej gamy 
usług. Od początku mieszkańcy będą mieli możliwość spełniania większo-
ści codziennych potrzeb w obrębie pieszego zasięgu, ograniczając tym sa-
mym konieczność używania samochodu do minimum. Ponadto perspek-
tywa tworzenia nowych miejsc pracy w pobliżu miejsca zamieszkania może 
wpłynąć na standard życia przyszłych mieszkańców, przynajmniej część 
z nich bowiem będzie mogła pracować w obrębie swojej dzielnicy.

Szereg ekologicznych rozwiązań dotyczących wykorzystania wód deszczo-
wych zintegrowano w strukturze ulic i parków. Ujęcie wody dla miasteczka 
zaprojektowano w jego najwyższym punkcie, tak, aby woda dalej mogła 
być dystrybuowana grawitacyjnie. Wody opadowe z powierzchni dachów 
mają być traktowane jako wody czyste, służące np. do podlewania pry-
watnych ogródków i w miarę możliwości magazynowane. Wody opadowe 
z powierzchni utwardzonych zostaną naturalnie podczyszczone i również 
będzie możliwe ich ponowne wykorzystanie np. do podlewania zieleni 
wspólnych. Zakłada się także użytkowanie własnych odnawialnych źródeł 
energii, takich jak pompy ciepła, powiązane z panelami solarnymi, oraz re-
kuperacją budynków z odzyskiem ciepła z kanalizacji. Ponadto, na terenie 
miasteczka zarezerwowano obszar dla wybudowania kogeneracyjnej cie-
płowni np. na biomasę, rezerwy terenowe pozwalają też na rozwój innych 
przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Ważne jest podkreślenie, że w przedstawianym projekcie ekologia nie zo-
stała potraktowana jako ideologia, której wszystko bezwzględnie musi 
być podporządkowane. Podchodząc do projektowania jedynie „ideolo-
gicznie”, często utrudnia się stworzenie przyjaznych osiedli, o zróżnicowa-
nej zabudowie, bogatych przestrzeniach publicznych. Na podstawie przy-
jętego prze projektantów kodu architektonicznego energooszczędność 
jest istotnym wymogiem dla ukształtowania każdego nowego budynku. 
Pozostałe rozwiązania „eko” każdorazowo poddawane będą analizie eko-
nomicznej i wdrażane według potrzeb i możliwości. A przyszli mieszkańcy 
mają podejmować ostateczne decyzję o tym, jakie rozwiązania chcą przy-
jąć, co będzie pozytywnie wpływało na świadomość ekologiczną budo-
wanej społeczności. 

KODEKS ARCHITEKTONICZNY I PLAN REGULACYJNY

Po zakończeniu warsztatów „charrette” inwestor przystąpił do stopniowego 
wdrażania wyników warsztatów, a do przygotowania operacyjnych planów 
dla poszczególnych części dzielnicy niezbędne było opracowanie bardziej 
szczegółowych wytycznych. Wiosną 2008 r. zorganizowano wewnętrzne 
warsztaty w celu uszczegółowienia koncepcji ulicy biznesowej oraz kon-
cepcji zagospodarowania pierwszej fazy projektu. Przygotowanie wizji ar-
chitektonicznej miasteczka powierzono pracowni „DPZ Europe”. Zlecono 
też szereg opracowań technicznych, służących doprecyzowaniu rozwiązań 
w zakresie zaopatrzenia terenu w niezbędne media. 

Kolejnym etapem prac było opracowanie kodeksu urbanistycznego i archi-
tektonicznego dla inwestycji. Kodeksy te  stały się podstawowym narzę-
dziem dla kierowania złożonym procesem projektowania nowej dzielnicy. 
Zawierały one plan określający parametry zabudowy, strukturę i rozmiesz-
czenie poszczególnych kwartałów. Ich elementem du stał się również ry-
sunek przekazany władzom lokalnym jako wniosek do opracowywanego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przyjęta jesienią 2008 r. aktualizacja studium, przygotowana przez pracow-
nię „Terplan”, otworzyła drogę do opracowania planów miejscowych, zgod-
nych z wynikami warsztatów „charrette”. Pierwotnie zamierzano objąć cały 
obszar miasteczka jednym planem, ostatecznie jednak wprowadzono eta-
powanie w jego opracowaniu i w pierwszym z nich opracowano plan miej-
scowy dla terenów pierwszej fazy projektu, tj. dla obszaru o powierzchni ok. 
44 ha. Został on uchwalony w czerwcu 2010 r. Stała współpraca inwestora, 
projektantów miasteczka z autorami planu i władzami miasta sprawiła, że 
dokument ten uwzględnił w pełni wnioski, wyprowadzone z kodeksu urba-
nistycznego, wprowadzono też szereg rzadko stosowanych zapisów, takich 
jak możliwość sytuowania zabudowy bezpośrednio w liniach rozgranicza-
jących dróg – zgodnie ze specyfiką miast–ogrodów, tak aby móc czytelnie 
kształtować pod względem przestrzennym ulice i place.

Wraz z realizacją kolejnych kwartałów, wytyczne urbanistyczne wynika-
jące z planu miejscowego i kodeksu urbanistycznego uzupełniane są przez 
szczegółowe plany regulacyjne, określający linie zabudowy, działki i prze-
strzenie publiczne.

Uzupełnieniem kodeksu urbanistycznego i planów regulacyjnych stał się 
opracowany kodeks architektoniczny. Na etapie pierwszego warsztatu 

■Szkice ukształtowania placu wejściowego i uliczki mieszkalnej.
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■Pierwsze, zrealizowane fragmenty Eko-miasteczka.

„charrette” wskazano jedynie ogólne wytyczne, dotyczące charakteru zabu-
dowy nowego miasteczka. Kodeks architektoniczny nie ma jednak narzucać 
określonej stylistyki architektonicznej budynków, jego głównym celem jest 
zagwarantowanie zróżnicowanych typologii, harmonijnych pod kątem wi-
zualnym, kolorystycznym, jak również zapewnienia stosowania odpowied-
niej jakości materiałów i osiągnięcia pewnych parametrów technicznych 
budynków. Tworzy on zbiór wytycznych, obowiązujących przy sporządza-
niu projektów budowlanych dla poszczególnych budynków oraz definiuje 
zakres interwencji tzw. architekta nadzorującego, powołanego do koordy-
nowania wizji urbanistycznej i architektonicznej dzielnicy. 

Opracowanie zbioru wytycznych w formie ww. dokumentów było nie-
zbędne ze względu na perspektywę wieloletniego procesu powstawania 
inwestycji, dla uzyskania spójności dzielnicy pod względem kompozycyj-
nym i architektonicznym, przy uwzględnieniu pewnej elastyczności na eta-
pie opracowania późniejszych szczegółowych projektów. Dokumenty te 
będą spełniały swoją funkcję ochronną i koordynacyjną, jeżeli będą wiązać 
na mocy umów konkretnych inwestorów.

PODSTAWY EKONOMICZNE ETAPOWANIE I REALIZACJA

Należy pamiętać, że mimo założonych ambitnych celów – projekt dzielnicy 
Siewierz-Jeziorna jest projektem komercyjnym, zatem jego siłą napędową 
jest przede wszystkim jego rynkowa opłacalność. Projekt ten został przy-
gotowany zatem tak, aby zapewnić możliwość dostosowywania wielkości 
i rodzajów typów zabudowy do wymogów rynku.

Ponadto, trzon ekonomiczny projektu będzie stanowić zaplanowana strefa 
biznesowa. Wstępne ustalenia z ekspertami zajmującymi się citymarketin-
giem pozwalają stwierdzić, że tereny komercyjne mogą być przeznaczone 
pod przedsięwzięcia z rodziny „Cleantech” – czystych technologii. Takie roz-
wiązania są wykorzystywane w recyklingu i gospodarce odpadami, wytwa-
rzaniu i magazynowaniu energii, efektywności energetycznej, transporcie, 
gospodarce wodno-ściekowej, inżynierii materiałowej, przemyśle wytwór-
czym czy rolnictwie.

Budowa nowej dzielnicy Siewierz-
Jeziorna jest procesem wieloeta-
powym. Pod koniec 2012 r. roz-
poczęto prace budowlane przy 
pierwszym kwartale inwestycji, zaś 
w maju 2014r. miało miejsce uro-
czyste otwarcie sprzedaży miesz-
kań wraz z sadzeniem drzew oraz 
poświęceniem miejsca pod przy-
szły kościół. W pełni uzbrojono 
i wykonano drogi dojazdowe, we-
wnętrzne i ciągi piesze dla ponad 
2 ha terenu, na których obecnie 
kończy się budowa pierwszych 
jednostek mieszkalnych – domów 
w zabudowie szeregowej i bliźnia-
czej oraz kamienicy wielorodzinnej 
z dominantą – wieżą widokową, 
które będzie pełnić również funk-
cje techniczne dla całej dzielnicy. 
Wykonano również pierwszy odci-
nek drogi gminnej. 

Pracownia MAU sporządziła plan 
regulacyjny dla dalszych 300 jed-
nostek mieszkalnych w różnych 
typach zabudowy. Doświadczenia 
realizacyjne przyniosły także wiele 

nowych rozstrzygnięć z zakresu technicznych rozwiązań proekologicznych. 
Woda z ulic i dróg będzie zbierana w zbiorniku retencyjnym i wykorzysty-
wana do podlewania zielonych terenów wspólnych. Część domów jedno-
rodzinnych posiada pompy ciepła, zaś kamienica wyposażona jest w grun-
tową pompę ciepła odzyskującą m. in. ciepło z rur kanalizacji sanitarnej 
w ulicy. 

Warto na koniec zaznaczyć, że realizacja miastotwórczych projektów znacz-
nie różni się od typowych inwestycji deweloperskich, których realizacja 
musi zakończyć się w kilka lat. W przypadku wielu uznanych projektów mia-
stotwórczych na świecie, sam okres przygotowań potrafił trwać do 10 lat. 
W przypadku Eko-miasteczka Siewierz–Jeziorna przygotowania rozpoczęły 
się w 2007 r., zaś całe przedsięwzięcie rozłożone jest na 25 lat. Nie ulega 
wątpliwości, że przebyta podczas przygotowania projektu droga od opra-
cowania wizji i koncepcji dzielnicy podczas warsztatów „charrette”, przez 
aktywną współpracę samorządu i inwestora po uchwalenie dokumentów 
planistycznych i wejście w fazę realizacji przedsięwzięcia, jest niezmiernie 
ciekawym doświadczeniem i może być przykładem dobrych praktyk dla 
wielu inwestycji. Pytanie pozostaje, na ile rozwój gospodarczy, demogra-
ficzny oraz świadomość polityczna-ustawowa na to pozwoli.

OD REDAKCJI. Międzynarodowy konkurs Kraków Nowa Huta Przyszło-
ści, rozstrzygnięty jeszcze w 2012 r., przyniósł interesujące rozstrzy-
gnięcia. Wzięły w nim udział 23 zespoły, a pierwszą nagrodę uzyskała 
koncepcja wykonana pod kierownictwem autora niniejszej publikacji 
w zespole Biura Projektów Urbanistyki i Architektury „Arca” z Gliwic. 
Przedstawiamy poniżej syntetyczne omówienie przyjętych w nagro-
dzonej pracy rozwiązań, a także informacje o dotychczasowych efek-
tach ich wdrażania.

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

Obszar opracowania konkursowego objął większość terenów Dzielnicy 
XVIII Krakowa – Nowej Huty, w tym część przemysłową tej dzielnicy z kom-
binatem ArcelorMittal (stanowiącym następcę dawnej Huty im. Lenina, 
a później im. Tadeusza Sędzimira). W jego obręb o powierzchni przeszło 
5,5 tys. ha nie weszły tereny historycznej zabudowy mieszkaniowej Nowej 
Huty. Obszar ten został ograniczony od południa i południowego zachodu 
rzeką Wisłą, od wschodu granicą miasta z gminą Igołomia-Wawrzeńczyce, 
a od północy linią kolejową. Ze względu na jego wielkość można mówić, że 
stał się on przedmiotem największego konkursu urbanistycznego w Polsce 
w ostatnich latach.

Celem konkursu stało się opracowa-
nie wizji programowo-przestrzennej 
rozwoju i aktywizacji społeczno-go-
spodarczej Nowej Huty, która nada-
łaby tej części miasta nową dynamikę 
rozwoju poprzez: zagospodarowanie 
niezainwestowanych terenów daw-
nej strefy ochronnej kombinatu hut-
niczego; rewitalizację niewłaściwie 
zagospodarowanych terenów po-
przemysłowych; demonstrację tego, 
jak nowa, wielofunkcyjna interwencja 
przestrzenna na obszarze poprzemy-
słowym może stać się przyczynkiem do 
myślenia o eko-mieście przyszłości (...). 

Realizację tak ujętego celu oceniono 
najwyżej w pracy przedstawionej 
przez firmę „Arca” z Gliwic, której 
przyznano I nagrodę m.in. za klarow-
ność i trafność koncepcji integrowania 
struktury funkcjonalno-przestrzennej 
oraz interesującą propozycję urbani-
stycznej strategii „otwarcia” i restruk-
turyzacji użytkowania terenów zajmo-
wanych i za traktowanie przestrzeni 
jako cennego i rzadkiego zasobu. Jury 

doceniło także zaproponowane zagęszczenie istniejącej zabudowy dawnych 
układów wiejskich, prowadzone z wrażliwością na charakterystyczne cechy 
lokalnego kontekstu, a także konkretyzację formuły TOD (Transit Oriented 
Development), w której ogólną ideę integrowania zabudowy i zrównowa-
żonego transportu w sposób pomysłowy dostrojono do specyfiki lokalnych 
uwarunkowań. 

WIZJA ROZWOJOWA I STRATEGIAAKTYWIZACJI SPOŁECZNO-
GOSPODARCZEJ

W części urbanistycznej konkurs dotyczył przede wszystkim wykształce-
nia struktury funkcjonalno-przestrzennej, nowej dzielnicy Krakowa, ale 
także i sformułowania dla niej wizji rozwojowej i strategii aktywizacji spo-
łeczno-gospodarczej. Tę część prac poprowadzili w ramach naszego ze-
społu ekonomiści Adam Drobniak i Adam Polko. Prace nad strategią prze-
biegały równolegle do prowadzonych analiz i studiów urbanistycznych 
oraz do formułowania wstępnych wniosków projektowych, co zaowo-
cowało spójną wizją i strategią rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 
funkcjonalno-przestrzennego. 

Filozofia strategii aktywizacji społeczno-gospodarczej obszaru została 
oparta na nowej koncepcji rozwoju miast, tzw. prężności miejskiej (urban 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju
dzielnicy Nowa Huta Przyszłości
Michał Stangel i Adam Drobniak 

■Lokalizacja obszaru opracowania konkursu na tle struktury przestrzennej Krakowa. 
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resilience), zakładającej tworzenie dynamicznych społecznie i ekonomicznie 
miejskich układów przestrzennych odpornych na zewnętrzne zagrożenia. 
W szerszym ujęciu Kraków postrzegany został przy tym jako najbardziej dy-
namicznie rozwijająca się metropolia Polski południowej, oddziałująca nie 
tylko na pobliskie miasta i regiony, ale także na państwa sąsiednie. Konty-
nuacja szybkiego rozwoju miasta wymaga odpowiedniego przygotowania 
nowych terenów i inwestycji, podkreślających jego rangę jako metropolital-
nego ośrodka Polski w tymże otoczeniu. 

W wizji i strategii przyjęto, że obszar Nowej Huty Przyszłości to największy 
rezerwuar terenów miasta, gdzie w przyszłości lokalizowane będą nowe 
inwestycje i gdzie będą mogły powstawać tereny mieszkaniowe. Powsta-
jąca tu nowa przestrzeń miej-
ska ma zachęcać i inspirować 
mieszkańców do aktywnego 
uczestnictwa w kreowaniu 
rozwoju lokalnego, wyboru 
Nowej Huty jako miejsca za-
mieszkania, spędzania tam 
czasu wolnego czy uczestnic-
twa w kulturze. Tak ukształ-
towana przestrzeń miejska 
będzie oferować warunki dla 
zachowań przedsiębiorczych 
i innowacyjnych, przejawia-
jących się w generowaniu 
w sposób organiczny nowych 
funkcji oraz sprzyjających po-
stawom adaptacyjnym wo-
bec współczesnych wyzwań 
rozwoju. Ideę przewodnią dla 
wizji rozwoju omawianego 
obszaru sformułowano jako 
Nowy Kraków – inspirująca 
przestrzeń, nowoczesne funkcje, 
dynamiczna społeczność.

PRIORYTETY ROZWOJU

Wizja dla Nowej Huty Przy-
szłości osadzona została na 
trzech priorytetach rozwoju 
tego obszaru, które stanowią 
jej uszczegółowienie. Priory-
tet pierwszy – stworzenie zie-
lonej i prężnej dzielnicy biz-
nesu – oznacza wzbogacenie 
bazy ekonomicznej Krakowa 
o różnorodne, nowoczesne 
technologicznie i nieuciążliwe 
środowiskowo branże przemy-
słu i usług. Mogą tu powstać 
zatem nowoczesne usługi biz-
nesowe, parki przemysłowe 
i technologiczno-naukowe, 
centra logistyczne, a także 
będzie rozwijać się biznes lo-
kalny. Tak ukierunkowany roz-
wój następowałby z wykorzy-
staniem potencjału terenów 
uwalnianych stopniowo przez 
ArcelorMittal Poland, których 
gospodarcze wykorzystanie 

będzie podstawą tworzenia nowej bazy ekonomicznej powstającej dziel-
nicy Nowego Krakowa. 

Priorytet drugi – stworzenie inteligentnej dzielnicy mieszkaniowej – to 
stworzenie warunków dla otwarcia terenów dzielnicy na nowych miesz-
kańców. Ich przyciągnięcie wiąże się ze stworzeniem atrakcyjnej dla życia 
przestrzeni miejskiej, umożliwiającej realizowanie współczesnych, różno-
rodnych stylów życia. Struktura Nowego Krakowa płynnie przechodząca od 
nowego centrum, przez tereny parku naukowo-technologicznego, po wie-
lofunkcyjną zabudowę mieszkaniową, ma zapewniać wysoką jakość życia 
i warunki do realizacji zrównoważonego, lokalnego stylu życia, w tym po-
ruszania się pieszo lub rowerem przy bezpośredniej dostępności terenów 

zielonych. Stworzenie tak rozumianej nowej dzielnicy mieszkaniowej jest 
także realną odpowiedzią na pozytywne trendy demograficzne występu-
jące w Krakowie, związane z ciągłym wzrostem liczby jego mieszkańców. 

Trzeci priorytet zaproponowanej wizji – to udogodnienia dla innowacji 
i kreatywności. Stworzenie zielonej i prężnej dzielnicy biznesu oraz pobudze-
nie zainteresowania osiedleniem się w inteligentnej dzielnicy mieszkaniowej 
wymagać będzie wykreowania pozytywnych efektów zewnętrznych w po-
staci warunków sprzyjających pojawieniu się wartości związanych z inno-
wacyjnością i kreatywnością. Udogodnienia dla innowacji i kreatywności 
obejmują między innymi wprowadzenie funkcji targowo-wystawienniczej 
i konferencyjnej o zasięgu metropolitalnym. 

Istotnym kierunkiem na rzecz rozwoju innowacyjności i kreatywności 
będzie też możliwość wykorzystania części uwalnianych, a także obec-
nie wykorzystywanych obiektów poprzemysłowych na funkcje turystyki 
postindustrialnej i industrialnej. Częściowe zachowanie przemysłowego 
dziedzictwa obszaru, w połączeniu z walorami architektonicznymi Nowej 
Huty, mogłoby być zwornikiem pomiędzy okresem industrialnym a post-
industrialnym rozwoju tej części Krakowa. Pozwoli to też na wprowadza-
nie nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych oraz organizację wydarzeń 
artystycznych. 

Ważnym elementem przyciągania kapitału innowacyjnego i kreatywnego 
będzie też wykorzystanie istniejących walorów przyrodniczych dla stwo-

rzenia tu atrakcyjnej oferty rekre-
acyjnej. Istniejące tu i w pobliżu 
tereny zieleni stanowią o dużym 
potencjale rekreacyjnym tego 
obszaru, a także o potencjalnej 
możliwości stworzenia krótkich 
łańcuchów produkcji w zakresie 
zaopatrzenia w lokalne produkty. 

KONCEPCJA URBANISTYCZNA 

Zaproponowane dla Nowej Huty 
Przyszłości rozwiązania funkcjo-
nalno-przestrzenne odwołują się 
wprost do współczesnych postu-
latów urbanistycznych, formuło-
wanych w kontekście wdrażania 
idei zrównoważonego rozwoju. 
W odniesieniu do kształtowania 
struktury zabudowy postulaty 
te dotyczą kształtowania miasta 
zwartego i podnoszenia jako-
ści życia przez redukcję potrzeb 
transportowych w drodze odpo-
wiedniego ukształtowania struk-
tury funkcjonalno-przestrzennej 
miasta oraz tworzenia warunków 
do korzystania z proekologicz-
nych środków transportu. Z tego 
ujęcia wynika holistyczne po-
dejście do problematyki roz-
woju miast w trzech skalach. Po 
pierwsze – w skali policentrycz-
nej struktury miast zintegrowanej 
z transportem publicznym, po 
drugie – w ramach tkanki miej-
skiej i sieci komunikacyjnej łączą-
cej dzielnice i osiedla, i po trzecie 
– w mikroskali kwartału, budyn-
ków, pierzei i zagospodarowania 
przestrzeni publicznych.

Nowa wielofunkcyjna dzielnica

Dla ukształtowania miasta przy-
szłości w obszarze opracowania 
najważniejsze rozwiązania doty-
czą terenu określonego w warun-
kach konkursu jako obszar o szcze-
gólnym znaczeniu dla rozwoju 

■Koncepcja struktury funkcjonalno-przestrzennej Dzielnicy Nowa Huta Przyszłości ze wskazaniem lokalizacji projektów flagowych. 
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miasta, położony w rejonie ul. Igołomskiej w Branicach. Zaproponowano 
tu pasmo zabudowy, którego kanwą rozwoju ma być układ komunikacji 
publicznej – dodatkowego odgałęzienia linii kolejowej, przebiegającego 
głównie po bocznicy przemysłowej, oraz nowej linii tramwajowej. Sercem 
dzielnicy będą Nowe Centrum i Park Naukowo-Technologiczny – dogodnie 
skomunikowany obszar nowoczesnego przemysłu, ośrodków nauki i funk-
cji towarzyszących. Zaproponowano w jego obrębie zwartą zabudowę 
o charakterze śródmiejskim, z przestrzeniami publicznymi (placem miejskim, 
siatką ulic i parkiem), oraz lokalizację budynków wysokościowych, które 
będą stanowić dominantę przestrzenną i tzw. wschodnią bramę Krakowa. 

Na południe od Nowego Centrum zlokalizowano dzielnicę, która ma zapew-
niać jakość i styl życia charakterystyczne dla kampusu uniwersyteckiego, 
tj. bliskość miejsc pracy związanych z nowymi technologiami, odpowiedni 
program usługowy i dostęp do terenów rekreacyjnych. Zaproponowana tu 
struktura tworzy pierzeje lokalnych ulic, z otwarciami w kierunku terenów 
zieleni i stopniowaniem intensywności od pełnych kwartałów, przez kilku-
rodzinne wille, po zabudowę szeregową. 

Przy planowanej stacji kolejowej 
w Przylasku Rusieckim zapropo-
nowano ekologiczne osiedle. Jego 
centrum byłaby przestrzeń pu-
bliczna i obiekty usługowe, zloka-
lizowane pomiędzy stacją a nad-
wodnymi terenami rekreacyjnymi. 
Struktura jego zabudowy nawią-
zuje do idei jednostki sąsiedzkiej 
m.in. przez zdefiniowane centrum, 
koncentrycznie rozrzedzaną za-
budowę w promieniu dojścia pie-
szego oraz korytarz ekologiczny, 
powiązany z sąsiednimi terenami 
zieleni. 

W dalszych etapach rozwoju dziel-
nicy zaproponowano pasmo zabu-
dowy mieszkaniowej, rozwijającej 
się pomiędzy centrum dzielnicy 
w Branicach a Przylaskiem Rusiec-
kim, wzdłuż nowej linii tramwajo-
wej. Struktura tego pasma byłaby 
złożona z jednostek sąsiedzkich, 
z lokalnymi subcentrami usłu-
gowymi, rozłożonymi przy przy-
stankach tramwajowych. Po połu-
dniowo-zachodniej stronie pasma 
tereny rekreacyjne dostępne by-
łyby w  ciągu kilku minut spaceru; 
po stronie północno-zachodniej 
zlokalizowano pasmo terenów 
usługowych, odizolowane zosta-
łoby pasem zieleni. 

Uwalniane tereny kombinatu 
hutniczego

Dla terenów przemysłowych, za-
adaptowanych na nowe cele 
i wskazanych przez ArcelorMittal 
w ramach materiałów konkurso-
wych, zaproponowano zróżnico-
wane rozwiązania, w zależności od 

dostępności komunikacyjnej i możliwości funkcjonowania niezależnie od 
kombinatu. Przyjęto w nich, że jego obrzeżne tereny mogłyby być zago-
spodarowane na dowolne funkcje, a część terenów wewnątrz kombinatu 
mogłaby być relatywnie łatwo skomunikowana przez włączanie wewnętrz-
nego układu drogowego do systemu dróg publicznych. Natomiast tereny 
otoczone funkcjonującymi obiektami huty mogłyby być skomunikowane 
przez wewnętrzny układ drogowy na zasadach ograniczonej i kontrolowa-
nej dostępności i mogłyby być przeznaczone na funkcje przemysłowe zwią-
zane z działalnością kombinatu.

Centrum Administracyjne Huty – zlokalizowane na wschód od bramy nr 1 
kombinatu – to kluczowy obszar aktywizacji gospodarczej, dla którego za-
proponowano funkcje usługowe, biurowe i administracyjne. Obszar ten 
mógłby być stosunkowo łatwo zintegrowany z otoczeniem przez otwarcie 
wewnętrznego układu drogowego. Dla nowych funkcji można by tu wyko-
rzystać część istniejących budynków i budowli oraz dobrze rozwinięte sieci 
energetyczną i kolejową. Zaproponowano też powstanie tu inkubatora – 
Kuźni Przedsiębiorczości. 

Dla uwalnianych terenów zaproponowano stworzenie Strefy Aktywności 
Gospodarczej i klastra technologii związanych z przemysłem stalowym Ar-
celorMittal New Steel Industry Park. Na wschód od bramy huty zlokalizowano 
nowy budynek administracyjny, stanowiący dominantę przestrzenną i wi-
zualne oraz symboliczne powiązanie „nowego i starego Krakowa”. Wzdłuż 
alei od bramy kombinatu zlokalizowano strefę funkcji usługowo-przemy-
słowych ze wspomnianą Kuźnią Przedsiębiorczości. 

KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  
DZIELNICY NOWA HUTA PRZYSZŁOŚĆI

Nowe funkcje centrotwórcze 

W koncepcji założono, że niezbędnym elementem nowej jakości dzielnicy 
powinno być kreowanie wyróżnikowych, atrakcyjnych obiektów o po-
nadlokalnym znaczeniu. Zaproponowano kilka takich obiektów w dobrze 

skomunikowanych lokalizacjach, a wśród nich Centrum Nauki i Techniki, 
które wraz z Muzeum Stali mogłoby być miejscem popularyzacji zdobyczy 
nauki i techniki, eksponującym dziedzictwo i znaczenia huty na tle rozwoju 
metalurgii oraz historię cywilizacji poprzez rozwój technologii obróbki i za-
stosowań stali. Część tego obiektu mogłaby być połączona z kładką pieszą 
nad ul. Igołomską oraz z funkcjonującymi obiektami huty, z możliwością 
wglądu w procesy produkcyjne. 

Inne zaproponowane nowe obiekty to centrum kongresowo-wystawienni-
czo-targowe, dla którego katalizatorem powstania mogłoby być wydarze-
nie o randze międzynarodowej, takie jak np. wystawa EXPO, a także centrum 
wielkoskalowych wydarzeń kulturalnych – Błonia 2.0. Byłby to wyznaczony 
i infrastrukturalnie przygotowany obszar umożliwiający realizację imprez 
plenerowych, bazujący na uporządkowaniu istniejących łąk, z przygotowa-
niem infrastruktury na ich obrzeżach, dojazdów, parkingów, zaplecza ga-
stronomicznego i sanitarnego itp. 

Projekty flagowe 

W ramach budowania programu 
inwestycyjnego dzielnicy zapro-
ponowano wprowadzenie szeregu 
wzajemnie wspierających się pro-
jektów flagowych, mających sta-
nowić wyróżnikowe elementy za-
gospodarowania tej nowej części 
miasta. W strategii aktywizacji spo-
łeczno-gospodarczej ujęto je jako 
przedsięwzięcia generujące różno-
rodne i znaczące efekty w wymia-
rach społecznym, ekonomicznym, 
przestrzenno-infrastrukturalnym. 
Ich wdrożenie bezpośrednio przy-
czyniałoby się do realizacji priory-
tetów i celów tejże strategii. 

Zestaw wymienionych projektów 
oferowałby innowacyjne, unika-
towe rozwiązania w zakresie urba-
nistycznym, architektonicznym, 
społecznym, ekonomicznym, or-
ganizacyjnym itp. Na poziomie 
operacyjnym zakłada się podejście 
do ich realizacji, oparte na zarzą-
dzaniu projektami, pozwalające 
na elastyczne etapowanie i wa-
riantowanie rozwiązań. Natomiast 
w aspekcie funkcjonalno-prze-
strzennym projekty flagowe, po-
wiązane proponowanym układem 
komunikacyjnym, stanowiłyby 
miejsca węzłowe, budujące wize-
runek i tożsamość nowej dzielnicy. 
Zaproponowane działania flagowe 
wskazuje się w zestawieniu obok.

Projekty flagowe 
zaproponowane w koncepcji 
konkursowej

 • PR1. Park Naukowo-Technolo-
giczny Branice – specjalizujący się  ■Wizualizacja struktury funkcjonalno-przestrzennej Dzielnicy i komentarze dla rozwiązań szczegółowych.
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w branżach: inżynierii materiałowej, mechaniki i automatyki, inżynierii 
środowiskowej, sterowania, ITC dla transportu wraz z wydzielonymi tere-
nami i obiektami inwestycyjnymi dla komercjalizacji działalności, które ze 
względu na wymogi technologiczno-organizacyjne nie mogą zostać zlo-
kalizowane w ArcelorMittal New Steel Industry Park.
 • PR2. ArcelorMittal New Steel Industry Park – podmiot zarządzający portfe-
lem nieruchomości uwalnianych przez firmę dla ich dzierżawy, sprzedaży, 
udostępnienia na zasadach udziałów, lokalizujący skonsolidowane działal-
ności firmy, centra usług wspólnych, firmy spin-off dla pracowników do-
browolnie odchodzących z niej oraz determinujący dobór branżowy na-
jemców/nabywców nieruchomości.
 • PR3. Centrum logistyczne – zlokalizowane na obszarach uwalnianych 
przez ArcelorMittal Poland w pobliżu projektowanej drogi i węzłów 
kolejowych. 
 • PR4. Entreprneurship Forge – zaadaptowany obiekt poprzemysłowy Arce-
lorMittal dla potrzeb lokalnego centrum przedsiębiorczości, także w zakre-
sie artystycznego wykorzystania stali i materiałów pokrewnych.
 • PR5. Eco-housing Park Przylasek Rusiecki – modelowy projekt zwartej 
zabudowy mieszkaniowej, łączącej energooszczędne materiały i formę ar-
chitektoniczną akcentującą elementy biologicznie czynne, zlokalizowany 
bezpośrednio w sąsiedztwie terenów i akwenów rekreacyjnych oraz przy 
stacji kolejowej.

 • PR6. Kampus Branice – ekologiczna dzielnica mieszkaniowa przy Parku 
Naukowo-Technologicznym (PR1) i Nowym centrum (PR7), oferująca ja-
kość i styl życia kampusu uniwersyteckiego, ze skoncentrowaną w cen-
trum zabudową mieszkaniowo-usługową, rozrzedzającą się w kierunku 
południowym, aż  o strefy rekreacyjnej.
 • PR7. Nowe centrum dzielnicy „Nowy Kraków” – obejmujące system prze-
strzeni publicznych, umożliwiających realizację różnorodnych projektów 
społecznych i stanowiące nową „ikonę miejsca”, magnes miasta Krakowa.
 • PR8. Wschodnia Brama Krakowa – 2 budynki wysokościowe o funkcji 
mieszkaniowo-usługowej, ukształtowane na podstawie zasady release – 
jako symbol/landmark dzielnicy Nowy Kraków. 
 • PR9. Centrum Przesiadkowe Nowy Kraków – węzeł komunikacyjny, inte-
grujący systemy transportu: kolejow, tramwajowy, autobusowy i prywatny 
(w systemie park & ride).
 • PR10. Green Bike-Path – „Amber Route” – sieć ścieżek rowerowych, umoż-
liwiających dostęp do części centralnej dzielnicy, centrów subdzielnico-
wych, terenów i obiektów rekreacyjnych.
 • PR11. Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych 
– BŁONIA 2.0 – obszar umożliwiający realizację wielkoskalowych imprez 
plenerowych. 
 • PR12. Nowa Huta Post-Industrial Culture Park – budynek ekspozycyjny 
(muzeum stali) usytuowany w pobliżu funkcjonujących obiektów przemy-
słowych ArcelorMittal Poland, powiązany z możliwością zwiedzania obiek-
tów przemysłowych zlokalizowanych na terenie huty.
 • PR13. Nowy Kraków Expo – centrum konferencyjno-wystawiennicze, 
przygotowane do zorganizowania wydarzeń o randze EXPO.
 • PR14. Centrum Nauki i Techniki – miejsce popularyzacji zdobyczy nauki, 
techniki, biznesu i ekourbanizmu miejskiego, połączone z obiektami stwo-
rzonymi na potrzeby tego centrum (PR13).

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE

W omawianej koncepcji przyjęto, że kształtowanie infrastruktury transpor-
towej powinno być ściśle powiązane z kształtowaniem formy urbanistycz-
nej nowej dzielnicy. Dla rozwoju struktury miejskiej ważne jest nie tyle za-
pewnienie płynności dla rosnących potrzeb komunikacyjnych, ile redukcja 
tych potrzeb i promocja alternatywnych środków transportu. W praktyce 
oznacza to realizację infrastruktury społecznej i usług w dzielnicach, co 
ogranicza potrzeby podróży i przyczynia się do promowania transportu: 
pieszego, rowerowego i publicznego. 

Podstawą funkcjonowania nowej dzielnicy i elementem kreowania jako-
ści życia i warunków do zrównoważonego rozwoju muszą być powiązania 
z innymi obszarami Krakowa, jak i sprawne poruszanie się wewnątrz dziel-
nicy. Szczególny nacisk został położony na transport publiczny: powiąza-
nie ogólnomiejskie i aglomeracyjne zapewniłaby projektowana linia kole-
jowa, łącząca nową dzielnicę z centrum Krakowa, wpisująca się w plany 
rozwoju systemu krakowskiej szybkiej kolei miejskiej. Z kolei powiązania 
lokalne wewnątrz nowej dzielnicy i ze „starą Nowa Hutą” zapewniono 
dzięki przedłużeniu systemu tramwajowego, zapewnia on też dojazd do 
sąsiednich dzielnic.

W odniesieniu do ruchu samochodowego głównym elementem zapew-
niającym dojazdy z nowej dzielnicy do zewnętrznych sieci drogowych jest 
ulica Igołomska, która prowadzi ruch do wschodniej obwodnicy Krakowa 
(poprzez węzeł Igołomska na S7). Ruch o charakterze lokalnym wprowadza 
również ul. Igołomska – do Nowej Huty i Krakowa za pośrednictwem ulicy 
Ptaszyckiego i al. Jana Pawła II. Dojazd samochodów ciężarowych zapewnia 
projektowana ulica na północnym skraju obszaru (na północ od zakładów 
ArcelorMittal), biegnąca od węzła na drodze ekspresowej S7.

Przewidziano także rozbudowaną sieć dróg rowerowych, wpiętą w istnie-
jącą i planowaną infrastrukturę rowerową; a także strefy uspokojonego 
ruchu, dzięki czemu większość celów podróży byłaby osiągalna rowerem. 

W zakresie ruchu pieszego zapewnia się możliwości przejścia między nową 
dzielnicą a istniejącymi dzielnicami miasta wzdłuż ulic oraz poprzez kładki 
nad barierami przestrzennymi (np. S7) na głównych traktach spacerowych. 
W celu podniesienia atrakcyjności turystycznej i dostępności obszaru, za-
proponowano przedłużenie linii tramwaju wodnego na Wiśle, tak by połą-
czył nową dzielnicę z centrum. 

WSPÓŁPRACA EKONOMISTÓW Z URBANISTAMI 

W konkursie zorganizowanym przez miasto Kraków i firmę ArcelorMittal 
wprowadzono interesujące warunki dotyczące z jednej strony tworzenia 
rozwiązań strategicznych o charakterze społeczno-ekonomicznym, z dru-
giej zaś ich wizualizowanie w postaci urbanistycznej koncepcji zagospo-
darowania obszaru. Spełnienie obu tych wymagań wymagało podjęcia 
wspólnych interdyscyplinarnych prac analitycznych przez współpracujące 
z sobą zespoły urbanistów i ekonomistów. Wymagało to pokonania pew-
nych barier pojęciowych i koncepcyjnych, a także wypracowania wspólnej 
metodologii prac. 

W pierwszym etapie wspólne prace wiązały się z wizytami studyjnymi na 
obszarze objętym konkursem, a następnie zespół ekonomistów-strategów 
miejskich moderował spotkania warsztatowe, poświęcone przygotowa-
niu jego strategii aktywizacji społeczno-gospodarczej. Przy czym z „niepo-
kojem” odkrył, że równolegle, tj. jeszcze przed powstaniem tejże strategii, 
urbaniści pracują już nad zaawansowanymi konkretyzacjami rozwiązań 
przestrzennych. Kolejne wspólne warsztaty i spotkania obu zespołów, w ra-
mach których następowała konkretyzacja strategii aktywizacji do poziomu 
projektów strategicznych i flagowych, pozwoliły nawiązać „wspólny język” 
dla obu ekip. Zaowocowało to opracowaniem spójnej koncepcji zagospo-
darowania obszaru i jego aktywizacji społeczno-gospodarczej. 

Dla zespołu ekonomiczno-strategicznego, który do tej pory tworząc rozwią-
zania strategiczne w dużej mierze traktował je „aprzestrzennie”, współpraca 
z urbanistami stała się okazją do korzystnej wymiany wzajemnych doświad-
czeń. W pierwszym rzędzie dotyczyły one lepszego rozpoznania specyfiki 
zagospodarowania przestrzennego obszaru – jako istotnego elementu dia-
gnozy strategicznej. Kolejno, zapisana w strategii filozofia aktywizacji oraz 
jej rozwinięcie w postaci projektów zyskało konkretny wymiar lokalizacji 
przestrzennej. Następnie kompleksowe strategiczno-urbanistyczne oraz 
społeczno-ekonomiczne spojrzenie na rozwiązywane problemy zaowo-
cowało uzyskaniem wysokiej wartości dodanej w postaci szeregu atrak-
cyjnych i oryginalnych rozwiązań, które prawdopodobnie nie powstałyby, 
gdyby oba zespoły pracowały niezależnie od siebie.

PODSUMOWANIE 

W założeniach konkursu nagrodzone prace miały być inspiracją do wpro-
wadzenia odpowiednich zapisów w nowej edycji studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa, a także strategii 
rozwoju miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, programów rewitalizacji itp. Po rozstrzygnięciu konkursu władze mia-
sta podjęły kolejne kroki wdrożeniowe w ramach projektu strategicznego, 
który znalazł się w Programie Strategicznym Regionalna Strategia Innowacji 
Województwa Małopolskiego 2013–2020. 

Projekt zmiany studium, sporządzony przez Biuro Planowania Przestrzen-
nego Urzędu Miasta Krakowa (z wykorzystaniem uwarunkowań opraco-
wanych wcześniej przez zespół prof. Chmielewskiego) został wyłożony do 
publicznego wglądu w czerwcu 2013 r. i ponownie w kwietniu 2014 r. Przy-
jęto w nim, że Nowa Huta Przyszłości ma być jednym z głównych centrów 
rozwojowych Krakowa, a niektóre zapisy tego projektu zawierają odnie-
sienia wprost odnoszące się do niektórych idei z koncepcji konkursowej. 

Jednakże założona w nowej edycji studium intensywność zagospodarowa-
nia jest dużo niższa niż w koncepcji; nie podjęto w niej także przewodniej 
idei pracy konkursowej – integrowania rozwoju zabudowy z transportem 
publicznym. Dokument ten ogranicza istotnie założenia poprzedniej jego 
edycji, do których nawiązywały wszystkie nagrodzone prace konkursowe, 
dotyczące rozwoju transportu szynowego, w tym także i omawiana kon-
cepcja. W nowym studium przyjęto ustalenia dotyczące modernizacji po-
łączenia kolejowego i utworzenia w miejscu stacji Nowa Huta przystanku 
szybkiej kolei aglomeracyjnej. 

W lipcu 2013 r. przeprowadzono przetarg na uszczegółowienie koncepcji 
zagospodarowania i sporządzenie studiów wykonalności dla czterech za-
dań, a wśród nich dla takich jak: Park naukowo-technologiczny Branice (na 
127 ha), Centrum logistyczne – strefa aktywności gospodarczej (na 228 ha), 
Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0 
(na 36 ha) oraz Przylasek Rusiecki – obszar rekreacji i wypoczynku z usłu-
gami towarzyszącymi (na 191 ha). Przetarg wygrała (przy preferowaniu wy-
łącznie kryterium ceny) i wymienione koncepcje opracowała firma Heinle, 
Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. Zaprezentowano je na specjalnej 
prezentacji i syntetycznie w folderze informacyjnym, i można stwierdzić, że 
pokazuje się w nich pewne odniesienia do koncepcji konkursowej. 

Na początku 2014 r. Rada Miasta Krakowa powołała spółkę Kraków – Nowa 
Huta Przyszłości SA, która ma prowadzić dalsze prace wdrożeniowe, m.in. 
zarządzać nieruchomościami, prowadzić inwestycje publiczne oraz poszu-
kiwać i koordynować działania inwestorów; a także uruchomić stronę inter-
netową z kompleksową informacją o projekcie. 

Nowa Huta Przyszłości to wielkie przedsięwzięcie urbanistyczne, unika-
towe w skali Polski ze względu na jego znaczny obszar, uwarunkowania 
i złożoność problematyki. Dla autorów nagrodzonej pracy konkurs stał się 
okazją do próby zastosowania zasad i wytycznych zrównoważonej urbani-
styki w konkretnej sytuacji. Zbiegło się to z opracowaniem książki wydanej 
w 2013 r. pt. Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście 
zrównoważonego rozwoju, gdzie postawiony w konkursie problem oraz za-
proponowane rozwiązanie opisano jako rozwiązanie modelowe. 

■Powiązania kolejowe, tramwajowe i autobusowe z otoczeniem.

■Powiązania drogowe Dzielnicy z otoczeniem.
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OD REDAKCJI. Drugi zestaw materiałów publikowanych w dziale 
„Warsztat urbanistyczny” poprzedza przypomnienie stosowanych w 
praktyce narzędzi planistycznych, które stanowią oczywiście chleb po-
wszedni dla osób zawodowo związanych z planowaniem i gospodaro-
waniem w przestrzeni, ale są nierzadko obce zwykłym śmiertelnikom. 
Przypomnienie tych narzędzi jest potrzebne dla lepszego zrozumienia 
kontekstu planistyczno-realizacyjnego, jaki dotyczy przedstawienia 
dalej dobrych praktyk w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej zie-
lenią, problemów oceny stanu drzew i praktyk pielęgnacyjnych oraz 
konfliktów terenów zielonych z rozbudową infrastruktury technicz-
nej. Cały zaś ten materiał stanowi dorobek specjalnych warsztatów, 
jakie były zorganizowane w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i 
Mieszkalnictwa w Warszawie w ramach projektuzrealizowanego przez 
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i 
Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego ze środków 
NFOŚiGW.

Kluczowe decyzje dotyczące rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin 
i przeznaczenia terenów podejmowane są na lokalnym szczeblu zarządza-
nia. To gminy, uwzględniając wiele uwarunkowań, prowadzą swe polityki 
przestrzenne i w ich ramach podejmują decyzje o przeznaczeniu terenów 
na cele budowlane, ustanawiają zakazy zabudowy lub wprowadzają w tym 
zakresie ograniczenia. Charakter takich ograniczeń może wynikać zarówno 
z przyrodniczych, kulturowych, jak i społecznych czynników. 

Ustanawianiu praw i wprowadzaniu ograniczeń w przeznaczeniu terenu 
służą wyłącznie instrumenty, jakie narzuca obowiązujący system plano-
wania przestrzennego. Są nimi dokumenty planistyczne przygotowywane 
przez gminy, których treść oraz sposób stanowienia są ściśle określone 
przepisami – Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. Jej zapisy powiązane są w zakresie ochrony środo-
wiska przyrodniczego z kilkoma innymi aktami prawnymi, wśród których 
do najważniejszych zaliczyć trzeba Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo 
ochrony środowiska oraz Ustawę z dnia 7 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

OBOWIĄZUJĄCY SYSTEM PLANOWANIA  
A OCHRONA TERENÓW ZIELENI

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zasady 
opracowania poszczególnych elementów obowiązującego systemu plano-
wania w naszym kraju, zgodnie z którym dokumenty tworzone na niższym 
szczeblu zarządzania muszą uwzględniać ustalenia tych opracowań, które 
stworzono na wyższym poziomie (oczywiście w odpowiednich zakresach, 
przyjętych w tych dokumentach). I tak zapisy koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju muszą być uwzględniane na szczeblu regional-
nym, w planach zagospodarowania przestrzennego województw. Z kolei 

zarówno zasady określone w koncepcji krajowej, jak i ustalenia strategii roz-
woju i planu zagospodarowania województwa oraz strategii rozwoju gminy 
uwzględniać musi się studiach uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gmin, z których ustaleniami powinny być zgodne 
o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia te w róż-
nym stopniu dotyczą zasad zagospodarowania terenów zieleni.

W nowej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju ochronie tere-
nów zieleni miejskiej nie poświęcono zbyt wiele uwagi. Jest ona traktowana 
na równi z innymi terenami otwartymi, jako część przyrodniczych struktur 
przestrzennych. Jednakże podkreślono w niej problem niewielkiej roli, jaką 
przypisuje się terenom zieleni w polityce przestrzennej, w sposób nastę-
pujący: (…) na terytorium Polski współistnieją dwa słabo skoordynowane 
systemy ochrony o dość odmiennych kryteriach delimitacji i podstawach za-
rządzania przestrzenią cenną przyrodniczo oraz ochroną walorów wizualnych 
zastanego krajobrazu. Infrastruktura zieleni obszarów zurbanizowanych z nie-
licznymi wyjątkami pozostaje poza systemem, a rzeczywisty stopień ochrony 
nie odzwierciedla funkcji w ekosystemach miast i utrzymaniu dobrego stanu 
różnorodności biologicznej.

Na regionalnym poziomie zarządzania przestrzenią zapisy związane 
z ochroną terenów zieleni w miastach, ale i na terenach wiejskich mają cha-
rakter postulatywny, który nie gwarantuje należytej ochrony tych terenów. 
Podkreślić przy tym należy, że samorząd województwa nie ma takich kom-
petencji, by móc w swoich dokumentach formułować twarde postulaty od-
noszące się do przedmiotu naszych rozważań. Wyjątkiem w tym względzie 
jest wskazanie do ochrony i zachowania tych terenów zieleni, które wcho-
dzą w skład założeń urbanistycznych, zespołów parkowych lub pałacowo-
parkowych i innych podlegających ochronie na mocy Ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Największe kompetencje w zakresie kształtowania, w tym również ochrony 
terenów zieleni w miastach, mają samorządy lokalne. Wspomniana ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym reguluje tryb i zakres 
tworzenia opracowań planistycznych, powstających na gminnym pozio-
mie gospodarowania przestrzenią. Kluczowe dla ochrony przed zainwesto-
waniem terenów zieleni oraz innych terenów otwartych są studia gminne 
oraz plany miejscowe. Ustawa o ochronie środowiska nakłada z kolei na 
samorządy obowiązek przygotowania opracowań ekofizjograficznych dla 
potrzeb opracowania tych dokumentów, zaś Ustawa o udostępnianiu in-
formacji o środowisku wymusza przyprowadzenie strategicznej oceny ich 
oddziaływania na środowisko. Wszystkie te opracowania, o których mowa 
powyżej, uznać można za instrumenty, które w praktyce wspomagać mogą 
i powinny ochronę terenów rolniczych, leśnych oraz terenów zieleni w mie-
ście, o ile w trakcie ich przygotowania w sposób należyty uwzględni się po-
trzeby funkcjonowania środowiska. Dotyczy to zwłaszcza ekofizjografii oraz 
prognoz oddziaływania na środowisko, których rola w kształtowaniu tere-
nów zieleni w mieście jest niedoceniana.

STUDIA GMINNE I PLANY MIEJSCOWE

Utrzymanie w przestrzeni miasta terenów zieleni i ich ochrona stają się co-
raz trudniejsze. Silna presja inwestycyjna, szczególnie w dużych ośrodkach 
miejskich sprawia, że ochrona tych terenów przed zainwestowaniem wy-
maga coraz częściej dużej wiedzy prawno-administracyjnej, nie tylko zaś 
urbanistycznej, a zwłaszcza prowadzenia odpowiedniej polityki w tym za-
kresie. Stąd też poniżej omówiono rolę, jaką w gospodarowaniu przestrze-
nią pełnią poszczególne opracowania planistyczne oraz w jakim zakresie 
mogą przyczynić się do ochrony terenów zieleni, otwartych i niezasklepio-
nych w mieście (tym terminem, określającym tereny niezainwestowane, 
będę się dalej posługiwał).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy jest jedynym dokumentem planistycznym, który obowiązkowo musi 
posiadać każda gmina i który opracowywany jest dla całego jej obszaru. Nie 
jest on aktem prawa miejscowego, a jedynie zapisem polityki przestrzennej 
realizowanej przez samorząd lokalny. Dokument ten zwykle w sposób dość 
miękki, mało precyzyjny, formułuje ustalenia i kreśli ramy dotyczące m.in.: 

 • przeznaczenia terenów oraz parametrów ich zagospodarowania, 
 • zasad ochrony przyrody i środowiska,
 • zasad ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej,
 • komunikacji,
 • infrastruktury technicznej,
 • kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej.

W studium – co jest ważne dla naszych rozważań – trzeba wskazać te tereny 
zieleni, które należy bezwzględnie wyłączyć z zabudowy, lub na których za-
budowa powinna być ograniczona. Jest to rola władz gminy, ale także i obo-
wiązek mieszkańców, którzy powinni w ramach działań partycypacyjnych 
zadbać o najcenniejsze przyrodniczo miejsca w mieście. 

W studium zawarte są precyzyjne ustalenia dla koordynacji działań w za-
kresie sporządzania planów miejscowych, które gmina musi obligatoryjnie 
przygotowywać dla: 

 • przestrzeni publicznych, 
 • obszarów do scaleń i podziałów nieruchomości,
 • obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2,
 • obszarów, dla których ma zamiar opracować plany miejscowe, ze wskaza-
niem ich zasięgu przestrzennego. 

Głównym zadaniem studiów jest koordynacja ustaleń wymienionych pla-
nów, a dokumenty te powinny pełnić niebagatelną rolę w ochronie przed 
antropopresją terenów zieleni, otwartych i niezasklepionych. W związku 
z tym, że każdy plan miejscowy nie może być sprzeczny z ustaleniami stu-
dium, można zakładać, że właściwie ukształtowana polityka w omawianym 
zakresie będzie skutecznie przełożona w ustalenia tych planów. Oznacza to 
konieczność przeznaczania w nich na cele budowlane tylko tych terenów, 
które podobny status uzyskały w studium oraz brak możliwości zmiany 
przeznaczenia terenu na cele budowlane tam, gdzie studium utrzymuje 
np. rolniczy lub leśnych charakter gruntów. W praktyce bywa jednak z tym 
różnie, często mamy do czynienia z nadmiernie wskazanymi możliwościami 
ekspansji zabudowy i brakiem wskazań dla rozbudowy terenów zieleni.

Mechanizm transponowania polityki przestrzennej gminy, zawartej w stu-
dium do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie bu-
dzi zastrzeżeń, ale ustawodawca, poza pewnymi wyjątkami (wymienionymi 
powyżej), nie nałożył jednakże na samorządy obowiązku opracowania 
planu miejscowego. Nie ma więc konieczności przygotowywania tych do-
kumentów np. dla terenów zieleni, o ile nie zostały one uznane za przestrzeń 
publiczną. Stąd każda gmina sporządza obecnie plany według własnego 
rozeznania swoich potrzeb, z uwzględnieniem jej możliwości finansowych. 
Uchwalenie planu miejscowego rodzi dla gminy określone, często dotkliwe 
skutki prawne i finansowe. Stąd bardzo wiele część samorządów decyduje 
się na kształtowanie zagospodarowania przestrzennego bez dysponowa-
nia planami miejscowymi, lub dysponowania nimi w wąskim zakresie. Stąd 
w końcu 2013 r. pokrycie planami miejscowymi w kraju szacowane było na 
około 31%. 

■Przykładowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dla miasta Myszyniec w woj. mazowieckim) – z typowymi dla wielu tego typu 
dokumentów nadmiernie wskazanymi możliwościami ekspansji zabudowy i brakiem wskazań dla rozbudowy terenów zieleni.

Systemowe uwarunkowania 
i praktyczne instrumenty  
ochrony zieleni  
w planowaniu zagospodarowania 
przestrzennego miast 
Piotr Fogel
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Jak już zauważono ustalenia planów miejscowych nie mogą być sprzeczne 
z zapisami studium. Stąd niezwykle istotne dla ochrony przed zainwesto-
waniem terenów zieleni, otwartych i niezasklepionych, co należy podkre-
ślić, jest zagwarantowanie już na etapie tworzenia studium właściwego 
przeznaczenia terenu i ograniczenie możliwości dla powstawania tam 
zabudowy.

EKOFIZJOGRAFIE I PROGNOZY ŚRODOWISKOWE

Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentem o charakterze informacyj-
nym, którego obowiązek wykonywania wynika z wymogów Ustawy prawo 
ochrony środowiska. Ma ono przede wszystkim dostarczać przetworzonej, 
wynikowej informacji o środowisku przyrodniczym, która wspomagać ma 
podejmowanie decyzji o zmianie przeznaczenia terenu i ustalaniu zasad 
jego zagospodarowania w ramach prac nad kształtowaniem polityki prze-
strzennej gminy. Poprawnie wykonana ekofizjografia składa się z części kar-
tograficznej i komentującego ją tekstu, który składa się z: 

 • charakterystyki stanu środowiska,
 • diagnozy stanu środowiska, na którą składają się różnego rodzaju oceny 
jego komponentów,
 • wstępnej prognozy, która mówi o trendach przekształceń środowiska, za-
chodzących pod wpływem dotychczasowego zagospodarowania i użytko-
wania terenu,
 • określenia uwarunkowań obejmujących: określenie przydatności środo-
wiska dla wprowadzenia różnych form użytkowania i zagospodarowa-
nia, wskazanie obszarów, które pełnić powinny przede wszystkim funk-
cje przyrodnicze oraz ustalenie ograniczeń wynikających z konieczności 
ochrony zasobów środowiska lub występowania uciążliwości i zagrożeń 
środowiska.

Wyczerpujące, modelowe podejście do przygotowania tego dokumentu 
przedstawił Mariusz Kistowski, który wyróżnił jego cztery główne etapy: 
diagnozę, ocenę ekofizjograficzną, prognozę i wskazania ekofizjograficzne. 
Najbardziej pracochłonnym etapem jest przygotowanie diagnozy stanu 
środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń, co wymaga zgromadzenia 
szerokiego zasobu materiałów archiwalnych, a także wykonania badań 
terenowych. Ocena ekofizjograficzna ustala przydatność terenu objętego 
dokumentem planistycznym dla realizacji różnych funkcji zagospodaro-
wania i wskazanie ograniczeń dla tego zagospodarowania. Ocena ta jest 
wynikiem wielu analiz danych, zgromadzonych na etapie diagnozy. Etap 
prognozy obejmuje analizę przewidywanych zmian w środowisku przyrod-
niczym, wskutek kontynuowania dotychczasowych sposobów użytkowa-
nia i zagospodarowania terenu. Ostatni etap – wskazań ekofizjograficznych 
jest syntezą poprzednich etapów, głównie w zakresie oceny przydatności 

terenu dla różnych sposobów zagospodarowania i możliwości wprowadze-
nia nowych funkcji terenu. 

Z zaprezentowanego powyżej stanowiska wynika jednoznacznie, że opra-
cowanie ekofizjograficzne nie jest wyłącznie udokumentowaniem stanu 
środowiska w układzie komponentowym, lecz zawiera wyniki analiz po-
zwalających na ocenę możliwości realizacji określonych funkcji społecz-
no-ekonomicznych w konkretnych warunkach środowiskowych. Wnioski 
i wytyczne z ekofizjografii powinny być wiążące przy formułowaniu poli-
tyki przestrzennej lub tworzeniu planów miejscowych. Dlatego też ważne 
jest, by w ekofizjografiach problematyka ochrony terenów zieleni, otwar-
tych i niezasklepionych, została należycie wyeksponowana, a wnioski co do 
sposobu zagospodarowania były precyzyjnie sformułowane. Pozwoli to na 
unikanie powstawania nieodwracalnych strat i degradacji walorów oraz za-
sobów środowiska przyrodniczego, a także zapewni właściwe warunki życia 
mieszkańców. Właściwe wyeksponowanie problematyki terenów zieleni, 
otwartych i niezasklepionych, powinno zawierać także informację o roli, 
jaką utrzymanie tych terenów wywiera między innymi na kształtowanie 
klimatu miasta, likwidację wysp ciepła czy zwiększenie jakości akustycznej 
terenów mieszkaniowych.

Ważną rolę informacyjną w procesie planowania przestrzennego, zarówno 
przy opracowywaniu studiów, jak i planów miejscowych, pełni także pro-
gnoza oddziaływania na środowisko. Pomimo powiązania z odpowiednim 
dokumentem planistycznym nie jest jego częścią, nie zawiera więc ustaleń, 
lecz jedynie informacje, oceny, postulaty. Jest ona opracowaniem o charak-
terze paranaukowym, opartym na obliczeniach i symulacjach wykonanych 
przy z góry założonych parametrach zmian w przestrzeni. Podejmowane 
są w niej próby opisania następstw, które można przewidzieć w oparciu 
o aktualny stan wiedzy, nauki i doświadczenia, które mogą, ale nie mu-
szą mieć miejsce. Z natury tego opracowania wynika określony poziom 
ryzyka i niepewności prezentowanych w niej informacji. Rolą prognozy 
jest przewidywanie oddziaływania, nie zaś dyskwalifikowanie dokumentu 
planistycznego. 

Metodyka tworzenia prognoz, popularyzowana przez Ministerstwo Środo-
wiska, składa się z pięciu etapów. Etap pierwszy – dokumentacyjno-anali-
tyczny – polega na określeniu metod sporządzania prognozy, omówieniu 
treści ocenianego projektu dokumentu planistycznego oraz celów za-
wartych w przyjętych i wcześniej przygotowanych innych dokumentach 
tego typu. Zawierać powinien on także charakterystykę stanu środowi-
ska, szczególnie w relacji do obiektów i obszarów podlegających prawnej 
ochronie przyrody. Etap drugi – oceny zgodności z innymi dokumentami 
– polega na ocenie wewnętrznej zgodności dokumentu, sposobu uwzględ-
nienia w analizowanym dokumencie celów sformułowanych w innych 

dokumentach odnoszących się do obszaru opracowania, szczególnie doty-
czących ochrony przyrody. Celem tego etapu jest stwierdzenie, czy te pro-
blemy zostały uwzględnione w wystarczającym zakresie i czy znaleziono 
dla nich satysfakcjonujące rozwiązania w ramach ocenianego dokumentu. 

Etap trzeci prac nad prognozami obejmuje określenie przewidywanych 
znaczących oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska przy-
rodniczego, ludzi oraz wybrane elementy środowiska zurbanizowanego. 
W szczególności określić należy wtedy znaczące oddziaływanie na cele 
i przedmiot ochrony przyrody, w tym integralność oraz spójność obszarów 
Natura 2000. Sformułowanie tej oceny umożliwi także podanie informacji 
o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, jak i opis stanu 
środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziały-
waniem. Etap czwarty – konkluzji i wskazań dotyczących zmian projektu 
dokumentu – stanowi kluczowe wnioski z przeprowadzonej oceny. Za-
wiera on w szczególności charakterystykę oddziaływań i ich istotności oraz 
propozycje: 

 • działań łagodzących,
 • rozwiązań alternatywnych w stosunku do zawartych w ocenianym 
dokumencie,
 • działań kompensujących negatywne skutki dla środowiska,
 • metod monitorowania skutków realizacji ustaleń ocenianego dokumentu 
planistycznego dla środowiska.

Etap piąty, podsumowujący prognozę, zawiera wnioski, przede wszystkim 
syntetyczny opis stwierdzonych przewidywanych znaczących oddziaływań 
na środowisko lub ich braku wraz z uzasadnieniem oceny oraz środków za-
proponowanych w celu likwidacji, ograniczenia lub kompensacji tych od-
działywań wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Prognozę kończy streszczenie 
w języku niespecjalistycznym.

PRZYKŁADY PRAKTYKI WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW OCHRONY 
TERENÓW ZIELENI W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Opisane powyżej dokumenty planistyczne, przygotowywane przez władze 
samorządowe gmin, są skutecznym narzędziem do ochrony terenów zie-
leni, otwartych i niezasklepionych, przed ich zainwestowaniem, o ile wy-
przedzająco zawarte w nich zostaną stosowne zapisy. Mieszkańcy gmin 
mają prawo wglądu nie tylko do przyjętych do realizacji planów, progra-
mów i polityk, ale także do dokumentów będących jeszcze w fazie opraco-
wania. I właśnie na etapie powstawania, głównie studiów gminnych, istotny 
jest szeroki udział społeczny, szczególnie w odniesieniu do ochrony – dba-
łości o społecznie wysoko cenione wartości, które w planowaniu należy 
uwzględniać. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym już 
w art.1 ust. 2 wymienia te wartości jako:

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;
2) walory architektoniczne i krajobrazowe;
3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony 
gruntów rolnych i leśnych;
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej;
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także po-
trzeby osób niepełnosprawnych;
6) walory ekonomiczne przestrzeni;
7) prawo własności;
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
9) potrzeby interesu publicznego;
10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności 
sieci szerokopasmowych.

Wskazać przy tym należy, że część z wymienionych wartości pozostaje 
w kolizji z innymi. Stąd próba respektowania np. wyłącznie prawa własności, 

rozumianego niesłusznie przez niektórych obywateli jako ich prawa do 
swobodnego zagospodarowania nieruchomości (w tym prawa do zabu-
dowy), doprowadzić może do pogwałcenia innych wartości wynikających 
np. z konieczności ochrony gruntów rolnych. Rolą samorządu w trakcie 
przygotowywania studium jest wyważanie wartości, a rolą mieszkańców 
jest uczestniczenie w tym procesie. Praktyka planowania przestrzennego 
wskazuje tymczasem, że w przeważającej większości przypadków w proces 
planowania przestrzennego zaangażowani są wyłącznie ci, którzy bezpo-
średnio zainteresowani są zmianą przeznaczenia terenu. 

Tereny rolnicze, leśne i zieleni nie są w sposób właściwy chronione przed 
potencjalnym zainwestowaniem, co pokazują wyniki corocznych badań 
statystycznych realizowanych przez GUS lub badania naukowe. Zjawisko 
to najlepiej zaobserwować można zestawiając bilanse terenów o różnych 
funkcjach ich użytkowania przy porównaniu ich ze stanem istniejącym 
i w nawiązaniu do konsekwencji przyjętej polityki przestrzennej, zapisanej 
w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Zaprezentowano obok takie porównanie dla miasta Ostrów Mazowiecka, 
dla którego zgodnie z przyjętą polityką przestrzenną plan rozwoju zabu-
dowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej jest niemożliwy do osią-
gnięcia ze względu na uwarunkowania ekonomiczne oraz systematyczne 
zmniejszanie się liczby mieszkańców miasta. Z zestawienia tego wynika, że 
nadrzędną wartością przy ustalaniu polityki przestrzennej miasta nie było 
racjonalizowanie działań, rozumianych jako zapewnienie równowagi po-
między ochroną terenów niezasklepionych przed zainwestowaniem, ale 
spełnienie nadmiernych w stosunku do możliwości ich spełnienia ocze-
kiwań mieszkańców w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów na cele 
budowlane.

Jednocześnie podkreślić trzeba, że na etapie tworzenia studium dla mia-
sta Ostrów Mazowiecka jego mieszkańcy, instytucje czy organizacje ekolo-
giczne nie protestowały przeciwko zmianom zakrojonym na tak dużą skalę, 
stąd władze miasta nie miały wystarczających argumentów do ochrony te-
renów niezasklepionych przed wskazaniem ich na cele budowlane. A przy 
okazji nadmienić trzeba, że bardzo częstym argumentem przeciwko ochro-
nie cennych przyrodniczo terenów na obszarze miasta jest ich niewielka, 
zdaniem mieszkańców, wartość. W szczególności dotyczy to terenów lasów 
prywatnych oraz obszarów rolniczych, nawet jeśli objęte są one formami 
ochrony przyrody. 

Tworzenie planów miejscowych oraz ustalanie polityki przestrzennej przez 
miasta nie może odbywać się z pominięciem opinii osób fizycznych i praw-
nych. Zgodnie z przepisami mogą oni wypowiedzieć się w sprawie swoich 
oczekiwań względem przestrzeni co najmniej dwukrotnie. Pierwszy raz na 
etapie zbierania wniosków do projektu planu miejscowego lub studium, 
a drugi w czasie wyłożenia do publicznego wglądu opracowanego, uzgod-
nionego i zaopiniowanego przez instytucje projektu. W trakcie wyłożenia 
dokumentu do publicznego wglądu organizowana jest również debata pu-
bliczna. Tymczasem, jak pokazuje praktyka planistyczna, z przysługującego 
prawa do wyrażenia opinii w sprawie dokumentów planistycznych korzy-
stają wyłącznie ci, którzy chcą zmiany przeznaczenia terenu na cele budow-
lane. W niewielkim zaś stopniu w sprawy przestrzeni miasta angażują się 
pozostali jego mieszkańcy. Jednak z chwilą przyjęcia dokumentu, możliwo-
ści odstąpienia od jego realizacji są ograniczone, a ochrona terenów zieleni 
i niezasklepionych praktycznie jest niemożliwa, gdy w studium lub planie 
miejscowym wskazane są one do zabudowy. 

■Przykładowy bilans terenów o różnych funkcjach w Ostrowi Mazowieckiej: z lewej stan istniejący, a z prawej stan projektowany.
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Wciąż wytrwale podejmujemy próby wprowadzania zieleni do przestrzeni 
nawet o bardzo trudnych warunkach dla rozwoju roślin, poszukując przy 
tym, obok sprawdzonych, także nowych rozwiązań technicznych. Rozpo-
znanie barier, jakie stwarza środowisko miasta dla rozwoju roślin, umożliwia 
podjęcie działań mających na celu ich likwidację, ograniczenie lub wykorzy-
stanie jako możliwość wprowadzenia specjalnych form roślinnych. Należy 
zwrócić przy tym uwagę, że ograniczenia przestrzenne dla rozwoju roślin 
mają charakter zarówno fizyczny, materialny (stanowią je budynki, wypo-
sażenie drogi itd.), jak i umowne, normatywne (takie jak skrajnie drogi, za-
pewnienie dostępności do budynków i urządzeń, doświetlenie pomiesz-
czeń w budynkach itd.).

Wybranie stosownych roślin dla konkretnych warunków siedliskowych jest 
sprawą podstawową, lecz w mieście niewystarczającą. Dobór gatunków to-
lerancyjnych zawęża się wraz z intensyfikacją niekorzystnego wpływu na 
nie miejskiego środowiska, w dodatku pozostawiając do wyboru prawie 
tylko gatunki obce, w tym inwazyjne, które właśnie ze względu na swoją 
wytrzymałość i tolerancyjność, mają szanse przetrwania. Różnorodność 
stosowanych gatunków pozwala na unikanie strat w drzewostanie z po-
wodu zamierania jednogatunkowych monokultur. Pilną zatem potrzebą 
jest poprawa siedliska, w jakie mają być one wprowadzane.

UWARUNKOWANIA I SPOSOBY POPRAWY JAKOŚCI SIEDLISKA

Głównymi problemami dla poprawy jakości siedlisk są brak dostępności 
wody i tlenu spowodowane ubiciem gleby i pokryciem nawierzchniami 
nieprzepuszczalnymi oraz zasolenie gleb, spowodowane zimowym odla-
dzaniem jezdni. 

Poprawa dostępności wody

Utrzymanie drzew w mieście wymaga ich podlewania, ale przede wszyst-
kim zwiększenia dostępności wody dla roślin poprzez zatrzymanie przynaj-
mniej części wód opadowych, odprowadzanych dotychczas do kanalizacji 
burzowej, a także ograniczenia strat wody, spowodowanych jej spływem po-
wierzchniowym i ewaporacją. Infiltracja wody do gruntu możliwa jest przy 
stosowaniu nawierzchni przepuszczalnych (nawierzchni z małych elemen-
tów, z dużymi, przepuszczalnymi fugami pomiędzy nimi, wodoprzepusz-
czalnych nawierzchni mineralnych, łączonych żywicą, porowatego asfaltu 
i betonu, wylewanego na przepuszczalnych podbudowach), a tam gdzie 

tylko jest to możliwe – poprzez odsłanianie gruntu oraz zabezpieczenie jego 
powierzchni (na przykład przez obsadzanie roślinami okrywowymi).

Szczególne znaczenie może mieć przy tym zastosowanie jako standardu 
np. zielonych torowisk, które mogą stać się miejskim zbiornikami infiltra-
cyjnymi. Mogą być one porośnięte trawnikiem, także spontanicznie po-
jawiającą się roślinnością zielną. Konieczna jest także budowa lokalnych 
zbiorników retencyjnych, z których pobierana i dostarczana będzie woda 
do podlewania zieleni miejskiej. Możliwa i zalecana jest budowa takich 
zbiorników w osiedlach mieszkaniowych, w tym na dachach budynków. 
Multifunkcjonalne ogrody bagienne projektowane na niewielką retencję 
są lekkie (ogrody bezsubstratowe), mogą być projektowane i realizowane 
praktycznie na każdym dachu. 

Do podlewania zieleni miejskiej stosowane są różne, automatyczne sys-
temy nawadniające każdy rodzaj roślinności. Dla drzew stosuje się systemy 
dokorzeniowego podlewania, montowane na powierzchni gruntu lub 
w gruncie np. w postaci rur perforowanych wypełnianych wodą, z których 
przesącza się ona do gruntu, a po opróżnieniu staje się elementem napo-
wietrzającym system korzeniowy. W rurach tych może być montowana gło-
wica deszczująca, która uzupełnia niedobory wody. Na powierzchni gruntu 
mogą być stosowane torby z polietylenu umiejscawiane wokół drzewa i spi-
nane za pomocą zamka błyskawicznego (dzięki czemu mogą być również 
łączone). Torba taka ma pojemność 40-60 litrów, a zebrana woda uwalniana 
jest w ciągu 5-9 godzin do gleby i przesącza się stopniowo nasycając bryłę 
korzeniową i ograniczając straty wody. 

Stratę wody przez ewaporację ogranicza także ściółkowanie gleby. Zale-
tami tego są utrzymywanie wilgotności, zabezpieczenie przed wrastaniem 
chwastów oraz izolacja termiczna. Aby maksymalnie ograniczyć utratę 
wody przez transpirację, drzewo nie powinno być narażone na działanie 
ostrego słońca. Niekiedy dla ograniczenia parowania z pnia drzewa (kora 
jest izolatorem od warunków zewnętrznych, ale umożliwione jest paro-
wanie przez przetchlinki kory) owija się pień matami jutowymi lub stosuje 
ochronę z polipropylenu. Trzeba zwracać uwagę na ewentualne nieko-
rzystne oddziaływanie obwiązywania pnia, tj. na stwarzanie miejsca gro-
madzenia się szkodników i rozwoju grzybów, a także możliwość odparzenia 
pnia, spowodowanego utrudnioną wymianą gazową. Innym rozwiązaniem 
jest bielenie pni drzew farbą elastyczną lub cieniowanie papierem.

W zatrzymywaniu wody w gruncie pomagają hydrożele (agrożele), które 
wpływają na poprawę właściwości fizycznych gleby nie tylko poprzez utrzy-
manie jej wilgotności, ale także przez zmianę objętości. Poprzez zwiększa-
nie i zmniejszania objętości, poprawiają strukturę gruzełkowatą gleby.

Choć gospodarka wodna w mieście jest wciąż dużym problemem, z tech-
nicznego punktu widzenia uzupełnienie niedoborów wody nie stanowi 

tak dużego problemu, jak problem 
zagęszczenia gleby. Wiąże się ono 
w mieście z posadawianiem budyn-
ków, pracami budowlanymi oraz 
wzrostem natężenia ruchu zarówno 
kołowego jak i pieszego, przy ko-
nieczności zapewnienia użytkowni-
kom drogi swobody bezkolizyjnego 
poruszania się. Natężenie ruchu ko-
łowego zwykle jest związane z za-
pewnieniem miejsc parkingowych, 
a ruchu pieszego (także rowerowego) powoduje konieczność zapewnienia 
dostatecznie szerokich chodników i ścieżek rowerowych. W wyniku ich bu-
dowy, przy zastosowaniu tradycyjnych technologii, następuje ubicie gleby. 
Niedostateczne zaś szerokości chodników powodują równie szkodliwe ubi-
janie gleby przez pieszych poruszających się poza chodnikami. Ubicie gleby 
powoduje niedobór powietrza w glebie, zniszczenie zdolności absorbowa-
nia i retencjonowania wody oraz uszkodzenia mechaniczne korzeni. 

Zabiegi dla poprawy jakości i dostępności gleby

Jednym z podstawowych zabiegów, służących poprawie jakości gleby jest 
jej rozluźnianie w obrębie systemu korzeniowego. Jest to trudne do wyko-
nania, a sposobami rozluźniania gleby w obrębie systemu korzeniowego, 
minimalizującymi jego uszkadzanie są natryski powietrza – powiązane naj-
częściej z innymi zabiegami agrotechnicznymi, jak nawożenie, wprowadza-
nie hydrożeli oraz odsysanie gleby, gdy istnieje konieczność jej wymiany. 

Dla zwiększenia powierzchni chłonnej ko-
rzeni oraz odporności na ekstremalne wa-
runki środowiska i patogeny, stosuje się 
szczepionki z grzybami mikoryzowymi. 
W ten sposób aplikuje się również hydro-
żele (superabsorbenty), płyny z komponen-
tami mikroorganizmów, kwasy humusowe, 
a także biostymulatory. Większość tzw. bio-
stymulatorów to mieszaniny hormonów ro-
ślinnych, substancji humusowych, nawozu i/
lub ekstrakty z wodorostów morskich.

Stosuje się także nawożenie roślin miejskich, 
co jest trudne ze względu na zdegradowanie 
gleb występujących w mieście i duże stęże-
nie w nich różnych soli. Zapobieganie stre-
som wywołanym niedoborem składników 
pokarmowych wymaga odpowiedniego 

doboru nawozów do gleby na konkretnym stanowisku i odpowiedniego 
ich uzupełnienia, przy czym specyfikacja braków składników mineralnych 
powinna być uzyskana na podstawie przeprowadzenia specjalnych analiz, 
co znacznie utrudnia stosowania nawozów w praktyce. Nawożenie dolistne, 
tak jak w przypadku wszelkich oprysków, jest na terenie miasta bardzo 
ograniczone. 

Ważnymi zabiegami mającymi na celu poprawę warunków rozwoju sys-
temu korzeniowego są zwiększanie misy, w jakiej drzewo rośnie, łączenie 
powierzchni ukorzenienia w pasy i systemy (kanały korzeniowe) oraz po-
większanie powierzchni gleby przeznaczonej pod drzewa, np. za pomocą 
nieregularnie prowadzonej krawędzi chodnika. Konieczność zapewnienia 
powierzchni utwardzonej o ciężkiej podbudowie znacząco ogranicza prze-
strzeń penetracji korzeni. Zalecane jest przy tym stosowanie systemów 
przeciwdziałających kompresji podłoża oraz podłoży strukturalnych. Nie 
należy także rezygnować z sadzenia drzew między miejscami parkingo-
wymi, ponieważ ze względu na oddalenie od budynku są tam lepsze wa-
runki przestrzenne dla rozwoju koron. 

Zasadą działania systemów antykompresyjnych jest obecność w ziemi kon-
strukcji lub struktury szkieletowej, mającej na celu przejmowanie obciążeń 
i ochronę przed zgniataniem, które wypełniają mieszanki gleby i substratu 
o bardzo dobrych właściwościach wodno-powietrznych dla rozwoju ko-
rzeni. W przypadku systemów antykompresyjnych szkieletem nośnym są 
„boksy”, w przypadku podłoży strukturalnych – kruszywo mineralne o frak-
cji na tyle dużej, aby pod wpływem działania obciążeń zakleszczało się 
i tworzyło między sobą przestrzenie wypełnione substratem i powietrzem. 
Aby uniknąć przepłukiwania w przestrzeń systemu antykompresyjnego 
niepożądanych części spławianych, które zmieniłyby i zagęściły strukturę 
wypełniającego system substratu, oddziela się go geowłókniną filtracyjną.

Dla poprawy warunków życia drzew stosowane jest także kierunkowanie 
ich korzeni, wykonywane w celu uniknięcia ich kolizji z infrastrukturą mia-
sta (z instalacjami podziemnymi, fundamentami itd.). Przy użyciu mate-
riału o wysokiej odporności na przebijanie korzeni (stosowanego także do 

Dobre praktyki 
zagospodarowania  
przestrzeni miejskiej zielenią
Małgorzata Pstrągowska

■Schemat spływu wód opadowych z uwzględnieniem różnego typu nawierzchni.

■Zwiększenie dostępności wody dla systemu korzeniowego drzew przy zastoso-
waniu specjalnej torby oraz zmniejszenie parowania wody poprzez malowanie pni 
białą, elastyczną farbą.

■Odsysanie nadmiernie ubitej lub skażonej gleby.

■Nieregularnie prowadzona linia chodnika powiększająca powierzchnię gleby.

■Budowa systemu antykompresyjnego wzdłuż ulicy.
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budowy zielonych dachów) izolowane są podziemne elementy wyposaże-
nia drogi, a korzenie prowadzone są do miejsc, gdzie warunki ich rozwoju 
są korzystniejsze (często do miejsc, gdzie zastosowano systemy antykom-
presyjne). Dobrą praktyką jest prowadzenie instalacji podziemnych w kana-
łach zbiorczych lub blisko siebie po jednej stronie ulicy. Dotyczy to zarówno 
nowo projektowanych ulic, jak i modernizacji istniejących. Infrastruktura 
jest jednym z podstawowych ograniczeń projektowania drzew w mieście. 

Bardzo ważne jest zabezpieczanie mis z rosnącymi w nich drzewami przed 
zadeptywaniem, zajeżdżaniem i innymi uciążliwymi formami użytkowa-
nia przez jak najlepiej dobrane do charakteru miejsca kraty, płotki i ławki, 
pełniące także funkcje dekoracyjne. Dobrym sposobem zabezpieczania 

jest również zastosowanie roślin okrywowych. Ważna jest także ochrona 
pnia i szyi korzeniowej przed uszkodzeniami mechanicznymi. W miejscach, 
w których może dochodzić do parkowania w pobliżu drzew, powinny być 
stosowane odbojniki. Standardem powinny być również tymczasowe 
osłony drzew młodych, chroniące przed uszkodzeniami pnia w trakcie 
koszenia. 

Dla zapewnienia z kolei lepszej stabilizacji drzew po ich przesadzeniu 
montowane są różnego rodzaju podpory i odciągi. Drzewo powinno być 
zakotwione w gruncie, ponieważ odcięty system korzeniowy jeszcze przez 
kilka kolejnych lat nie zapewnia jego stabilności. Istotne jest to nie tylko ze 
względu na jego zabezpieczenie przed wywróceniem lub przechyleniem, 
ale również z konieczności wyeliminowania nawet małych przesunięć bryły 
korzeniowej względem gruntu rodzimego. Przesunięcia takie mogą powo-
dować uszkodzenia i zrywanie młodych, nowych korzeni, wyrastających 
z bryły w grunt. Metoda mocowania drzew za pień uniemożliwia reago-
wanie rozwojem pnia na siły zewnętrzne i obciążenia mechaniczne (naj-
częściej spowodowane działaniem wiatru). Siły te wpływają na produkcję 
hormonów wzrostu, odpowiedzialnych za prawidłowe kształtowanie się 
drewna i budowę drewna reakcyjnego. Znacznie lepszym rozwiązaniem 
jest montowanie bezpośrednio bryły korzeniowej do gruntu za pomocą 
kotw (tzw. sztucznego korzenia) i pasów.

OCHRONA PRZED DZIAŁANIEM SOLI STOSOWANEJ  
DO ODLADZANIA JEZDNI

Szczególe zabiegi dla ochrony trzeba stosować w sezonie zimowym, bo-
wiem kondycji drzew zagraża błoto pośniegowe nasycone solą oraz natęże-
nie szkodliwych pyłów i mikropyłów, zależne nie tylko od natężenia ruchu, 
ale i od prędkości przejeżdżających samochodów. Coraz powszechniejszą 
praktyką staje się dla eliminacji tych zagrożeń owijanie geowłókniną koron 
młodych drzew rosnących w pobliżu jezdni w celu ochrony ich pędów i pą-
ków przed działaniem aerozolu solnego. Na obrzeżach jezdni montowane 
są także w okresie zimowym fartuchy (z tworzywa/słomiane na siatce lub 
folii), a także osłony mis i strefy korzeniowej drzew rosnących w chodni-
kach przed wnikaniem soli z błota pośniegowego. Na ograniczenie zasięgu 
oddziaływania aerozolu solnego wpływa znacznie zmniejszenie prędkości 
przejazdu samochodów.

W skrajnych przypadkach, przy zastosowaniu wszelkich dostępnych roz-
wiązań technicznych stwarzamy pewnego rodzaju drzewo-cyborga, roślinę 
osłoniętą metalem, betonem, a przede wszystkim tworzywem sztucznym, 
bez których nie miałaby szans istnienia. 

MOŻLIWOŚCI WPROWADZANIA ZIELENI

Roślinność możemy wprowadzać praktycznie wszędzie, kwestią do rozwią-
zania jest tylko stworzenie właściwego dla niej środowiska i jej odpowiedni 
dobór. Wciąż absolutnie niedocenianymi roślinami są pnącza, których sto-
sowanie należy zalecać w wąskich ulicach oraz jako dopełnienie drzewo-
stanu w ulicach szerokich. Możliwe jest stosowanie ich przy ograniczonym 
dostępie do gruntu rodzimego, w niewielkich misach przy ścianach bu-
dynków, w pojemnikach na konstrukcjach cieniujących chodniki i miejsca 
parkingowe, a także jako pokrywy takich elementów wyposażenia ulic jak 
słupy trakcyjne czy płoty oddzielające jezdnie i torowiska tramwajowe. 

Konieczne do zagospodarowania zielenią są płaskie dachy, szczególnie te 
wielkopowierzchniowe. Pozytywnymi przykładami stosowania roślinności 
na powierzchniach urbanistycznych są „zielone ściany” (pnącza i ogrody 
wertykalne), wykorzystanie elementów infrastruktury takich jak np. tram-
wajowe słupy trakcyjne jako „szkielet” dla infrastruktury zielonej. Wprowa-
dzając zieleń do miast nie należy zapominać o ogrodach tymczasowych, 

ogródkach kawiarnianych, które nie tylko z nazwy 
mogłyby pełnić taką funkcję.

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ZIELONYMI

Bardzo istotne jest, aby prowadzenie gospodarki 
zielenią, a w szczególności gospodarowanie drze-
wostanem miejskim, było planowane w perspek-
tywie dziesięcioleci i konsekwentnie prowadzone. 
Jego podstawą musi być szczegółowa inwentaryza-
cja i stały monitoring drzewostanu, a długoplanowa 
gospodarka pozwala na bardziej efektywne wyko-
rzystywanie środków finansowych. Stwarza również 
bariery chroniące przed utratą terenów przeznaczonych dla wprowadzania 
zieleni na rzecz doraźnych działań inwestycyjno-budowlanych. W związku 
z wieloletnim cyklem produkcyjnym drzew, umożliwia nawiązanie bardziej 
skutecznej współpracy ze szkółkarzami. 

Drzewa przyuliczne powinny być traktowane jako rodzaj plantacji, a czas 
ich uprawy powinien być uzależniony od ich odporności, naturalnej trwało-
ści, a także lokalizacji. Ze względu na przedwczesne zamieranie drzew miej-
skich, niektóre z nich powinny być przeznaczone na krótki okres uprawy, 
przy czym możliwe jest sadzenie drzew z założeniem, że nigdy nie osią-
gną one dojrzałości i docelowych rozmiarów. W większości przypadków 
drzewa powinny być wymieniane po osiągnięciu wieku 20–40 lat, zależnie 
od przystosowania gatunku do siedliska miejskiego, a zawsze wtedy, gdy 
zaczynają wykazywać oznaki przedwczesnego starzenia się. Przy obecnej 
długości życia drzew w miastach, naturalna długowieczność gatunkowa 
nie jest tak istotna, często zasadniczą zaletą jest ich tempo wzrostu. Dłu-
goplanowa plantacyjna gospodarka drzewostanem wymaga opracowania 
dla poszczególnych ulic systemu wymiany drzew i konsekwentnego jego 
przeprowadzania.

Aby mieć możliwość wprowadzania zieleni oraz uniknąć kolizji i problemów 
z późniejszą jej pielęgnacją i utrzymaniem, konieczne jest uczestnictwo ar-
chitekta krajobrazu (projektanta zieleni) w każdym etapie prowadzenia pro-
cesów inwestycyjnych, tj. na etapach opracowywania: 

 • projektów studialnych (do uzyskania decyzji środowiskowych), 
 • projektów koncepcyjnych i budowlanych (do uzyskania zgody na realiza-
cję inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę),
 • projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych, 
przedmiarów robót.

Przestrzeń miasta jest ciągłą strukturą, której istotnymi elementami skła-
dowymi są ciągi ulic. Wypracowanie jednolitej koncepcji ich ukształtowa-
nia jako całości założenia rozszerza możliwości wprowadzania w ich obręb 
roślin. Praktyką powinno stać się projektowanie nie w wąskim pasie ulicy, 
ale z jego poszerzeniem o przestrzeń obejmowaną wzrokiem i traktowa-
nie ulicy jako wnętrza urbanistycznego. Koniecznością jest współpraca 
między administratorami/właścicielami przestrzeni ulicznej/miejskiej, 
a także porozumienia międzybranżowe, zarówno przy projektowaniu, jak 
i koordynacji prac modernizacyjnych i konserwatorskich. Brak współpracy 
branżystów (inżynierii drogowej, wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej, 
energetycznej, gazowej i przyrodniczej) przy tworzeniu nowych projek-
tów, najczęściej związanych z modernizacją ulic, sprawia, że tracone są 
potencjalne możliwości odpowiedniego wprowadzania roślinności w ich 
przestrzeń. 

Bardzo pomocnym narzędziem dla zazieleniania miast jest jego oparcie 
o koncepcję zielonej infrastruktury – idei, która pozwala na tworzenie spój-
nych systemów zieleni w przestrzeni publicznej miasta. Zielona infrastruk-
tura powinna tworzyć ciągły system terenów zieleni i zieleni towarzyszącej 
obiektom architektonicznym, bez względu na sposób zagospodarowania 
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i przeznaczenie terenów, w jakich został on wprowadzony. W jej skład wcho-
dzą zarówno tereny chronione, bardzo cenne pod względem przyrodni-
czym, obszary objęte siecią Natura 2000, lasy miejskie i parki, ale także zieleń 
towarzysząca budynkom, skwerom i placom, ciekom i zbiornikom wodnym, 
roślinność przyuliczna oraz spontanicznie pojawiająca się na terenach nie-
użytkowanych lub zaniedbanych. Wskazane jest przy tym traktowanie zielo-
nej infrastruktury jako równorzędnego elementu z infrastrukturą techniczną. 

Kolejnym narzędziem gospodarowania zielenią w mieście jest wdrażanie 
systemu tzw. ecosystem services (co jest tłumaczone jest na język polski jako 
„świadczenia ekosystemowe” albo „usługi ekosystemowe”) oraz wycena 
wartości drzew i krzewów. Wprowadzanie tego systemu ma na celu zrozu-
mienie wartości świadczeń ekosystemów na rzecz podnoszenia jakości ży-
cia mieszkańców. 

W dotychczasowej praktyce nie uwzględnia się w pełni także specyfiki za-
drzewień miejskich, w tym ich wartości wynikających z lokalizacji, funkcji, 
walorów estetycznych i stanu zdrowotnego. Właściwa wycena drzew po-
zwala na rzetelną waloryzację istniejących zadrzewień i wprowadzenie ich 
do majątku trwałego miast. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego 
w mieście uzależnione jest w znacznym stopniu od tych jego obszarów, 
które charakteryzują się największym potencjałem przyrodniczym. W śro-
dowisku zurbanizowanym oznacza to obszary pokryte roślinnością o zróż-
nicowanej strukturze, ze stosunkowo wysokim poziomem wód grunto-
wych, mało przekształconymi urodzajnymi glebami. 

Korzystne oddziaływanie na środowisko jest uzależnione nie tylko od po-
wierzchni, jaką roślinność zajmuje, ale od jej jakości i ukształtowania. Funk-
cjonujący w prawie polskim wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
uwzględnia jedynie dwuwymiarowe (płaskie) występowanie roślinności. 
Od sprawności procesów przyrodniczych zależy jakość zieleni miejskiej, 
a to ona głównie decyduje o warunkach wypoczynku i jakości środowiska 
mieszkańców. Korzystny wpływ roślinności w mieście wynika między in-
nymi z poprawy jakości powietrza i wody, zwiększenia efektywności ener-
getycznej budynków, łagodzenia klimatu miasta, a także zmniejszania ne-
gatywnego zjawiska, jakim jest tzw. miejska wyspa ciepła czy nadmierne 
promieniowania UV. Zatem praktyka zazieleniania miast jest konieczna 
nie tylko ze względu na walory estetyczne, ale i potrzeby zdrowotne i psy-
chiczne człowieka.

■Formy zimowej ochrony koron drzew przed działaniem aerozolu solnego i za-
bezpieczenie ich mis przed wpływaniem błota pośniegowego. 

■Techniczne sposoby wspomagające rozwój drzew. 

■Model ulicy z szerokim pasem środkowym i torowiskiem tramwajowym, z pnączami na elewacjach 
i płotach odgradzających torowisko tramwajowe.
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odziomku i na pniu mogą być owoc-
niki grzybów, uszkodzenia korzeni, 
pęknięcia lub podniesienie gleby 
w sąsiedztwie pnia. Poza stwier-
dzeniem faktu obecności zgnilizny 
możliwe jest często zidentyfiko-
wanie gatunku grzyba i określenie 
szybkości rozkładu, jaki powoduje. 

Alternatywą dla wycięcia zagraża-
jącego drzewa mogą być zabiegi 
minimalizowania ryzyka. Mogą one 
obejmować przykładowo zmniej-
szenie obciążenia wiatrem, zmniej-
szenie ciężaru lub korektę korony 
lub wiązania w koronie. Minimali-
zowanie zagrożeń może również 
polegać na usunięciu obiektu, który 
może zostać uszkodzony przez 
drzewo, lub zmniejszeniu intensyw-
ności użytkowania terenu poprzez 
ogrodzenie drzewa czy przekiero-
wanie ruchu. 

Cięcie drzew jako zabieg minimali-
zowania ryzyka powinno być stoso-
wane w ostateczności. Jak już wspomniano, powodem niepotrzebnych cięć 
bywa często eliminowanie potencjalnych zagrożeń. Cięcia te jednak w dal-
szej perspektywie zwiększają ryzyko wyłamywania konarów i złamania pnia 
wśród drzew. Żadne cięcie nie powinno być podejmowane bez ustalenia 
jego wyraźnego celu. Przyjmuje się, że jednorazowo powinno się zdejmo-
wać w ramach cięć do 20% objętości korony, a średnica gałęzi obcinanych 
powinna być większa niż 5 cm. Przekroczenie tych wartości powoduje ne-
gatywny wpływ na żywotność drzew, chociaż w obliczu konieczności mi-
nimalizowania zagrożenia może być uzasadnione. Dlatego też cięcia w ko-
ronach powinny być wykonywane tylko w przypadku takiej bezwzględnej 
konieczności, po fachowej ocenie ryzyka, jakie może powodować drzewo 
lub jego część. 

Wizualna ocena zagrożeń powodowanych przez drzewa przeprowadzana 
jest kompleksowo i brane jest pod uwagę wiele czynników, które mogą 
mieć wpływ na zachwianie statyki. Proponowane podejście umożliwia 

przeprowadzenie podstawowej diagnostyki i oceny ryzyka (przeglądu), np. 
drzew przydrożnych w długich szpalerach. W przypadku konieczności wy-
konania bardziej zaawansowanego monitoringu – specjalistycznej diagno-
styki i oceny ryzyka – badanie wykonywane jest z użyciem sprzętu na wy-
typowanych przez specjalistę w czasie przeglądu drzewach. Zastosowanie 
prezentowanej metody pozwala na wskazanie priorytetów i zakresu działań 
mających na celu minimalizowanie i stopniowe eliminowanie zagrożeń po-
wodowanych przez drzewa, ale również problemów fitosanitarnych drze-
wostanów miejskich. 

Marzena Suchocka 

architekt krajobrazu, pracownik naukowy Katedry Architek-

tury Krajobrazu SGGW, kierownik zespołu w IGPiM oraz prze-

wodnicząca Sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa 

Dendrologicznego, e-mail: marzena.suchocka@interia.pl

■Ekspozycja drzew na wiatr: po stronie lewej drzewo wyeksponowane, po prawej całkowicie osłonięte.

■Przykładowe zabiegi minimalizowania ryzyka zagrożeń poprzez podparcie konarów lub ogrodzenie drzew.

UWARUNKOWANIA PRAWNE DLA OCENY STANU DRZEW

Właściciele oraz administratorzy są odpowiedzialni za wypełnienie obo-
wiązków związanych z wymogami prawnymi dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa mieszkańcom i osobom przebywającym na terenie. Prawo na mocy 
ustaw o ochronie przyrody i o zarządzaniu nieruchomościami nakłada 
na zarządzającego nieruchomością obowiązek podejmowania decyzji 
i dokonywania czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
użytkowania i właściwej eksploatacji terenu. Z kolei zabezpieczenie od fi-
nansowych skutków uszkodzeń, w przypadku ich wystąpienia, wymaga 
udokumentowania, że właściciel terenu dołożył wszelkich starań aby ich 
uniknąć. 

Zabiegi minimalizowania zagrożeń muszą być wykonywane z uwzględnie-
niem ograniczeń nałożonych przez Ustawę o ochronie przyrody. Ograni-
czyła ona dozwolone cięcia w koronach drzew do usuwania gałęzi obumar-
łych, nadłamanych lub wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi 
lub urządzeniami technicznymi. Brak właściwych metod oceny ryzyka po-
woduje często usuwanie drzew „na wszelki wypadek” albo wykonywanie 
nieprawidłowych zabiegów pielęgnacyjnych, dlatego też konieczne są ich 
doskonalenie i ciągła dyskusja dotycząca metod prawidłowej oceny stanu 
drzew. 

NIEWŁAŚCIWE ZABIEGI MINIMALIZOWANIA ZAGROŻEŃ

Cięcia drzew z obawy o ryzyko wykonywane są zwykle w zbyt dużym za-
kresie, często też kończą się zniszczeniem drzewa. Za zniszczenie drzewa 
uznaje się pozbawienie go powyżej 55% objętości jego korony. To, czy 
drzewo zachowało żywotność i odtworzyło koronę, ustala się, według zapi-
sów zawartych w Ustawie o ochronie przyrody, w okresie trzyletnim. Skutek 
uszkodzeń w postaci zamierania drzew ujawnia jednak się czasami dopiero 
po pięciu i więcej latach od zdarzenia. Ponadto uszkodzenia mechaniczne 

są zazwyczaj bagatelizowane, a przykładowo zakryte rany korzeni umoż-
liwiają patogenom, głównie grzybom rozkładającym drewno, swobodnie 
wniknięcie i osłabiają stabilność drzewa. Właściwe podejście do gospodarki 
drzewostanem wymaga podejmowania decyzji dotyczącej zakresu odpo-
wiedzialnej interwencji dopiero na przeprowadzeniu jego oględzin. 

METODA OCENY STATYKI DRZEW 

Metodą, która pozwala na odpowiedzialne określenie stopnia zagrożenia, 
jakie stwarza drzewo, a następnie dostosowanie do tego zabiegów służą-
cych minimalizowaniu zagrożeń, a w tym także zakresu niezbędnych cięć, 
jest wizualna metoda oceny drzew (Visual Tree Assessment;VTA). Jej mocną 
stroną jest rozpatrywanie aspektów zarówno biologicznych, jak i mecha-
nicznych przy ocenie stanu statyki drzew. Prawidłowa ocena zagrożenia 
wymaga czasem dodatkowego sprawdzenia stopnia rozkładu drewna we-
wnątrz pnia drzewa, w czym pomocne jest zastosowaniem specjalistycz-
nych urządzeń, takich jak rezystograf lub impulshammer. 

Jednak nie tylko biologiczne uwarunkowania mają wpływ na stopień ry-
zyka, jakie może powodować drzewo. Na wstępie przeprowadzana jest 
ocena wartości drzewa, która uzależniona jest od kontekstu konkretnej 
lokalizacji i sąsiedztwa. Przykładowo drzewo, które jest jedynym rosnącym 
przy ulicy w centrum dużego miasta, pełni w tym przypadku niezwykle 
ważne funkcje i ma większą wartość niż jedno drzewo stanowiące element 
szpaleru. Podobnie cenniejsze są gatunki rodzime lub o szczególnych wa-
lorach krajobrazowych. Ocena ryzyka jest wynikiem kombinacji zagrożenia 
i zakresu szkód, które może wyrządzić drzewo. Intensywność użytkowania 
ma bardzo duże znaczenie dla jego oceny. Im większa częstotliwość użytko-
wania terenu i dłuższy czas pobytu ludzi w sąsiedztwie drzewa, tym więk-
sze ryzyko, że w przypadku upadku drzewa lub jego części wyrządzi ono 
szkody. 

W procesie oceny drzewa istotne są cechy siedliska i historia miejsca. Przy-
kładowo nawadnianie (zamierzone lub okresowe podtapianie) może spo-
wodować wypłycanie lub zamieranie systemu korzeniowego, a przez to 
zwiększenie ryzyka wykrotu. Takim czynnikiem może być trwające wiele lat 
wydeptywanie gleby wokół drzewa, co utrudnia rozwój korzeni i w efekcie 
powoduje ich zamieranie. 

Ekspozycja na wiatr jest kolejnym ważnym czynnikiem wymagającym zba-
dania. W przypadku występowania rozkładu lub innych cech zwiększają-
cych ryzyko, drzewa wyeksponowane i narażone na podmuchy wiatru zła-
mią się szybciej niż te, które są od tego wiatru osłonięte przez inne drzewa 
lub budynki. 

INNE CZYNNIKI ZAGROŻEŃ

Ocena cech mających wpływ na zwiększenie ryzyka upadku powinna obej-
mować sprawdzenie wszystkich części drzewa, poczynając od korzeni aż do 
korony. W jego trakcie należy m.in. zbadać rozległość zgnilizny wewnątrz 
pnia, która jest jednym z głównych czynników zwiększających prawdo-
podobieństwo upadku. Symptomami rozkładu w systemie korzeniowym, 

Wizualna ocena stanu drzewa
i przykłady praktyk pielęgnacyjnych
Marzena Suchocka

■Nieodpowiedzialne przycięcie jednego z czterech 
nabiegów korzeniowych drzewa położonego blisko chodnika,  
poprawiające jego estetykę, może spowodować wywrócenie się drzewa.
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UWARUNKOWANIA DLA KSZTAŁTOWANIA ZIELENI PRZYULICZNEJ

Przedmiotem niniejszego artykułu są wybrane zagadnienia dotyczące 
konfliktów, jakie powstają przy kształtowaniu różnego typu zieleni w kon-
takcie z infrastrukturą techniczną miasta. Zieleń miejska, a szczególnie 
drzewa, napotykają w trakcie swej wegetacji na liczne bariery i ogranicze-
nia. Szczególnie trudnymi miejscami pod tym względem są ulice miejskie 
wraz z terenami bezpośrednio do nich przyległymi. Jednocześnie ulice to 
jedne z najważniejszych elementów struktury przestrzennej miasta, stano-
wiące powszechnie użytkowane przestrzenie publiczne, w których zieleń 
powinna znaleźć swoje odpowiednie miejsce.

Ze względu na wagę zieleni przyulicznej oraz liczne konflikty z infrastruk-
turą techniczną miasta, skupiające się przy ich rozpatrywaniu jak w so-
czewce, zieleń ta jest dobrym, reprezentatywnym przykładem sytuacji zie-
leni miejskiej na terenach intensywnie zurbanizowanych. Ulice w miastach 
mają zróżnicowany charakter, można wyróżnić wśród nich ulice o charak-
terze typowo „miejskim”, czyli będące wielofunkcyjnymi przestrzeniami pu-
blicznymi, a także ulice innego typu, służące głównie dla tranzytu, których 
różnorodność funkcji jest znacząco ograniczona.

Mówiąc o ograniczeniach dla zieleni przyulicznej w miastach, należy znać 
szerszy kontekst tej problematyki, który związany jest z jednej strony z sze-
rokim spektrum barier dla zieleni przyulicznej (są to nie tylko bariery przy-
rodnicze, techniczne czy formalno-prawne, ale także organizacyjne, admi-
nistracyjne i społeczne), a z drugiej z różnymi skalami, w jakich ta zieleń 
występuje, tj. skalą całego miasta, jego fragmentów, konkretnych ulic, ze 
skalą planistyczną i projektową. 

Do omówienia tego kontekstu wyszczególnić należy następujące zagadnie-
nia (obejmujące konflikty, bariery, ograniczenia, błędy i zaniedbania):

 • brak całościowego systemu kształtowania zieleni w skali miasta;

 • szczegółowość opracowań planistycznych a zieleń przyuliczna;
 • problemy związane z powierzchnią biologicznie czynną przy ulicach;
 • wąskie ujmowanie zieleni przyulicznej w granicach pasa drogowego;
 • bariery przyrodnicze dla zieleni przyulicznej;
 • bariery techniczne dla zieleni przyulicznej;
 • niewykorzystane możliwości kształtowania zieleni przyulicznej.

BRAK CAŁOŚCIOWEGO SYSTEMU KSZTAŁTOWANIA ZIELENI  
W SKALI MIASTA

Jedną z pierwszorzędnych kwestii jest brak całościowego, zintegrowanego 
systemu kształtowania zieleni w skali miasta, obejmującego kształtowanie 
zieleni począwszy od etapów planistycznych, a skończywszy na etapach 
projektowych oraz realizacyjnych, związanych z urządzaniem i utrzyma-
niem zieleni. Na poszczególnych etapach planowania i projektowania prze-
strzeni miejskiej formułuje się zapisy i określa rozwiązania dotyczące zieleni, 
jednak w sposób częstokroć nieodpowiedni i niepowiązany ze sobą. Plano-
wanie i projektowanie nie obejmuje także kompleksowo tego zagadnienia.

Szczególnie wyraźnie widać te mankamenty na przykładzie stosunku do 
zieleni przyulicznej w dokumentach planowania strategicznego, w róż-
nych programach i opracowaniach planistycznych dla Warszawy. Zieleń 
tego typu nie jest ujęta w Strategii rozwoju m. st. Warszawy, w Programie 
ochrony środowiska stosunek do niej sprowadza się głównie do zadań zwią-
zanych z bieżącym utrzymaniem, a w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego jest ujęta jeszcze bardziej ogólnikowo. 
Z kolei zagadnienia dotyczące kształtowania zieleni przyulicznej pojawiają 
się częstokroć w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
jednak tu też przeważnie bywa ona planowana w wąskim zakresie i bardzo 
schematyczne. 

Zieleń przyuliczna w drogowych projektach technicznych czy w projektach 
zagospodarowania terenu częstokroć też jest projektowana w sposób ogra-
niczony, a projekty te obejmują fragmentaryczne przestrzenie. A przecież 
zieleń przyuliczna wraz z siecią ciągów komunikacyjnych i terenów bezpo-
średnio przyległych tworzy właściwie jedną całość, o dużym znaczeniu dla 
miasta, i tak powinna być postrzegana w systemie planowania strategicz-
nego, przestrzennego i w projektowaniu realizacyjnym.

SZCZEGÓŁOWOŚĆ USTALEŃ PLANISTYCZNYCH  
A KSZTAŁTOWANIE ZIELNI PRZYULICZNEJ

Następnym ważnym zagadnieniem jest poziom szczegółowości opracowań 
planistycznych w relacji do zieleni przyulicznej.

Przyjmowana skala opracowań planistycznych, informacji wyjściowych 
dla planowania przestrzennego oraz zapisy i ustalenia opracowań plani-
stycznych występują na różnym poziomie szczegółowości. Ten poziom jest 
odpowiednio przypisany, w zwykle bardzo ogólnym ujęciu, dla studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz czę-
sto w bardzo szczegółowym – w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego.

W materiałach wyjściowych dla studiów – w opracowaniach ekofizjogra-
ficznych, w wykorzystywanych dla ich sporządzania podkładach mapo-
wym oraz w samych tych dokumentach tkwi niewykorzystywany zwykle 
potencjał, umożliwiający ogólne, ale skonkretyzowane i zlokalizowane 
przestrzennie planowanie zieleni przyulicznej. Z kolei w materiałach wyj-
ściowych do planów miejscowych i także w powiązanych z nimi opraco-
waniach ekofizjograficznych tkwi jeszcze większy potencjał, umożliwiający 
w zasadzie dość precyzyjne planowanie zieleni przyulicznej. Jednak jest on 
przeważnie w nikłym stopniu wykorzystywany przy kompleksowym plano-
waniu dla ochrony i rozbudowy układów zieleni przyulicznej.

PROBLEMY ZWIĄZANE Z POWIERZCHNIĄ BIOLOGICZNIE 
CZYNNĄ PRZY ULICACH

Kolejny aspekt kształtowania zieleni przyulicznej wiąże się 
z określaniem zakresu powierzchni biologicznie czynnych dla 
ulic w planie miejscowym, co jest wskazywane poprzez usta-
lenie jej udziału procentowego w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej. Nie zawsze powierzchnia ta jest określana 
w odniesieniu do ulic. Na przykład w planie miejscowym dla 
jednego z rejonów Praga Centrum w Warszawie na 47 wydzie-
leń dla dróg publicznych tylko 6 ma określoną powierzchnię 
biologicznie czynną. 

Brak określonych minimalnych powierzchni biologicznie czyn-
nych dla ulic w planie miejscowym to tworzenie sytuacji, w któ-
rej powierzchnie te mogą być dowolnie minimalizowane lub 
może nie być ich wcale. Ponadto nawet jeśli są dla nich okre-
ślone odpowiednie wskaźniki, to przy aktualnej definicji tych 
powierzchni nie jest to równoznaczne z tym, że będzie na nich 
istniała zieleń.

WĄSKIE UJMOWANIE ZIELENI PRZYULICZNEJ  
W GRANICACH PASA DROGOWEGO

Szczególnie problematyczne i brzemienne w skutki dla kompozycji zieleni 
przyulicznej jest wąskie jej ujmowanie w granicach pasa drogowego czy 
liniach rozgraniczających ulice w opracowaniach planistycznych i projekto-
wych. Nie planuje się i przeważnie nie projektuje układów tej zieleni w szer-
szym ujęciu dla całego wnętrza przestrzennego ulicy. Takie wąskie ujmowa-
nie zieleni przyulicznej jest niewłaściwe. 

Zieleń przyuliczna to coś więcej i powinno się ją traktować jako ważny ele-
ment środowiska przyrodniczego miasta, w szerszym zakresie, w pewnej 
całości przestrzennej, jaką jest wnętrze przestrzenne ulicy. Do rzadkości 
należy opracowywanie projektów koncepcyjnych tego typu zieleni, które 
obejmują większą przestrzeń (nie tylko pas drogowy). Opracowywanie 
takich projektów/koncepcji nie jest obowiązkowe w procedurze projekto-
wej. Dodatkowym problemem bywa dalsza fragmentacja projektów zie-
leni przyulicznej, w i tak już okrojonej i wyrwanej z kontekstu przestrzeni 
pasa drogowego. W takiej sytuacji bardzo trudne lub wręcz niemożliwe jest 
stworzenie całościowej, spójnej kompozycji zieleni przyulicznej.

BARIERY PRZYRODNICZE  DLA ZIELENI PRZYULICZNEJ

Istotne ograniczenia dla zieleni przyulicznej stanowią bariery przyrodnicze 
związane ze środowiskiem przyrodniczym przekształconym przez czło-
wieka, do którego trzeba dostosować zieleń, w tym z:

 • warunkami gruntowo-wodnymi;
 • warunkami klimatycznymi;
 • warunkami świetlnymi;
 • przestrzenią potrzebną do swobodnego rozwoju i wykształcenia właści-
wej „architektury drzewa”;
 • uwarunkowaniami stwarzanymi danej roślinności przez inną roślinność 
występującą razem w jednej przestrzeni.

W planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym środowisko przyrod-
nicze i zwykle wszystkie jego elementy są scharakteryzowane, zdiagno-
zowane i ocenione w opracowaniach ekofizjograficznych dla studiów czy 
planów miejscowych. Na podstawie tych informacji możliwe jest określanie 
wielu warunków przyrodniczych dla zieleni przyulicznej. Jednak nie robi się 
tego lub robi w wąskim zakresie. 

Konflikty zieleni 
z infrastrukturą techniczną miasta
Leszek Sobczyński

■Typowa zieleń przyuliczna i jej kontekst przestrzenny, stwarzający 
konflikty z infrastrukturą techniczną miasta. 

■Inwentaryzacja drzew w części terenu dzielnicy Praga Północ w Warszawie, uwzględniająca ich 
minimalne odległości od infrastruktury technicznej (czerwone punkty wskazują ich przekroczenie, 
zielone – utrzymanie tych odległości). 

■Przykładowe fragmenty rysunków studium gminnego i planu miejscowego, wykonanych w skalach 1:20.000 i 1:1000 (tu na precyzyjnym podkładzie mapy zasadniczej).
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W projektach zieleni przyulicznej warunki środowiska przyrodniczego dla 
zieleni brane są pod uwagę przeważnie ogólnikowo i w nikłym stopniu od-
noszą się do konkretnego przypadku. W planach miejscowych i projektach 
nie ma obowiązku uwzględniania uwarunkowań dla zieleni wynikających 
ze środowiska przyrodniczego. Zarówno w planowaniu przestrzennym, jak 
i projektowaniu uwarunkowania środowiskowe powinny być uwzględnione 
jednak na tyle, na ile wymaga tego zaplanowana/zaprojektowana zieleń.

Poniżej przedstawiono przykładowe, często spotykane bariery związane 
z środowiskiem przyrodniczym dla zieleni przyulicznej, a wśród nich:

 • częste na terenach przyulicznych silne zagęszczenie, zagruzowanie, fi-
zyczne przekształcenie gruntów antropogenicznych, bardzo utrudniające 

właściwy rozwój korzeni drzew 
i krzewów; 
• wyjątkowo niebezpieczne, czę-
stokroć po prostu zabójcze dla 
roślinności stosowanie soli drogo-
wej podczas zimowego utrzyma-
nia dróg, a także zaleganie w mi-
sach i na innych terenach zieleni 
przy ulicach śniegu oraz błota 
pośniegowego; 
• znacznie ograniczona dostępność 
wód opadowych i niski poziom wód 
gruntowych na terenach szczelnie 
zabudowanych;
• silne i trwałe zacienienie zieleni, 
w wąskich zabudowanych wysoką 
zabudową ulicach, ograniczające 
możliwości stosowania zieleni.

BARIERY TECHNICZNE DLA ZIELENI PRZYULICZNEJ

Równie istotne znaczenie mają bariery techniczne, związane z sytuacją ist-
niejącą, planowaną i projektowaną – silnie wpływające na zieleń na tere-
nach zurbanizowanych, w tym szczególnie przy ulicach. Są to w planowaniu 
przestrzennym bariery wynikające z tego, że zieleń jako element zagospo-
darowania przestrzennego jest uwarunkowana przez inne elementy tego 
zagospodarowania, określane w studiach i planach miejscowych, w tym 
takie jak:

 • ulice, ich zasięg i klasy, czasem zaplanowane elementy w ich obrębie 
(miejsca parkingowe, chodniki, ścieżki rowerowe itp.);
 • zagospodarowanie przestrzenne terenów bezpośrednio przyległych do 
ulic;
 • zabytkowe ulice, obiekty i obszary przyuliczne oraz zasady ich ochrony;
 • powierzchnie biologicznie czynne ulic;
 • zasady uzbrojenia terenu ulic;
 • ograniczenia dla roślinności np. zasłaniającej reklamy, co bywa niekiedy 
określane poprzez wskazanie odpowiednich odległości drzew od reklam.

Mimo że bariery techniczne dla zieleni przyulicznej są możliwe do ziden-
tyfikowania w opracowaniach planistycznych, szczególnie w planach miej-
scowych, zieleń ta jest częstokroć planowana bez uwzględnienia tych ba-
rier lub przy częściowym tylko ich uwzględnieniu. A plan miejscowy jest 
prawem miejscowym i jego ustalenia muszą być uwzględniane w projek-
towaniu oraz pośrednio w realizacji i utrzymywaniu zieleni, w tym zieleni 
przyulicznej.

Bariery techniczne dla zieleni przyulicznej w projektowaniu to bariery 
wynikające z tego, że zieleń jako element projektowanej przestrzeni jest 

uwarunkowana przez inne elementy i wymogi techniczne związane z tą 
projektowaną przestrzenią, w tym szczególnie przez:

 • elementy techniczne ulicy, takie jak: jezdnie, torowiska tramwajowe, 
miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, chodniki, przystanki, przejścia dla 
pieszych, skrzyżowania, ronda, pionowe oznaczenie dróg, sygnalizacja 
świetlna, słupy oświetleniowe i trakcyjne; 
 • infrastrukturę podziemną, a w tym: sieci elektroenergetyczne, telekomu-
nikacyjne, gazowe, ciepłownicze, kanalizacyjne i wodociągowe; 
 • inne obiekty towarzyszące ulicy, w tym: budynki, obiekty małej architek-
tury czy też inne tereny zieleni;
 • czy wreszcie wymogi techniczne w bezpośrednim odniesieniu do czło-
wieka/uczestnika ruchu, np. wymóg, aby zieleń nie utrudniała ruchu 
pieszego.

Część z ograniczeń dla zieleni przyulicznej jest określona w prawie, a część 
np. w nieobligatoryjnych polskich normach i innych regulacjach. Należy też 
dodać, że zieleń przyuliczna, jej lokalizacja względem obiektów budowla-
nych/infrastruktury podlega uzgodnieniom branżowym. Przy czym uzgod-
nienia takie mogą być polem wspólnego wypracowania właściwych roz-
wiązań, a nie tylko schematycznym ograniczeniem zieleni.

Poniżej wskazane zostały także inne, często spotykane bariery techniczne 
dla zieleni przyulicznej:

 • duże drzewa na wąskich chodnikach przyulicznych, w sąsiedztwie wyso-
kich budynków nie mają miejsca do rozwoju – drzewa nie mogą kolidować 
z jednej strony z ulicą, jej skrajnią, a z drugiej strony z budynkami;
 • przyuliczne miejsca parkingowe częstokroć bywają w kolizji z drzewami;
 • kolejne, liczne konfliktowe sytuacje napotykamy przy kształtowaniu od-
powiednich mis dla drzew przyulicznych, które są przeważnie za małe, czę-
sto uszkadzane w wyniku ich rozjeżdżania przez samochody, a ponadto 
w obrębie tych mis lokalizuje się elementy niezwiązane z wegetacją drzew, 
w tym np. znaki drogowe, pojemniki na psie odchody, parkomaty;
 • przystanki komunikacji zbiorowej to miejsca mające za zadanie przede 
wszystkim obsłużyć ruch pasażerów, tak więc wszelka zieleń utrudniająca 
to nie powinna tu się znajdować;
 • przejścia dla pieszych, oznaczenie pionowe dróg czy sygnalizacja świetlna 
to elementy, które nie mogą być zasłaniane przez roślinność;
 • bardzo uciążliwą barierą dla drzew przyulicznych są sieci infrastruktury 
podziemnej: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, ga-
zowa, ciepłownicza, kanalizacyjna; drzewa nie mogą rosnąć na tych sie-
ciach, a także powinny być zachowane określone minimalne odległości od 
nich, jednak niejednokrotnie drzewa rosną w bezpośredniej kolizji z infra-■Zobrazowanie typowej sytuacji zieleni/drzew przy ulicach w stosunku do sieci infrastruktury podziemnej i nadziemnego zagospodarowani terenu. 

■Tradycyjne, nieinnowacyjne rozwiązania dla zieleni przyulicznej w planach miejscowych i projektach zagospodarowania terenu. 

■Zobrazowanie wąskiego ujmowania zieleni przyulicznej w granicach tylko pasa drogowego, nieuwzględniającego całego 
wnętrza przestrzennego ulicy. 

strukturą podziemną, a ich uszkodzenia, zagrożenie dla rozwoju w wyniku 
np. remontów, przebudowy, rozbudowy infrastruktury są nie do uniknięcia. 

NIEWYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI  
KSZTAŁTOWANIA ZIELENI PRZYULICZNEJ

Kolejnym zagadnieniem jest niewykorzystywanie wszystkich możliwości 
wprowadzania zieleni przyulicznej, w tym możliwości innowacyjnych, za-
równo w planowaniu przestrzennym, jak i projektowaniu. Współcześnie 
możliwości kształtowania zieleni przyulicznej jest cała szeroka gama, w tym 
wiele jest możliwości dotychczas niestosowanych lub stosowanych w ogra-
niczonym stopniu.

Można zaplanować/zaprojektować ulicę w dużym stopniu zazielenioną bez 
stosowania tradycyjnych rozwiązań, choć zasadniczo powinno łączyć się 
tradycję z nowoczesnością. 

PODSUMOWANIE

Konflikty, bariery, ograniczenia, błędy i zaniedbania związane z zielenią 
przyuliczną są wyjątkowo liczne i nasilone. Można powiedzieć, że ulice wraz 
z terenami bezpośrednio przyległymi to jedno z najtrudniejszych, o ile nie 
najtrudniejsze środowisko dla zieleni w miastach. Jednocześnie ulice ze 
względu na swoją dużą wagę wśród przestrzeni publicznych miast powinny 
być miejscami spełniającymi w sposób optymalny przypisane im funkcje 
publiczne, do czego niezbędna jest odpowiednia zieleń przyuliczna.

Pomimo licznych barier istnieje sporo możliwości dla zieleni przyulicznej, 
w tym szczególnie możliwości innowacyjne. Aby zieleń przyuliczna była 
kształtowana jak należy, trzeba kompleksowo, wieloaspektowo, w szerokim 
kontekście rozwiązywać problemy, niwelować konflikty, bariery. Tymcza-
sem to, na co można szczególnie liczyć, to dobra wola i dobre praktyki osób 
i instytucji odpowiedzialnych za zieleń przyuliczną, w tym planistów 
i projektantów. 

Leszek Sobczyński

architekt krajobrazu, pracownik Instytutu Gospodarki Prze-

strzennej i Mieszkalnictwa

e-mail: sobczynski123@wp.pl



PRZEGLĄD URBANISTYCZNY   I   TOM VIII   I   2014

76 77

PRZEGLĄD URBANISTYCZNY   I   TOM VIII   I   2014

OD REDAKCJI. W serii syntetycznych, przystępnie opra-
cowanych raportów Instytutu Obywatelskiego o funk-
cjonowaniu wybranych miast na świecie, przedstawiono 
w 2013 roku raport o Kopenhadze – jednym z najbardziej 
„zielonych” miast na świecie. Publikujemy go poniżej 
z niewielkimi zmianami.

Jest kilka rankingów wskazujących najbardziej ekologiczne 
miasta na świecie. W większości prym wiedzie Reykjavík, w in-
nych Kopenhaga, Oslo, pojawia się wśród nich Vancouver. Nie 
zamierzam wchodzić w polemikę, ale pozycje poszczegól-
nych miast w tych rankingach budzą wiele zastrzeżeń. Wy-
nikają one przede wszystkim z różnego rozumienia pojęcia 
„zrównoważone miasto”. To, że miasto jest zasilane w więk-
szości energią geotermalną czy inną energią odnawialną, nie 
znaczy od razu, że jest miastem zrównoważonym, na którego 
taki wymiar składa się wiele działań zapobiegających nega-
tywnemu oddziaływaniu na środowisko. Postaram się przybli-
żyć sytuację panującą w Kopenhadze, przez wielu uważaną 
za najbardziej zrównoważone pod względem rozwoju miasto 
w Europie, jeśli nie na świecie. Jednak jej sukces jest efektem 
nie tylko lokalnych działań. Wiele zastosowanych tu rozwią-
zań opracował rząd Danii, inne zaś powstały w strukturach 
subregionalnych lub w Unii Europejskiej. 

PREFERENCJE DLA ROWERU 

Obecnie około 35% mieszkańców Kopenhagi porusza się po 
mieście na rowerach. Oznacza to olbrzymią redukcję CO2 zwią-
zanego z transportem. Co więcej, do 2015 r. zamierza się tu 
zwiększyć ten wskaźnik do 50%. W codziennych dojazdach na 
rowerze do pracy, szkoły, na spotkania czy w celach rekreacyj-
nych mieszkańcy stolicy statystycznie pokonują na rowerze 
mniej więcej 3 km dziennie. Sumując to, można oszacować, 
że każdego dnia przejeżdżają oni tym środkiem transportu 1,2 
miliona km, czyli dwa razy więcej niż metrem. Sprzyja temu 
sieć ścieżek rowerowych, których całkowita długość to 307 
km. Za priorytet postawiono tu kwestię bezpieczeństwa rowe-
rzystów i ma się ono poprawić do 2015 r. o 80%. 

Jak wynika z badań, rower jest idealnym środkiem transportu. 
Możemy jechać nim, gdzie chcemy i zatrzymać się, gdzie 
chcemy, bez żadnych opłat. Częstą kwestią podnoszoną przy 
dyskusjach o funkcjonowaniu transportu miejskiego jest wyłą-
czanie z ruchu samochodów pewnych stref w śródmieściu. Bu-
dzi to spore emocje, zwłaszcza wśród kierowców, którzy mu-
szą zostawić swoje samochody na płatnych parkingach, aby 
dostać się do miejsc pracy czy urzędów, najczęściej położo-
nych w centrum miasta. Z rowerem takiego problemu nie ma.

Wysoka liczba Duńczyków jeżdżących na rowerach, jak i ich 
kultura jazdy jako uczestników ruchu drogowego wynikają 
z pracy u podstaw dla jej utrzymania. Dzieci od małego uczą 
się zasad ruchu drogowego i poruszania się na rowerze, a także 
traktowania później jako podstawowy środek transportu. 

„ZIELONA” KOPENHAGA
Radosław Widłak
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Powszechne są różnego rodzaju akcje związane z zachęca-
niem mieszkańców do jazdy na rowerze, jak chociażby taka jak 
„kino bez prądu”. Film w takim kinie jest wyświetlany dopiero, 
gdy kilka osób wsiądzie na rowery i wytworzy energię.

Rower ułatwia dostęp do terenów i ośrodków rekreacji, co 
wspierają władze Kopenhagi, które postawiły przed sobą za-
danie zminimalizowania odległości do nich z miejsc zamiesz-
kiwania czy pracy. Słusznie założyły one, że poza dobrobytem 
materialnym mieszkańców liczy się jeszcze ich łatwy dostęp 
do dorobku kulturowego, a także do różnego typu rekreacji. 
Większość mieszkańców dzieli od plaż, parków, basenów 
tylko piętnastominutowy spacer i jest to dla nich duże udo-
godnienie, gdyż nie wymaga korzystania z transportu miej-
skiego i wspiera ich aktywność. Spokój i względną ciszę za-
pewniają mieszkańcom miasta strefy z zakazem poruszania 
się pojazdów silnikowych oraz stosowanie najnowocześniej-
szych technologii tłumienia hałasu, przede wszystkim emito-
wanego przez transport (chociażby takich rozwiązań, jak po-
rowaty asfalt, redukujący hałas o 25 decybeli).

RECYKLING

Na początku lat siedemdziesiątych Kopenhaga borykała się 
z problemem utylizacji odpadów i śmieci. Wysypiska były 
przeciążone i brakowało miejsc pod nowe inwestycje tego 
typu. Wtedy władze zdecydowały się na budowę spalarni 
śmieci, która poza oczywistą funkcją utylizacji odpadów miała 
również dostarczać ciepło. Przy zastosowaniu systemu odpo-
wiednich filtrów, zredukowano emisję uciążliwych gazów, 
powstających jako produkt uboczny dostarczania ciepła do 
domostw. Oprócz tego wybudowano zakład służący obróbce 
i utylizacji materiałów niebezpiecznych. Jak się okazało, było 
to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż jeden taki zakład był w sta-
nie zutylizować niebezpieczne odpady z całej Danii.

Obecnie w Kopenhadze ponownemu użyciu poddaje się 90% 
odpadów, a około ¾ z nich, pochodzące z gospodarstw do-
mowych, jest wykorzystywanych do ogrzewana domów. Do-
datkowe modyfikacje kotłów służących do spalania śmieci 
pozwoliły na produkcję energii elektrycznej. Do sukcesu tych 
rozwiązań przyczyniła się droga administracyjna – mianowi-
cie całą odpowiedzialność za zbiórkę i obróbkę odpadów ko-
munalnych wzięło na siebie miasto, konkretnie jeden urząd, 
co znacznie usprawniło zarządzanie ich gospodarowaniem. 
Segregacja odpadów jest dokonywana przez samych miesz-
kańców, jeszcze w ich domostwach.

Jeżeli chodzi o odpady przemysłowe, to tę kwestię pozosta-
wiono bez uregulowań. Zakłady produkcyjne porozumiewają 
się z przedsiębiorstwami utylizacji odpadów, a zadaniem 
urzędu jest jedynie monitorowanie cen. Firma świadcząca 
usługi zagospodarowywania odpadów nalicza różne stawki 
za materiały zdatne do ponownego użycia i za materiały wy-
magające składowania bądź neutralizacji. Dla ograniczenia 
wydatków zakłady są zmuszone do zmniejszania i segregacji 
odpadów już u ich źródła.

TRANSPORT MIEJSKI

Ogólnodostępne rowery, metro, którym podróż przez całą, 
najbardziej newralgiczną część miasta trwa zaledwie 15 

I Ogólnopolski Konkurs Miast 
„Lider zrównoważonego 
gospodarowania przestrzenią”

Dr Piotr Fogel 

Koordynator Projektu

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

e-mail: fogel@igpim.pl

W dniu 25 września 2014 r. na XII Kongresie Miast Polskich w Wejherowie 
ogłoszone zostały wyniki I edycji konkursu „Lider zrównoważonego gospo-
darowania przestrzenią”. Jego organizatorami byli Instytut Gospodarki Prze-
strzennej i Mieszkalnictwa oraz Związek Miast Polskich. Konkurs był ogólno-
dostępny, adresowany do wszystkich polskich miast. Honorowy patronat 
nad jego zorganizowaniem objęli: Elżbieta Bieńkowska – Wicepremier, Mi-
nister Infrastruktury i Rozwoju, Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister 
Gospodarki oraz Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Konkurs ma promowć takie podejście do planowania przestrzennego, 
w którym dostrzec należy w pierwszej kolejności starania oraz dokonania 
tych samorządów, które skutecznie zmieniają polską przestrzeń, działając 
przy tym w warunkach powszechnie krytykowanego i niespójnego sys-
temu prawnego. W założeniach konkursu przyjęto, że Liderem zrównowa-
żonego gospodarowania przestrzenią będzie miasto, które:

 • korzystając z przysługującego mu władztwa planistycznego w gospoda-
rowaniu przestrzenią respektuje zrównoważony rozwój i ład przestrzenny 
jako podstawowe kryteria swych działań,
 • prowadzi świadomą i aktywną politykę przestrzenną,
 • przeciwdziała żywiołowej suburbanizacji,
 • preferuje ideę miasta zwartego, 
 • dąży do rozwiązywania problemów przestrzennych na drodze 
porozumienia,
 • współpracuje z mieszkańcami i innymi podmiotami w zakresie decydowa-
nia o przestrzeni miasta.

Konkurs w swej I edycji nie cieszył się jeszcze szerokim zainteresowaniem, 
przystąpiło do niego jedynie 26 miast. Kandydaci do tytułu lidera musieli 
odpowiedzieć na dwie rozbudowane ankiety, co wymagało od miast do-
datkowego nakładu pracy. Oceny dokonano na podstawie 18 wskaźników 
liczbowych i opisowych, stworzonych specjalnie na potrzeby tego kon-
kursu. Charakteryzowały one w sposób możliwie najpełniejszy działania 
podejmowane przez miasta w zakresie zrównoważonego gospodarowania 
przestrzenią, które podzielono na bloki problemowe:

 • realizacja władztwa planistycznego,
 • efekty ekonomiczne planowania,
 • zrównoważone planowanie,
 • partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym,
 • synergia w gospodarowaniu przestrzenią.

Dodatkowo ocenie podlegało opracowanie krótkiego eseju, w którym 
opisywano, na czym polega realizacja gospodarki przestrzennej w spo-
sób zrównoważony w zgłoszonym do konkursu mieście oraz przesłana do 
oceny analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (przygotowana 
w trybie art. 32 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 
a także sposób prezentowania przez miasto dokumentów planistycznych 
na stronie internetowej. 

Pieczę nad ustaleniem kryteriów dla wyłaniania liderów, przebiegiem oraz 
rozstrzygnięciem konkursu sprawowała Honorowa Kapituła, w której skład 
weszli wybitni przedstawiciele świata nauki i praktyki planowania prze-
strzennego, polityki oraz mediów związanych z samorządami lokalnymi. 

Funkcję Przewodniczącej Kapituły pełniła prof. Krystyna Pawłowska. 
W skład kapituły weszli: Sławomir Gzell, Hubert Izdebski, Janusz Jeżak, 
Iwona Jażdżewska, Krzysztof Kluza, Bartłomiej Kolipiński, Janusz Król Adam 
Kowalewski, Piotr Lorens, Janusz Radziejowski, Rajmund Ryś, Janusz Sepioł, 
Waldemar Siemiński, Barbara Szulczewska, Zygmunt Ziobrowski i Marek 
Ździebłowski.

Decyzją Kapituły konkursu równorzędne tytuły „Lidera zrównoważonego 
gospodarowania przestrzenią” otrzymało 8 miast, a jedno z nich otrzymało 
GRAND PRIX. Wyróżnienia wręczyli prof. Krystyna Pawłowska – Przewodni-
cząca Kapituły oraz przedstawiciele organizatorów: dr Sławomir Anusz – dy-
rektor IGPiM i Marek Miros – wiceprezes ZMP. A oto lista laureatów: 

GRAND PRIX konkursu otrzymały Gliwice za znakomity rozwój miasta 
w oparciu o odpowiedzialne planowanie przestrzenne;
tytuły „Lidera zrównoważonego gospodarowania przestrzenią” w 2014 
roku otrzymały:

W kategorii gmin miejskich:
Kobyłka – za przemyślaną politykę przestrzenną, która w warunkach kon-
kurencji aglomeracji warszawskiej, przyczynia się do podnoszenia atrakcyj-
ności miasta dla mieszkańców i inwestorów;

W kategorii miast powiatowych:
Bolesławiec – za racjonalną politykę przestrzenną, wyjątkową dbałość 
o dziedzictwo kulturowe i jakość przestrzeni publicznych oraz wspieranie 
udziału mieszkańców we współdecydowaniu o zmianach zachodzących 
w przestrzeni miasta;
Turek – za racjonalną politykę przestrzenną, która w sposób oszczędny 
i przemyślany prowadzi do poszanowania najcenniejszego zasobu miasta, 
jakim jest przestrzeń;

W kategorii miast na prawach powiatu:
Legnica – za wszechstronną i racjonalną politykę rozwoju miasta, w której 
jakość przestrzeni odgrywa rolę kluczową;
Gliwice – za racjonalny rozwój przestrzenny miasta i wyjątkową dbałość 
o wysoką jakość przestrzeni publicznych i o zapewnienie stabilnych wa-
runków planistycznych do inwestowania oraz za włączanie mieszkańców 
w rozwiązywanie problemów przestrzennych;

W kategorii miast wojewódzkich:
Gdańsk – za aktywną i konsekwentną politykę przestrzenną, która, w wa-
runkach silnej konkurencji, przyczynia się do rozwoju miasta metropolital-
nego o racjonalnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i wyrazistym, in-
dywidualnym charakterze;
Poznań – za aktywną, odpowiedzialną i skuteczną politykę przestrzenną, 
która zapewnia racjonalny rozwój miasta, za partycypację społeczną 
w planowaniu oraz za współpracę z gminami Poznańskiego Obszaru 
Metropolitalnego;
Toruń – za przemyślaną politykę przestrzenną, która mimo presji na libera-
lizację planowania, zapewnia racjonalny rozwój miasta, poszanowanie war-
tości przestrzennych, wysoką jakość przestrzeni publicznych i współudział 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.

Druga edycja konkursu „Lider zrównoważonego gospodarowania prze-
strzenią” będzie zorganizowana w 2016 r.
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minut – to podstawowe elementy transportu miejskiego. Jeżeli nie korzysta 
się z metra, ten sam dystans nawet w nieco krótszym czasie możemy poko-
nać koleją. Uruchomiono w Kopenhadze także pierwsze ekologiczne linie 
autobusowe. Silniki elektryczne autobusów kursujących tu co 7 minut są 
doładowywane w nocy, aby nie utrudniać ich funkcjonowania w ciągu dnia.

Wprowadzono w Kopenhadze ograniczanie ruchu kołowego w centrum 
miasta, mające usprawniać komunikację, czemu służą zróżnicowane opłaty 
za wjazd do niektórych stref miejskich. Kierowcy chcący ich uniknąć opłat 
są zmuszeni przyjść pieszo lub przyjechać na rowerze tam, gdzie chcą. 
Ograniczenie poruszania się samochodów w centrum dużego miasta skut-
kuje ograniczeniem hałasu, zanieczyszczeń i mniejszą liczbą wypadków 
drogowych. Skraca także czas przejazdu dla pozostałych uczestników ruchu 
drogowego (rowerzystów i pasażerów komunikacji publicznej).

Największe problemy we wszystkich miastach europejskich sprawiają sa-
mochody ze starymi silnikami Diesla, które bardzo zanieczyszczają po-
wietrze. W stosunku do nich w Kopenhadze zaplanowano najpierw wpro-
wadzenie częściowego zakazu poruszania się po mieście, a docelowo 
– całkowity zakaz. Biorąc pod uwagę postęp cywilizacyjny, można śmiało 
założyć, że w ciągu 10 lat problem sam się rozwiąże.

Warto wspomnieć też o tak zwanej Karcie Kopenhaskiej, czyli rozwiąza-
niu, które ma przyciągnąć turystów do stolicy Danii. Uprawnia ono do tań-
szych wstępów do wszystkich muzeów i większości atrakcji turystycznych, 
jak również oferuje zniżki do restauracji, kawiarni i innych lokali. Kartę tę 
można dostać, lecąc skandynawskimi liniami lotniczymi dla jednej osoby 
dorosłej i dwojga dzieci. To dobry pomysł dla wspomaganie krajowych linii 
lotniczych, połączony z promocją miasta.

MIASTO BEZ CO2

Do 2025 r. Kopenhaga ma się stać miastem całkowicie neutralnym pod 
względem emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jest ona bliska osiągnięcia 
tego ambitnego celu, ale ma to szansę powodzenia tylko przy zwiększeniu 
korzystania z odnawialnych źródeł energii w postaci elektrowni wiatrowych, 
a także korzystania z samochodów elektrycznych czy też napędzanych wodo-
rem. Dodatkowo wprowadzono tu także tzw. strefy niskiej emisji spalin CO2,, 
w których ograniczoną swobodę poruszania się mają pojazdy napędzane 
ropą, jak również pojazdy stare, bez wmontowanego filtra cząsteczek stałych. 

A skąd wiadomo, czy samochód posiada odpowiedni filtr i spełnia normy 
emisji? W 2011 r. duńskie Ministerstwo Środowiska wprowadziło odpowied-
nie oznaczenia dla samochodów, zaświadczające o wymaganym stanie 
technicznym pojazdu. Jeżeli nie posiada się stosownej plakietki, po prostu 
nie można do odpowiedniej strefy wjechać. Właściciel pojazdu niespełnia-
jącego tych wymogów może zapłacić wysoką karę, a jego pojazd może zo-
stać skonfiskowany do czasu uregulowania należności.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W CAŁYM KRAJU

Pod Kopenhagą znajduje się wiele elektrowni wiatrowych, zasilających 
w energię elektryczną także miasto, co wynika z prowadzenia ogólnokrajo-
wej polityki ekologicznej. Źródła podają, że energetyka wiatrowa dostarcza 
od kilkunastu do 20% zapotrzebowania w energię całej gospodarki Danii. 
Jest to największy udział energii wiatrowej w stosunku do gospodarki da-
nego kraju na świecie. Dania postawiła sobie za cel całkowite uniezależnie-
nie się od paliw kopalnych do 2050 r., a do 2020 r. energetyka wiatrowa ma 
mieć 50% udziału w rynku energetycznym.

Zasadniczym miernikiem postępów w tej dziedzinie jest tzw. współczyn-
nik samowystarczalności, który dla Danii wynosi 156%, co oznacza, że 

produkcja energii jest tu o 56% większa niż jej konsumpcja i jest to jedyny 
kraj członkowski Unii Europejskiej całkowicie samowystarczalny pod wzglę-
dem energetycznym. Doprowadziła do tego długofalowa polityka władz 
tego kraju, którego gospodarka zwiększyła się od 1980 r. o ok. 70%, ale przy 
tym samym zużyciu energii. W l. 1990–2005 z kolei wzrosła ona o 40%, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Mimo takiego 
sukcesu ambitny rząd Danii zobowiązał się do zredukowania do końca 
2012 r. emisji tych gazów o 21% w stosunku do roku 1990. Dodajmy, że re-
dukcja gazów cieplarnianych idzie tu w parze ze wzrostem gospodarki i jej 
konkurencyjności. Dania zajmuje czołowe pozycje w rankingach miejsc dla 
inwestowania i ma największy dochód per capita. 

Cena energii potrzebnej do wytworzenia jednej jednostki PKB w Unii Euro-
pejskiej jest średnio o 40% wyższa niż w Danii, co wynika z kosztów wyko-
rzystywania konwencjonalnych źródeł energii. Jej sukces nie wynika jednak 
z uwarunkowań środowiskowych czy geograficznych, tylko z zaangażowa-
nia i sprawnego zarządzania tą dziedziną. Optymalizacja wydajności ener-
gii elektrycznej na każdym poziomie łańcucha przesyłu jest kluczowym 
elementem polityki tego państwa. Promowane są działania ekologiczne, 
prowadzone są liczne audyty energetyczne, które pozwalają szukać 
oszczędności energii, gdzie tylko się da, pozytywne efekty dają również 
kampanie społeczne promowane przez władze i dotyczące różnych form 
oszczędzania energii.

W czasie, gdy Europa śmielej spogląda na odnawialne źródła energii, Da-
nia, która zainwestowała w nie już wiele lat temu, zbiera tego ekonomiczne 
żniwo. Eksport duńskich urządzeń związanych z wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii, uległ w ostatnich 10 latach potrojeniu, a największym 
ich odbiorcą są Stany Zjednoczone.

INWESTYCJE W INNOWACJE I RYNEK PRACY

Rząd duński stara się, aby rozwiązania ekologiczne nie były obciążeniem dla 
systemu ekonomicznego i stały się motorem rozwoju. Duńska gospodarka 
znajduje się w czołówce rankingów dla poziomu innowacyjności, w których 
zajmuje 3. miejsce, po Szwecji i Finlandii. Programy innowacyjności przed-
stawiane przez rząd Danii co jakiś czas zakładają wzrost liczby firm inno-
wacyjnych. Zgodnie z założeniami działającego do 2010 r. programu z roz-
wiązań innowacyjnych skorzystało co najmniej 4% małych przedsiębiorstw, 
55% średnich firm i aż 75% korporacji. Ambitne cele tego programu zmusiły 
przedsiębiorców do działań i zatrudniania coraz bardziej wykwalifikowanej 
kadry, a naukowców do wzmożonej pracy, ponieważ za ich wynalazkami 
stał realny kapitał, który w dodatku miał stale wzrastać. 

Ponadto dla podniesienia stopnia innowacyjności Danii uczelnie ściśle 
współpracują tu z sektorem prywatnym. Elastycznie reagują na potrzeby 
rynku, stwarzając odpowiednie rozwiązania. Naukowcy pracują nad roz-
wiązaniami konkretnych problemów i znalezieniem ich zastosowania w po-
wszechnej produkcji lub zgłoszeniem do urzędu patentowego, a następnie 
wykorzystania. Takie wynalazki, jak pojazdy napędzane wodorem czy sa-
mochody na kolektory słoneczne, to tylko niektóre z duńskich propozycji. 
Duński Urząd Patentowy jest jednym ze najsprawniejszych organów ad-
ministracji kraju. Procedury są uproszczone, a jego doradcy przeszkoleni 
w niemal każdej dziedzinie. 

I na koniec trzeba wspomnieć o poziomie bezrobocia w Danii, a raczej o jego 
braku. Obecnie wynosi on niespełna 4% (czyli obejmuje około 170 tys. 
mieszkańców). Jest to jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Euro-
pie. Okres wypłacania zasiłków dla bezrobotnych wynosi tu dwa lata (został 
skrócony z czterech). W Kopenhadze żyje najwięcej, bo 13% bezrobotnych, 
jednak jak przekonują władze, ludzie ci pozostają bez pracy „na własne ży-
czenie”. Jak podaje prasa, młodzi Duńczycy ze stolicy kraju są wysyłani do 
pracy w Szwecji, w której brakuje pracowników. Bariera językowa między 

Kluczem do realizacji idei rozwoju zrównoważonego w kontekście plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego jest spełnienie dwóch warun-
ków: wypracowania właściwych rozwiązań prawnych i aprobaty świado-
mego społeczeństwa. Myślę, że w Polsce znajdujemy się na początkowym 
etapie tej drogi. Nasze prawo ewoluuje wolno w tym kierunku, a rozumie-
nie potrzeby ładu przestrzennego zaczyna dopiero funkcjonować w coraz 
szerszych kręgach społeczeństwa. Bo przecież powszechny jest brak zrozu-
mienia dla traktowania przestrzeni jako cennego zasobu, który raz wykorzy-
stany – dla np. wprowadzenia zabudowy czy pozyskania surowców – jest 
niezwykle trudno regenerowalny. Te spostrzeżenia są wynikiem wielu po-
dróży po kraju i obserwacji prowadzenia deweloperskich i indywidualnych 
inwestycji mieszkaniowych. 

Te negatywne zjawiska, a także podporządkowanie przestrzeni paradyg-
matowi jej komercjalizacji, uderzają nie tylko w stronę estetyczną zago-
spodarowania przestrzennego zwłaszcza naszych nowych osiedli, ale także 
w kwestie prawidłowego ukształtowania ich funkcji i struktury. Naganne, 
lecz niestety powszechne jest takie ich rozplanowanie, w którym nie zapew-
nia się właściwych proporcji dla przestrzeni publicznej (głównie tej zielonej, 
ogólnodostępnej) w stosunku do powierzchni zabudowanej, marginalizuje 
się problemy dostępności do systemu usług publicznych, w tym także do 
sieci transportu publicznego. Na ten temat należy prowadzić głośną debatę 
i wypracowywać rekomendacje dla takich zmian prawa, które by służyły 
podniesieniu funkcjonalności nowych osiedli, zachowaniu regionalnego 
charakteru ich zabudowy i urbanistyczno-architektonicznej tożsamości. 
Jest to temat wymagający pracochłonnych działań nad zwiększeniem świa-
domości polskiego społeczeństwa.

Warto w kontekście powyższych stwierdzeń przybliżyć dokonania Finów, 
zmierzające do upowszechnienia wiedzy na temat świadomego wykorzy-
stywania przestrzeni z uwzględnieniem trendów wynikających z nowych 
zachowań społecznych i rozprzestrzeniania się coraz bardziej zaawansowa-
nych technologii. A znakomitym przykładem formułowania kierunków roz-
woju budownictwa mieszkaniowego, uwzględniającego kwestie zarówno 
jego form architektonicznych, wzornictwa dla wyposażenia mieszkań, 
a także koncepcji ukształtowania przestrzennego na poziomie lokalnym są 
organizowane od 1970 r. niemal każdego roku w różnych częściach Finlan-
dii wystawy – targi mieszkaniowe i targi mieszkań wakacyjnych.

Wystawy te organizuje założone w 1966 r. stowarzyszenia „Suomen Asun-
tomessut” (Fińskie Targi Mieszkaniowe), którego misją jest podniesienie 
świadomości społecznej w zakresie form zamieszkiwania, kompozycji prze-
strzennej osiedli, projektowania wnętrz i jakości materiałów budowlanych. 
Są one organizowane zawsze w partnerskim układzie, łączącym interesy 
stowarzyszenia i gmin, które w trybie konkursowym ubiegają się o możli-
wość zorganizowania wystawy na swoim terenie. Jest to dla nich niezwykła 
szansa na pozyskanie dla swojej przestrzeni najnowszych rozwiązań z dzie-
dziny budownictwa i mieszkalnictwa i zastosowanie wyników najnowszych 
badań materiałów budowlanych, a także zaangażowanie najwyższej klasy 
międzynarodowych specjalistów. Jest to także wielkie wydarzenie promo-
cyjne dla tych gmin. 

Wystawy takie, trwające miesiąc, organizowane są zawsze na przełomie 
lipca i sierpnia i odwiedza je liczna grupa zainteresowanych inwestorów 

Fińskie
doświadczenia
Maciej Zathey

tymi dwoma krajami jest przecież niewielka. Dzięki doskonałym połącze-
niom droga do pracy po drugiej stronie cieśniny zajmuje średnio 40 minut. 
Zostały również uruchomione dodatkowe rezerwy pieniężne aktywizujące 
głównie ludzi młodych, których kryzys dotyka najbardziej. Tworzone są 
miejsca pracy o elastycznym czasie zatrudnienia i niepełnym wymiarze go-
dzin, żeby bezrobotni robili cokolwiek i zdobywali doświadczenie.

EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ

Do 2015 r. co piąty kupowany przez mieszkańca Kopenhagi produkt ma być 
ekologiczny. Obecnie współczynnik ten wynosi około 15% wszystkich zaku-
pów, co i tak jest ewenementem na skalę światową. W osiągnięciu tego celu 
mają pomóc wydawane w korporacjach, firmach i hotelach ekologiczne 
obiady, w sklepach zakładowych są sprzedawane ekologiczne produkty. 
Dostępność tego typu artykułów pomoże w ich upowszechnieniu, a co 
za tym idzie, może skłonić dbających o środowisko Duńczyków, aby coraz 
chętniej kupowali taką żywność. 

Wiele oznaczeń ułatwiających konsumentom wybór wynika z decyzji pod-
jętych przez Unię Europejską lub organizacje regionalne i państwowe. Przy-
kłady etykiet zdrowej żywności, jakie można spotkać w duńskich sklepach, 
to: Swan Label – ekoznak przyznawany przez Nordycką Radę Ministrów, 
EU Flower – certyfikat ekologiczny funkcjonujący w krajach członkowskich 
UE, Znak Ø – przyznawany w Danii dla produktów pochodzenia organicz-
nego, przebadanych przez odpowiednie instytucje i spełniających surowe 
wymagania.

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

Duńczycy, a zwłaszcza mieszkańcy Kopenhagi, słyną z tego, że lubią pa-
trzeć w przyszłość. Dlatego nie czekając, aż wydarzą się sytuacje kryzysowe, 
stworzyli projekt zakładający scenariusz powodzi spowodowanej nawal-
nymi deszczami. W tym celu zaplanowano odpowiednie zagospodarowa-
nie jednego z parków w rejonie Saint Kjeld’s Kvater, gdzie woda podczas 
gwałtownych opadów będzie odprowadzana systemem irygacyjnym, na-
wadniającym ten park. W okresie suszy kanały irygacyjne mogą służyć jako 
ścieżki rowerowe, a podczas nawałnic będą prowadziły duże ilości wody do 
dalej położonych odbiorników. Jeśli zaś wysoki stan wód będzie się utrzy-
mywał w cieplejsze dni, system będzie stanowił dodatkową ochłodę dla 
mieszkańców. Dzięki temu rozwiązaniu woda będzie spływała do morza, 
zamiast do piwnic pobliskich domów.

Obok głosów zachwytu nie brakuje sceptyków mówiących o dużym „śla-
dzie ekologicznym” u wszystkich Duńczyków, produkowaniu znacznej ilo-
ści odpadów, upodobaniu do konsumpcji mięsa, a jak wiadomo, hodowla 
bydła w 18% przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego... Mimo 
tych zastrzeżeń mało jest na świecie krajów, które tak mocno postawiły na 
rozwój ekologiczny i inwestycje w czyste technologie. Wzrost gospodarczy 
jest tu ściśle związany z rozwojem rozwiązań środowiskowych i rozwojem 
społecznym. Pomimo i tak już wysokich standardów, w najbliższych latach 
planowane jest podniesienie parametrów energetycznych dla miejskich bu-
dynków, rozbudowa placów zabaw i parków, zwiększenie liczby ścieżek ro-
werowych. Duńska stolica nie spoczywa na laurach i wyznacza sobie coraz 
ambitniejsze cele. Dlatego spośród 18 miast ubiegających się o tytuł „Zielo-
nej Stolicy Europy 2014”, Komisja Europejska wybrała właśnie Kopenhagę. 

Radosław Widłak

publicysta, bloger,

ekspert Instytutu Obywatelskiego

e-mail: Izero@instytutobywatelski.pl
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Sesja B. Podejście ekosystemowe do miast – usługi na rzecz adaptacji do zmian klimatu

Moderator Sesji Tematycznej B 1: dr hab. Barbara Szulczewska (Katedra Architektury 
Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Referaty:
 • prof. dr hab. Halina Szczepanowska (Wicedyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzen-
nej i Mieszkalnictwa) – Dobre praktyki w zakresie zagospodarowania przestrzeni 
miejskiej zieloną infrastrukturą, zwłaszcza drzewami
 • dr Marek Sitarski (IGPIM) i dr inż. Marzena Suchocka (IGPIM) – Ocena funkcjonowa-
nia drzew i krzewów w warunkach oddziaływania infrastruktury technicznej miasta
 • dr Piotr Fogel (IGPIM) – Wskaźniki rozwoju zrównoważonego miasta
 • mgr inż. arch. krajobrazu Bartosz Dankiewicz (IQ Garden) – Zielone ściany – zielone 
elewacje dostosowane do warunków klimatycznych Europy Środkowo-Wschodniej. 
Łagodzenie efektu miejskiej wyspy ciepła, poprawa klimatu akustycznego, poprawa 
retencji wód opadowych

Równoległe sesje tematyczne A i B                                                               (14.00 – 15.30)

Moderator Sesji Tematycznej A 2: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski (Uniwersytet 
Adama Mickiewicza, Zakład Geografii Kompleksowej)

Referaty:
 • mgr Bartłomiej Kolipiński (Prezes Oddziału TUP w Warszawie) – Kultura planowania 
przestrzennego
 • dr Janusz Radziejowski (Wiceprezes Oddziału Warszawskiego TUP, Wszechnica Pol-
ska Szkoła Wyższa TWP) –Polityka rozwoju miast a ich adaptacja do zmian klimatu
 • dr Witold Lenart (Zastępca Dyrektora UCBS UW) – Zmiany klimatu w miastach a za-
grożenie niską emisją

Moderator Sesji Tematycznej B 2: dr Jakub Kronenberg (Fundacja Sendzimira)

Referaty:
 • dr hab. prof. Barbara Szulczewska (Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego) – Zielona infrastruktura miasta
 • Małgorzata Mickiewicz (Zastępca Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego) – 
Park narodowy przed granicą  miasta – wyzwania edukacyjne i rekreacyjne
 • dr Anna Kalinowska (Dyrektor UCBS UW) – Edukacja mieszkańców miast w kierunku 
adaptacji do zmian klimatu

Podsumowanie konferencji i dyskusja                                                           (15.30 – 17.00)

Prowadzący: dr Witold Lenart i mgr Bartłomiej Kolipiński 
 • Podsumowania moderatorów wszystkich sesji

Otwarcie konferencji                                                                                         (9.30 – 10.00)

 • Otwarcie konferencji przez JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. 
Marcin Pałysa, Prezesa Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Warszawie mgr 
Bartłomieja Kolipińskiego, Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej, Planowania 
i Mieszkalnictwa dr Sławomira Anusza i przedstawiciela Polskiego komitetu ds. UNE-
SCO Ilonę Morżoł 
 • Wprowadzenie do konferencji: dr Anna Kalinowska, Dyrektor Uniwersyteckiego Cen-
trum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwer-
sytetu Warszawskiego

Sesja plenarna, wprowadzająca w obrady konferencji                         (10.00 – 11.00)

Prowadzenie: dr hab. inż. arch. PG Piotr Lorens. prof. PG (Wiceprezes Zarządu Głów-
nego TUP, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej) 

 • arch. Grzegorz Buczek (Wiceprezes Zarządu Głównego TUP, Wydział Architektury, 
Politechnika Warszawska) – Aktualne problemy rozwoju gospodarki przestrzennej na 
terenach zurbanizowanych w Polsce
 • prof. dr hab. Andrzej Mizgajski i dr Iwona Zwierzchowska (Uniwersytet Adama Mic-
kiewicza, Zakład Geografii Kompleksowej) – Sterowanie rozwojem aglomeracji i pla-
nowanie strategiczne rozwoju miast z punktu widzenia ochrony klimatu 

Równoległe sesje tematyczne A i B                                                            (11.00 – 13.00)

Sesja A. Problemy planowania terenów miejskich i metropolitalnych 
(a w tym urbanistyka i transport)

Moderator Sesji Tematycznej A 1: dr Janusz Radziejowski (Wiceprezes Oddziału TUP 
w Warszawie, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP)

Referaty:
 • Dr arch. Maciej Borsa (Prezes Oddziału TUP w Katowicach) – Metabolizm miasta
 • Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. PG (Wiceprezes Zarządu Głównego TUP, Wydział 
Architektury Politechniki Gdańskiej) – Współczesne przemiany struktury miast i ob-
szarów metropolitalnych
 • Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr Magdalena Kuchcik, mgr Paweł Milewski, mgr 
inż. Anna Błażejczyk i mgr Jakub Szmyd (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospo-
darowania PAN w Warszawie) – Miejska wyspa ciepła w Warszawie w świetle zmian 
klimatu i zmian zagospodarowania przestrzennego
 • Prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lą-
dowej) – Struktura przestrzenno–funkcjonalna miasta kluczowym uwarunkowaniem 
zrównoważonej mobilności oraz efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 
cieplarnianych 

■Przykładowy ekologiczny dom jednorodzinny na wystawie.

i turystów. Zeszłoroczna wystawa w miejscowości Hyvinkää przyciągnęła 
ok. 130 000 zwiedzających, a w poprzednich latach liczba odwiedzających 
te wystawy przekraczała nawet 230 000, co w kraju liczącym około 5,5 mln 
mieszkańców jest sporym odsetkiem jego populacji. Podczas badań zre-
alizowanych przez stowarzyszenie „Suomen Asuntomessut” okazało się, że 
98% populacji dorosłych Finów wie o tym cyklicznie organizowanym wyda-
rzeniu i jego celu. 

Role stowarzyszenia i gminy-gospodarza wystawy są szczegółowo roz-
pisane. Za jej promocję i kwestie techniczne, propagowanie idei i rozwój 
koncepcji targów odpowiada stowarzyszenie. Z kolei przygotowane planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów wystawy, jego uzbroje-
nie, zapewnienie transportu publicznego i realizacja towarzyszącej infra-
struktury jest obowiązkiem gminy-gospodarza wystawy. Ponadto przy jej 
realizacji działa wielu partnerów: firm budowlanych i remontowych, archi-
tektów, architektów krajobrazu, projektantów wnętrz i ogrodów. Zaangażo-
wane są przy tym także organizacje pozarządowe. I warto mocno podkre-
ślić, że ta doroczna impreza jest elementem wielkiego, trwającego już 48 lat 
interesującego projektu edukacyjnego oraz źródłem inspiracji i pomysłów 
dla poprawy warunków życia.

Zbudowane przy okazji wystawy obiekty absolutnie nie są atrapą, lecz 
urzeczywistniają różnorodne, ukierunkowane na cele kolejnych wystaw 
koncepcje zagospodarowania przestrzeni. Po jej zamknięciu cały obszar 
wystawienniczy staje się zwyczajnie funkcjonującym osiedlem, a część bu-
dynków może zostać sprzedana po lub nawet w trakcie trwania imprezy. 
Niektóre domy powstają tu przy ścisłych ustaleniach z właścicielami, któ-
rzy zachęceni kompleksowymi rozwiązaniami w ramach projektowanego 
osiedla decydują się na własną inwestycję, którą realizują w kooperacji ze 
stowarzyszeniem i zaangażowanymi przez gminę specjalistami. W trakcie 
targów domy jako obiekty wystawowe stają się laboratoriami, gdzie zwie-
dzający mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat ich konstrukcji, rozwią-
zań funkcjonalnych, aranżacji wnętrz, relacji z krajobrazem, zarządzania 
efektywnością energetyczną, oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania od-
padów, wreszcie – o nowych, zastosowanych w trakcie budowy i opaten-
towanych rozwiązaniach i wielu aspektach związanych z codziennym funk-
cjonowaniem domu i osiedla. 

Tegoroczna wystawa zorganizowana został w 135-tysięcznym mieście Jy-
väskylä w środkowej Finlandii, od 11 lipca do 10 sierpnia 2014 r. Jak co roku, 
również ta wystawa miała swój indywidualny charakter i podporządkowana 
była odwołaniu do dokonań słynnego fińskiego architekta Alvara Aalto oraz 
zwróceniu uwagi na rolę ogrodu w podnoszeniu jakości przestrzeni miesz-
kalnej. Tę ideologiczną koncepcję zamknięto hasłem „Drewno – ogród i in-
nowacyjna architektura”. W jego rozwinięciu podkreślano potrzebę kreacji 
wysokiej jakości architektury, kreowanej z wykorzystaniem naturalnych 
materiałów i komponowanej w harmonii z krajobrazem. 

W odległości około 5 km od centrum miasta Jyväskylä, nad jeziorem o tej 
samej nazwie powstało w ramach tegorocznej wystawy osiedle mieszka-
niowe o docelowej pojemności od 800 do 1000 mieszkańców. Dla jego zre-
alizowania przygotowany został plan zagospodarowania przestrzennego, 
przewidujący powstanie 37 budynków jednorodzinnych i 3 wielorodzin-
nych budynków trzynastopiętrowych, a także przedszkola i przestrzeni 
rekreacyjnych. W planie tym zawarto bardzo restrykcyjne zapisy dla okre-
ślenia m.in.: wysokości budynków, ich stonowanej kolorystyki (z podaniem 
przykładowej palety barw), materiału na pokrycia dachowe, form przecho-
wywania pojazdów, sposobów dojazdu do posesji oraz form odbierania od-
padów. Takie kwestie jak odprowadzenie wody deszczowej i rekomendacje 
dotyczące urządzenia ogrodów wraz z podaniem gatunków roślin, także 
znalazły odzwierciedlenie w wytycznych zapisanych w planie. Ponadto 
w zapisach planu kładzie się duży nacisk na potrzebę dostosowanie zabu-
dowy do rzeźby terenu, a także formułuje się w nich zalecenia dotyczące 
sposobów oświetlenia osiedla i własnych domów.

Stworzenie szerokiego pasma przestrzeni publicznej, powiązanej z brze-
giem jeziora i otaczającymi osiedle drzewami umożliwia mieszkańcom ła-
twy dostęp do rekreacji na świeżym powietrzu. Najbardziej jednak zaska-
kujący jest brak ogrodzeń i płotów wokół zabudowanych posesji. Zielona 
przestrzeń publiczna zlewa się z prywatną przestrzenią ogrodów otacza-
jących domy mieszkalne. Jedynie formy zagospodarowania ogrodu, pasy 
krzewów lub wykonane z naturalnego kamienia odprowadzenia wód po-
wierzchniowych sygnalizują granicę działki. Taka forma aranżacji osiedla, 
bez manifestowania barier, stwarza dodatkowo warunki dla integracji spo-
łecznej. Zaprojektowane na osiedlu przedszkole zostało zrealizowane rów-
nolegle z budynkami mieszkalnymi, natomiast przy projektowaniu placu 
zabaw uczestniczyły dzieci z sąsiedniego osiedla. 

Wystawa mieszkaniowa w Jyväskylä stanowi wyjątkową inspirację do dzia-
łań na rzecz uwrażliwiana społeczeństwa na racjonalne gospodarowanie 
przestrzenią przy jednoczesnym harmonizowaniu innowacyjnej architek-
tury z otaczającym krajobrazem i przyrodą. Podróż przez Finlandię udowad-
nia, że stosowane podczas targów rozwiązania nie są tylko jednorazowe, 
ale występują powszechnie. Dobre rozwiązania są chętnie przejmowane 
i wdrażane. Spisany przez Wirtuwiusza ponad dwa tysiące lat przed naszą 
erą traktat o architekturze zwraca uwagę na cechy, jakim powinien charak-
teryzować się budynek. Miałby być on trwałym, użytecznym i pięknym. Jest 
to najprostsza definicja zrównoważonej zabudowy, jaką można sformuło-
wać. Prawdy te jednak muszą dotrzeć do świadomości społecznej i zostać 
właściwie zrozumiane. Mam wrażenie, że Finowie to rozumieją.

Maciej Zathey

geograf-urbanista, wykładowca na Wydziale Architektury 

Politechniki Wrocławskiej, Dyrektor Departamentu Rozwoju 

Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Dolnośląskiego, e-mail: mzathey@poczta.wbu.wroc.pl

Ogólnopolska konferencja pt. MIASTO IDEALNE – MIASTO ZRÓWNOWAŻONE
Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu
zorganizowana pod patronatem: Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Unii Metropolii Polskich

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
24 października 2014 r.
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Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS UW)

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (IGPiM)
Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP)

Dofinansowano ze środków  
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uniwersyteckie Centrum Badań
nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem

Instytut  
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Polskich

Organizacja  
Narodów Zjednoczonych  
do Spraw Oświaty,  
Nauki i Kultury
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Metropolii  
Polskich



PRZEGLĄD URBANISTYCZNY   I   TOM VIII   I   2014

82

Arch. Grzegorz Buczek
Pracownik naukowo–dydaktyczny na Wydziale Architektury Poli-
techniki Warszawskiej, wieloletni działacz SARP i TUP, wiceprezes 
TUP, b. sekretarz GKUA i jej członek, sędzia wielu konkursów archi-
tektonicznych oraz publicysta i autor licznych publikacji, związa-
nych z problematyką architektoniczno–urbanistyczną

Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk
Geograf, klimatolog, profesor w Instytucie Geografii i Przestrzen-
nego Zagospodarowania PAN oraz na Wydziale Geografii i Stu-
diów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący 
się w badaniach wpływu środowiska atmosferycznego na czło-
wieka, odnoszących się m. in. do bioklimatu miast, obszarów re-
kreacyjnych oraz uzdrowisk

Dr arch. Maciej Borsa 
Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, pra-
cownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, eks-
pert w zakresie planowania wieloprzestrzennego i transgranicz-
nego, Prezes Oddziału TUP w Katowicach

Mgr. inż. Bartosz Dankiewicz 
Architekt krajobrazu współwłaściciel pracowni projektowej IQ 
Garden i autor wielu projektów ogrodów, specjalizujący się m. in. 
we wdrażaniu technologii ogrodów wertykalnych i zewnętrznych

Dr Piotr Fogel 
Geograf i urbanista, kierownik Zespołu Podstaw Planowania 
Przestrzennego i Geoinformatyki w Instytucie Gospodarki Prze-
strzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, członek Zespołu Proble-
mowego ds. Zrównoważonego Rozwoju KPZK PAN i Zespołu ds. 
Danych Przestrzennych przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju

Dr Anna Kalinowska 
Biolog–ekolog, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad 
Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW, 
m. in. członek Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i szeregu 
innych organizacji, autorka wielu publikacji naukowych i ksią-
żek na temat bioróżnorodności, ochrony środowiska i edukacji 
ekologicznej

Mgr Bartłomiej Kolipiński
Ekonomista, zastępca dyrektora Mazowieckiego Biura Planowa-
nia Regionalnego, Prezes Oddziału TUP w Warszawie, autor licz-
nych artykułów, opinii i ekspertyz z zakresu prawnych i meto-
dycznych podstaw planowania przestrzennego

Dr Jakub Kronenberg 
Członek Zarządu Fundacji Sendzimira, pracownik naukowy na 
Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym Uniwersytetu Łódz-
kiego, współredaktor cyklu poradników dla efektywnego zarzą-
dzania systemem przyrodniczym miasta, autor szeregu publika-
cji, związanych z tą tematyką

Dr Witold Lenart 
Geograf, klimatolog, sozolog, zastępca dyrektora UCBS UW, m. 
in. członek Komisji ds. OOS przy Ministrze Środowiska oraz Pań-
stwowej Rady Ochrony Środowisk, wykładowca na UW, na PW 
i w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, eks-
pert z zakresu zarządzania ochroną środowiska, autor i współ-
autor książek, artykułów filmów i programów z zakresu ochrony 
środowiska i edukacji ekologicznej 

Dr hab. arch. Piotr Lorens
Architekt i urbanista, profesor PG, Kierownik Katedry Urbanistyki 
i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki 
Gdańskiej, wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Planistów Miejskich i Regionalnych ISOCARP, członek KPZK PAN, 
wiceprezes TUP, ekspert w zakresie planowania i realizacji przed-
sięwzięć rewitalizacyjnych, autor szeregu publikacji związanych 
z tą problematyką

Mgr.inż. Małgorzata Mickiewicz
Leśnik, zastępca Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, 
koordynator zadań parku w zakresie ochrony przyrody, badań 
naukowych, monitoringu przyrody, edukacji ekologicznej i przy-
rodniczej, udostępniania parku  oraz komunikacji społecznej

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski 
Geograf, kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczący 
Państwowej Rady Ochrony Środowiska, autor i współautor wielu 
publikacji w dziedzinie geografii kompleksowej i zarządzania śro-
dowiskiem, koordynator sfery środowiskowej prac diagnostycz-
nych i planistycznych dla Aglomeracji Poznania

Dr Janusz Radziejowski 
Geograf, wykładowca Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej TWP, 
ekspert w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki prze-
strzennej z szerokimi doświadczeniami, związanymi z pełnieniem 
kierowniczych stanowisk w administracji państwowej i samorzą-
dowej, wiceprezes Oddziału TUP w Warszawie

Dr Marek Sitarski 
Leśnik, kierownik Zakładu Kształtowania Zieleni, Szkoleń, Gospo-
darki Nieruchomościami w IGPIM, specjalista w zakresie badań 
glebowo–roślinnych w osiedlach mieszkaniowych i wyceny war-
tości drzew 

Dr inż. Marzena Suchocka 
Architekt krajobrazu, kierownik Zespołu Badań i Analiz Stanu 
Zdrowotnego Zadrzewień na Terenach Zurbanizowanych w IG-
PIM, wykładowca na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
przewodnicząca Sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa 
Dendrologicznego, specjalista w zakresie wpływu prac budow-
lanych na żywotność drzew, autorka wielu książek i artykułów nt 
ochrony drzew

Prof. dr. inż. Wojciech Suchorzewski 
Inżynier komunikacji, profesor na Wydziale Budownictwa Lado-
wego PW, ekspert i niezależny konsultant z bardzo bogatymi do-
świadczeniami w projektowaniu, studiach, badaniach i naucza-
niu inżynierii i ekonomiki transportu, m. in. przewodniczący w l. 
2006-2014 Krajowej Rady d/s Autostrad 

Prof. dr hab. Halina Barbara Szczepanowska 
Architekt krajobrazu, wicedyrektor IGPIM, ekspert w zakre-
sie kształtowania terenów zieleni miejskiej, a zwłaszcza drzew 
w mieście, autorka wielu książek i publikacji, poświęconych tej 
problematyce a i zagadnień drzew na terenach miejskich

Prof. dr hab. Barbara Szulczewska 
Architekt krajobrazu, kierownik Katedry Architektury Krajobrazu 
na Wydziale Ogrodnictwa SGGW, ekspert w zakresie przyrodni-
czych podstaw planowania przestrzennego i przestrzennych 
aspektów rozwoju zrównoważonego, autorka i współautorka 
wielu ekspertyz, opracowań studialnych, a także kilkudziesięciu 
publikacji 

Dr Iwona Zwierzchowska 
Geograf, podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Pla-
nowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w UG w gminie 
Dopiewo, współautorka studium rozwoju przestrzennego Aglo-
meracji Poznańskiej w zakresie „środowisko przyrodnicze” 

Uczestnicy  
konferencji

Climate-KIC powstał na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 

z 11 marca 2008 r., które ustanowiło Europejski 
Instytut Innowacji i Technologii, działający od 2010 r. 

Climate-KIC jest największą europejską agencją, 
zajmującą się zmianami klimatu i działającą na terenie całej 

Europy. Realizuje projekty z zakresu edukacji, przedsiębiorczości 
i innowacji, przeznaczone dla indywidualnych osób (studentów, 

doktorantów, specjalistów), firm oraz miast i regionów. Zrzesza naukowców, przedsiębiorców, wyższe 
uczelnie oraz przedstawicieli władz, zaangażowanych w tematykę zmian klimatycznych.

Climate-KIC dostarcza najwyżej jakości projekty międzynarodowe, w których co roku bierze udział około 
1000 osób, 300 firm i kilkanaście miast europejskich.

Climate-KIC działa za pomocą tzw. Co-Location Centres w krajach, takich jak:
• Francja
• Holandia 
• Niemcy
• Szwajcaria
• Wielka Brytania

Oddziały regionalne Climate-KIC funkcjonują 
w następujących regionach:
• Centralne Węgry
• Dolny Śląsk (Polska)
• Emilia-Romagna (Włochy)
• Hesja (Niemcy)
• Walencja (Hiszpania)
• West Midlands (Wielka Brytania)

Dolnośląski oddział Climate-KIC współpracuje z władzami samorządowymi Województwa 
Dolnośląskiego oraz Miastem Wrocław rozwijając wspólnie projekty z dziedziny zrównoważonego 
rozwoju miasta i regionu.  Zajmuje się min. tematyką mobilności i transportu w mieście, modernizacją 
budynków oraz terenami zalewowymi w mieście.

www.climate-kic.org
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