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Od Redaktora
Ten rok był obfity w ważne dla naszego środowi-
ska zawodowego wydarzenia: Towarzystwo Urbani-
stów Polskich zorganizowało kolejny, bardzo udany 
pod względem i merytorycznym, i towarzyskim wg 
opinii wielu uczestników i obserwatorów V Kongres 
Urbanistyki Polskiej, na towarzyszącym mu Zjeździe 
TUP wybrano nowe, odmłodzone władze Towarzy-
stwa i zarysowano program działania na kolejne trzy 
lata…To u nas, a w kraju? Pod koniec rządów premier 
Ewy Kopacz przyjęto ważny, kierunkowy dokument 
dla kształtowania Krajowej Polityki Miejskiej i uchwa-
lono ważne, nowe regulacje prawne dla prowadze-
nia rewitalizacji i budowania związków metropoli-
talnych. Trzeba podkreślić, że wchodzą one w życie 
po niedawnym podpisaniu ich przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę, który nie kwestionował przyjętych 
w nich rozwiązań. 

Czy uda się nam, trochę ostatnio pogubionemu śro-
dowisku po ubiegłorocznej likwidacji Izby Urbani-
stów i po szukaniu nie zawsze najszczęśliwszych prób zachowania wypracowanych w jej ramach form inte-
gracji i zapominaniu o jej możliwościach np. w ramach TUP – zdyskontować te wydarzenia, które w sumie 
należy chyba oceniać… ostrożnie pozytywnie. Dlaczego dodaję to słowo: ostrożnie? Bo od przyjęcia przez 
Sejm nawet najlepszych ustaw daleka jest droga do ich wdrożenia w praktykę, do ich przetestowania, do 
nauczenia się przez wszystkie zainteresowane strony stosowania nowych narzędzi, jakie one przyniosły. 

Jak to będzie z tymi regulacjami w praktyce? Jeśli tylko wspomnę o tych, jakie wprowadzono do już mocno 
wcześniej „ponaprawianej” ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ustawie o rewitali-
zacji, niejako przy okazji – to konia z rzędem temu, kto wie, jak w praktyce i naprawdę doprowadzić do tego, 
by np. przy bilansowaniu realnych, uzasadnionych potrzeb w wyznaczaniu nowych terenów pod zabudo-
wę w gminach, ciągle „głodnych” tych terenów, poważnie podebatować o tym, że wręcz potrzebne byłyby 
radykalne redukcje tych terenów, już wyznaczonych, a nie wskazywanie nowych?

Pisząc o „naszym środowisku” zawodowym mam na myśli i czynnych zawodowo urbanistów, pracujących 
w swoich firmach dla samorządów czy też pracujących w urzędach, w miejskich pracowniach urbanistycz-
nych (szkoda, że nielicznych) i w biurach planistycznych marszałków (szkoda, że tylko działających w po-
łowie województw), pracujących na uczelniach i kształcących nowe pokolenia planistów, czy zarządców 
przestrzeni (bo głównie powinny kształcić ich liczne wydziały gospodarki przestrzennej), a także tych kole-
żanek i kolegów, którzy formalnie już odeszli z zawodu. Doświadczenie i wiedza tych ostatnich chyba jest 
nie do przecenienia! Mając na myśli takie właśnie „nasze środowisko” widzę w nim także wielu naszych so-
juszników w coraz aktywniejszych ruchach miejskich, w zaangażowanych w troskę a czasem i walkę o swo-
je otoczenie wielu liderów  organizacji pozarządowych.

I gdyby udało się tak uatrakcyjnić, uaktywnić nasze Towarzystwo, o przecież wielkimi potencjale, o pięk-
nych tradycjach, by działając w jego ramach, gromadząc te wspomniane, różne grupy zawodowe ludzi 
związanych z planowaniem przestrzennym, urbanistyką, zintegrowanym planowaniem rozwoju, jak rów-
nież i osoby wspierające ich działalność – zechciały i mogły…poprzewracać góry…Zabierając się do wiel-
kich, potrzebnych porządków w przestrzeni naszego państwa, w sposobach gospodarowania nią, dbania 
o wspólne dobro, jakim jest ta właśnie przestrzeń. 

Można zapewne dalej te wywody ciągnąć, mówiąc, że czeka na to cały kraj… Ale czy aby na pewno? Czy to 
jest dla jego mieszkańców, jakby zupełnie czymś innym zajętych teraz, ich najpilniejsza potrzeba? Czy na jej 
zaspokojenie przyszedł i czy przyjdzie czas? Ciekaw jestem, czy na niezadługo zorganizowanej konferencji 
programowej Towarzystwa Urbanistów Polskich spróbujemy nie tylko zajmując się swoimi ważnymi spra-
wami także i porozmawiać i na ten temat?

Janusz Korzeń
Redaktor Naczelny
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Volume XI
"Town Planner’s Review"
Summary

Band 11
der „Stadtplanungsrundschau”
Zusammenfassung

This volume of the „Town Planner’s Review”, in its 1st part presents the output of the 

5th Polish Town Planning Congress, this time organized under the name „Return to the 

Town” and was organized in the city of Lodz in September last year. The above-mentio-

ned part of the Review starts with the declaration of the Congress, so called “The Bill of 

the City of Lodz” as well as the summary of the event that has been carefully prepared 

by Tadeusz Markowski, the chairman of the Association of Polish Town Planners. Next, 

some of the plenary speeches have been presented (given by Jacek Purchla, Andrzej 

Brzozowy, Marek Janiak, Małgorzata Dymnicka, Marek Szczepański, Artur Zaguła, Ra-

dosław Stępień) as well as the speeches delivered by the panel moderators like Tomasz 

Jakubiec, Janusz Sepioł, Adam Kowalewski, Zygmunt Ziobrowski, and Krzysztof Doma-

radzki delivering the final speech.

The discussion with Kazimierz Bald – the Chairman of the TPC Board, devoted to ge-

neral problems of town planning and the city of Lódz, precedes the second part of the 

volume. This part has been devoted to the process of planning of the revitalization of 

Lodz. The part includes several articles which describe, among others, the conditions 

for the development of the city of Lodz (by Tadeusz Markowski), the directions for the 

development of the Lodz Metropolitan Zone (by Ewa Paturalska-Nowak), the strategy 

of the town planning for Lodz (by the Publisher), enforcing the strategy (by Marek Ja-

niak), the multicultural picture of Łodz as listed on the list of the Monuments of Polish 

History (by Kamila Kwiecińska-Trzewikowska), shaping of the New City Centre of Łodz 

(by Błażej Moder), revitalization activities in Lodz (by Martyna Szustorowska) and the 

appeal of the public areas in Lodz (by Bartosz Poniatowski). 

The third part of the volume called „Workshop” includes articles presenting the follo-

wing issues: the planning strategy for Lodz (by Natalia Kowalczyk, Łukasz Pancewicz, 

Robert Warsza i Barbara Wysmyk-Lamprecht), the new town planning ideas for Posia-

dło Wodno-Fabryczne and Stare Polesie (by Aneta Tomczak, Danuta Lipińska, Anna So-

kołowska, Andrzej Makowski and Łukasz Pancewicz), the competition for the concept 

of revitalization of the Uniejow town (by Adriana Barbara Cieślak and Elżbieta Muszyń-

ska), the concept that was awarded with the 2nd award (won by Janusz Gąsiorowski, Ja-

nusz Korzeń, Juliusz Korzeń, Maksymilian Kozłowski, Tomasz Kozłowski, Marcin Majer 

and Sebastian Rozenberg) and the 3rd award (won by Anna Przybysz and Michał Wol-

ski), the other concepts for Uniejow that entered the competition (by Magdalena Kra-

kowska) as well as the direction for the transformation process of the western part of 

Łodz voivodeship. (by Adriana Barbara Cieślak).

The fourth part of the volume consists of a several articles under the common name 

„Partnership”. It presents the development of the local communities integration in the 

urbanized area of Wroclaw (by Magdalena Belof ), the partnership for the model pro-

ject of Nowe Zerniki housing estate in Wroclaw (by Piotr Fokczyński), the Three Towns 

of Gardens, located close to Warsaw (by Janusz Radziejowski), the Civil Communica-

tion for Karkonosze region (by Janusz Korzeń), the Database of Good Practices (by Pa-

weł Tomczak) and the outcome of the competition called „Together for the develop-

ment”  (by the Publisher). 

In „Forum” Grzegorz Buczek writes about the town planners in the face of changes. 

The volume is closed with the news from Poland and from abroad as well as, presen-

ted in “Genius Loci”, the concepts for the city Centre of Lodz (by Estera Cłapińska) and 

for Uniejow (by Joanna Tomczak). The features by Grzegorz Buczek and Bartłomiej Ko-

lipiński are the closing articles of the given volume. ■

Translated by Ewa Korzeń

In dem ersten Teil gibt der folgende Band die Ergebnisse des 5. Kongresses für Po-

lnische Urbinastik zusammenfassend wieder, der unter dem Motto „Rückkehr in die 

Stadt“ im vergangenen September in Łódź (Litzmannstadt) stattgefunden hat. In die 

Thematik leiten ein Resümee von Tadeusz Markowski, dem langjährigen Presiden-

ten der Gesellschaft der Polnischen Stadtplaner, und die als „Charta von Litzmann-

stadt” bekannte Kongresserklärung ein. Gefolgt werden sie von einigen Plenarvor-

trägen (von Jacek Purchla, Andrzej Brzozowski, Marek Janiak, Małgorzata Dymnicka 

und Marek Szczepański, Artur Zaguła, Radosław Stępień), Vorträgen der Panelmode-

ratoren Tomasz Jakubiec, Janusz Sepioła, Adam Kowalewski, Zygmunt Ziobrowski, so-

wie einem Schlusswort von Krzysztof Domaradzki.

Den zweiten Teil eröffnet ein Gespräch mit Kazimierz Bald, dem Ratspräsidenten der 

Gesellschaft der Polnischen Stadtplaner, über die Herausforderungen der Stadpla-

nung, insbesondere im Kontext der Stadt Łódź. Die in diesem Block, gewidmet der 

Gestaltung des Revitalisationsprozesses in der Stadt, abgedruckten Beiträge behan-

deln u.a. die folgenden Themen: die Bedingungen für die Entwicklung der Agglo-

meration (Tadeusz Markowski), die Entwicklungsrichtungen des Metropolengebie-

tes (Ewa Paturalska-Nowak), den örtlichen Flächennutzungsplan, die Umsetzung des 

Flächennutzungsplanes (Marek Janiak), die multikulturelle Landschaft der Stadt auf 

der Liste der Geschichtsdenkmale (Kamila Kwiecińska-Trzewikowska), die Gestaltung 

des Neuen Zentrums (Błażej Moder), die Revitalisationsmaßnahmen (Martyna Szu-

storowska) sowie das Anziehungspotenzial des öffentlichen Raumes (Bartosz Ponia-

towski).

Im dritten Teil des Bandes, im Block „Werkstätte“, werden Beiträge zur folgenden The-

men veröffentlicht: eine neue Studie für Łódź (Natalia Kowalczyk, Łukasz Pancewicz, 

Robert Warsza und Barbara Wysmyk-Lamprecht), Urbanisierungskonzepte für Gebiete 

Posiadło Wodno-Fabryczne und Stare Polesie (Aneta Tomczak, Danuta Lipińska, Anna 

Sokołowska, Andrzej Makowski i Łukasz Pancewicz), der Wettbewerb für Urbanisie-

rungsstrategien für das Stadtszentrum von Uniejów (Adriana Barbara Cieślak und Elż-

bieta Muszyńska), samt der mit zweitem (Janusz Gąsiorowski, Janusz Korzeń, Juliusz 

Korzeń, Maksymilian Kozłowski, Tomasz Kozłowski, Marcin Majer und Sebastian Rozen-

berg) und drittem (Anna Przybysz i Michał Wolski) Rang gekrönten Konzepte und son-

stigen Vorschläge (Magdalena Krakowska), sowie Wandlungsrichtungen des westli-

chen Gebiets der Woiwodschaft Łódź (Adriana Barbara Cieślak).

Die in dem vierten Teil unter dem Leittitel „Partnerschaft” gesammelten Artikel wid-

men sich dem  Integrationsprozess unter den Gemeinden der Agglomeration Breslau 

(Magdalena Belof ), der Partnerschaft für das Vorzeigeprojekt der Siedlung Nowe Żer-

niki in Breslau (Piotr Fokczyński), dem Gartendreistädteverbund bei Warschau (Janusz 

Radziejowski), dem Bürgerbundnis für das Riesengebierge (Janusz Korzeń), einem Be-

st-Practice-Sammelwerk (Paweł Tomczak) und den Ergebnissen des Wettbewerbes 

„Gemeinsam für die Entwicklung“.

Zum Schluss schreibt Grzegorz Buczek in „Forum“ über Stadtplaner angesichts eines 

Wandels. Der Band wird durch Meldungen aus dem In- und Ausland abgerundet, ge-

folgt von den im Block „genius loci“ vorgestellten Vorschlägen für das Zentrum von 

Łódź (Estera Cłapińska) und Uniejów (Joanna Tomczak), sowie Feuilletons von Grze-

gorz Buczek und Bartłomiej Kolipiński.■

Übersetzt von Agnieszka Turakiewicz
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V Kongres Urbanistyki Polskiej
– refleksje na tle debaty kongresowej 

OD REDAKCJI. Kolejne, już piąte spotkanie kongresowe polskich urba-
nistów i jego uczestników z wielu innych środowisk przyniosło szereg 
ważkich wystąpień, których wybór przedstawiamy w bieżącym tomie 
„Przeglądu”. Ograniczamy je do tych, jakie wypełniły sesje plenarne, 
i do podsumowań obrad panelowych, a wstępem do tej ograniczonej 
z konieczności prezentacji obrad Kongresu jest zamieszczona poni-
żej wypowiedź prof. Tadeusza Markowskiego, obecnie przewodniczą-
cego Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich, a wcześniej jego wielo-
letniego prezesa.

Wybrane przez Radę Programową Towarzystwa Urbanistów Polskich w ra-
mach przygotowań do zorganizowania piątego już Kongresu Urbanistyki 
Polskiej jego przewodnie hasło „Powrót do centrum” do końca obrad sa-
mego Kongresu wzbudzało emocje. Czy jest sens wracać do centrum? Kto 
ma wracać? Czy raczej należy mówić o powrocie do miasta, a nie do jego 
centrum… itp. Niby wiemy, co znaczy „centrum” od strony semantycznej, 
ale w odniesieniu do miasta podkładamy pod to słowo różne jego fizyczne 
wyobrażenia, oparte na własnych doświadczeniach. Każde miasto jest inne, 
więc inne jest też jego centrum. 

Nie ma zatem w środowisku urbanistów, architektów i włodarzy miast 
uzgodnionego pojęcia „centrum miasta”. Dyskusja nad jego zdefiniowa-
niem zapewne nie będzie miała końca, bo nieznany jest stan docelowy 
rozwoju miasta. Tym bardziej jeśli mówimy o mieście jako kategorii spo-
łecznej czy ekonomicznej – pewnym konstrukcie cywilizacyjnym, związa-
nym z ewolucją człowieka, a nie o konkretnym mieście, które może znik-
nąć z mapy świata, bo odeszli z niego ludzie. Właściwie to dobrze, że poję-
cie to jest nadal inspirujące dla szerokich środowisk zawodowych i społecz-
nych, ponieważ jest źródłem zdobywania wiedzy niezbędnej do budowa-
nia lepszej przyszłości. 

Jesteśmy świadomi, że współczesne miasto istotnie się zmieniło: pod 
względem technologicznym, ekonomicznym, przestrzennym, politycznym, 
a więc z natury rzeczy muszą zmienić się jego funkcje i zagospodarowa-
nie – także w centrum. Problem w tym, że od strony przestrzennej przebie-
gające tu procesy przekształceń mają inne tempo i w każdym mieście wy-
glądają nieco inaczej. Jako przyczyny tego zjawiska można wymienić m.in. 
kolizyjność interesów i funkcji, spekulacje terenami i obiektami, naturalną 
inercję struktur przestrzennych, konfliktowość procesów budowlanych, za-
szłości historyczne, uwarunkowania ustrojowe itp. Okazuje się, że adapta-
cyjne przekształcenia strefy wewnętrznej do współczesnych wyzwań nie 
mogą się odbywać sprawnie bez zdecydowanej publicznej interwencji. Ob-
szar centrum jest bowiem szczególnie wrażliwy na współczesne skutki roz-
woju cywilizacyjnego. Jest bowiem nie tylko obszarem skoncentrowanych 
ubocznych skutków ułomnego, zglobalizowanego rynku nieruchomości, 
ale też często – ze względu na złożoność – polem doświadczalnym weryfi-
kującym zdolność władzy publicznej do adekwatnej interwencji w procesy 
przekształceń. 

Stosunek do dziedzictwa kulturowego stanowił kolejny wątek, który stara-
liśmy się przedstawić i przypomnieć na Kongresie, a konkretnie wykazać, 

że w to właśnie w ramach dziedzictwa należy umieścić miasto, a szczegól-
nie jego centrum. Środowisko miejskie kształtuje bowiem system wartości 
w interaktywnym procesie kontaktów człowieka z otaczającą go strukturą 
przestrzenną. Jacek Purchla podkreślał, że trzeba na dziedzictwo patrzeć 
kreatywnie i wykorzystywać je na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uprosz-
czona, ochroniarska, li tylko konserwatorska polityka odchodzi do lamusa. 
Paradygmatem staje się sustensywne korzystanie z dziedzictwa, tj. korzy-
stanie, ale z zachowaniem jego walorów – także w określonej formie – dla 
przyszłych pokoleń. 

Takie działania w stosunku do centrum miasta możemy zdefiniować jako 
rozsądne i umiejętne zachowanie kulturowego, materialnego dziedzictwa 
centrum jako szczególnego zasobu rozwojowego, z którego co prawda nie 
potrafimy jeszcze w pełni skorzystać, ale nie powinniśmy zaprzepaścić jego 
wartości dla przyszłych pokoleń. Przez analogię możemy to porównać do 
strategii zachowania bioróżnorodności, będącej nie tylko podstawą trwa-
nia życia na naszej planecie, ale także szansą przyszłych możliwości rozwoju 
i zaspokajania nowych potrzeb człowieka. W polityce ochrony dziedzictwa 
kulturowego winno zatem występować dążenie do równowagi dwóch po-
zornie sprzecznych strategii: stymulacji rozwoju i zachowania szczególnych 
zasobów dla przyszłych pokoleń, być może nawet kosztem obecnego wzro-
stu gospodarczego. Za taki wybór sustensywnego użytkowania dziedzic-
twa przez sektor prywatny i społeczności lokalne odpowiada interweniu-
jący system polityczny. 

Na Kongresie podniesiono też ważne kwestie związane z istotą i celem pla-
nowania przestrzennego. Ewa Kipta i Krzysztof Domaradzki wyraźnie udo-
wadniali, że celem planowania przestrzennego jest realizacja i ochrona in-
teresu publicznego, a nie tylko wyważanie interesu prywatnego i publicz-
nego, jak się nam często wmawia. Wyważanie interesów prywatnych i pu-
blicznych wydaje się tylko środkiem do osiągania celów wspólnych, jakim 
jest choćby rozwój zrównoważony. Tworzenie warunków do rozwoju sek-
tora prywatnego jest też celem publicznym, a więc istotną rolę odgrywa 
umiejętność i poprawność zdefiniowania interesu publicznego tak na po-
ziomie krajowym, jak i lokalnym. Polskie prawo nie uznaje jednak możliwo-
ści definiowania w planach zagospodarowania przestrzennego (jako swo-
istego wyrazu prawa lokalnego) celów społeczności lokalnej – co jest prze-
cież istotą systemu samorządowego – innych niż zakłada to ustawa o go-
spodarce nieruchomościami. Ogranicza to realizację interesów celu pu-
blicznego na poziomie lokalnym przez brak możliwości zastosowania spe-
cjalnych instrumentów, np. prawa pierwokupu czy wywłaszczenia nieru-
chomości. Być może z tego też względu polskim planistom przestrzennym 
nie jest dobrze znana ekonomiczna koncepcja dobra publicznego, a zasady 
sprawiedliwości społecznej są generalnie ignorowane w praktyce plani-
stycznej odnoszącej się do sfery gospodarki nieruchomościami.

W świetle prezentowanych na Kongresie wystąpień za pozytywne należy 
uznać, iż znacząco poprawiła się skuteczność i trafność realizowanych in-
westycji publicznych. Na uwagę zasługuje kompleksowy punkt widzenia 
włodarzy miast oraz postrzeganie związków między budową infrastruktury 
i rozwojem gospodarczym. Samorządy prezentowały śmiałe i duże pro-
jekty oraz coraz wyższe umiejętności ich realizowania. Jest to pozytywne 

Tadeusz Markowski
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zjawisko, ponieważ wiedza i doświadczenie samorządowej administracji 
będzie z pewnością ważnym i trwałym kapitałem instytucjonalnym oraz 
dodatkowym źródłem podnoszenia ich konkurencyjności. Doświadczenia 
z poprzedniego okresu programowania oraz nowe projekty finansowane 
ze środków UE wskazują na istotne postępy w kompleksowym podejściu 
do rewitalizacji. W tej dziedzinie – trzeba przyznać – samorządy miast do-
konały ogromnego skoku jakościowego. Nabyta wiedza i umiejętności, jak 
również opracowane plany są bezsprzecznie dużym osiągnięciem i pozwa-
lają sądzić, że środki z funduszy strukturalnych zostaną w Polsce maksymal-
nie dobrze wykorzystane. 

Idea powrotu do centrum i regeneracji miast nie będzie jednak realna – 
wbrew politycznym deklaracjom – jeśli nie nastąpią zasadnicze zmiany sys-
temowe w sferze funkcjonowania gospodarki przestrzennej. Wymaga ona 
kompleksowej zmiany jej podstaw prawnych i ekonomicznych i czytelnie 
określonego, docelowego modelu regulacyjnej funkcji planowania prze-
strzennego. Powinno ono wzmacniać zrównoważony ekologiczne rozwój 
miast przez koordynację procesów urbanizacji na wszystkich poziomach te-
rytorialnej organizacji kraju. 

Wprowadzane obecnie rozwiązania prawne na rzecz rewitalizacji obsza-
rów miejskich wydają się tylko cząstkowymi ułatwieniami, przygotowa-
nymi pod kątem absorpcji środków finansowych z UE bez właściwego po-
wiązania z efektami trwałego rozwoju. Brak systemowych zmian, adekwat-
nych do współczesnych wyznań globalizacyjnych i technologicznych, grozi 
w dłuższym okresie poważnymi i kosztownymi zaburzeniami w procesach 
regeneracji naszych miast. 

Powrót do centrum, a szerzej mówiąc – trwała regeneracja miast – wymaga 
także przebudowania systemu stosunków własnościowych w odniesieniu 
do gruntów, obiektów i sposobów użytkowania dóbr wspólnych, które są 
powiązane z lokalizacją. Spełnienie tego postulatu oznacza ustrojową re-
wolucję w odniesieniu do samorządów naszych miast i rodzących się ob-
szarów metropolitalnych. Obserwacje nad funkcjonowaniem systemów 
miejskich za granicą i liczne doświadczenia międzynarodowe wskazują, że 
takie zmiany są niezbędne, a w Polsce tym bardziej istotne, o ile chcemy 
zachować szanse na szybki rozwój przy wykorzystaniu własnych środków 
w następnych okresach jego programowania.■

Tadeusz Markowski

ekonomista i urbanista, profesor Uniwersytetu Łódzkiego,

przewodniczący Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich

przewodniczący Komitetu Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju PAN

■Otwarcie obrad i wręczenie dyplomów laureatom konkursu TUP 
na najlepszą przestrzeń publiczną.

Studencki fotoreportaż  
z obrad Kongresu

Dwudniowe obrady Kongresu z poprzedzającym go Prologiem miały miej-
sce w dniach 9, 10 i 11 września 2015 r. w siedzibie nowej, łódzkiej instytu-
cji kulturalnej „EC1 Łódź – Miasto Kultury”, stanowiącej już rozpoznawalny 
znak Nowego Centrum miasta.

Obok i na następnych stronach przedstawiamy migawki z rozpoczęcia ob-
rad i i przebiegu, ujęte przez grupę studentów architektury z Politechniki 
Łódzkiej, którzy wykonali obszerną dokumentację fotograficzną całego wy-
darzenia.■

(Red.)

■Przed otwarciem obrad Kongresu.
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V Kongres Urbanistyki Polskiej zorganizowany został przez Towarzystwo Urbani-
stów Polskich we współpracy ze Związkiem Miast Polskich w Łodzi – poprzemy-
słowym mieście o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Odbywa 
się on w czasie, gdy coraz bardziej widoczne są zmiany w myśleniu o kierunkach 
rozwoju miast, poprawie jakości życia ich mieszkańców i podejmowaniu w ich 
obszarach kompleksowo traktowanej rewitalizacji. Rząd RP sformułował Krajową 
Politykę Miejską i Narodowy Plan Rewitalizacji przy założeniu uzyskania znaczą-
cego, europejskiego wsparcia dla rozwoju i rewitalizacji polskich miast.

Realizacja wynikających z powyższych przesłanek zadań wymaga wprowadze-
nia nowych, adekwatnych do dzisiejszych uwarunkowań, regulacji prawnych 
i organizacyjnych oraz stwarza szczególne wyzwania dla samorządów miejskich, 
administracji państwowej, a także dla wielu środowisk zawodowych, organizacji 
pozarządowych i ruchów miejskich. Aby im sprostać, potrzebne jest zbudowa-
nie szerokiego partnerstwa na rzecz przywracania ważnej roli miast, a zwłaszcza 
ich centrów, w rozwoju kraju.

POTRZEBNA DEBATA 

Stan zagospodarowania polskiej przestrzeni wykazuje narastające znamiona 
chaosu. W szczególny sposób dotyczy to miast i strefy podmiejskiej, a w tym ich 
obszarów centralnych. Jest to spowodowane w głównej mierze nieprzestrzega-
niem reguł ich prawidłowego rozwoju oraz nieadekwatnymi do nich regulacjami 
prawnymi. Dotyczą one zwłaszcza sfery funkcjonowania gospodarki przestrzen-
nej, w której dominuje źle rozumiana zasada prymatu interesu prywatnego wła-
ścicieli nieruchomości nad potrzebami wspólnoty oraz niski poziom poczucia 
wartości ładu przestrzennego wśród społeczeństwa i administracji publicznej.

Wieloaspektowa degradacja śródmieść i dzielnic staromiejskich: przestrzenna, 
środowiskowa, społeczna i gospodarcza, wywołuje pogorszenie jakości życia ich 
mieszkańców i ucieczkę ze stref centralnych do stref podmiejskich, utrudnia in-
westowanie oraz powoduje niekontrolowane procesy rozlewania się zabudowy. 
Potrzebne jest zatem wznowienie debaty na temat przywrócenia roli centrum 
we współczesnym mieście i wypracowanie w jej ramach sposobów wyelimino-
wania wspomnianych niekorzystnych tendencji i zintensyfikowanie działań rewi-
talizacyjnych oraz modernizacyjnych.

CO TRZEBA OSIĄGNĄĆ

W odbiorze nie tylko specjalistów i osób bezpośrednio związanych z rozwojem 
miast ewidentną potrzebą społeczną jest to, by ich obszary cechowała wysoka 
jakość przestrzeni publicznych, w tym zwłaszcza w obszarach centrów. Powinna 
ona wyrastać z ich historycznej tożsamości i wielofunkcyjnej struktury i zaspoka-
jać potrzeby w zakresie usług ponadlokalnych, kultury, nauki, pracy, zamieszka-
nia i rekreacji, w tym zwłaszcza potrzeb dzieci, młodzieży, osób niepełnospraw-
nych i seniorów.

Centra powinny być atrakcyjnymi miejscami kontaktów społecznych, wielo-
stronnej wymiany ekonomicznej, kulturowej, intelektualnej i w każdym rozumie-
niu wizytówkami miast oraz miejscami o  wysokiej jakości życia, sprzyjającymi 
prowadzeniu biznesu, a także spójnymi pod względem społecznym, ekonomicz-
nym i przestrzennym. Powinny koncentrować się tu różnorodne funkcje, w for-
mach dostosowanych do skali miast i otaczających je obszarów funkcjonalnych.

JAK DO TEGO DOPROWADZIĆ

Dla wzmocnienia roli centrów miast oraz wsparcia powrotu mieszkańców i inwe-
storów na ich tereny konieczne są w szczególności:

 • traktowanie powrotu do centrum jako zasadniczego kierunku polityki miej-
skiej dla zaspokojenia potrzeb społecznych określonej wspólnoty, a ich odnowy 
urbanistycznej jako jednego z najważniejszych elementów polityki społecznej;

 • wypracowanie nowego modelu współczesnego centrum, uwzględniającego 
poprawę jego dostępności oraz wykorzystanie mobilnego i kreatywnego sek-
tora prywatnego;

 • uzyskiwanie jak najwyższej jakości przestrzeni części centralnej miast, wzmoc-
nienie ich historycznej i kulturowej tożsamości oraz wzmocnienie ich wielofunk-
cyjnej struktury, przy jednoczesnym poprawieniu standardów technicznych 
i funkcjonalnych;

 • wypracowanie skutecznych programów, zachęcających do powrotu do cen-
trów i tworzenie warunków sprzyjających osiedlaniu się w nich nowych miesz-
kańców oraz powstawaniu nowych miejsc pracy.

Dla podniesienia skuteczności procesów rewitalizacji obszarów śródmiejskich 
i centrów miast potrzebne są w szczególności: 

 • nadanie priorytetowego znaczenia dla prowadzenia systemowych i ciągłych 
działań rewitalizacyjnych i modernizacyjnych w obszarach śródmiejskich przy 
aktualizacji dokumentów planowania strategicznego i przestrzennego;

 • kompleksowość w programowaniu, planowaniu i projektowaniu działań rewi-
talizacyjnych, prowadzonych w centrach miast dla zasadniczej poprawy sytuacji 
mieszkaniowej, społecznej i gospodarczej;

 • dbanie o najwyższy poziom planowania i projektowania urbanistycznego, 
m.in. przy wykorzystywaniu instytucji konkursów dla najlepszego kształtowania 
obiektów i przestrzeni publicznych;

 • społeczna mobilizacja oraz zidentyfikowanie potrzeb i aspiracji mieszkańców 
wobec zagospodarowania centrów, przy ochronie ich różnorodności oraz unika-
niu izolacji i segregacji;

 • poprawa dostępności do centrum oraz funkcjonowania wewnętrznych ukła-
dów komunikacji i umiejętne pogodzenie potrzeb wszystkich użytkowników 
z preferencją dla ruchu rowerowego, pieszego i transportu publicznego;

 • promowanie i wdrażanie idei zawartych w „Karcie przestrzeni publicznych” 
przyjętej na III Kongresie Urbanistyki Polskiej.

Dla podniesienia skuteczności i kompleksowości zarządzania procesami wzmac-
niania roli centrów miast oraz przeprowadzenia ich rewitalizacji konieczne są 
w szczególności następujące działania:

 • wypracowanie skutecznych mechanizmów koordynowania i integrowania za-
dań i działań w przygotowaniu i prowadzeniu kompleksowej rewitalizacji;

 • doskonalenie form budowania szerokiego partnerstwa – władz, mieszkańców, 
instytucji publicznych, biznesu dla aktywizacji centrów oraz nowych metod part-
nerstwa publiczno-prywatnego;

 • traktowanie korzyści i kosztów rewitalizacji w kategoriach ogólnomiejskiego 
rachunku społeczno-ekonomicznego, tj. uwzględniającego skalę całego miasta 
i jego otoczenia oraz potrzebę zwrotu poniesionych nakładów;

 • uwzględnienie zaangażowania i współuczestnictwa ruchów miejskich, m.in. 
związanego z budowaniem tzw. budżetów obywatelskich;

 • zainicjowanie wprowadzania uregulowań prawnych, zapobiegających speku-
lacji gruntami i umożliwiających prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej;

 • doprowadzenie do uzyskania spójności i skuteczności prawa dla prowadze-
nia gospodarki przestrzennej, zgodnej z konstytucyjną zasadą rozwoju zrówno-
ważonego, w ramach wdrażania Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030;

 • zintegrowanie planowania, inwestowania i zarządzania procesami rozwoju;
 • edukacja kulturowa promująca problematykę roli centrum w rozwoju miasta;
 • tworzenie warunków dla unowocześnienia warsztatu zawodowego urbanisty 

i planisty przestrzennego i podnoszenia umiejętności współpracy z władzami, 
społecznościami lokalnymi i innymi partnerami.■

Opracowała Rada Towarzystwa Urbanistów Polskich, Łódź, wrzesień 2015 r.

Powrót do centrum
Karta Łódzka 
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OD REDAKCJI. Wypowiedzią prof. Jacka Purchli, wygłoszoną w trakcie 
V Kongresu Urbanistyki Polskiej, rozpoczynamy syntetyczną prezenta-
cję pozostałych, zasadniczych wypowiedzi jego uczestników. Kongres 
poprzedził Prolog, w ramach którego brytyjskie i francuskie doświad-
czenia w rewitalizacji miast przedstawili prof.prof. Peter Batey (z Uni-
werystetu w Liverpoolu) i Anna Geppert (z Uniwersytetu Paryskiego 
Sorbona), a także przedstawiciele miast partnerskich Łodzi: Lyonu, 
Stuttgartu, Szegedu i Tampere.

W sesji plenarnej, po otwarciu Kongresu przez prof. Tadeusza Markow-
skiego i prezesa TUP, Marcina Plutę, wiceprezesa ZMP i Hannę Zda-
nowską – prezydenta Łodzi wystąpili: Andrzej Brzozowy (z MIR), prof. 
Marek Janiak (z UM Łodzi), dr hab. Małgorzata Dymnicka (z Politech-
niki Gdańskiej), prof. Marek Szczepański (z Uniwersytetu Śląskiego),  
dr hab. Artur Zaguła (z Politechniki Łódzkiej), Radosław Stępień 
(z Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz Kazimierz Bald (z TUP). 

Następnie obrady kongresowe toczyły się w ramach 2 sesji, poświę-
conych „Centrum w mieście zrównoważonym” oraz „Rewitalizacji cen-
trum miasta”, którym przewodniczyli jako przewodniczący 4 paneli – 
Tomasz Jakubiec (z UM w Łodzi), Janusz Sepioł (z Senatu RP), dr Adam 
Kowalewski (z TUP) i prof. Zygmunt Ziobrowski (z IRM). W sesji końco-
wej głos zabrali Jan Olbrycht (z Parlamentu Europejskiego) i dr hab. 
Krzysztof Domaradzki (z Politechniki Warszawskiej).

Obradom Kongresu towarzyszyło wręczenie dorocznych nagród TUP 
za najlepsze prace magisterskie z urbanistyki i gospodarki przestrzen-
nej (w jego Prologu) oraz nagród TUP w konkursie na najlepiej zago-
spodarowaną przestrzeń publiczną w roku 2014.

Relacje pomiędzy przeszłością a przyszłością nie ograniczają się dzisiaj do 
kwestii zabytków i ich ochrony. Pojęcie, które w ostatnim czasie robi spek-
takularną karierę, to dziedzictwo kulturowe. Coraz częściej zastępuje ono 
klasyczne pojęcie zabytku. O ile w przypadku zabytków istnieje imma-
nentna sprzeczność pomiędzy ich ochroną a rozwojem, o tyle „dziedzictwo 
jest funkcją miejsca i opcją rozwoju”. Celem ochrony dziedzictwa jest więc 
współczesna konsumpcja przeszłości i jest to proces posiadający własną dy-
namikę. Odzwierciedla zarówno stosunek społeczeństwa do świata warto-
ści, jak i sam proces reinterpretacji wartości. Zachodzi więc pytanie, na ile 
transformacja, jaką dziś przeżywamy, zmienia nasz stosunek do dziedzictwa 
i jego miejsca wśród priorytetów naszego życia? 

Systemowe podłoże konfliktów w obszarze ochrony dziedzictwa kulturo-
wego to wynik coraz większej żywiołowości procesów zmiany, polegają-
cej również na zmianie reguł gry w dziedzictwo. W czym więc tkwi istota 
zmiany? Do tej pory zabytek miał specjalny status. Był uważany za element 
przeszłości, który znalazł się w teraźniejszości i który w związku z tym wy-
maga odrębnego traktowania. Dotychczasowe pytanie: jak chronić za-
bytki?, przybrało postać: jak należy interpretować i przekształcać dziedzic-
two? Cel, którym kiedyś była ochrona wartości zabytkowych, zmienia się, 
teraz jest nim wykorzystanie wartości historycznych. 

Transformacja postawiła dziedzictwo w państwach Europy Środkowej w ob-
liczu nowych wyzwań i nowych zagrożeń. Te ostatnie zwłaszcza łatwo do-
strzec w centrach wielkich miast. Szybkie przeobrażenia ich krajobrazu kul-
turowego, nierzadko jego degradacja, to rezultat transformacji systemowej, 
triumfu żywiołów rynku i równoczesnej słabości dotychczasowych instru-
mentów ochrony. Przejście od pasywnego i statycznego myślenia o dzie-
dzictwie rozumianym w wymiarze sacrum do jego ochrony w realiach ży-
wiołowych procesów prywatyzacji i komercjalizacji przestrzeni publicz-
nej wymaga dziś zasadniczych zmian w systemie zarządzania potencjałem 
dziedzictwa. Im większy jest przy tym sukces transformacji ekonomicznej, 
tym większy konflikt pomiędzy kapitałem a dziedzictwem. 

Dziedzictwo kulturowe stanowi więc nie tylko przedmiot ochrony, ale i po-
tencjał, który winien zostać wykorzystany dla rozwoju naszych miast. Dziś 
wskazuje się na przewagi konkurencyjne wynikające nie tylko z lepszej roz-
poznawalności miejsc dziedzictwa, ale też z atrakcyjności turystycznej miast 
historycznych i wpływu dziedzictwa kulturowego na jakość życia. Uwzględ-
niając zabytkowe zasoby w polityce przestrzennej, za każdym razem mu-
simy umieć zidentyfikować jego szczególne wartości i zdefiniować reguły 
zrównoważonego rozwoju, w który wpisane być winny zabytkowe zasoby.

Istotą nowej filozofii ochrony miast historycznych winno być dzisiaj harmo-
nijne wykorzystanie dziedzictwa, jako potencjału prorozwojowego. Dzie-
dzictwo kulturowe jest ważną częścią środowiska miejskiego i winno od-
grywać istotną rolę w zrównoważonym rozwoju naszych miast. Rozpatrując 
kwestie dziedzictwa w kontekście urbanistycznym, za każdym razem mu-
simy umieć zidentyfikować jego szczególne wartości i zdefiniować reguły 
zrównoważonego rozwoju, w który wpisane być winny zabytkowe zasoby.

Współczesny dyskurs w kwestii ochrony miast historycznych operuje po-
jęciem historycznego krajobrazu miejskiego. Nie jest to nowa kategoria 
ochrony, ale narzędzie zarządzania historycznymi zasobami miast w warun-
kach gwałtownej zmiany cywilizacyjnej. Idea ta oznacza nie tylko rewizję 
tzw. Karty Waszyngtońskiej z 1987 roku (Międzynarodowej Karty Ochrony 
Miast Historycznych), ale prowokuje do pogłębionej refleksji nad złożoną 
problematyką ochrony miast historycznych w warunkach żywiołowych 
zmian cywilizacyjnych. Zarządzanie potencjałem dziedzictwa w mieście hi-
storycznym wymaga dzisiaj interdyscyplinarnego podejścia adresowanego 
nie tylko do decydentów, ale i mieszkańców.■

Dziedzictwo kulturowe  
a urbanizacja  
– zmiana relacji? 
Jacek Purchla

Jacek Purchla

przewodniczący Rady Ochrony Zabytków,  

dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

■Jedno z wystapień w Prologu Kongresu, prof. P. Bateya z Liverpoolu.
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Kongresowe hasło „Powrót do centrum” zbieżne jest z głównym nurtem 
działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie planowania i za-
gospodarowania przestrzennego oraz polityki miejskiej. Podejmujemy bo-
wiem od kilku lat działania w różnych aspektach polityki rozwoju, które 
promują lub wpływają pozytywnie na lepsze gospodarowanie przestrze-
nią i zarządzanie miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Mają one m.in. po-
wstrzymać żywiołową suburbanizację, poprawić warunki zarządzania miej-
skimi obszarami funkcjonalnymi, upowszechnić procesy skutecznej rewita-
lizacji czy też poprawiać jakość środowiska miejskiego. Działania te wiążą 
się z realizacją celu 6 KPZK Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego, 
który wskazuje na znaczenie ładu przestrzennego dla warunków życia oby-
wateli, funkcjonowania gospodarki i wzmocnienia szans rozwojowych. 

Jednym z podstawowych działań w tym zakresie stało się opracowanie pro-
jektu Krajowej Polityki Miejskiej. Dwa z pięciu celów szczegółowych, jakie 
się w nim wskazuje, odnoszą się bezpośrednio do idei „powrotu do miasta”:

 • wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym prze-
ciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji 
(miasto zwarte i zrównoważone);

 •  odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych 
społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich (miasto spójne). 

Omawiany dokument stanowić będzie płaszczyznę odniesienia dla jedno-
litego rozumienia wyzwań i pożądanych kierunków działań dla rozwoju 
miast, określi zobowiązania rządu i wskaże zadania służące realizacji idei 
miasta zwartego, zrównoważonego i spójnego. Niezadługo zostanie pod-
dany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, a następnie Rady Mini-
strów, jego przyjęcie zaś przewiduje się w najbliższych tygodniach.

Budowa systemu wspierania efektywnej rewitalizacji to następne zasadni-
cze działanie naszego resortu, którego podstawowym elementem stało się 
opracowanie projektu ustawy o rewitalizacji, przyjętej przez Sejm 23 lipca 
2015 r. Stanowi ona bardzo ważny instrument racjonalizacji odnowy prze-
strzeni miejskich, przywracania ich atrakcyjności oraz zachęcania ludzi do 
powrotu, pozostawania oraz osiedlania się na tych obszarach. Tworzy bra-
kujące do tej pory ramy prawne dla rewitalizacji, a zawarte w niej regulacje 
zachęcać będą coraz więcej samorządów do prowadzenia procesu rewitali-
zacji przy szerokiej partycypacji społecznej.

Ustawa tworzy warunki dla samorządów, aby mogły skutecznie wyprowa-
dzać z kryzysu najbardziej zdegradowane obszary, w tym zwłaszcza ob-
szary śródmiejskie, co w efekcie przyczyni się do „powrotu do miast”. Wyraź-
nie definiuje się w niej proces rewitalizacji i wprowadza zasady opracowa-
nia gminnego programu rewitalizacji. Co bardzo ważne, samorządy mogą 
skorzystać z wprowadzanych przez ustawę specjalnych instrumentów, ta-
kich jak Specjalna Strefa Rewitalizacji czy miejscowy plan rewitalizacji, który 
będzie podstawą realizacji przekształceń urbanistycznych oraz prac inwe-
stycyjno-budowlanych, ujętych we wspomnianym programie.

Przygotowanie reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce to 
następny bardzo ważny element naszych prac, których efektem ma być 

projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz niektórych innych ustaw (stanowiący tzw. małą nowelizację 
ustawy). Jest on odpowiedzią na potrzebę dokonania szybkich zmian roz-
wiązujących najpilniejsze problemy związane z kształtowaniem przestrzeni, 
a jednocześnie nie powodujących po stronie gmin dodatkowych obciążeń, 
i umożliwić ma gminom efektywne gospodarowanie przestrzenią – zanim 
przeprowadzone zostaną długofalowe zmiany systemowe. 

Nie sposób nie wspomnieć tu także o ogromnych środkach europejskich, 
które od ponad dekady niewątpliwie wpływają na poprawę atrakcyjno-
ści mieszkania w miastach, odnowę ich centrów i zmianę ich wizerunku, 
a także na radykalną poprawę infrastruktury czy zwiększenia jakości i do-
stępności usług publicznych. Środki unijne w nowej perspektywie l. 2014-
2020 będą również w znaczniej części przeznaczone na dalszą moderniza-
cję miast, z akcentem na obniżenie emisyjności, czysty transport, rewitaliza-
cję, włączenie społeczne oraz na integrację obszarów funkcjonalnych miast. 

Aby środki te były inwestowane w duchu przywrócenia i utrwalenia ładu 
przestrzennego w Umowie Partnerstwa, czyli w dokumencie określającym 
strategię dla interwencji z wykorzystaniem funduszy unijnych, której instru-
mentami realizacji są krajowe oraz regionalne programy operacyjne, wpro-
wadzone zostały zasady polityki przestrzennej. Wskazują one m. in., że dzia-
łania wpisujące się w przyjmowane cele tematyczne i priorytety inwesty-
cyjne, przyczyniać powinny się do powstrzymania żywiołowego rozlewa-
nia się miast, do preferowania ponownego wykorzystania terenu zamiast 
ekspansji na obszary niezabudowane, a także kształtowania przestrzeni pu-
blicznych przyjaznych mieszkańcom. Te zasady w pełni odpowiadają ideom 
dyskutowanym na V Kongresie i będą odzwierciedlane przy formułowaniu 
kryteriów wyboru projektów, co w praktyce oznaczać będzie preferencje 
dla takich, które w szczególny sposób będą przyczyniać się do przywróce-
nia ładu przestrzennego i będą wybierane w drodze konkursów.

W kontekście działań legislacyjnych podejmowanych przez nasz resort na-
leży także wspomnieć o jeszcze jednym instrumencie wspierającym rozwój 
osadnictwa na terenach zainwestowanych, w tym także w obszarach cen-
trów miast. Jest nim Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w na-
byciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, która weszła w życie 1 
września 2015 r. Wprowadzono w niej zmiany w dotychczasowych zasa-
dach, dzięki którym umożliwione zostało kupno mieszkań także na rynku 
wtórnym oraz powstałych w wyniku adaptacji istniejącej zabudowy. 

Podsumowując chcę podkreślić, że w dokładamy wszelkich starań w Mini-
sterstwie, aby tworzone dokumenty rządowe, regulacje czy instrumenty 
rozwojowe w możliwie maksymalnym stopniu przyczyniały się do poprawy 
ładu przestrzennego w obszarze polskich miast i wsi. Akcentujemy w nich 
kluczowe elementy jakości życia w mieście – wysokiej jakości przestrzenie 
publiczne, dobre warunki zamieszkania, spójność społeczną, atrakcyjność 
dla prowadzenia działalności gospodarczej, partnerską współpracę władz 
i mieszkańców, wysokiej jakości usługi publiczne, zdrowe środowisko itd. 
W mojej ocenie te nasze działania są w dużej zbieżności z przyjętą podczas 
Kongresu „Kartą Łódzką”. ■

Powrót do centrum 
w dokumentach rządowych

Andrzej Brzozowy

Andrzej Brzozowy

Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej

w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
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Problematyka V Kongresu dotycząca „Powrotu do centrum” zachęca do za-
dawania szeregu pytań: jak  do niego wracać?, do  czego wracać?, co zro-
bić, żeby ludzie chcieli powracać? itd. Pojawia się bowiem zagadnienie: 
a dlaczego ktoś w ogóle to centrum opuścił? Jednym z tego powodów jest 
z pewnością negatywna „łata”, przyklejana w Polsce strukturom miejskim, 
od lat stawianym w opozycji do pożądanego zamieszkiwania w krajobra-
zie naturalnym i najkrócej mówiąc „na wsi”, co zresztą ostatecznie niszczy 
i jedno, i drugie.

W dziewiętnastowiecznej polskiej literaturze romantycznej, a wcześniej 
w jeszcze i oświeceniowej, bardzo silnie wybrzmiewał zachwyt nad sielsko-
ścią życia wiejskiego i pogarda w stosunku do miast. Miasto jako siedlisko 
zła i apoteoza wsi szły stale ze sobą w parze. Wizerunek ten był także pod-
trzymywany również w literaturze pozytywizmu, kiedy to wrogi stosunek 
i  negatywna ocena miast była ogniskową zauważanych problemów spo-
łecznych i moralnych.

Okres międzywojenny, w którym zachwyt mieszał się z przerażeniem, opi-
suje miasta głównie jako siedliska lekkich obyczajów i miejsca naturalnie 
podatne na wszelkie zorganizowane działania przestępcze. Do tego był to 
czas kształtowania się ideologii modernizmu, silnie deprecjonującej warto-
ści historyczne i kulturowe w ogóle i już od powstania futuryzmu stawiają-
cej nadrzędność kategorii nowości. 

Okres powojenny z kolei cechował się sztandarowym zohydzaniem kapita-
lizmu, jak i wszelkich jego osiągnięć. A ponieważ rozwinięte na przełomie 
XIX i XX wieku przemysł i struktury miejskie były ewidentnym sukcesem ka-
pitalizmu, należało zniszczyć ten dorobek w wymiarze zarówno ideologicz-
nym jak i fizycznym.

Przemiany po roku ’89 i rozkwit nowych możliwości inwestycyjnych pozba-
wione były jednak chęci powrotu do tradycyjnych struktur miejskich, do 
centrów miast, tak jak działo się to na „Zachodzie”, a bazowały na wydaje 
się, że głęboko zakorzenionych, „wiejskich” wyobrażeniach o dobrych wa-
runkach zamieszkiwania, wzmocnionych ideologiami ekologicznymi i za-
chętami do osiedlania się w „zielonych osiedlach”, czy kolejnych „parkach”.

To postępujące, zakorzenione w umysłach wielu Polaków, umniejszanie 
wartości kulturowej historycznych centrów miast w  kontekście rzeczywi-
stej ich rangi jest zjawiskiem, które nadal trwa. Szeroki program edukacji, 
zmiany legislacyjne ograniczające zjawisko suburbanizacji oraz rozpoczęcie 
procesu rewitalizacji mają za zadanie stanąć temu na drodze. Czy i jak uda 
się im związać zerwaną ciągłość rozwojową miast polskich?■

Uroki wsi a złe miasto  
w wybranych cytatach 

Wsi swobodna! Szczęśliwy, kto ciebie się ima.
Niekształtne twoje zyski, prawda, ale trwałe.
Niech dwór stawia złudzonym widoki wspaniałe (…)

Ignacy Krasicki, Satyry, Część pierwsza — Życie dworskie

(…) Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni (…)

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

(…) Ale po lipeckich drogach, z obu stron stawu, rojno było od ludzi 
i wrzaskliwie; radosny nastrój święta drgał w powietrzu, przenikał ludzi, 
nawet w bydlątkach się odzywał; krzyki dźwięczały w słuchliwym, mroź-
nym powietrzu kieby muzyka, śmiechy rozgłośne, wesołe leciały z końca 
w koniec wsi, radość buchała z serc (…); pełno było po drogach ludzi, 
przed domami, w opłotkach, a wskroś ośnieżonych sadów raz po raz czer-
wieniły się wełniaki kobiet, przebiegających z chałupy do chałupy (…)

Władysław Reymont, Chłopi

(…) Łódź się budziła (…) Olbrzymie fabryki, których długie, czarne ciel-
ska i wysmukłe szyje-kominy majaczyły w nocy, w mgle i w deszczu — 
budziły się z wolna, buchały płomieniami ognisk, oddychały kłębami dy-
mów, zaczynały żyć i poruszać się w ciemnościach, jakie jeszcze zalegały 
ziemię.

(…) Tysiące robotników, niby ciche, czarne roje, wypełzło nagle z bocz-
nych uliczek, które wyglądały jak kanały pełne błota, z tych domów, co 
stały na krańcach miasta niby wielkie śmietniska – napełniło Piotrkowską 
szmerem kroków, brzękiem blaszanek błyszczących w świetle latarń, stu-
kiem suchym drewnianych podeszew trepów (…) 

Władysław Reymont, Ziemia Obiecana

W głębi leżało miasto. Były to szeregi domów jednakowych, czarnych, 
zadymionych. W małej stosunkowo odległości z wielkich pieców wybu-
chały ognie jak z krateru wulkanów. (…) Drzewa zasypane kurzem i dy-
mem wyglądały niby robotnicy. Zieloność murawy była obleczona ża-
łobnym pokrowcem (...)

Naokół widać było kominy i kominy. Waliły się z nich pochyłe dymy szar-
pane przez wicher. Z wyschłych bajor, zalegających całą długość i sze-
rokość ulic, zrywały się co chwila góry śniadego kurzu, mknęły ponad 
domy, ponad dziwaczne retorty fabryk i ciskały się z wysoka na miesz-
kania ludzkie (...)

Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni

Sam oświadczam: mój gród –  to Łódź,
To moja kolebka rodzima! (…)
Więc kocham twą „urodę złą”,
Jak matkę niedobrą –  dziecię,
Kocham twych ulic szarzyznę mdłą,
Najdroższe miasto na świecie! (…)

Julian Tuwim, Łódź

O problemach 
deprecjonowania 
historycznych centrów miast
Marek Janiak 

Marek Janiak 

architekt, nauczyciel akademicki

Architekt Miasta Łodzi 
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Głównym celem naszego kongresowego wystąpienia była próba socjolo-
gicznego zdefiniowania współczesnej funkcji i znaczenia centrum miasta, 
śródmieścia, centralnych przestrzeni miasta, środka miasta w życiu spo-
łecznym mieszkańców i „wizytantów”, głównie turystów. Centrum miasta to 
przestrzeń szczególnie intensywnie przez nich wykorzystywana, to główna 
scena miejskiego teatru w wymiarze kultury, polityki, gospodarki, codzien-
nych i odświętnych praktyk miejskich. Śródmieście zaś to przestrzenna eks-
tensja – rozszerzenie centrum miasta. Środek miasta z kolei to pojęcie geo-
graficzne, pozbawione czasami, choć nie zawsze, ważniejszych znaczeń 
społecznych. 

W kulturze zachodniej centra miast symbolizują bogactwo mieszkańców, 
ich ekonomiczną potęgę i polityczną pozycję. Są zatem przestrzeniami nie-
omal sakralnymi i stanowią przedmiot dumy mieszczan, którzy z poczu-
ciem misji – a nawet wyższości – pokazują przybyszom zabytki i miejsca 
historyczne, ekskluzywne sklepy i eleganckie hotele, restauracje i kawiar-
nie czy wysmakowane galerie. Centrum miasta jest więc przestrzenią po-
tencjalnie najcenniejszą: w sensie ekonomicznym, prestiżowym, symbolicz-
nym, politycznym, gospodarczym. Z definicji powinno być przestrzenią pu-
bliczną otwartą, zapraszającą, z ograniczoną liczbą barier, ułatwiającą funk-
cjonowanie małym i dużym grupom oraz zbiorowościom, społecznie wię-
ziotwórczą. 

Archetypami takiej przestrzeni w tradycji europejskiej były helleńska agora 
i romańskie forum. Te szczególne formy przestrzeni miejskiej wymagają, jak 
sądzimy, wyjątkowej samoświadomości profesjonalnej urbanistów. Źle za-
projektowana przestrzeń skazuje mieszkańców na wieloletnie użytkowa-
nie z poczuciem dyskomfortu. Wyjątkowa rola centrum miasta i miejskich 
przestrzeni publicznych skłania nas do paradygmatycznej rewizji piramidy 
potrzeb stworzonej przez Abrahama H. Maslowa. Indywidualna oraz spo-
łeczna potrzeba centrum i, szerzej, przestrzeni publicznych została przez 
tego uczonego całkowicie niedoceniona. A tymczasem to właśnie tego 
typu przestrzenie stwarzają szanse na realizację potrzeb bezpieczeństwa, 
przynależności, szacunku czy samorealizacji, wymienionych przez Maslowa. 

W dobie wirtualizacji świata globalnego niektórzy twierdzą, że centrum 
miasta przenosi się do sieci. To tylko częściowa prawda. Istotnie, w sieci to-
czą się intrygujące debaty o centrach miast i ich metamorfozach, przygo-
towywane są miejskie imprezy i demonstracje, ale nic nie zastąpi dobrze 
zaprojektowanego i zrealizowanego centrum miasta, skupiającego jego 
mieszkańców. I jedni, i drudzy codziennie czytają swoje miasto, rozpoznają 
je i definiują: w procesie tym definiowana jest, gdyby użyć tutaj terminu 
Aleksandra Wallisa, „szata informacyjna” miasta: szyldy, plakaty, billboardy, 
reklamy, napisy, znaki czy intrygujące graffiti. 

Kluczową funkcję w odczytywaniu znaczeń pełni kapitał ludzki i społeczny, 
mierzony nie tylko formalnym wykształceniem, lecz także wrażliwością es-
tetyczną czy społeczną, zdolnością do współpracy z innymi, postawą pro-
społeczną czy egocentryczną. Centrum miasta, podobnie jak i inne prze-
strzenie społeczne, opisywać można poprzez ład architektoniczno-urbani-
styczny, funkcjonalny, społeczny, kulturowy, estetyczny, ekologiczny i „typu 
smart”, związany z kształtowaniem inteligentnej przestrzeni. 

Niektóre sfery działalności i aktywności tradycyjnie związane z funkcjami 
śródmiejskimi uniezależniają się od nich. Nie możemy jednak zapominać, 

że w całej i nierzadko dumnej historii miast centrum, mimo wszelkich 
zmian, jakim podlegało w ciągu dziejów, odgrywało zawsze i nadal od-
grywa kluczową rolę w zakresie integracji i rozwoju miejskiej społeczności. 
Jest przestrzenią tym cenniejszą, że ma kluczowe znaczenie dla funkcjono-
wania społeczności miasta, choć obecnie miejski tłum się rozproszył i nie 
wypełnia już tak ściśle śródmieścia jak dawniej, przenosząc się do centrów 
handlowych. 

W kontekście wspomnianej już rewizji potrzeb związanych z miejskością 
trzeba też wspomnieć o potrzebie zmniejszania obszarów wykluczenia, in-
terpretowania i dekodowanie doświadczeń różnych użytkowników miasta. 
Odczytywanie miasta na nowo, a zwłaszcza śródmiejskich przestrzeni, wy-
maga miejsc sprzyjających różnym praktykom użytkowania sąsiadujących 
ze sobą w przestrzeni bez podziału na odrębne całości, a także elastycznych 
rozwiązań przestrzennych. 

Prawo do centrum nie jest przywilejem. W jakim innym miejscu według ba-
dacza miasta Davida Harveya możemy się gromadzić, aby wyartykułować 
nasze kolektywne wołania i żądania? Wyzwaniem dla współczesnych cen-
trów miast staje się więc przywrócenie funkcji integracyjnych dla wszyst-
kich generacji – i tych „analogowych”, i always on. Jeśli centrum pozosta-
nie przestrzenią akumulacji znaków dystynkcji i kolektywnego globalnego 
kapitału symbolicznego, to należy również postawić kolejne pytanie: czyje 
korzyści mają pierwszeństwo? Poszukując odpowiedzi, nie pozostaje nic 
innego, jak wsłuchiwać się w głosy mieszkańców i rozwijać kompetencje 
urbanistyczne, które pomagają dostrzec niewidzialne ściany miejskich gett, 
interpretować i dekodować idee oraz praktyki różnych użytkowników. 

Na zakończenie przedstawiamy nasz „świecki dekalog”, związany z kształto-
waniem przestrzeni publicznych: 
1. Powróćmy do centrum jako przestrzeni publicznej – przestrzeni komuni-
kacji, odchodząc od „nostalgii wyobrażonych”, imitujących powielane narra-
cje, symulujących autentyczne miejsca; 
2. Chrońmy tkankę miejską i społeczną, dostrzegając istotny związek mię-
dzy nimi; odchodźmy od muzeifikacji i żywiołowej gentryfikacji; 
3. Rozwijajmy centrum poprzez różnorodność i elastyczność rozwiązań;
4. Rozwijajmy sieć transportu publicznego, traktowanego systemowo 
i w sposób zintegrowany; poszerzajmy dostęp do przestrzeni publicznych;
5. Odchodźmy od kształtowania centrum „pod turystów” i według global-
nych klisz; 
6. Włączajmy mieszkańców jako partnerów do dialogu miejskiego; 
7. Zapraszajmy do centrum poprzez poszerzanie sfery aktywności opcjonal-
nych i społecznych; 
8. Wzmacniajmy funkcję centrum jako obszaru kulturowego: miejsc identy-
fikacji i integracji społecznej; 
9. Rozwijajmy innowacyjność przestrzeni centrum, nie tracąc z pola widze-
nia miejskich strażników tożsamości; 
10. Zadbajmy o centrum jako o dobro wspólne; o te jego elementy, które 
powinny być kształtowane i chronione dla publicznych korzyści i nauczmy 
się je lepiej odróżniać, aby podejmować świadome decyzje związane z ich 
ochroną.■

Małgorzata Dymnicka

Marek S. Szczepański

Centrum miasta  
i jego funkcje społeczne

Małgorzata Dymnicka

socjolog, pracownik naukowy w Katedrze Urbanistyki 

i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury 

Politechniki Gdańskiej 

Marek S. Szczepański

socjolog, kierownik Zakładu Socjologii Rozwoju  

w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Śląskim
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Nowoczesność wyrastała z przekonania, że należy za wszelką cenę zerwać 
z tradycją, aby wyzwolony z niej człowiek mógł w nieskrępowany sposób 
poszukiwać nowości. Kultura kontynuacji, która funkcjonowała w kręgu eu-
ropejskim przez stulecia, została zastąpiona kulturą innowacji. Wszystkie 
aspekty życia zostały przeformułowane, także te dotyczące przestrzeni mia-
sta. Powstały całkowicie nowe koncepcje urbanistyczne, zrealizowano wiele 
nowych organizmów miejskich, nawet miasta historyczne zmieniły swoje 
oblicze. 

Budowane na cnotach obywatelskich „polis” zastąpione zostało przez no-
woczesne, oparte na liberalizmie i kapitale „metropolis”, a następnie przez 
ginące w palimpsestowo-dekonstrukcyjnej grze pozorów „post-polis”. Prze-
strzeń „post-polis” jest miejscem ciągłego sporu i niezgody między trady-
cją a nowoczesnością, a zamieszkująca ją „wspólnota” zamienia się w spo-
łeczność spektaklu. Zmieniła się także gruntownie relacja między jednostką 
a wspólnotą, a także istotność cnót obywatelskich w realizacji celów. Jed-
nostka została uwolniona od więzów społecznych i hierarchii wynikających 
z przyjmowanych wartości. Realizuje jedynie własne osobiste dążenia, nie 
zwracając specjalnie uwagi na społeczność, w której żyje. 

Widać jednak wyraźnie, że taka sytuacja prowadzi do kryzysu społeczeń-
stwa i miasta. Z perspektywy czasu coraz bardziej wątpliwe staje się prze-
świadczenie, że jedynie nowoczesne rozwiązania mają rację bytu. Nowy 
Klasycyzm w architekturze i Nowy Urbanizm w planowaniu miejskim to 
dwa ruchy, dla których idee tradycji i kontynuacji są bardzo istotne. Tra-
dycję rozumieją nie jako nostalgiczny powrót do przeszłości, ale wykorzy-
stanie doświadczeń historycznych w kontekście współczesnych wyzwań. 
Szczególnie w centrach miast o zabudowie historycznej ten rodzaj podej-
ścia do przestrzeni miasta może okazać się najlepszym, choć nie jedynym, 
rozwiązaniem.

Zrewitalizowane w latach osiemdziesiątych ulica Laeken w Brukseli czy 
kwartał miejski nad Tamizą w Richmond stały się sporym sukcesem i spo-
wodowały większe zainteresowanie nurtami tradycyjnymi w architektu-
rze i urbanistyce. Architekci tacy jak Quinlan Terry, Leon Krier, Gabriele Ta-
gliaventi, Maurice Culot, Pier Carlo Bontempi, Anders Duany i Elizabeth Pla-
ter-Zyberk, zauważając problemy, które pojawiły się wraz z nowoczesnością 
i ponowoczesnością, zaproponowali powrót do koncepcji miasta „tradycyj-
nego”, oferującego, według nich, najlepsze perspektywy człowiekowi. Za-
chowanie odpowiedniej skali, placów i ulic, mieszanej zabudowy, nastawie-
nia na transport pieszy, a także zachowanie tradycyjnego języka architek-
tury – to główne postulaty tych twórców.

Rewitalizację w duchu Nowego Klasycyzmu starają się stworzyć miejsca 
przyjazne ludziom, w których będą się oni dobrze czuli. Takimi miejscami 
są: Richmond Riverside w Londynie (z l. 1984-87), Rue de Laeken w Bruk-
seli (1989-95), Cittá Nuova w Alessandrii (1995-2002), Dupont Circle w Wa-
szyngtonie (2000), Baker Street w Londynie (2002) oraz Tottenham Court 
Road, także w Londynie (2007). Chciałbym pokrótce, ze względu na szczu-
płość miejsca, omówić tylko trzy z nich.

Przebudowa kwartału przy ul. Laeken w Brukseli, jednej z najstarszych 
ulic w jej historycznym centrum, była bardzo ważna dla dalszego rozwoju 

Nowego Klasycyzmu i Nowego Urbanizmu. W 1989 r. zorganizowano mię-
dzynarodowy konkurs na rewitalizację tego kwartału, a jego laureatem zo-
stało biuro Tagliaventi & Associates. Na podstawie jego projektu postano-
wiono wyburzyć zbudowany tu w latach 50. ub. wieku biurowiec i stworzyć 
nową zabudowę, która korespondowałaby z historycznym otoczeniem. Po-
stanowiono także dodać publiczny plac wewnątrz kwartału, a w budynkach 
wprowadzić funkcje komercyjne i mieszkalne.

Projekt Cittá Nuova w Alessandrii we Włoszech był przebudową działki po-
przemysłowej po byłej fabryce Olva. Jego istotą było stworzenie ważnego, 
centralnego placu w dzielnicy Pista w tym jednym z piemonckich miast. 
Jak pisze Leon Krier, współtwórca projektu: Cittá Nuova (…) stwarza dziel-
nicę, wreszcie wyposażoną w plac centralny jako symboliczne, funkcjonalne 
i społeczne centrum miasta. Cztery nowe kwartały tworzą zróżnicowane, 
charakterystyczne przestrzenie publiczne, dobrze współgrające z istnieją-
cym otoczeniem. 

Ostatnia z trzech omawianych realizacji to przebudowa fragmentu centrum 
Londynu, położonego pomiędzy ulicami Baker Street, Kendall Place i Geo-
rge Stree, zrealizowana według projektu Quinlana Terry’ego. Szeregowa 
zabudowa tego rejonu, powstała w stylu georgiańskim, była otoczona 
dwoma dużymi modernistycznymi budynkami i od lat 80. XX w. pozosta-
wała w coraz gorszej kondycji. Zdecydowano tu o stworzeniu budynków 
posiadających fasady nawiązujące do stylów historycznych i zawierających 
w parterach sklepy i restaurację, na wyższych piętrach przestrzenie biurowe 
o otwartym planie. Zróżnicowane w formie, materiale i kolorystyce założe-
nie znakomicie wpisało się w historyczną tkankę europejskiego miasta.

Wszystkie przykłady przywołałem, aby przypomnieć, że rewitalizacja to nie 
tylko naprawa problemów społecznych i ekonomicznych. Bardzo ważną 
częścią procesu jest stworzenie atrakcyjnej architektury i urbanistyki w po-
wiązaniu z dziedzictwem kulturowym rewitalizowanego obszaru. Jeśli nie 
będziemy o tym pamiętać, to stworzymy przestrzeń, z którą nie zidentyfi-
kuje się tworząca ją społeczność, a sama przestrzeń zostanie ponownie zde-
gradowana.■ 

Artur Zaguła

Kultura kontynuacji  
– rewitalizacja 
w duchu Nowego Klasycyzmu

Artur Zaguła

historyk sztuki, wykładowca na Wydziale Budownictwa, 

Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

■Na sali obrad.
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W sytuacji, gdy mieszkańcy miast stanowią ok. 60% ludności Polski, de-
bata o kierunkach działań mających na celu podniesienie jakości ich życia 
jest niezwykle istotna. Miasta są miejscami koncentracji rozwoju gospodar-
czego, działania biznesu, rozwoju usług społecznych i komunalnych oraz 
nauki i kultury. Miasta są też miejscami skupiającymi wiele problemów spo-
łecznych i przestrzennych, związanych m.in. z degradacją tkanki miejskiej, 
zjawiskiem ich „rozlewania się”, a także z przejawami ubóstwa i wyłączenia 
społecznego. 

Jednocześnie proces wzmacniania pozytywnych cech miast i ograniczania 
ich negatywnych oddziaływań jest procesem trudnym, wymagającym peł-
nego zdiagnozowania silnych i słabych stron, zwłaszcza w obszarach zagro-
żonych koncentracją tych oddziaływań, a także zaangażowania społeczno-
ści lokalnych i stworzenia strategicznych planów rozwoju. Ramami takich 
działań ma być przyjęta opracowana przez rząd po długotrwałych konsul-
tacjach społecznych Krajowa Polityka Miejska.

Zgodnie z projektem tej Polityki, jej strategicznym celem jest wzmocnienie 
zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju 
i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Ma się 
to odbywać poprzez realizację szeregu określonych celów szczegółowych, 
w tym m.in. poprzez wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miej-
skich oraz poprawę konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miej-
skich do kreowania rozwoju i wzrostu zatrudnienia.

Jedną z podstawowych kwestii przy realizacji całościowych strategii rewi-
talizacyjnych i rozwojowych miast jest zapewnienie odpowiednich mecha-
nizmów finansowania do realizacji konkretnych projektów, w tym zaanga-
żowanie środków pochodzących ze źródeł prywatnych. Ze względu na wy-
sokie całościowe koszty potrzebne na realizację takich strategii, środki pu-
bliczne mogą sfinansować jedynie podstawowe działania. Kluczową kwe-
stią pozostaje zapewnienie, aby środki te stanowiły impuls do zaangażowa-
nia zasobów inwestorów prywatnych. 

Podkreślić należy przy tym, że nawet projekty rewitalizacyjne realizowane 
bezpośrednio przez podmioty związane z sektorem komunalnym nie za-
wsze wymagają środków o charakterze bezzwrotnym/dotacyjnym. Szereg 
inwestycji może być finansowanych środkami pochodzącymi z instrumen-
tów zwrotnych, czy to o charakterze komercyjnym, czy też preferencyjnym. 

O skuteczności i efektywności takiego rozwiązania mogą świadczyć do-
tychczasowe doświadczenia z wdrażania Inicjatywy JESSICA, realizowanej 
w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013 i wykorzystującej części 
środków regionalnych programów operacyjnych na zwrotne finansowanie 
rozwoju miast. W trzech województwach, w których Bank Gospodarstwa 
Krajowego pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (w mazowiec-
kim, pomorskim i wielkopolskim), zapewniono już finansowanie pożycz-
kami JESSICA dla 100 inwestycji na łączną kwotę ponad 700 mln zł. 

Całkowita wartość sfinansowanych inwestycji w tych regionach wynosi bli-
sko 1,8 mld zł. Co istotne, zwrotna forma finansowania sprawdziła się tu 
przy bardzo różnorodnych projektach – od rewitalizacji obiektów szkol-
nych i zabudowy w centrach miast, poprzez inwestycje w nowe obiekty 

kulturalne, projekty energetyczne i środowiskowe do rewitalizacji węzłów 
komunikacyjnych oraz przestrzeni wspomagających przedsiębiorczość i in-
nowacyjność. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywność i zaangażowanie sektora 
samorządowego w pozyskiwaniu tego typu wsparcia. Mimo niechętnego 
z początku przyjmowania zmiany formuły dotacyjnej na zwrotną, ostatecz-
nie w ramach Inicjatywy JESSICA to sektor publiczny jest głównym bene-
ficjentem tego wsparcia – 56% inwestycji jest realizowana bezpośrednio 
przez miasta lub spółki miejskie.

Miasta były także często inicjatorem inwestycji nawet w przypadku podej-
mowania ich prze inwestorów prywatnych to, czego znakomitym przykła-
dem może być projekt rewitalizacji dworca PKP i terenów przydworcowych 
w Sopocie. Jest to pierwszy w Europie projekt realizowany w formule part-
nerstwa publiczno-prywatnego przy współudziale środków JESSICA. 

Innymi przykładami finansowego wsparcia realizacji projektów rewitaliza-
cyjnych są dwa dedykowane dla sektora komunalnego fundusze – Fundusz 
Inwestycji Samorządowych oraz Fundusz Municypalny. 

Pierwszy z nich, powołany wspólnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A., koncentruje się na udzielaniu fi-
nansowania na realizację projektów inwestycyjnych przez sektor komu-
nalny. Zastosowano tu niespotykaną wcześniej w Polsce formułę fundu-
szu inwestycyjnego, która umożliwia obejmowanie lub użytkowanie akcji/
udziałów w spółkach komunalnych. Fundusz ten wspiera realizację inwesty-
cji w określonych sektorach, m.in. w obszarze transportu miejskiego, infra-
struktury miejskiej oraz infrastruktury wspierającej rozwój biznesu. 

Drugi ze wspomnianych funduszy będzie angażował się kapitałowo 
w spółki utworzone przez samorządy celem realizacji inwestycji dotyczą-
cych np. przygotowania mieszkań komunalnych i socjalnych lub wyposaże-
nia lokalnych szpitali. Celem funduszu jest umożliwienie efektywnego wy-
korzystania przez samorządy posiadanych nieruchomości bez wpływu na 
jego możliwości finansowe. 

Poza wskazanymi wyżej instrumentami istnieje szereg innych mechani-
zmów finansowania procesów rewitalizacji i rozwoju obszarów miejskich. 
BGK zarządza również m.in. programami wsparcia termomodernizacji i re-
montów budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych i budownictwa socjalnego w ramach programu „Miesz-
kanie dla Młodych” czy Funduszu Mieszkań na Wynajem. Programy te służą 
również wspieraniu przedsiębiorczości, w tym osób rozpoczynających dzia-
łalność w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oraz 
podmiotów sektora ekonomii społecznej. 

Kluczowe jest znalezienie i dostosowanie sposobów finansowania do kon-
kretnych potrzeb, tak aby jak najskuteczniej realizować niezbędne inwesty-
cje. Szczególnie że w nowej perspektywie finansowej UE znacznemu roz-
szerzeniu uległ katalog możliwych do sfinansowania projektów w formie in-
strumentów zwrotnych. Bank Gospodarstwa Krajowego ma kompetencje, 
by wspierać podmioty w strukturyzowaniu transakcji i być partnerem w do-
borze odpowiednich form finansowania.■

Radosław Stępień

prawnik, wiceprezes – I zastępca Prezesa Zarządu  

Banku Gospodarstwa Krajowego

Zwrotne instrumenty 
finansowania 
rewitalizacji
Radosław Stępień
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Uczestnikom panelu, którego obrady prowadziłem, przyszło zmierzyć się 
ze współczesnymi procesami urbanizacji, problemami publicznego charak-
teru centrów miast i mechanizmami sanacyjnymi tych obszarów. Nie mo-
gli też obojętnie przejść obok takich zagadnień jak trwały rozwój, perma-
nentne zmiany procesów urbanistycznych oraz potrzeba współuczestnic-
twa mieszkańców w budowie wysokiej jakości życia miejskiego.

I tak Mirosław Wiśniewski, analizując kompleksowo czynniki determinujące 
historyczne procesy przekształceń miast w drodze do modelu miasta trwa-
łego, skupił się na źródle siły stymulującej jego dośrodkowy rozwój. Pod-
kreślił potrzebę sformułowania kryteriów miasta zrównoważonego i wa-
runków „powrotu do centrum” jako odwrócenia procesów dezurbanizacji, 
a w tym kontekście oparcia dokumentów planistycznych na zasadzie strefo-
wania morfologicznego, wynikającego z typologii zabudowy.

Wybrane aspekty roli centrum dla mieszkańca przedstawił Maciej Borsa, 
który zwrócił uwagę na potrzebę holistycznego traktowania powrotu do 
centrum oraz rewitalizacji jako budowania współuczestnictwa. Podkreślił 
relacyjną wartość centrum miejskiego w stosunku do budowania kultury 
miejskiej jakości życia dzięki partycypacji różnych uczestników procesów 
zachodzących w tej przestrzeni w celu podniesienia jej jakości, a nie tylko 
traktowania jako waloru o charakterze konsumpcyjnym. 

Podkreślenie publicznego charakteru centrum jako dobra wspólnego, sta-
nowiącego o jakości życia miasta, znalazło się w wypowiedzi Ewy Kipty. 
Udowadniała ona, że istotą planowania przestrzennego jest realizacja 
i ochrona interesu publicznego, rozumianego jako ochrona dobra wspól-
nego w przestrzeni. Podkreślała, iż ta sama przestrzeń może zawierać różne 
wartości i miejsca, istotne dla wielu grup, postrzegane w różnej skali, bu-
dującej relacje, interakcje, indywidualność i wspólnotę osób związanych 
z konkretnymi miejscami.

Znaczenie poprawy jakości życia w centrach podkreślił Tomasz Ossowicz, 
akcentując różnice pomiędzy współczesnymi potrzebami mieszkańców 
w tym zakresie w stosunku do poprzedniej dekady. Zyskujące akceptację 
społeczną jeszcze kilka lat temu wskaźniki przyrostu liczby miejsc pracy, za-
mieszkiwania oraz kreowania miejsc o wysokiej jakości, dziś ustępują ocze-
kiwaniom społecznym, wyrażającym potrzebę miejsc pracy, dobrze płat-
nych, zabudowy mieszkaniowej z terenami rekreacyjnymi, dużą ilością zie-
leni, oraz kreowania przestrzeni publicznych żywych i dynamicznych. 

Ta swoista zmiana trendów, widoczna u współczesnych mieszkańców 
miast, a szczególnie u młodego pokolenia, otwartego, szukającego porów-
nań ze światem, z innymi miastami w zakresie warunków życia miejskiego, 
wskazuje na ich wyższe aspiracje i nowe wartości „miejskości”, nowe idee, 
niezbędne do kreowania miast i ich centrów.

Jacek Purchla, odnosząc się do kategorii rozwoju zrównoważonego, pod-
kreślił potrzebę zmiany postrzegania dziedzictwa kulturowego jako li 
tylko przedmiotu konserwatorskiej ochrony na rzecz traktowania go jako 
istotnego potencjału, niezbędnego dla trwałego rozwoju miast. Zazna-
czył, że współczesne przewagi konkurencyjne miast i ich centrów buduje 
się nie tylko na lepszej rozpoznawalności miejsc dziedzictwa, ale też na 

atrakcyjności turystycznej miast historycznych i wpływu dziedzictwa kul-
turowego na jakość życia. 

Istotne zatem staje się uwzględnianie zabytkowych zasobów w polityce 
przestrzennej, jako walorów wzmacniających konkurencyjność miast, wpły-
wając na ich postrzeganie jako atrakcyjnych miejsc realizacji aktywności ży-
ciowej.

I na koniec panelu to potrzeba aktywności życiowej stała się kanwą wy-
stąpienia Bartosza Poniatowskiego, który podkreślił pojęcie jakości mia-
sta, o jakiej decydują relacje i powiązania między jego mieszkańcami. Ich 
aktywność, przedsiębiorczość, kreatywność czy wręcz wola współpracy 
wpływa na to, w jaki sposób miasto będzie się rozwijać. Na przykładzie ba-
dań służących opracowaniu programu miejskiego „Atrakcyjne przestrzenie 
miejskie Łodzi 2020+” Poniatowski zdefiniował wskaźnik jakości przestrzeni 
publicznych, rozumiany jako liczba i jakość aktywności ludzi, pojawiających 
się w przestrzeniach o wysokich walorach estetycznych i ich atrakcyjności. 

W próbie zreasumowania panelowych dyskusji trudno może było znaleźć 
pełną receptę na sanację centrów miast, choć ich uczestnicy wskazali na 
pewien zestaw potencjałów służących lepszej jakości życia i rozwojowi su-
stensywnemu, takich jak: aktywność mieszkańców i ich współuczestnictwo 
w procesach miejskich przemian, umiejętne korzystanie z dóbr wspólnych 
w przestrzeni, wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego jako potencjału 
nadającego unikatowość miastu, uczenie się „miejskości”, a zwłaszcza wy-
pracowanie umiejętności słuchania głosu mieszkańców i z jednej strony 
świadomego, a z drugiej odpowiedzialnego reagowania na ten głos.■

OD REDAKCJI: Tekst ten stanowi podsumowanie panelu V KUP pt. 
„Centrum wielkomiejskie, współczesne procesy urbanizacji, siły de-
strukcji, mechanizmy naprawy, publiczny charakter centrum”, autor-
stwa jego moderatora. W panelu wzięli udział także: dr Mirosław Wi-
śniewski (Przewodniczący MKUA w Łodzi), dr Maciej Borsa (SGGW 
w Warszawie), prof. nadzw. Tomasz Ossowicz (Politechnika Wrocław-
ska), Ewa Kipta (Prezes Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”), Bartosz 
Poniatowski (UM Miasta Łodzi) oraz prof. Jacek Purchla (Przewodni-
czący Rady Ochrony Zabytków).

Współczesne  
procesy urbanizacji  
versus jakość życia
Tomasz Jakubiec

Tomasz Jakubiec 

Dyrektor Biura Strategii Miasta

Urzędu Miasta Łodzi

■Tomasz Ossowicz przy przedstawieniu swego referatu.
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Rozbudowany tytuł panelu, który prowadziłem, potwierdzał tezę, że w ak-
tualnej debacie o mieście nastąpiło znaczące przesunięcie akcentów na zja-
wiska społeczne. Ta debata jest nowa w tym sensie, że pojawiły się w niej 
nowe tematy, nowi aktorzy i nowe idee, by nie powiedzieć – ideologie. Tra-
dycyjne problemy kompozycji urbanistycznej, modelu funkcjonalnego czy 
cała gama zagadnień technicznych, ale i artystycznych ustąpiły miejsca ta-
kim zagadnieniom jak miejskie konflikty społeczne, role poszczególnych 
grup społecznych i ich identyfikacja, tożsamość terytorialna. 

Rozmawia się dziś o „prawie do miasta” czy o „społecznym wytwarzaniu” 
miasta. Urbaniści, zwłaszcza ci warsztatowi, nie stanowią już wiodącej 
grupy dyskutantów. Debacie przewodzą dziś socjologowie, aktywiści miej-
scy, animatorzy kultury, przywódcy obywatelskich inicjatyw czy lokalni sa-
morządowcy. To rozszerzające spojrzenie i udział nowych grup włączają-
cych się w namysł nad miastem ujawnił się bardzo wyraźnie w całym pa-
nelu – zarówno w referatach, jak i w dość obszernej dyskusji.

Po pierwsze, w swej analizie Piotr Lorenc poddał wielorakie rozumienie po-
jęcia „powrotu do centrum”. Oznaczać ono bowiem może zarówno twarde 
inwestycje w materię miasta, jak i zwiększanie atrakcyjności przestrzeni 
centrum poprzez artystyczne wydarzenia, wykreowanie nowych wartości 
symbolicznych lub kulturowych, budujących czy przebudowywujących lo-
kalną tożsamość.

Powrót do centrum może oznaczać także powrót do historii, czyli do trady-
cyjnej struktury urbanistycznej, sprawdzonych, zrozumiałych i znajomych 
wzorców kształtowania przestrzeni. Może wreszcie – i to jest najdziwniej-
szy fenomen – oznaczać powrót do „niebyłego”, czyli mówiąc innymi sło-
wami „miasta piękniejszego niż kiedykolwiek”. To droga do disneylandyza-
cji, do budowania rodzaju fałszywej świadomości, jaką kreują rożne nowe 
„starówki” (np. w Elblągu, Kołobrzegu czy Mikołowie), będące de facto sce-
nografiami miasta.

Rozważano także problem związany z tym, kto miałby wracać do centrum. 
Agnieszka Cieślar wskazała na doświadczenia niemieckie (głównie z za-
chodnich Niemiec), gdzie z suburbiów do centrów miast przenoszą się se-
niorzy i to w skali masowej. To jest nowe i ze społecznego punktu widze-
nia bardzo korzystne zjawisko. Ma też swój wymiar ekonomiczny – pozwala 
zmniejszyć koszty polityki społecznej i zdrowotnej. W tym sensie powinno 
stać się przedmiotem refleksji dla naszej polityki senioralnej i miejskiej. 

Centrum jest także naturalnym środowiskiem zamieszkania dla młodych 
singli, dla owych „nowych mieszczan”, dla których wyznacznikami stylu ży-
cia jest rower, stałe przebywanie w sieci, clubbing i funkcjonowanie w kre-
atywnym środowisku. To dla tych dwóch grup społecznych – z dwóch koń-
ców piramidy wieku – trzeba kreować wizerunek centrów jako atrakcyjnych 
obszarów do życia. Jak to jest ważne, pokazywał Robert Warsza, powołu-
jąc się na badania preferencji mieszkaniowych mieszkańców Łodzi. Trwa 
tam nadal proces wyludniania się centrum, utrzymuje się presja na rozwój 
obrzeży miasta, a koszty urbanistycznej odnowy podnoszącej atrakcyjność 
śródmieścia szacuje się na astronomiczną kwotę 15 mld zł.

W tym miejscu dotykamy problemu budowania modelu polityki mieszka-
niowej i roli budownictwa społecznego – czy generalnie rzecz ujmując – 
wspieranego ze środków publicznych. Na jego kluczową rolę w procesach 

rewitalizacji zwracali uwagę dyskutanci – w tym np. Stanisław Furman. Bu-
downictwo społeczne to domena samorządu terytorialnego. Jego typ rela-
cji, współpracy z deweloperami, a więc największa ekonomiczna siła kreu-
jąca dziś polskie miasta, była tematem wystąpienia pana Krzysztofa Suskie-
wicza. Jego wystąpienie stało się okazją do wielu uwag dyskutantów na te-
mat możliwych obszarów i modeli prawdziwie partnerskiej współpracy po-
między różnymi podmiotami budującymi miasto. 

Fundamentalnym warunkiem budowania takiej współpracy jest efektywna 
partycypacja społeczna. Waldemar Siemieński przedstawił trzy schematy 
jej funkcjonowania. Pierwszy to konsensusowy, raczej formalny, informa-
cyjny i generalnie nieefektywny, drugi – to konfliktowy, niewygodny, ale 
efektywny i wreszcie trzeci – partnerski, najbardziej pożądany, wiążący się 
z jednak ze współfinansowaniem, współdziałaniem i braniem części odpo-
wiedzialności. To ten model jest jedynym sensownym w procesach rewita-
lizacji i najbardziej celowym w działaniach z deweloperami. Jego funkcją 
jest bowiem nie tylko informować czy zapewniać kontrolę, ale wiązać środki 
i wysiłki. 

Partycypacja, zwłaszcza widziana w takim partnerskim ujęciu, wymaga 
pewnego quantum wiedzy i to na podmiotach publicznych spoczywa obo-
wiązek jej dostarczenia. Dyskutanci (np. dr Adam Kowalewski) wskazywali 
tu na istniejące dobre wzory praktyk: finansowanie doradców strony spo-
łecznej, warsztatów, paneli itp.

Debatę zamknął głos szczególny – głos przedstawiciela środowisk osób nie-
pełnosprawnych – Piotra Pawłowskiego, który swoje przesłanie sformuło-
wał niezwykle zwięźle: jeśli wracamy do centrum – to wszyscy. Czyli także 
niepełnosprawni. Stwórzmy zatem w owym nowym czy odnowionym cen-
trum warunki korzystania z niego bez barier i to tak, by ten obszar po jego 
zrewitalizowaniu nie rodził nowych wykluczeń. Inwestowanie w likwidację 
barier architektonicznych obniża barierę funkcjonowania społeczeństwa 
w przyszłości – społeczeństwa, w którym osób o ograniczonej sprawności 
będzie coraz więcej.

W podsumowaniu panelowej debaty można podkreślić, że jego uczestnicy 
wskazali, iż istnieją poważne grupy społeczne zainteresowane „powrotem 
do centrum”, że ów powrót nie uda się bez poważnych zmian w polityce 
mieszkaniowej i być może jest ona w ogóle kluczem do sukcesu, a pytanie 
o rolę deweloperów pozostaje w tej kwestii otwarte. Pokazała ona także, jak 
ważna jest efektywna partycypacja społeczna (zwłaszcza w procesach rewi-
talizacji), a na obszarach centrum ma charakter szczególny, bo w sprawach 
centrum winni mieć prawo wypowiadać się wszyscy mieszkańcy.■

Tożsamość lokalna  
i współuczestnictwo
Janusz Sepioł

Janusz Sepioł

architekt, senator RP

OD REDAKCJI: Tekst ten stanowi podsumowanie panelu V KUP pt. „Toż-
samość lokalna, zjawiska wykluczania społecznego, partycypacja spo-
łeczna, mieszkania dla wszystkich grup społecznych”, autorstwa jego 
moderatora. W panelu wzięli udział także: prof. Piotr Lorens (Politech-
nika Gdańska), dr Robert Warsza (MPU w Łodzi), dr Waldemar Siemiń-
ski (Politechnika Warszawska), Krzysztof Suskiewicz (Zarząd PZFD), 
Piotr Pawłowski (Stowarzyszanie „Integracja”)  i dr Agnieszka Cieśla 
(IGPiM w Warszawie).
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W swoim wystąpieniu wprowadzającym jako przewodniczący panelu 
przedstawiłem szereg tez, w których podkreśliłem m. in. to, że ustawa o re-
witalizacji wprowadziła korzystne zmiany prawa. Jeśli jednak działania rewi-
talizacyjne mają służyć realizacji celów KPZK 2030, respektować Kartę No-
wej Urbanistyki i zasady budowy „zwartego miasta” przy zapewnieniu wła-
ściwego standardu zagospodarowania terenu – to często powinny obejmo-
wać cały teren gminy. Niestety, Sejm odrzucił poprawkę proponującą po-
większenie obszaru rewitalizacji o obszary substandardowej, rozproszonej 
zabudowy i nie będą one objęte programami rewitalizacyjnymi.

Przy prowadzeniu rewitalizacji trzeba będzie uwzględniać w przyszłości 
nowe, strategiczne problemy: „znikających” miast – fenomenu bogatych 
krajów, migracji i ich skutków, zwłaszcza groźbę wielkich, międzykontynen-
talnych ruchów migracyjnych, a także niekorzystnych zmian rynków pracy. 
Ekonomiści i socjologowie twierdzą, że zagraża nam masowe bezrobocie, 
kiedy nowe technologie informacyjne i produkcyjne zredukują potrzeby za-
trudnienia do poziomu 30-40% obecnej siły roboczej. Również „miasta in-
ternetowe” stanowią zagrożenie dla przyszłości miast i jednym z ważnych 
zadań rewitalizacji będzie odbudowa więzi społecznej.

Rewitalizacja wciąż natrafia na różne bariery, jest ona co prawda zadaniem 
gmin, ale wymaga też podejmowania działań w skali państwa. Kraje, które 
program rewitalizacji uznały za ważny element swej polityki ustanowiły 
centralne urzędy z zadaniem ich monitorowania i wspierania.

Kolejnym problemem wymagającym prawnych i proceduralnych rozwią-
zań jest uspołecznienie działań rewitalizacyjnych. Należy pamiętać że au-
tentyczna partycypacja społeczna jest kosztowna i wymaga wyposażenia 
podmiotów społecznych w odpowiednie uprawnienia. Wielką barierę par-
tycypacji w Polsce stanowi obecne, wadliwe prawo, a jego efektem jest nie 
tylko niski stopień uspołecznienia procesów rewitalizacyjnych, ale również 
nieefektywny system planowania przestrzennego, który utrudnia realizacje 
programów rewitalizacyjnych. 

Reasumując te obserwacje można było stwierdzić, że w dziedzinie rewitali-
zacji mamy istotny postęp, ale to dopiero początek drogi. Podobnie widzieli 
to uczestnicy panelu i otwartej dyskusji w swych ocenach procesów rewi-
talizacyjnych. Wskazywali, że nadal brakuje postępu w rewitalizacji terenów 
pokolejowych i poprzemysłowych, że brakuje społecznego poparcia dla 
działań rewitalizacyjnych, które dotyczą zwłaszcza terenów śródmiejskich 
i mieszkaniowych. W konsekwencji – działania rewitalizacyjne stają się nie-
raz źródłem konfliktów. 

Przy pozytywnej ocenie ustawy o rewitalizacji, jako działania w dobrym kie-
runku, zwracano jednak uwagę na braki w całym systemie polskiego prawa, 
które utrudniają procesy rewitalizacyjne i na to, że pomija się w nim po-
ruszone na wstępie problemy. Odległy od nas problem „znikających miast” 
jest niewątpliwie wielkim wyzwaniem dla urbanistyki i programów rewita-
lizacyjnych. Innym, wielkim zagrożeniem dla miast są migracje. Według da-
nych biur statystycznych ONZ zagrażają nam, już w połowie XXI w., wielkie 
migracje, do których miasta Europy nie są w ogóle przygotowane. 

Do barier zaliczono również wciąż niedoskonałe zasady uspołecznie-
nia procesów rewitalizacyjnych. Konieczne jest wprowadzenie nowych 

instrumentów i procedur dotyczących przekazywania informacji i prowa-
dzenia negocjacji. Przykładem jest przyjęta formuła prawna Komitetów Re-
witalizacji, którym ustawa nie daje uprawnień władczych. Jest to wciąż od-
ległe od rozwiązań krajów europejskich które odnoszą sukcesy w dziedzi-
nie rewitalizacji. Brytyjskie Korporacje Budowlane, z udziałem gmin, ban-
ków, mieszkańców i inwestorów, zmodernizowały strukturę osiedleńczą 
centralnej Anglii. Uznano, że zwiększenie liczby konsultacji nie będzie miało 
istotnego znaczenia, jeśli strona społeczna nie uzyska wpływu na przebieg 
i efekty prowadzenia rewitalizacji. I przy tym nie jest doceniana rola ruchów 
miejskich, chociaż często ich postawa utrudnia współpracę w tym zakresie. 

Kolejnym tematem debaty była rola instytucji publicznych w realizacji pro-
gramów rewitalizacji. Ich głównym realizatorem będą u nas samorządy lo-
kalne, muszą jednak być one wspieranie przez administrację rządową. Jest 
to powszechna praktyka w krajach Europy Zachodniej. W Wielkiej Brytanii 
połączono Komisję dla Nowych Miast oraz Agencję Rewitalizacji Miast two-
rząc agencję rządową Angielskie Partnerstwo, zatrudniającą 500 eksper-
tów. We Francji Narodowy Program Rewitalizacji wspierają dwie agencje 
rządowe, w Niemczech programy rewitalizacyjne nadzorują i finansują Mi-
nisterstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast oraz Federalny Urząd 
Budownictwa i Ładu Przestrzennego. Bez silnego i stałego wsparcia pań-
stwa – finansowego, instytucjonalnego i eksperckiego – trudno będzie 
osiągnąć sukces w działaniach rewitalizacyjnych w Polsce. 

W dyskusji poruszane były także problemy słabości planowania i warsz-
tatu zawodowego urbanisty oraz konieczności zreformowania systemu 
planowania przestrzennego i budowanie wiedzy w tym zakresie. Podkre-
ślono znaczenie ruchu „nowego urbanizmu”, którego dokumenty i deklara-
cje rekomendują racjonalne zasady kształtowania przestrzeni miast. Pane-
liści i dyskutanci poświęcili sporo uwagi idei i zaletom „zwartego miasta”. 
Podkreślono, że zarówno dokumenty rządowe jak również praktyka plani-
styczna w coraz większym stopniu je respektują. 

W podsumowaniu przedstawiono główne wnioski, które dotyczą pięciu 
problemów: zakresu rewitalizacji, uspołecznienia procesu jej prowadzenia, 
barier rewitalizacyjnych i nowych wyzwań, wzmocnienia planowania i bu-
dowy wiedzy zawodowej oraz partnerstwa realizatorów programów rewi-
talizacji.■

Miasto zwarte 
a społeczny udział  
w rewitalizacji
Adam Kowalewski

Adam Kowalewski

członek Towarzystwa Urbanistów Polskich

przewodniczący Rady 

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

OD REDAKCJI: Tekst ten stanowi podsumowanie panelu V KUP pt. „Mia-
sto zwarte, kontrrewolucja urbanistyczna, społeczny udział w rewita-
lizacji, bariery rewitalizacji, regeneracja terenów pokolejowych i po-
przemysłowych i ich wpływ na centrum”, autorstwa jego moderatora. 
W panelu wzięli udział także: Magdalena Wiśniewska (UM Miasta Ło-
dzi), Błażej Moder (Dyrektor Zarządu Nowego Centrum Łodzi), dr Mi-
chał Stangel (Politechnika Gliwicka), Maciej Wudarski (Wiceprezydent 
Miasta Poznania), Rajmund Ryś (Dyrektor Departamentu Polityki Prze-
strzennej MIiR) oraz dr Michał Domińczak (Politechnika Łódzka). 
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Główny temat Kongresu „Powrót do centrum” znalazł wiele interpretacji 
wśród jego uczestników i obserwatorów. Jedni rozumieją go jako fizyczny 
powrót do historycznego modelu miasta, w którym centrum stanowi nie 
tylko główne miejsce koncentracji usług, ale także obszar licznie zamiesz-
kany przez rozmaite grupy społeczne, uzupełniające jego koloryt i specy-
fikę. Dla drugich „powrót do centrum” ma wymiar symboliczny, zoriento-
wany na utrwalenie tożsamości miasta i jego kulturowego oblicza, o któ-
rym oczywiście decyduje w zasadniczym stopniu ulokowanie tych cech 
w jego centrum. 

W głównym kongresowym temacie upatruje się także szansę na powrót do 
modelu miasta zwartego, powszechnie wiadomo bowiem, że miasto no-
woczesne powinno rozwijać się do wewnątrz, ograniczając swą ekspansję 
na otaczające go tereny podmiejskie. Idea „powrotu do centrum” rodzi przy 
tym podstawowe pytanie – do czego chcemy wracać? Czy do jego rozma-
itych atrakcji, a może do wielorakich usług, które są tam skupione, czy po 
prostu do sprawnie zorganizowanych struktur miejskich, jakich nagroma-
dzenie decyduje o charakterze tej części miasta. Problemem do rozwiąza-
nia jest jej sprawne skomunikowanie przy oczywistym założeniu, że do cen-
trum nie powróci ruch samochodowy i zapewne, tak jak to kiedyś bywało, 
liczni mieszkańcy.

W każdym ze scenariuszy, jakie wynikają z różnych odpowiedzi na kongre-
sowy temat, istotne znaczenie będzie miał kulturowy wymiar procesu prze-
widywanych zmian centrum miasta. Skoro ma ono na powrót stać się ma-
gnesem przyciągającym rozmaite aktywności, to ze szczególną pieczołowi-
tością trzeba będzie zidentyfikować, a następnie ochraniać i wykorzystać 
dla rozmaitych potrzeb wszystkie znajdujące się na jego obszarze szeroko 
pojęte wartości kulturowe. 

Na te wartości te składają się przede wszystkim zarówno zachowane histo-
ryczne zasoby kultury materialnej, jaki i też miejsca uświęcone tradycją oraz 
miejsca traktowane przez mieszkańców jako dla nich emocjonalnie bliskie, 
swojskie. Do takich także, wymagających zachowania atrakcji śródmieść 
miast, należeć będą historyczne i współczesne przestrzenie publiczne, te-
reny zieleni i miejsca wypoczynku. Dużą atrakcją odradzających się centrów 
może być niestandardowe mieszkalnictwo, jakie w ich obrębie już funkcjo-
nuje i jakie można tu ulokować.

Uczestnicy panelu, reprezentanci różnych środowisk, podkreślali, że w oce-
nie zmian w przestrzeni szczególną uwagę należy poświęcić jakości lokal-
nych przestrzeni publicznych, w tym szczególnie ich wartościom kultu-
rowym. Więcej miejsca należy także poświęcić przestrzeniom dla wypo-
czynku (o czym m.in. mówiła Magdalena Wiśniewska). 

Środki i programy inwestycyjne, jakimi mogą dysponować samorządy dla 
odnowy centrów miast oraz możliwości, jakie daje nowa ustawa o rewitali-
zacji, stwarzają szanse na rozszerzenie udziału sektora prywatnego w tym 
dziele w ramach budowania partnerstwa publiczno-prywatnego. Pod-
noszona była też sprawa koncentracji na problemach społecznych w po-
dejmowanych działaniach rewitalizacyjnych i traktowanie ich jako zada-
nia publicznego. Takie postawienie tego problemu stanowiłoby przełom 
w myśleniu o mocy sprawczej mechanizmów rynkowych, a także przełom 

w percepcji finansowych problemów rewitalizacji (co podkreślał uczestni-
czący w dyskusji Jan Woźniak). 

Skupiska obiektów zabytkowych powinny stać się zalążkami nowego wi-
zerunku istniejących i nowych centrów oraz związanych z nimi przestrzeni 
publicznych (na co wskazał Wiesław Kaczmarek). Aby realnie myśleć o po-
wrocie do centrum, trzeba zbadać, co i kto je opuścił i jakie aktywności mają 
szanse na powrót. W tej sprawie duże znaczenie mieć będzie zaangażowa-
nie różnych grup społecznych i aktywizowanie ich myślenia o wspólnych 
problemach (mówił o tym Robert Szymala). 

Przy takim aktywizowaniu społeczności trzeba podjąć dyskusję z takim po-
stawieniem sprawy obecności dziedzictwa kulturowego w procesie rewita-
lizacji, jakie w opinii blisko 70% mieszkańców badanych mieszkańców te-
renów rewitalizowanych w Łodzi nie stanowi na tyle znaczącej wartości, by 
ją ich zdaniem należało włączać w ten proces. Potrzebne jest zatem poszu-
kiwanie rozmaitych sposobów na angażowanie rożnych grup społecznych 
dla znalezienia sposobów i środków ochrony wartości kulturowych (pod-
kreślał to Marcin Obijalski).

W podsumowaniu obrad panelu stwierdzić trzeba, że poważnymi siłami 
sprawczymi dla uruchomienia procesu powrotu do centrum będą: wdra-
żanie uchwalonej ostatnio ustawy o rewitalizacji, zaangażowanie partne-
rów prywatnych, szerokie wykorzystanie środków unijnych oraz poparcie 
zainteresowanych mieszkańców. Towarzyszyć powinien temu zmodyfiko-
wany system planowania przestrzennego, w większym niż dotąd stopniu 
kładący nacisk na planowanie zintegrowane o cechach planowania opera-
cyjnego. ■

Kulturowy wymiar 
rewitalizacji

Zygmunt Ziobrowski

Zygmunt Ziobrowski

architekt-urbanista, pierwszy prezes Izby Urbanistów,

przewodniczący GKUA, twórca i wieloletni dyrektor

Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie

OD REDAKCJI: Tekst ten stanowi podsumowanie panelu V KUP 
pt. „Kulturowy wymiar rewitalizacji, samorządowe doświadczenia 
w zakresie rewitalizacji”, autorstwa jego moderatora. W panelu wzięli 
udział także: Magdalena Wiśniewska (UM Łodzi), Wiesław Kaczma-
rek (Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami), Robert Szymala  
(UM w Wałbrzychu), Jacek Karnowski (Prezydent Miasta Sopotu) i Mar-
cin Obijalski (Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy 
Miasta UM Łodzi).

■Na sali obrad.
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OD REDAKCJI. Naszą relację z obrad V Kongresu Urbanistyki Pol-
skiej kończymy skróconą prezentacją końcowej wypowiedzi Krzysz-
tofa Domaradzkiego, stanowiącej nie tyle próbę jego podsumowania 
lub oceny, ale raczej  przekazania swoich refleksji na temat problemów 
omawianych w trakcie Kongresu.

POSTRZEGANIE MIASTA

Kongres pokazał, że problemy rozwoju miast można postrzegać w bardzo 
różny sposób. Zarówno poprzez pryzmat poezji i literatury, jak i logistyki 
miejskiej, finansów, czy też techniki i technologii. Można powiedzieć, że 
udało się zaprezentować prawie wszystkie zagadnienia, które składają się 
na problematykę miejską i co dla mnie osobiście ważne, z bardzo dużym 
udziałem odniesień do wartości humanistycznych. 

Pojęcia takie jak wartości przestrzenne, tożsamość miasta, jego atrakcyj-
ność, identyfikacja mieszkańców z miastem były wymieniane bardzo czę-
sto. Te aspekty problematyki miejskiej są mi bliskie jako architektowi i urba-
niście, gdyż uważam, że podstawową ideą, którą powinniśmy się kierować 
w naszej pracy powinien być humanizm. Zmieniają się technologie, zmienia 
się nasze otoczenie, ale potrzeby ludzkie są w gruncie rzeczy niezmienne 
i miasto jako miejsce życia człowieka powinno być w dużym stopniu na te 
potrzeby odpowiedzią.

TEMAT GŁÓWNY KONGRESU

Jeżeli chodzi o sam temat Kongresu, to warto przypomnieć, że w czasie spo-
tkań przedkongresowych były rozważane również inne jego ujęcia, takie 
jak „powrót do miasta” czy „powrót do śródmieścia”. Ostatecznie zdecydo-
wano się na „powrót do centrum”. Te różne propozycje wynikały z tego, że 
pod każdą z nich kryło się coś trochę innego. „Powrót do centrum” to przede 
wszystkim wykorzystanie jego walorów i atrakcji, „powrót do śródmieścia” 
wskazuje na możliwość powrotu doń stałych mieszkańców, a „powrót do 
miasta” oznacza z kolei powrót mieszkańców ze strefy obrzeżnej do zorga-
nizowanych, miejskich struktur przestrzennych. 

Dlatego jednym z podstawowych pytań, jakie pojawiły się na Kongresie, 
było pytanie o cel tego powrotu. Czy to ma być powrót turysty-spacero-
wicza, czy też ma to być powrót mieszkańca, który z obrzeży będzie chciał 
wrócić do strefy centralnej miasta?... W kongresowych obradach obecne 
były te wszystkie wątki, które już wymieniłem wcześniej. I trzeba się zgo-
dzić co do tego, że przyczyną podjęcia dyskusji nad nimi jest fakt, że nie je-
steśmy zadowoleni z tego, co się dzieje w naszych miastach i uważamy, że 
pewne, przebiegające w nich procesy powinny się zmienić. 

PROBLEMY SUBURBANIZACJI

Zachodzące w miastach zmiany wywołane są działaniem sił dośrodko-
wych i sił odśrodkowych. Te pierwsze powodują, że ludzie chcą być blisko 
centrum, a te drugie, że się od niego oddalają. Wydaje się, że obecnie siły 

odśrodkowe są silniejsze, czego najlepszym wykładnikiem jest postępująca 
suburbanizacja i rozpełzanie się miast. Klasycznym tego przykładem są nie-
które miasta amerykańskie, które zostały w pewnym momencie doprowa-
dzono do upadku przez to, że klasa średnia wyprowadziła się z ich centrów, 
zasiedlonych przez niższe grupy społeczne, co z kolei powodowało dalszą 
degradację śródmieść. Czyli brak świadomej polityki miejskiej spowodował 
tu upadek dzielnic centralnych. 

W Polsce trendy suburbanizacyjne również występują, a obrzeża nie tylko 
Warszawy ale właściwie wszystkich dużych miast szybko się urbanizują. 
Składa się na to szereg przyczyn, takich jak m. in. łatwość pozyskania tere-
nów budowlanych poza miastem, możliwość szybszego zbudowania tam 
domu, czy uzyskania lepszego standardu mieszkania. Jedną z ważniejszych 
przyczyn, dla których ludzie opuszczają centrum są złe warunki mieszka-
niowe. Dlatego, jeżeli tego nie zmienimy to ci, którzy chcą lepiej żyć, będą 
zmuszeni, żeby się z centrum wyprowadzić. 

W porównaniu z Ameryką w Polsce występuje jeszcze inne zjawisko, które 
można nazwać „osiedlowością” i na które składa się powstawanie zespołów 
zabudowy wielorodzinnej, lokalizowanych na obrzeżach miast, z dala od 
centrum, na ogół bez odpowiedniego zestawu usług. Czyli wyprowadza-
nie się mieszkańców z centrum miasta nastąpiło zarówno w procesie typo-
wej suburbanizacji, polegającej na tym, że ludzie chcą mieć dom za mia-
stem, jak i budowy osiedli mieszkaniowych, które powstały poza struktu-
rami miejskimi. 

Duży udział w tych procesach ma również obowiązujący w Polsce system 
planowania przestrzennego, podporządkowanego władztwu gmin, a więc 
wyrażającego tendencje oraz potrzeby ich mieszkańców i właścicieli grun-
tów, co w efekcie powoduje często znaczną nadpodaż gruntów budowla-
nych. Ważne stało się także zaspokajanie aspiracji do posiadania własnego 
domu, często zresztą sztucznie rozbudzanych. Niestety mało się mówi o ne-
gatywnych zjawiskach suburbanizacji, a są to przede wszystkim bardzo wy-
sokie koszty budowania związanej z nią infrastruktury, zarówno komunika-
cyjnej, jak i technicznej. 

Trzeba także zwrócić uwagę na to, że przy obecnym podziale administracyj-
nym kraju koordynacja planowania w obszarach polskich aglomeracji, jest 
bardzo słaba. Główne ośrodki miejskie mają bardzo mały wpływ na to, co 
się planuje w gminach sąsiednich, a tym samym na powstawanie nadmier-
nej podaży gruntów budowlanych. Prowadzi to do wysysania z obszarów 
centrów miast inwestycji i ludności w efekcie działań planistycznych w gmi-
nach ościennych, gdzie planiści zmuszeni są działać zgodnie z życzeniami 
zleceniodawców, których trudno jest przekonać do ograniczania swoich 
ambicji rozwojowych.

ASPEKTY SPOŁECZNE

Dużo mówi się i pisze o życiu miejskim, ale sposób, w jaki media traktują ten 
temat powoduje, że dla wielu ludzi miasto jest bardziej zbiorem, czy też se-
kwencją pewnego rodzaju zdarzeń niż zorganizowaną przestrzenią. To jest 
zjawisko dosyć niebezpieczne, bo powoduje, że władze miasta organizu-
jąc najczęściej tzw. eventy lub wprowadzając tymczasowe elementy arty-
styczne w przestrzeń miejską stwarzają wrażenie, że się w niej dużo dzieje, 
a centrum miasta podnosi swoją jakość. Brakuje natomiast realnych zmian, 
które są oczywiście o wiele trudniejsze w realizacji.

Kolejne ważne zjawiska wiążą się problemami demograficznymi, przed któ-
rymi stoją w zasadzie wszystkie polskie miasta. Przybywa w nich ludzi star-
szych, coraz częściej samotnych, dla których mieszkanie w strefie podmiej-
skiej jest zwykle bardzo uciążliwe. Będą oni chcieli żyć w mieście, gdzie 
mogą łatwiej korzystać z różnego rodzaju usług, a także możliwości uczest-
nictwa w życiu społecznym. Dotyczy to również ludzi młodych, szczególnie 

Podsumowanie 
V Kongresu  
Urbanistyki Polskiej 
Krzysztof Domaradzki
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nastoletnich, dla których miasto jest wielką atrakcją, a jego centrum jest 
miejscem ciekawych wydarzeń i  spotkań. 

Myślę, że warto również wspomnieć o problemach, jakie stwarza powsta-
wanie społeczeństwa informatycznego, czyli życia w tzw. sieci. Wydaje mi 
się, że jej istnienie jest elementem działającym przeciwko miastu, ponie-
waż przestrzeń wirtualna zaczyna być dla młodego pokolenia ważniejsza 
niż przestrzeń realna. Daje ona szansę pracy w domu i w związku z tym wyj-
ście w przestrzeń publiczną miasta przestaje być w wielu wypadkach ko-
niecznością, a zaczyna stawać się przyjemnością, co pozwala na inny rodzaj 
użytkowania przestrzeni miejskiej, niż ten, do którego byliśmy dotąd przy-
zwyczajeni. 

STEROWANIE ROZWOJEM MIAST

Jesteśmy urbanistami, a zatem chcielibyśmy mieć wpływ na rozwój miast 
i móc nim sterować. Ale jak nim sterować i w jaki sposób miasto zmieniać, 
aby powrót do centrum był możliwy? Właściwie odpowiedź jest bardzo pro-
sta. Należy wzmocnić siły dośrodkowe, a osłabić siły odśrodkowe w rozwoju 
miast i przełożyć to na świadomą politykę miejską. Nie oznacza to tworze-
nia jednej, uniwersalnej polityki, ale opracowanie lokalnych polityk, które 
pozwoliłyby rozwiązywać problemy i nadawać właściwy kierunek zmianom 
i przynoszącym konkretne efekty w konkretnym mieście. 

Teoretycznie politykę przestrzenną miasta określa jego studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale w praktyce 
w większości wypadków określa się w nim tylko sposób użytkowania te-
renu. Z kolei jego strategia rozwoju często ma bardzo ogólny charakter i nie 
jest przestrzegana jako podstawa dla podejmowania realnych działań. Te 
dwa narzędzia należałoby rozbudować i wzmocnić, prowadząc do ich zin-
tegrowania, jednocześnie lepiej monitorując i diagnozując pojawiające się 
trendy rozwojowe, tak, byśmy mogli reagować na niekorzystne zjawiska 
z wyprzedzeniem. 

Już dzisiaj można postawić wniosek, że obszar miejski powinien stanowić 
ofertę dla wszystkich grup społecznych, a tym samym powinien być zróżni-
cowany. Nigdy nie będzie tak, że wszyscy będziemy chcieli mieszkać w cen-
trum, na obrzeżach, w nowych osiedlach, czy  też adaptowanych kamieni-
cach lub loftach. Czyli oferta ta powinna być zróżnicowana i powinniśmy to 
traktować jako rzecz normalną, a rolą lokalnych polityk powinno być kory-
gowanie niekorzystnych trendów i zachowanie w mieście równowagi po-
między różnymi sposobami życia i mieszkania. 

LOGISTYKA URBANISTYKI 

Następna sprawa, którą warto poruszyć i o której również mówiono na Kon-
gresie, dotyczy logistyki urbanistyki. Kiedy rozmawia się z władzami mia-
sta przy prowadzeniu prac planistycznych, to zwykle uważają one, że ich 
rola kończy się na sporządzeniu studium czy planu miejscowego. To zna-
czy, że kiedy będą one uchwalone, to automatycznie powstanie to co się 
w nich zapisało. Tymczasem nic bardziej mylnego. Planowa budowa miasta 
to jest ciężka praca logistyczna i władze miast muszą mieć świadomość, że 
wszystkie prowadzone przez nich działania powinny być skoordynowane 
i kontrolowane bo jest to proces, w którym wszyscy jego uczestnicy maja 
do zrealizowania wspólne cele. Takie „robienie miasta” jest bardzo ważne, 
a moim zdaniem poświęca się temu zbyt mało uwagi. Koordynowanie dzia-
łań powinno dotyczyć również jego programu funkcjonalnego tak, aby zo-
stała zachowana w nim równowaga między tym, co komercyjne, a tym co 
społeczne. 

Ważne są też oczywiście problemy estetyki. W wielu wypowiedziach po-
ruszano sprawę urody miejsc, urody miasta i jego tożsamości. Tutaj trzeba 

zauważyć bardzo negatywne zjawisko polegające na tym, że rozeszły się 
drogi urbanistyki i architektury. Rozeszły się moim zdaniem w sposób bar-
dzo niedobry i ze szkodą dla przestrzeni miejskiej, bo tylko zachowanie ści-
słego związku urbanistyki z architekturą pozwala tę przestrzeń we właściwy 
sposób kształtować. Ten brak więzi powoduje, że również wśród architek-
tów nie czuje się potrzeby kontynuacji w projektach architektonicznych 
przyjętych w planach idei urbanistycznych. 

Chciałbym zwrócić uwagę, że doszliśmy do takiego momentu, kiedy w fer-
worze tworzenia nowych ustaw, a także poprawek  i zmian do obowiązu-
jących ustaw i procedur, zaczynamy tracić z oczu podstawowy cel projek-
towania urbanistycznego, którym powinno być projektowanie przestrzeni 
publicznych, stanowiących o atrakcyjności miasta i będących miejscem ży-
cia społecznego. 

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Kwestia partycypacji społecznej była wielokrotnie podnoszona na Kongre-
sie. Niewątpliwie mamy z nią problem, ponieważ moim zdaniem to, co w tej 
chwili pod tą nazwą funkcjonuje, nie spełnia kryteriów stawianych party-
cypacji. Na ogół ta tzw. partycypacja ogranicza się do udziału w procesie 
planowania tylko tych mieszkańców, których interesy są bezpośrednio za-
grożone. A przecież istnieją problemy w mieście, które należy rozpatrywać 
w skali kraju, czy w skali dzielnicy, a nie tylko w skali lokalnej. W związku 
z tym obecna partycypacja przybiera często formę nacisku głośnej mniej-
szości, podczas gdy milcząca większość nie wyraża żadnej opinii. Wynika 
to z tego, że bardzo duża część społeczeństwa nie jest w ogóle w  sprawy 
swego miasta zaangażowana i ich nie rozumie. 

Pojawia się tu kolejny problem, dotyczący edukacji urbanistycznej i ar-
chitektonicznej społeczeństwa, czyli tego, co jeden z teoretyków urbani-
styki nazwał „rozwojem audytorium”. Niestety to współczesne audytorium 
mieszkańców, z którym mamy do czynienia jako projektanci, jest na ogół 
słabo wyedukowane w zagadnieniach bliskich naszej profesji. W związku 
z tym nasze porozumiewanie się jest bardzo utrudnione. Uważam, że po-
trzebna jest popularyzacja problematyki urbanistyki i architektury i tutaj 
rola mediów, a także szkół jest nieoceniona. Musimy mieć wspólne cele, któ-
rych realizacja powinna być jasna i zrozumiała dla mieszkańców, bo tylko 
w ten sposób możemy dojść do pozytywnych efektów, czyli  jak napisał Ke-
vin Lynch sprawić, żeby nasze miasta „stały się dla nas źródłem codziennej 
przyjemności”. 

PODSUMOWANIE 

Aby nasze działania przynosiły pozytywne efekty potrzebne są idee, organi-
zacja i pieniądze. Okazuje się, że pieniądze często są. Gorzej jest z organiza-
cją. Ale pojawia się też pytanie, czy my jako środowisko zawodowe wystar-
czająco artykułujemy pewne idee i czy potrafimy je zawrzeć w swoich doku-
mentach planistycznych tak, aby mogły stać się czytelnymi scenariuszami 
działań dla władz. To jest pytanie do naszego środowiska. 

I na koniec przedstawiam bardzo ogólny wniosek, który wypływa z tego, co 
usłyszeliśmy i obserwowaliśmy na Kongresie. Ten wniosek to poczucie, że 
istnieje ogromna potrzeba urbanistyki. I że wszyscy musimy pracować nad 
tym, aby odwrócić obecny trend, który eliminuje ją z naszego życia spo-
łecznego. ■

Krzysztof Domaradzki

architekt, profesor na Wydziale Architektury  

Politechniki Warszawskiej
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Zwykle nasze rozmowy zaczynamy od przypomnienia młodych lat naszych 
rozmówców. Zatem pytanie o to, czy jesteś rodowitym łodzianinem?
Prawdą jest, to że całe swoje życie związałem z Łodzią i jestem trakto-
wany jako łodzianin, co sprawia mi oczywistą satysfakcję. Ale urodziłem się 
w Warszawie i tam się wychowywałem jako tzw. chłopiec z dobrego domu, 
to znaczy nie bawiłem się na podwórku, chodziłem pod opieką do parku, 
uczyłem się francuskiego, gry na fortepianie. Nadeszła wojna, straszny czas 
dla mojego pokolenia. I zawalił mi się na głowę mój dom, a później zawaliło 
się na mnie moje miasto. I nie są to określenia metaforyczne… Wyszedłem 
z Warszawy 2 października 1944 roku po 63 dniach Powstania.

I trafiłeś do Łodzi?
To jest moje miasto od 1946 r. Jak ja się nim wtedy cieszyłem, tym, że są tu 
ulice, kamienice, ruch, ludzie, tramwaje... Miałem wielki głód miasta, mimo 
że w samym centrum trzeba było wtedy chodzić daleko po wodę, kąpać się 
w łaźni miejskiej, ale to nie miało dla mnie znaczenia.

Po ukończeniu renomowanego liceum Mikołaja Kopernika rozpocząłeś stu-
dia w Wyższej Szkole Ekonomicznej i czy już wtedy wiedziałeś, czemu po-
święcisz później całe swoje zawodowe życie?
To dobre liceum pozwoliło mi nadgonić zaległości, mimo że nie było łatwo, 
że byłem trochę z innego świata. W łódzkiej Szkole Ekonomicznej utwo-
rzony został kierunek „planowanie inwestycji”, co dawało szansę na uczest-
nictwo w tworzeniu czegoś, co się straciło. To tu dokonała się największa re-
wolucja cywilizacyjna związana z budową infrastruktury komunalnej i za-
spokojeniem głodu mieszkaniowego. Moja praca dyplomowa poświęcona 
była działaniu nadzoru inwestorskiego, a magisterska ocenie lokalizacji za-
budowy mieszkaniowej w Łodzi. Więc, jak widzisz, już byłem blisko tego, 
czym się później zająłem.

Kiedy zacząłeś pracę w planowaniu przestrzennym?
Swą pracę zawodową rozpocząłem w Dyrekcji Budowy Miast i Osiedli 
„ZOR” – łódzkim oddziale tej centralnej instytucji, do którego zadań nale-
żała rozbudowa Łodzi i województwa łódzkiego. Uczyłem się tu solidnej 
pracy, początkowo w dziale planowania, a później w dziale lokalizacji i za-
łożeń projektowych. Problematyka urbanistyczna stawała mi się coraz bliż-
sza. W 1959 r. dostałem propozycję przejścia do Miejskiej Pracowni Urbani-
stycznej w Łodzi i tu zaczął się zasadniczy etap w mojej pracy zawodowej.

Twój dorobek planistyczny dotyczy przede wszystkim Łodzi…
W MPU zacząłem pracować mając za sobą kilkuletnią współpracę z Woje-
wódzką Pracownią Urbanistyczną, która pozwoliła mi zyskać dużą wiedzę 
i pokazała, jaką rolę pełni zespół w planowaniu przestrzennym. Był to czas 
kończenia prac nad ówczesnym planem ogólnym Łodzi, który uchwalono 
w 1961 r., a mnie powierzono prowadzenie prac studialnych i analitycznych. 
Dopiero w 2 poł. lat 60. zacząłem kierować pracami nad następną edycją 
planu ogólnego. Ważne było przy tym utrzymanie ciągłości prac planistycz-
nych, prowadzonych dla Łodzi: pierwszy taki plan sporządzono tu w 1917 
r., a ostatni w 1993 r. Następująca wkrótce reforma planowania przestrzen-
nego nie tylko zahamowała racjonalną kontynuację tych prac, ale również 
przekreśliła ważny ich dotychczasowy dorobek. Dzisiejsze studia uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to tylko „protezy 
planów”, ze zmianami odchodzącymi od pierwotnego, strategicznego cha-
rakteru rozwoju danej jednostki.

Towarzyszyłeś przez ostatnie pół wieku pracom nad ukierunkowaniem roz-
woju przestrzennego Łodzi. Czy Twój wpływ był na to duży?
Oczywiście był to wpływ uwarunkowany m.in. tym, jak silną pozycję w po-
szczególnych, powojennych okresach rozwoju kraju mieli urbaniści, czy 
byli słuchani, czy mieli rację. Również zasadniczą rolę odgrywała polityka, 
poziom decydentów, ich wiedza i zaangażowanie. Trudno mi formułować 
oceny w tej sprawie, szczególnie z tego względu, że obecnie zwykle dzisiej-
szymi kryteriami ocenia się przeszłość… Cóż, warto przypomnieć tę ewan-
geliczną zasadę „po czynach ich poznacie”, gdy zastanawiamy się, jaka była 
Łódź kilkadziesiąt lat temu, jaka jest dziś i jaka będzie.

A jaka jest dzisiaj?
To jest miasto zrównoważone przestrzennie. W pierwszym okresie powojen-
nym dopełniało się ono wewnątrz linii kolei obwodowej, która w Łodzi sta-
nowi swoistą barierę przestrzenną, dopiero później przekroczono ją na osi 
północ-południe a potem na zachód i na wschód, równoważąc istniejący 
układ wertykalny miasta. Rozwój miasta był oczywiście powiązany z rozbu-
dową układów drogowego i tramwajowego, a ukształtowana wtedy struk-
tura miasta sprawdza się pomimo skokowego rozwoju motoryzacji i upadku 
przemysłu, rozmieszczanego obok koncentracji zabudowy mieszkaniowej.

A jak oceniasz planowaną głęboką rewizję studium z 2010 r., którego byłeś 
głównym projektantem?
Stałe prowadzenie prac planistycznych i analizowanie kierunków rozwoju 
miasta to prawidłowość, potrzebne jest również przygotowywanie nowej 
edycji studium w okresach ok. 8-10-letnich (tj. po dwóch kadencjach samo-
rządu). Niezbędne jest by ocenić zmiany zarówno społeczne, jak i gospo-
darcze, rzutujące na politykę przestrzenną miasta. Ale zapytałeś, jak oce-
niam szykującą się tę „głęboką rewizję” obowiązującego studium... Nie bę-
dzie w nim żadnej głębokiej rewizji, bo struktura przestrzenna Łodzi jest na 
tyle ukształtowana i na tyle dość elastyczna, że jej zmian nie wywołały na-
wet wielkie przemiany gospodarcze okresu transformacji ustrojowej. 

Jeśli tak oceniasz tę sytuację, to jakie są podstawy takiej oceny?
Łódź szczęśliwie nie poddawała się modom urbanistycznym na różne formy 
rozwoju przestrzennego i konsekwentnie rozwijała się wokół swego cen-
trum we wszystkich kierunkach. Pozwalało to zachowywać stabilność jej 
układu komunikacyjnego w powiązaniu z układem zewnętrznym. W ukła-
dzie wewnętrznym miały miejsce głównie remonty sieci i realizacja jej od-
cinków w przesądzonych od kilkunastu lat korytarzach drogowych. Ta głę-
boka rewizja, o której się mówi, ma charakter werbalny, bo raz używa się 
przy tym pojęcia „strefy śródmiejskiej” z wyodrębnieniem strefy centrum, 
albo mówi się o „strefie wielkomiejskiej”. Są one obszarowo tożsame, bo ist-
niejąca struktura miasta wyznacza takie zasięgi dla prowadzenia zróżnico-
wanej polityki przestrzennej. Dotyczy to również obszarów na zewnątrz 
śródmieścia, gdzie nowe tereny są głównie przeznaczone dla aktywności 
przemysłowej i gospodarczej. Uważam, że miasto powinno dysponować ta-
kimi terenami, posiadającymi odpowiednie opracowania planistyczne, by 
zwiększyć swą konkurencyjność.

Ale trudno nie zauważyć, że choćby względy demograficzne zmuszają do 
modyfikacji polityki rozwoju Łodzi?
Podstawowym problemem, będącym prawdziwym, wielkim wyzwa-
niem dla Łodzi jest jej wielkość zaludnienia. Ale zmniejszająca się liczba 

O planowaniu przestrzennym  
nie tylko dla Łodzi
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mieszkańców to nie zawsze znaczy „mniej terenów, mniej potrzeb”, bo istotą 
tego problemu jest struktura demograficzna, a nie ogólna liczba mieszkań-
ców miasta. Są dobrze rozwijające się i piękne miasta różnych wielkości, ale 
i miasta kurczące się, tracące swą ludność, będące miastami starzejącymi 
się, z dużymi potrzebami socjalnymi, ze słabą dynamiką, z małym budże-
tem. Dlatego jest to wielkie wyzwanie dla naszej polityki przestrzennej i po-
trzeba odpowiedzi na np. takie ważkie pytanie: jak wesprzeć politykę mi-
gracyjną, bo przecież Łódź zbudowali przybysze, ci z kapitałem i ci, którzy 
stanowili siłę roboczą. A po II wojnie światowej nastąpiła tu wielka wymiana 
ludności. Zginęło miasto wielokulturowe i wielonarodowościowe. 

Ta problematyka powinna być chyba jednym z głównych tematów dysku-
sji, badań i studiów?
Dyskusje nad wiodącymi problemami miasta przyszłości powinny poprze-
dzać formułowanie koncepcji planistycznych. Partycypacja społeczna po-
winna koncentrować się na ich początkowych fazach, gdyż później mocno 
trzeba mierzyć się z poglądami i interesami różnych grup interesów. Te dys-
kusje powinny dotyczyć m.in. tego, jaki standard mieszkaniowy uznać za 
kierunkowy. Startowaliśmy na niewiarygodnie niskim poziomie, dziś śred-
nia powierzchnia mieszkalna na 1 osobę przekracza u nas 20 m2, podczas 
gdy w miastach Europy Zachodniej przekracza 40 m2. Czy to też miernik 
przyszłości naszych miast?

A zatem proste stwierdzenie, że mniejsze zaludnienie to mniejsze potrzeby 
terenowe jest tylko w części prawdziwe? 
Jasne, starałem się to zresztą udowodnić. Dotyczy to nie tylko terenów 
mieszkaniowych, ale również centrów logistycznych, transportowych, 
szczególnie ważnych dla Łodzi z uwagi na jej centralne położenie i domy-
kany wokół niej ring autostradowy.

Pora może podnieść sprawy poziomu regionalnego rozwoju Łodzi, w ra-
mach którego byłeś autorem szeregu opracowań…
Nie mam wątpliwości, że planowanie rozwoju dużego ośrodka miejskiego 
i formułowanie jego polityki przestrzennej wymaga szerszego spojrzenia 
bez ograniczeń granicami administracyjnymi. Już przy pracach nad pla-
nem ogólnym z 1960 r. prowadzono prace nad planem strefy podmiejskiej, 
a wcześniej nad szczegółowym planem regionalnym tego obszaru. W la-
tach 70., po reformie administracyjnej, prowadziłem prace nad planem ów-
czesnego województwa miejskiego łódzkiego. Warto przypomnieć, że War-
szawa, Łódź i Kraków wraz z bezpośrednim otoczeniem tworzyły wtedy 
wyodrębnione układy osadnicze z jednym planem ogólnym. Trzeba było 
w nich uwzględnić zmiany ustrojowe, odrodzenie się samorządu terytorial-
nego, potrzeby korekt czy wręcz zmian w strukturach administracyjnych. 

Potrzeba takich zmian, o daleko głębszym charakterze, pojawiła się w pierw-
szych latach po przełomie 1989 roku…
Gminy uzyskały wtedy pełne władztwo planistyczne, co jest wielką war-
tością, ale inne szczeble planowania zostały wręcz demonstracyjnie odsu-
nięte od hierarchiczności systemu planowania przestrzennego. Gdy wpro-
wadzono w 1994 r. sporządzanie studiów uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego na poziomie gmin, to w odniesieniu do Ło-
dzi zgłosiłem szczegółowo udokumentowaną propozycję sporządzenia stu-
dium w dwóch etapach. Pierwszego w zasięgu obszaru metropolitalnego 
przy współpracy z gminami sąsiednimi, a drugiego w formie szczegółowych 
zapisów dotyczących kierunków zagospodarowania przestrzennego każdej 
z gmin. Niestety propozycja ta nie została przyjęta, co uważam za jedną ze 
swoich większych porażek, gdyż każda z gmin podjęła samodzielne prace 
nad swoimi studiami, które nie mogły i nie złożyły się na spójną całość i stały 
się początkiem rozpraszania struktury przestrzennej Łodzi. 

Przygotowałeś ze swoimi współpracownikami także wiele planów szczegó-
łowych dla przebudowy i modernizacji Śródmieścia Łodzi…
Zawsze jest czas studiów, analiz i projektów i czas realizacji. Ja nie tylko zaj-
mowałam się problemami śródmieścia, ale całe swoje życie związałem 

z centrum Łodzi. Tu mieszkam, tu ma siedzibę spółka „Teren”, którą założyłem 
i która miała i ma swą siedzibę przy ulicy Piotrkowskiej. Udział przez kilka-
dziesiąt lat w procesach planowania i projektowania urbanistycznego, wzbo-
gacony o znajomość miejsca, problemów ludzi, daje mi szansę na w miarę 
obiektywne spojrzenie. Pragnę zatem przypomnieć, że proces zmian w na-
szym śródmieściu toczy się od wielu lat. Dotyczył on głównie wyposażenia 
go w infrastrukturę komunalną, a w części odnowy wielu obiektów. W tej sfe-
rze zaniedbania są ciągle jeszcze bardzo duże: jeszcze i dziś mamy mieszka-
nia nawet przy Piotrkowskiej bez łazienek i bez sanitariatów. 

W takim obszarze szczególne wyzwania obok koniecznej modernizacji sieci 
i urządzeń grzewczych stwarza jego restrukturyzacja funkcjonalna…
Trwa tu sukcesywna zmiana użytkowania mieszkań na funkcje usługowe 
i podupadły handel zaczyna się odradzać. Związane to jest z ostatnimi dzia-
łaniami rewitalizacyjnymi, wśród których można wyróżnić: rewitalizację 
terenów i obiektów poprzemysłowych, których skala jest imponująca, re-
monty poszczególnych obiektów, co dzięki względnej koncentracji daje też 
bardzo widoczne efekty, rewitalizację obszarową, która dopiero się rozpo-
czyna, a także zmiany jakości przestrzeni publicznej, które stanowią o tym 
jakie jest miasto, wśród nich wyróżnia się korzystnie zadbana Piotrkowska 
i szereg innych, mniejszych fragmentów Śródmieścia.

W przypadku Łodzi musimy też wymienić wielkie rewitalizacyjne projekty, 
do których realizacji niedawno przystąpiono…
Mamy ich kilka. To przebudowa układu kolejowego wraz z budową nowego 
dworca podziemnego, budowa linii średnicowej, poprowadzonej przez 
centrum na osi wschód-zachód, stanowiące realizację myśli i planów wielu 
pokoleń. Pierwsza koncepcja na ten temat, a może bardziej idea, zapisana 
została w planie miasta z 1917 r., a w koncepcjach powojennych linię śred-
nicową prowadzono między Starym Miastem a Bałutami, z nowym kolejo-
wym dworcem centralnym. Później, w połowie lat 60., powstały koncep-
cje techniczne tunelu średnicowego. Wprawdzie w studium Łodzi z 2002 r. 
utracono wiarę w celowość i możliwości takiej inwestycji, to szybko odżyła 
z nową siłą i kiedy w 2006 r. kierowałem pracami nad wyznaczeniem prze-
biegu przez Łódź kolei dużych prędkości, to wypracowano wtedy podstawy 
do decyzji o podziemnym dworcu Łódź Fabryczna. Dziś już tylko miesiące 
dzielą nas od oddania go do użytku. 

Obok przebudowy układu kolejowego w śródmieściu Łodzi przystąpiono 
także do realizacji tzw. Nowego Centrum…
To nie jest dobra nazwa, ale niestety się przyjęła, bo przecież rozwój prze-
strzenny istniejącego centrum Łodzi ma miejsce od lat. Trzon nowej kon-
cepcji stanowi przystosowanie do funkcji kultury i nauki dwóch zespo-
łów dawnej elektrowni, a później elektrociepłowni. I kiedy mówimy o tych 
wielkich łódzkich projektach to o jeszcze jednym wielkim przedsięwzięciu 
nie wolno zapominać: to jest o remoncie trasy komunikacyjnej, łączącej 
wschodnie i zachodnie krańce miasta, spełniającej zasadniczą rolę w jego 
funkcjonowaniu i krystalizowaniu się struktury przestrzennej.

Poza doświadczeniami w planowaniu nie tyko Łodzi masz za sobą także 
doświadczenia zagraniczne, pracowałeś w Algierze  i Trypolitanii. Czy do-
świadczenia te wykorzystałeś w praktyce krajowej?
Polska szkoła urbanistyki miała w swoim czasie wielką renomę na świecie, 
byliśmy więc zapraszani do różnych krajów zarówno indywidualnie, jak i ze-
społowo. Ze strony polskiej traktowani byliśmy jako specyficzny towar eks-
portowy, a więc musieliśmy mieć kontrakty z właściwą centralą handlu za-
granicznego, z podatkami, opłatami itp. Nie zawsze łatwa była też współ-
praca z urbanistami z innych państw europejskich, bo np. biuro planu wiel-
kiego Algieru to była istna Wieża Babel. Oczywiście można mówić i o naby-
waniu doświadczeń, a nie tylko przekazywaniu im swej wiedzy. Zostawiali-
śmy za sobą zawsze kompletne, dojrzałe projekty wykorzystywane w póź-
niejszej praktyce. Gdy byłem w Algierze po 8 latach od skończenia prac nad 
jego planem, to byłem zaskoczony tempem realizacji zaplanowanych tam 
inwestycji. Powstawał rozwinięty układ komunikacyjny, nowe dzielnice, 
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kompleksy sportowe i rekreacyjne, budowano metro, a nawet ogród zoo-
logiczny.

I powróćmy znowu do Łodzi… Przed blisko już 30 laty powstało z Two-
jej inicjatywy Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli TEREN, 
w którym na tworzącym się wtedy rynku planistycznym zacząłem się spo-
tykać jako inicjator założenia niedługo potem Jeleniogórskiego Biura Pla-
nowania i Projektowania. Zaczęliśmy tworzyć ten rynek, ale czy poszło to 
w dobrym kierunku?
Tak, to w 1988 r. podpisywałem akt notarialny umowy spółki „TEREN” i pod 
tą nazwą zapisaliśmy chyba jej trwałą pozycję w polskiej urbanistyce. Zo-
stała ona zarejestrowana jeszcze na podstawie przedwojennego kodeksu 
handlowego i ówczesnej, nowej regulacji, znanej jako „ustawa Wilczka”. Przy 
pewnym ożywieniu gospodarczym tego okresu pojawiła się potrzeba uzy-
skania pewności co do przeznaczenia poszczególnych terenów i opraco-
wywania planów miejscowych. Łączyliśmy wtedy działalność planistyczną 
z projektową, z udziałem w realizacji inwestycji w formie inwestora zastęp-
czego czy generalnego realizatora inwestycji. To były dobre doświadczenia

Tworzyliście wtedy swoistą agencję urbanistyczną, a nie tylko jednostkę 
planistyczną…
Nasza działalność w takim zakresie dotyczyła oczywiście głównie Łodzi, 
ale dla wiele bardzo interesujących terenów prowadziliśmy różnego typu 
prace w różnych rejonach kraju. Znaczącym osiągnięciem było utworzenie 
przy spółce zespołu środowiskowego i opracowanie z jego udziałem planu 
zagospodarowania przestrzennego Łodzi, uznanego za pierwszy w Polsce 
plan dużego miasta, wskazujący ramy dla gospodarki rynkowej. A wraca-
jąc jeszcze do uruchamiania wtedy rynku planistycznego, to uważam, że 
niezależnie od struktur planistycznych samorządów, które szczęśliwie od-
rodziły się po krótszej bądź dłuższej przerwie, jest także miejsce dla biur, 
firm, agencji wyrażających niezależne poglądy czy też prowadzących bada-
nia podstawowe. Warunkiem jest jednak dysponowanie mocną, wielospec- 
jalistyczną kadrą fachowców, a nie funkcjonowanie tylko jako jednostko-
wego podmiotu z zarejestrowaną działalnością gospodarczą. 

Nie istnieje już Izba Urbanistów i przychodzi nam z rozrzewnieniem przy-
pomnieć sobie nasze pieczątki sprzed lat z uprawnieniami do projektowa-
nia w planowaniu przestrzennym: Twoja ma nr 263/88, moja 305/88. Może 
się jeszcze przydadzą…. Czy rzeczywiście tak musiała zakończyć się działal-
ność naszej Izby? 
Należy pamiętać, że znaczna część członków Izby była członkami TU-
P-u i to TUP był i ojcem, i matką Izby Urbanistów, powołanej po latach sta-
rań w 2000 r. ustawą o samorządach zawodowych, przy Twoim zresztą 
udziale jako ówczesnego prezesa Towarzystwa. Pisałem kiedyś, że zawód 
urbanisty funkcjonujący w strukturach urzędniczych przekształcać się po-
winien w zawód ekspercki, grupujący specjalistów potrafiących ważyć re-
lacje między interesem publicznym a indywidualnym w dysponowaniu 
przestrzenią. Tak się jednak nie stało. Może byliśmy zbyt naiwni, a może 
zbyt ideowi w oczekiwaniu na sprawowanie społecznej misji samorzą-
dów terytorialnych w gospodarowaniu przestrzenią. Byli też wyraziciele 
poglądu, że powołanie Izby jest błędem i konsekwentnie kwestionowali 
celowość jej istnienia. Oczywiście w trakcie jej funkcjonowania pojawiały 
się i błędy. Chyba najpoważniejszym z nich był brak wspierania zespołów 
urbanistycznych, a nie tylko indywidualnie działających urbanistów, któ-
rzy zdolni byli wykonać wszystko, również za najniższą cenę. Odradzanie 
się zawodu wymaga czasu, ale również uznania wartości przestrzeni za do-
bro powszechne, a nie tylko dobro właścicielskie, a tym samym radykalnej 
zmiany prawa w tym zakresie.

W miejsce Izby powstają słabe, niezintegrowane stowarzyszenia urbani-
stów. Czy TUP-owskie propozycje zaktywizowania członków dawnej Izby 
wokół niego są atrakcyjne?
W mojej ocenie nie są to dobre inicjatywy. Wiele drobnych, słabych stowa-
rzyszeń nie jest w stanie skutecznie reprezentować nie tylko środowiska, ale 

i ważnej przecież dziedziny nauki, kształcenia, krzewienia myśli, reprezen-
towania idei itp. Daje to niestety również i możliwość manipulowania po-
glądami przez różne grupy interesów. Nie chcę drążyć tego tematu, bo lu-
bię wielu z tych, którzy uruchomili ten proces, ale uważam, że błądzą. Lepiej 
rozwijać, poprawiać, korygować pracę tego Towarzystwa, które od „zawsze”, 
bo od prawie wieku jest z nami, rozwija nas, pozwala na kontakty i jest rów-
nież partnerem władzy publicznej.

Czyli… Towarzystwa Urbanistów Polskich, dzięki któremu się kiedyś pozna-
liśmy.
W naszym Towarzystwie poznało się wiele osób, to tu ścierały się poglądy, 
tu zawierano przyjaźnie, tu na pomoc drugiej osoby zawsze można liczyć. 
Do TUP-u zostałem przyjęty 52 lata temu. Tak, przyjęty – bo do TUPu nie 
można się było kiedyś zapisywać. Jakże byłem wtedy dumny, że znalazłem 
się w gronie osób w większości światłych i nawet powiem, że i wybitnych. 

W 1989 r., w czasie wielkich zmian w naszym kraju, zostałeś wybrany na pre-
zesa TUP. Jak te ówczesne wyzwania widzisz dzisiaj…
Ten wybór stanowił wyraz wielkiego zaufania naszego środowiska, szcze-
gólnie że przywrócono wtedy wybór prezesa przez Walny Zjazd. Było to dla 
mnie wielkie wyróżnienie, ale również i zobowiązanie. Odradzało się społe-
czeństwo obywatelskie, zmieniało się państwo, zmienialiśmy się i my. Uwa-
żałem wtedy, że powinniśmy być partnerem dla rodzącego się samorządu 
terytorialnego, stąd wzięło się nasze zaangażowanie w tworzenie podstaw 
ustrojowych nowej Polski. Piętrzyły się też i trudności, czego wyrazem był 
zwołany w 1991 r. Nadzwyczajny Walny Zjazd, który określił nasz pogląd na 
konsekwencje dla przestrzeni wynikające z wprowadzanej wtedy reformy 
gospodarczej. 

Rozwinięta została też w tamtych czasach na szeroką skalę współpraca mię-
dzynarodowa Towarzystwa…
Nie mieliśmy wtedy wystarczających środków na nawet niewielką skalę 
działań w tym zakresie, ale ówczesne zainteresowanie Polską w świe-
cie przeniosło się także na środowisko polskich urbanistów, zrzeszone 
w TUP. W 1990 r. mogliśmy więc zorganizować w Polsce Kongres „Mia-
sto i środowisko”, a moją kadencję zakończył w 1993 r. Międzynaro-
dowy Kongres „Planowanie i rozwój przestrzenny”. A wcześniej TUP zo-
stał Członkiem Korespondentem Europejskiej Izby Urbanistów. Od tego 
czasu zaczęliśmy działać w europejskiej wspólnocie. Udział w kongre-
sach, rozwijanie bezpośrednich kontaktów, dziś oczywiste i normalne, 
wówczas stawał przed nami dopiero otworem. Jeżeli mógłbym coś 
do tego dodać, to tyle, że jest czas siania, czas orki i czas żniw. Jesz-
cze czeka nas orka, czyli ciężka praca, by uzmysłowić do końca i władzy, 
i społeczeństwu, jaką wartością jest dobrze użytkowana i zagospoda-
rowana przestrzeń. A czas żniw ciągle jeszcze przed nami, możliwe, iż 
z czasem coś pięknie zakwitnie…

Ten czas siania to ostatnie lata, odmierzane kolejno organizowanymi Kon-
gresami Urbanistyki Polskiej… Przedstawiając projekt końcowej deklaracji, 
na już V Kongresie mogłeś przekazać dorobek Rady TUP, w ramach której 
wypracowaliśmy ten dokument…
Pięknie się złożyło, że stało się to w Łodzi, tak bardzo mi przecież bliskiej, 
a z deklaracji mogliśmy sobie nadać tytuł „Powrót do Centrum – Karta 
Łódzka”. Jest to wyraz nie tylko odnotowania miejsca Kongresu, ale rów-
nież roli Łodzi w procesach rewitalizacji i odnowy miast, gdzie skala wystę-
pujących problemów i podjętych już działań pozwala na takie symboliczne 
podkreślenie. 

I jeszcze jeden wątek chciałbym podnieść, powracając do naszych zawodo-
wych doświadczeń. Pracowaliśmy na podstawie trzech kolejnych ustaw re-
gulując planowanie przestrzenne: z 1984, 1994 i z 2003 r. Ta ostatnia, na któ-
rej funkcjonowanie tak narzekamy, wydaje się niezwykle trwała i zapewne 
do gruntownej jej nowelizacji dojdzie dopiero za jakiś czas. Z czego powin-
niśmy zrezygnować, a jakie regulacje warto zachować?
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Mamy doświadczenia odnoszące się do różnych regulacji ustawowych. 
Ważna była także ustawa z 1961 r., żeby nie wspominać „Dekretu o pla-
nowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju” z 1946 r. Obecnie obo-
wiązująca ustawa ogłoszona została w jednym Dzienniku Ustaw z ustawą 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg krajowych. A więc od początku jej wdrażania zaczęliśmy wychodzić 
poza system spójnego kształtowania przestrzeni. I tak to się dalej toczyło 
wraz z uchwalaniem kolejnych, specjalnych ustaw nawet dla pojedynczejgo 
działania. Władze same nie wierzą w regulacje, które ustanowiły po to, by 
można było sprawnie, z poszanowaniem różnych interesów przekształcać 
przestrzeń w odniesieniu do potrzeb. A szczególnym błędem ustawy z 2003 
r. było ustanowienie tzw. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
niu terenu, która miała być stosowana wyjątkowo dla określenia zasad reali-
zacji pojedynczych, raczej drobnych inwestycji. Praktyka i orzecznictwo wy-
kazały, że stały się one jednym z zasadniczych narzędzi sprawowania wła-
dzy w terenie.

Na ten temat powiedziano już wiele i napisano mnóstwo … Ale czy te „wu-
zetki”, dzięki którym rzeczywiście kształtuje się aż na 2/3 powierzchni kraju 
nasza przestrzeń to jedyny mankament tej ustawy?
Zasadniczym jej mankamentem jest brak systemowego podejścia do pla-
nowania przestrzennego w poszczególnych skalach. Obecne planowanie 
ponadlokalne nie jest w stanie skutecznie rozwiązywać problemów sys-
temowych w wymiarze przestrzennym, zarówno przyrodniczych, osad-
niczych, transportowych, jak i innych. Ostatnie „odkrycie” w tej dziedzinie 
dotyczy obszarów funkcjonalnych, w tym metropolitalnych, co ma jeszcze 
charakter tylko sygnalny i dalekie jest od dawnych szczegółowych planów 
regionalnych czy miejscowych planów zespołów jednostek osadniczych. 
Jeżeli do tego dodamy, przechodząc już na poziom lokalny, ścisłe określanie 
zakresu ustaleń planu miejscowego, traktowane jako katalog zamknięty, 
jednakowy dla dużego miasta czy wsi w górach, to trudno oczekiwać od 
tych planów, by można było na ich podstawie racjonalnie kształtować prze-
strzeń. To tylko przykładowe grzechy ciężkie, a połączone z filozofią zrów-
nującą prawo własności terenu z prawem do jego zabudowy, dają efekty 
absolutnie odległe od celu funkcjonowania tego systemu. A opiera się on 
na milczącej zgodzie, że zyski z wyznaczania nowych terenów dla zainwe-
stowania przyjmowane będą tylko przez ich właścicieli, natomiast koszty 
będą kosztami społecznymi.

Czyli tej ustawy poprawiać się nie powinno, a wszelkie jej zmiany, dokony-
wane najczęściej przy okazji uchwalania innych ustaw, to bardzo miernej ja-
kości protezy?
Potrzebna jest nowa, kompleksowa regulacja prawna dla gospodarowa-
nia w przestrzeni, która powinna być konstytucyjnie umocowana zasadą-
kanonem, że przestrzeń, rozumiana jako terytorium państwa, jest dobrem 
wspólnym narodu, która pozostaje we władaniu czy we własności róż-
nych osób i podmiotów. Wspólne dobro oznacza, że jest to własność ogra-
niczona tak, jak ograniczone jest korzystanie z walorów przyrodniczych, 
dóbr kultury czy zabytków. Oznacza, że moje właścicielskie użytkowanie 
nie może naruszać ani interesu publicznego, ani interesu innego właści-
ciela. Oznacza, że prawo własności nie daje automatycznie prawa do zabu-
dowy, że podstawą gospodarowania jest plan, ale rozumiany jako ugoda 
społeczna, uwzględniająca interesy indywidualne, lokalne czy też szerszej 
wspólnoty.

I przy takich założeniach…
Sądzę, że uwzględniając takie właśnie założenia nasze środowisko stać na 
przygotowanie społecznego projektu ustawy. Rolę inicjatora jej przygoto-
wania powinno odegrać Towarzystwo Urbanistów Polskich we współpracy 
ze wszystkimi, którzy chcą żyć w przyjaznej, zadbanej przestrzeni i którzy 
wiedzą, że po nich będą tu żyć następne pokolenia.

Dziękują za rozmowę. Janusz Korzeń ■

Dorobek zawodowo-społeczny Kazimierza L. Balda

Ekonomista i urbanista – absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi i Uniwer-
sytetu Łódzkiego, uprawniony do projektowania w planowaniu przestrzennym i rze-
czoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich

PRACA ZAWODOWA I PEŁNIONE FUNKCJE
 • pracownik Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych „ZOR” w Łodzi (1955 – 1959)
 • starszy projektant, kierownik zespołu studiów i programowania a następnie 

główny projektant planu ogólnego Łodzi w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Łódź 
(1959 – 1970) 

 • urbanista w Rządowym Komitecie Rozwoju i Zagospodarowania Aglomeracji Al-
gieru (1970 – 1975)

 • generalny projektant planu województwa miejskiego łódzkiego i dyrektor na-
czelny Biura Programowania i Projektowania Rozwoju Łodzi ((1975 – 1988) 

 • starszy wykładowca w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej 
(1977- 1988)

 • założyciel, współwłaściciel i prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Zagospodarowania 
Miast i Osiedli „TEREN” Spółka z o.o. w Łodzi (od 1988 )

WAŻNIEJSZE PROJEKTY I OPRACOWANIA URBANISTYCZNE
 • plan ogólny m. Łodzi (1968-70, pełnienie funkcji generalnego projektanta)
 • plany zagospodarowania przestrzennego Krakowa (1965-1977, pełnienie funkcji 

konsultanta)
 • plan zagospodarowania przestrzennego województwa miejskiego łódzkiego 

(1975-77, pełnienie funkcji generalnego projektanta)
 • plan zagospodarowania wielkiego Algieru „Algier - 2000” (1971-75, współautorstwo)
 • plan regionalny Tripolitanii w Libii (1979-80, pełnienie funkcji konsultanta)
 • koncepcja odbudowy miasta Ech Cheliff w Algierii po trzęsieniu ziemi (1987, 

współautorstwo)
 • plan zagospodarowania przestrzennego Łodzi (1993, pełnienie funkcji general-

nego projektanta)
 • transgraniczny plan struktury miast Frankfurt nad Odrą i Słubice (1993, jw.)
 • plan zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice (1993, współautorstwo)
 • studia zagospodarowania przestrzennego województw zielonogórskiego i wał-

brzyskiego (1995-1996, pełnienie funkcji generalnego projektanta)
 • plan ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (2002, jw.)
 • koncepcja zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Łodzi 

(2004, jw.)
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi 

(2010, jw.) 
 • studia i plany zagospodarowania przestrzennego, m. in. miast takich, jak: Brodnica, 

Częstochowa, Kalisz, Kutno, Skarżysko-Kamienna, Zgierz i Wisła (1993-2010, jw.)

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA
 • prezes Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Urbanistów Polskich (trzykrotnie, 1966-

68, 1969-70 i 1975-78)
 • prezes TUP (1989-1993)
 • honorowy członek TUP (od 1996)
 • przewodniczący Rady TUP (2012-2015)
 • członek Komisji Rządowych, w tym m. in. do spraw terytorialnej organizacji Państwa
 • członek Komisji Sejmowych w I kadencji Sejmu RP (1989-2003)
 • członek Państwowej Rady ds. Gospodarki Przestrzennej (1978-1995)
 • członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1984-2000) 
 • członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Pol-

skiej Akademii Nauk (1990-1994)
 • przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Woj. 

Łódzkiego (od 2005)
 • przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezy-

dencie Miasta Łodzi (2004-2010)
 • członek Prezydium Rady Krajowej Izby Urbanistów (2006-2014)

NAGRODY I ODZNACZENIA:
 • laureat 8 konkursów urbanistycznych, w tym na odbudowę śródmieścia Łodzi
 • 5-krotny laureat nagród resortowych za wybitne osiągnięcia twórcze w prze-

strzennym kształtowaniu miast
 • laureat Nagrody Ministra Infrastruktury za publikację z dziedziny gospodarki prze-

strzennej
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
 • Honorowa Odznaka Miasta Łodzi
 • Złota Odznaka Miasta Krakowa
 • Srebrna i Złota Odznaka Honorowa TUP
 • Honorowa Odznaka Polskiej Izby Urbanistów
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OD REDAKCJI. Przedstawienie najważniejszych elementów urucha-
mianego w Łodzi procesu planowania programu rewitalizacji chcemy 
poprzedzić dwoma tekstami o wieloaspektowych uwarunkowaniach 
i kierunkach rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. To bardzo 
ważny kontekst, w którym należy widzieć podjęte już działania rewi-
talizacyjne w Łodzi i związane z nimi przygotowania planistyczne i or-
ganizacyjne.

CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU 

Łódzki Obszar Metropolitalny obejmuje powierzchnię 2,5 tys. km2 i jest za-
mieszkany przez ponad 1,1 mln osób. Obejmuje 5 powiatów: łódzki grodzki, 
łódzki wschodni, brzeziński, zgierski i pabianicki, a w jego skład wchodzi 
28 gmin. Łódź licząca w 2015 r. 706 tys. i pełniąca w systemie osadniczym 
Obszaru rolę jego ośrodka centralnego, koncentruje na swoim terytorium 
większą część potencjału demograficznego (65% ogółu ludności) i gospo-
darczego (70% podmiotów gospodarczych). Ważniejszymi ośrodkami miej-
skimi Obszaru (jest tu ich łącznie 11) są: Pabianice (z 68 tys. mieszkańców), 
Zgierz (z 57 tys.) oraz Aleksandrów Łódzki i Ozorków (oba z nieznacznie po-
wyżej 20 tys. mieszkańców). 

Łódź pełni dla swojego otoczenia szereg funkcji, których zasięg ma charak-
ter co najmniej regionalny. Blisko połowę powierzchni miasta zajmują te-
reny zabudowane i zurbanizowane oraz komunikacyjne. Ma ono wielofunk-
cyjny charakter, w którym dominuje sektor usługowy, zatrudniający ponad 
70% pracujących. Miasto i otaczające je gminy, wchodzące w skład omawia-
nego Obszaru, podlegają intensywnym procesom urbanizacji, których po-
ziom zurbanizowania obrazuje poniższy rysunek.

Łódzki Obszar Metropolitalny na tle porównywanych, innych regionów ce-
chuje się negatywnymi wskaźnikami demograficznymi i zamieszkuje go 

zdecydowanie starzejące się społeczeństwo, czego miernikiem jest wskaź-
nik udziału ludności w wieku poprodukcyjnym, przekraczający tu już 20%. 
Dodatkowo nakłada się na tę sytuację ujemny przyrost naturalny. Nieznacz-
nie korzystniejszej przedstawia się sytuacja demograficzna w otoczeniu Ło-
dzi, gdzie utrzymuje się dodatnie saldo migracji. 

Łódź i gminy w jej otoczeniu cechuje różny potencjał gospodarczy, scharak-
teryzowany szczegółowo w opracowanej w ubiegłym roku przez łódzki od-
dział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Diagnozie strategicznej łódz-
kiego obszaru metropolitalnego. Dane w niej zawarte (które także wykorzy-
stuje się w dalszej części artykułu) pozwalają na wskazanie, że w Łodzi zlo-
kalizowanych jest blisko 90 tys. firm (co daje wskaźnik 124 podmiotów na 
1000 mieszkańców). W jej otoczeniu ich liczba jest o ponad połowę niższa, 
a wartość ww. wskaźnika wynosi 98. Pod względem ilościowym w Łodzi na-
dal dominuje przemysł odzieżowy, w którym zatrudnienie znajduje blisko 
25% pracujących w przemyśle (razem z produkcją tekstylną). Druga najważ-
niejsza z punktu widzenia struktury zatrudnienia branża przemysłowa to bu-
downictwo, w którym pracuje blisko 20% ww. pracujących w tym sektorze. 

STRUKTURA PRZESTRZENNA I GOSPODARCZA 

Łódzki Obszar Metropolitalny stanowi wewnętrznie mocno zróżnicowany 
region, obejmujący jednostki terytorialne o odmiennych cechach gospo-
darczych, demograficznych i przestrzennych. Największą część jego poten-
cjału społeczno-gospodarczego tworzy Łódź i gminy w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie oraz ośrodki miejskie. Notuje się w nich największy wskaźnik 
przedsiębiorczości, zaś warunki życia ich mieszkańców oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej są relatywnie najlepsze. 

Istotną rolę w procesach kształtowania nowej struktury gospodarczej od-
grywa Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, posiadająca siedem pod-

stref zlokalizowanych na terenie gmin: Aleksandrów Łódzki, 
Brójce, Koluszki, Ksawerów, Ozorków, Stryków oraz Zgierz. 
Z ponad 200 firm działających w Strefie i zatrudniających 
łącznie około 25 tys. osób większość znajduje się w obrębie 
omawianego Obszaru Metropolitalnego. 

Rozwój gospodarczy Obszaru stymuluje potrzebę odpo-
wiedniego dysponowania przez gminy planami zagospo-
darowania przestrzennego. Jest on zróżnicowany i według 
danych z końca 2012 r. 16 gmin spośród 28 posiadało plany 
obejmujące całą bądź prawie całą ich powierzchnię, a bli-
sko połowę powierzchni pokrytej planami posiadał Konstan-
tynów Łódzki. W czterech jednostkach plany zagospodaro-
wania obejmują swoim zasięgiem jednakże bardzo małe ob-
szary, stanowiące poniżej 10% ich powierzchni (są to miasta 
Ozorków i Zgierz oraz gminy wiejskie Koluszki i Zgierz). 

MOBILNOŚĆ MIESZKAńCÓW

Co trzeci mieszkaniec Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 
(z wyłączeniem samej Łodzi) przemieszcza się codzienne do 

Uwarunkowania rozwoju 
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
Tadeusz Markowski

■Zasięg przestrzenny Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i procesy jego urbanizacji w l. 2000-2012 
(za publikacją M. Borowskiej-Stefańskiej i J. Ulańskiej w T. CXLVII Studiów KPZK PAN, Warszawa 2012).
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miejsca swej pracy bądź nauki poza tereny zamieszkiwanej gminy. Najwyż-
szym wskaźnikiem dojazdów cechuje się powiat łódzki wschodni (z 45% 
dojazdów), a w przypadku pozostałych powiatów wskaźnik ten oscyluje 
w granicach 30%. Największy odsetek codziennej mobilności mieszkańców 
Obszaru stanowią dojazdy do Łodzi i aż 60% spośród nich deklaruje ten kie-
runek jako miejsce pracy bądź nauki. 

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych dla potrzeb Dia-
gnozy strategicznej stwierdzić można, że najsilniejsze powiązania we-
wnątrzmetropolitalne kształtowane są przez codzienne przepływy pracow-
nicze (stanowią one 70% wszystkich analizowanych rodzajów dojazdów). 
Wśród osób pracujących, które zamieszkują region podłódzki, ponad po-
łowa deklaruje codzienne dojazdy do pracy poza miejscowość swego za-
mieszkania. Większość z nich dojeżdża codziennie do Łodzi, a tylko co piąta 
do innego miasta położonego w obszarze metropolitalnym. 

Ważną rolę w dojazdach do Łodzi odgrywa również fakt, że stanowi ona je-
den z czołowych ośrodków akademickich w Polsce, a studiuje tu ok. 90 tys. 
studentów. Największe wielkości dojazdów do szkół wyższych generują 
ośrodki miejskie regionu o najliczniejszej populacji: Aleksandrów Łódzki, Ko-
luszki, Łask, Ozorków, Pabianice i Zgierz, skąd dojeżdża około 50% studentów. 

Największy przepływ ludności do Łodzi związany jest z dojazdami do pracy, 
szkoły czy placówek handlowo-usługowych. Odmienny charakter powią-
zań obserwuje się w przypadku obszarów wiejskich położonych w jej są-
siedztwie. Są to obszary silnie zurbanizowane, o wielofunkcyjnym profilu 
gospodarki, w którym rolnictwo traci na znaczeniu. Autorzy Diagnozy sza-
cują dojazdy do Łodzi na poziomie nawet 80–90 tys. osób dziennie. 

TRANSPORT ZBIOROWY  
I INFRASTRUKTURA TRANSPORTU KOŁOWEGO

We wspólną organizację transportu zbiorowego zaangażowanych jest łącz-
nie 17 gmin i miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, a większość z nich 
jest połączona z systemem miejskiej komunikacji zbiorowej w Łodzi. Łódzki 
transport autobusowy dociera do ośmiu gmin: Aleksandrowa Łódzkiego, 
Andrespola, Brzezin, Nowosolnej, Rzgowa, Strykowa oraz Zgierza. W przy-
padku komunikacji tramwajowej, obsługiwane są gminy: Ksawerów, Kon-
stantynów Łódzki, Lutomiersk, Pabianice, Ozorków i Zgierz. Obecny zakres 
współpracy gmin Obszaru w tej dziedzinie nie odpowiada jednakże sile i za-
kresowi jego wewnętrznych powiązań społeczno-gospodarczych.

Obszar Metropolitalny cechuje bardzo dogodne położenie w sieci krajo-
wych dróg kołowych. Szkielet jego układu drogowego stanowią dwie, naj-
ważniejsze z punktu widzenia organizacji transportu w Polsce, autostrady: 
A1 i A2 (ich skrzyżowanie znajduje się w okolicach Strykowa, ok. 20 km na 
północny wschód od centrum Łodzi). Obie te autostrady decydują o ze-
wnętrznej dostępności Obszaru, stawiając go wśród regionów o najlep-
szym położeniu komunikacyjnym w sieci drogowej w Polsce. Układ ten 
wzbogaca ponadto droga ekspresowa S8, łącząca Łódź z Wrocławiem, a da-
lej poprzez autostradę A4 z Niemcami. 

Ze względu na peryferyjny w stosunku do centrum Obszaru przebieg, trasa 
S8 nie będzie odgrywała większej roli w wewnątrz-metropolitalnych powiąza-
niach transportowych. Jej rola wzrośnie wraz z budową ostatniego elementu 
obwodnicy Łodzi, czyli drogi ekspresowej S14, przebiegającej w zachodniej 
części Obszaru i łączącej autostradę A2 na północy z drogą ekspresową S8. 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Z punktu widzenia położenia omawianego Obszaru w krajowym systemie 
sieci kolejowych, jego najważniejszymi liniami są linie kolejowe nr 1 oraz nr 

17. Krzyżują się one w Koluszkach, które obok dworca Łódź Kaliska są naj-
ważniejszym, pasażerskim węzłem kolejowym Obszaru. W przypadku prze-
wozów towarowych funkcję głównego węzła pełni stacja Łódź Olechów.

Najlepszym stanem technicznym, a poprzez to możliwościami najwięk-
szych dopuszczalnych prędkości, charakteryzują się obie omawiane linie 
kolejowe wraz z łącznicami, które je obsługują. Po liniach tych odbywa się 
ruch pociągów na trasie Łódź–Warszawa oraz Warszawa–Katowice. Stan po-
zostałych linii kolejowych jest gorszy, choć na kilku trasach, wraz z budową 
kolei aglomeracyjnej, ich parametry poprawiły się bądź też w najbliższym 
czasie ulegną poprawie. 

Ważny element systemu szynowego w Obszarze Metropolitalnym tworzą li-
nie tramwajowe, których łączna długość pojedynczych torów wynosi około 
220 km. Poza Łodzią, gdzie zlokalizowana jest większość ich systemu, bie-
gną one również do: Ozorkowa (jest to najdłuższa linia tramwajowa w Pol-
sce o długości 34 km), Lutomierska oraz Pabianic. Stan techniczny infra-
struktury tramwajowej w dużym stopniu wymaga doinwestowania, zaś or-
ganizacja transportu zbiorowego nie odbiega od typowej dla regionów zur-
banizowanych.

W porównaniu do innych obszarów metropolitalnych w Polsce (np. war-
szawskiego, trójmiejskiego czy górnośląskiego) znaczenie przewozów ko-
lejowych w organizacji regionalnego systemu transportu publicznego 
w Obszarze Łódzkim jest niższe. Tylko przez 16 gmin przebiegają tu linie 
kolejowe, dodatkowo ich wytrasowanie w wielu przypadkach nie nawią-
zuje do układu sieci osadniczej, a stacje i przystanki są często zlokalizowane 
w znacznej odległości od jego ośrodków. Dodatkowe problemy stwarza 
układ sieci kolejowej w samej Łodzi. Dotyczy to przede wszystkim tzw. ko-
lei obwodowej, która nie przebiega przez tereny o największej koncentracji 
zabudowy mieszkaniowej. 

Na niską rangę węzła łódzkiego w skali krajowej wpływa również brak bez-
pośredniego połączenia kolejowego pomiędzy jego głównymi stacjami, co 
niezadługo zmieni się po zrealizowaniu tunelu średnicowego, który je połą-
czy. Pozytywne zmiany w systemie transportowym Obszaru niosą za sobą 
również realizowane obecnie inne inwestycje kolejowe, tj. budowa nowego 
dworca Łódź Fabryczna oraz realizacja przez samorząd wojewódzki pro-
jektu Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Obejmuje on modernizację linii kolejo-
wych (w tym wypadku inwestycja realizowana jest przez PKP PLK), budowę 
nowych i przebudowę istniejących przystanków oraz zakup nowoczesnego 
taboru kolejowego. 

TOŻSAMOŚĆ I DZIEDZICTWO KULTUROWE

Wchodzące w skład Obszaru jednostki osadnicze są bardzo zróżnicowane 
pod względem swego układu przestrzennego i tożsamości kulturowej. 
Obok siebie funkcjonują tu obszary miejskie i wiejskie z układami ukształ-
towanymi zarówno w średniowieczu, jak i współcześnie, z osadnictwem 
związanym z procesami suburbanizacji. Dominują w krajobrazie tych tere-
nów wyróżniające się w skali kraju miejskie układy urbanistyczne, ukształto-
wane na przełomie XIX i XX w. Centralnym ośrodkiem procesów industriali-
zacji była tu Łódź, która przekształciła się z niewielkiej typowej osady rolni-
czej w największy na ziemiach polskich ośrodek przemysłu włókienniczego. 
Na początku XX w. była ona jednym z największych miast pod względem 
liczby mieszkańców oraz znaczącym ośrodkiem gospodarczym, politycz-
nym i kulturalnym.

W obrębie Obszaru znajduje się ponad 450 obiektów, które wpisane są do 
wojewódzkiego rejestru zabytków, do czego należy doliczyć jeszcze tysiące 
historycznie, kulturowo bądź architektonicznie cennych obiektów wpisa-
nych do gminnych ewidencji zabytków. Największa grupa zabytków uję-
tych w ich rejestrze znajduje się w Łodzi i obejmuje 233 obiekty. To wielkie 
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nagromadzenie zabudowy mieszkaniowej w postaci ponad dziesięciu ty-
sięcy kamienic, dziesiątków pałaców, willi i fabryk, decyduje o jego wyjątko-
wym w skali europejskiej znaczeniu jako zabytkowego zespołu miejskiego 
epoki industrializacji. 

Obok Łodzi, najwięcej zabytków zachowało się w większych ośrodkach 
miejskich, przede wszystkim w Pabianicach i Zgierzu, ale również i w Alek-
sandrowie Łódzkim, Brzezinach i Ozorkowie. Cenne są ich czytelnie za-
chowane, XIX-wieczne układy przestrzenne Łodzi oraz wpisany do reje-
stru zabytków, średniowieczny układ przestrzenny Brzezin. Do interesują-
cych, poza obiektami architektonicznymi innych kategorii zabytków należą 
także: cmentarze (w tym m.in. cmentarze żydowskie w Łodzi i Pabianicach 
czy cmentarz mariawicki w Brzezinach), parki i tereny zielone (w tym naj-
cenniejsze parki łódzkie, takie jak Park Źródliska czy Helenów), a także za-
budowa usługowa i gospodarcza (obiekty użyteczności publicznej, młyny 
wodne, karczmy itp.).

 Największe wyzwania dla podjęcia działań rewitalizacyjnych stwarzają zde-
gradowane tereny poprzemysłowe oraz śródmiejska zabudowa mieszka-
niowa w Łodzi. Według dostępnych szacunków, odsetek terenów wyma-
gających rewitalizacji obejmuje ponad 2 tys. ha, tj. całe śródmieście miasta 
w granicach przebiegu kolei obwodowej. W przypadku pozostałych ośrod-
ków miejskich powierzchnia terenów wymagająca podjęcia takich przed-
sięwzięć waha się, w zależności od ośrodka, od kilku do ponad 100 ha. Do 
miast, w których potrzeby rewitalizacyjne są największe, należą: Aleksan-
drów Łódzki, Brzeziny, Konstantynów Łódzki, Ozorków, Pabianice i Zgierz.

Do priorytetowych zadań rewitalizacyjnych należą projekty po części już re-
alizowane, czyli budowa Nowego Centrum Łodzi, rewitalizacja osiedla Księży 
Młyn oraz kompleksowa modernizacja kwartałów śródmiejskiej zabudowy 
mieszkaniowej w Łodzi. Na szczególną uwagę zasługuje projekt Nowe Cen-
trum Łodzi, w wyniku którego zostanie wykreowany nowy obszar funkcjo-
nalnego centrum miasta, powiązanego z jego historycznym śródmieściem 
i umożliwiający stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, przy wyko-
rzystaniu unikatowych elementów urbanistycznych z przełomu XIX i XX w.

MOCNE I SŁABE STRONY OBSZARU

W ocenie potencjałów rozwojowych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 
stwierdzono w omawianej Diagnozie, że do jego mocnych stron należy za-
liczyć:

 • centralne położenie w sieci osadniczej i transportowej w Polsce, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem położenia w sieci dróg kołowych (znajduje to bez-
pośrednie przełożenie na atrakcyjność inwestycyjną Obszaru, którą dodat-
kowo wzmacnia bliskość Warszawy);

 • wiodąca pozycja w Polsce jako ośrodka usług logistycznych;
 • mała na tle innych obszarów metropolitalnych powierzchnia, ułatwiająca 

podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu wewnętrznej inte-
gralności Obszaru;

 • wspólna dla Obszaru wieloletnia historia i dziedzictwo kulturowe z prze-
łomu XIX i XX w., którego rdzeń i najważniejszy ośrodek stanowi Łódź, kon-
centrująca większość obiektów zabytkowych z okresu rozwoju przemysłu 
włókienniczego;

 • niski poziom kongestii w ruchu drogowym, zarówno w Łodzi, jak i jego 
otoczeniu;

 • znacząca pozycja łódzkiego ośrodka akademickiego i naukowo-badaw-
czego w Polsce;

 • doświadczenie Łodzi w prowadzeniu i koordynacji dużych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych i rozwojowych;

 • ponadregionalna pozycja Łodzi jako ośrodka kultury.

Do słabych stron Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego należą:
 • szybko postępujące procesy depopulacji na terenach miejskich, w szcze-

gólności w Łodzi;
 • wysokie natężenie bezrobocia, zarówno w mieście centralnym, jak i na 

wspólnym rynku pracy obszaru;
 • wysoka dekapitalizacja terenów poprzemysłowych i substancji mieszka-

niowej na terenach miejskich, w szczególności w obszarze Łodzi;
 • brak obwodnic większości ośrodków miejskich Obszaru;
 • zły stan techniczny oraz niespełnianie odpowiednich parametrów przez 

część dróg kołowych, w szczególności wojewódzkich i powiatowych o de-
cydującym znaczeniu dla dostępności transportowej dużej części Obszaru;

 • zły stan techniczny infrastruktury transportu tramwajowego, głównie na 
trasach podmiejskich;

 • niedopasowanie systemu kolejowego do potrzeb rozwoju metropolital-
nego transportu zbiorowego;

 • brak zintegrowania Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z transportem zbioro-
wym miast Obszaru. 

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU OBSZARU

Jako szanse rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego należy trak-
tować:

 • dokończenie budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu wokół Łodzi, 
w szczególności odcinka autostrady A1 Stryków–Tuszyn oraz S14;

 • podniesienie roli łódzkiego węzła kolejowego w przewozach pasażer-
skich poprzez oddanie do użytku nowego dworca Łódź Fabryczna wraz 
z budową tunelu średnicowego dla połączenia z dworcem Łódź Kaliska oraz 
modernizację regionalnej sieci kolejowej.

Jako zagrożenia rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego należy trak-
tować:

 • utrwalanie negatywnego stereotypu Łodzi i regionu na arenie krajowej, 
co umniejsza atrakcyjność inwestycyjną Obszaru;

 • konkurencję ze strony innych obszarów metropolitalnych w kraju, prowa-
dzącą do drenażu siły roboczej.

OBSERWACJE Z RAPORTU PWC

Przedstawienie uwarunkowań rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropoli-
talnego wymaga także odniesienia się do opracowanego ubiegłym roku 
przez polski odział światowej firmy konsultingowej PwC raportu na jej te-
mat. Jego autorzy dla oceny łódzkiej i 11 innych polskich metropolii przy-
jęli koncepcję analizy 7 podstawowych kapitałów rozwojowych: źródeł fi-
nansowych, instytucjonalno-demokratycznego, technicznego, jakości ży-
cia, atrakcyjności inwestycyjnej, kultury i wizerunku oraz ludzkiego i spo-
łecznego. Nie wnikając w naukową poprawność tej analizy, trzeba podkre-
ślić jej ważny, opiniotwórczy charakter. Jednocześnie konsekwentne konty-
nuowanie badań kolejnych ośrodków przy pomocy tej samej metody po-
zwala na w miarę obiektywne dokonywanie międzymetropolitalnych po-
równań oraz analizowanie zjawisk w ich dynamicznym ujęciu. 

Łódzka metropolia mieści się w tych reportach generalnie na pozy-
cji środkowej 6-7, w zależności od tego, jaki z wymienionych kapitałów 
był badany. Dane statystyczne jednak nie opisują wystarczająco jej szans 
i zagrożeń rozwojowych. O jej relatywnie niskiej pozycji przesądza wiele 
czynników historycznych, które w jej najlepszym okresie były atutami roz-
woju, a teraz są obciążeniami. Trzeba podkreślić, że wśród nich skumulo-
wały się także negatywne skutki związane z patologiami poprzedniego 
ustroju. Do takich należy z pewnością wyeksploatowanie miasta oraz jego 
zasobów infrastrukturalnych i budowlanych, tj. zasobów o wielkiej skali 
mieszkań komunalnych w centrum miasta. To także nierozwiązane kwe-
stie komunikacji publicznej, dalej – rozpraszanie zabudowy i chaos prze-
strzenny, stymulowany przez konkurujące z miastem ościenne gminny. 
To również wyprowadzanie się przedsiębiorczych mieszkańców do strefy 
zewnętrznej czy rabunkowa i spekulacyjna działalność na terenach pofa-
brycznych Łodzi. 
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Można powiedzieć, iż Łódź ma jedną z największych barier strukturalnych, 
wynikających z cech jej zdegradowanego zagospodarowania śródmieścia 
(strefy centralnej). To tutaj ogniskują się wszystkie ułomności wynikające 
z wadliwego systemu uregulowań prawnych, dotyczących funkcjonowa-
nia gospodarki przestrzennej. Jednocześnie trzeba podkreślić relatywnie 
wysoką przedsiębiorczość łodzian w wieku produkcyjnym oraz mieszkań-
ców łódzkiej aglomeracji. Utrzymujący się wysoki poziom przedsiębiorczo-
ści w sektorze odzieżowym oraz w szarej strefie, immanentnie związanej 
z tym sektorem, sprawia, że kondycja ekonomiczna metropolii jest lepsza 
od statystycznych szacunków. 

REKOMENDACJE ZE STRATEGII ROZWOJU POLSKI CENTRALNEJ

Istotne wskazania dla ukierunkowania rozwoju Łódzkiego Obszaru Metro-
politalnego zawarte zostały w przyjętej w lipcu ubiegłego roku Strategii 
Rozwoju Polski Centralnej z perspektywą 2030, nakreślającej cele i obszary 
współpracy województw mazowieckiego i łódzkiego. Wskazano w niej, że 
dzięki wspólnemu działaniu makroregion ten będzie się dynamicznie roz-
wijać i stanie się rozpoznawalny w skali europejskiej i globalnej. Strategia 
zakłada, że oba województwa będą ze sobą współpracować w wybranych 
obszarach, takich jak: nauka, badania i rozwój, sektor kreatywny, medycyna 
i farmacja, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, transport i logistyka. 
Są to dziedziny, w których już dziś Polska centralna prezentuje wysoki po-
ziom rozwoju. 

W Strategii przyjęto, że będzie ona realizowana przez pięć celów szczegóło-
wych, w następujący sposób sformułowanych:

 • zintegrowana przestrzeń wiedzy i innowacji i wzmocnienie powiązań 
między nauką, sektorem badań i rozwoju oraz biznesem;

 • przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom oraz zapewnienie przyja-
znych warunków dla rozwoju sektora kreatywnego, w tym działań twórców 
i projektantów;

 • innowacyjna sieć medyczno-farmaceutyczna oraz utworzenie i zwiększe-
nie wykorzystania istniejącego potencjału medyczno-farmaceutycznego 
makroregionu;

 • międzynarodowe centrum żywności prozdrowotnej i rozwój sektora rol-
no-spożywczego, wytwarzającego zdrowe i innowacyjne produkty;

 • multimodalny węzeł transportowy o znaczeniu międzynarodowym i dal-
sza modernizacja rozbudowy infrastruktury transportowej o znaczeniu kra-
jowym i międzynarodowym. 

W omawianym dokumencie szczególne mocno zaakcentowano znaczenie 
powiązań pomiędzy aglomeracjami Warszawy i Łodzi, ich rozwój bowiem 
prowadzić może do umocnienia makroregionu na arenie krajowej i między-
narodowej. Dla ukierunkowania ich rozwoju i zintegrowania opracowano 
w ubiegłym roku projekt Strategii Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funk-
cjonalnego, w którym napisano, że największe szanse dla zdynamizowa-
nia rozwoju i pełnego wykorzystania największych atutów oraz wykreowa-
nia nowych trwałych podstaw rozwoju w oparciu o relacyjny kapitał teryto-
rialny daje ścisła, funkcjonalna współpraca w jego ramach. 

W projekcie Strategii rozwoju tego obszaru stwierdzono między innymi, że 
największe znaczenie w podejściu funkcjonalnym do jego rozwoju mają na-
stępujące strategiczne czynniki: 

 • wspólny potencjał aglomeracji warszawskiej i łódzkiej w życiu gospodar-
czym i społecznym makroregionu, Polski i całej Europy Środkowej (wzmac-
nianie tej roli poprzez umiejętne prowadzenie polityki ukierunkowanej na 
inwestycje w wybrane sfery i zmiany strukturalne w kierunku zwiększenia 
udziału konkurencyjnych sektorów i produktów o dużej wartości dodanej 
może zapewnić dalszą koncentrację decydujących o perspektywach roz-
wojowych czynników, takich jak: transport, technologie, zasoby ludzkie, 
szkoły wyższe, sektor B&R, itp., a także wzrost poziomu życia mieszkańców 
zarówno tego obszaru, Makroregionu Centralnego, jak i całej Polski);

 • w obrębie omawianego obszaru występuje szereg powiązań funkcjonal-
nych w sferze gospodarczej, rynku pracy, transportu i nauki, wzmacniają-
cych układ bipolarny pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz pomiędzy ich obsza-
rami metropolitarnymi (jednakże potencjał współpracy nie jest tu w pełni 
wykorzystywany, a właściwa jego identyfikacja i uruchomienie za pomocą 
działań w sferze inwestycyjnej, organizacyjnej i instytucjonalnej może spo-
wodować dodatkowe impulsy rozwojowe dla całego obszaru);

 • w układzie przestrzennym na omawianym obszarze, w szczególności w re-
lacjach aglomeracja warszawska i aglomeracja łódzka występuje znaczne 
zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego, kierunków, trendów i na-
silenia procesów rozwojowych, jak i istotne zróżnicowanie sytuacji społecz-
nej (w kontekście przedstawionej wizji wzmacniania siły konkurencyjnej 
obszaru poprzez wspieranie związków funkcjonalnych w kluczowych ob-
szarach decydujących o perspektywach rozwojowych stwarza to zarówno 
szanse wewnętrzne, jak i zagrożenia; odpowiednia polityka dostrzegająca 
te zróżnicowania i wykorzystująca je dla rozwoju powiązań funkcjonalnych 
w obrębie obszaru może przyczynić się do pełniejszego wykorzystania jego 
potencjału).

PODSUMOWANIE

Uwarunkowania rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, rozpatry-
wane w szerszym kontekście tj. związane z jego położeniem oraz dziedzic-
twem postprzemysłowym, kulturowym i zagospodarowaniem przestrzen-
nym wyglądają lepiej niż rozpatrywane tylko w ujęciu gospodarczym 
i społecznym. Nie zmienia to faktu, że aglomeracja łódzka jest regionem 
problemowym w sensie zachodzących w niej procesów. Jest regionem 
o dużej barierze strukturalnej, nie tylko związanej z dramatycznym upad-
kiem tradycyjnego przemysłu lekkiego, ale i z utrzymywaniem się struk-
tury przestrzennej miasta poprzemysłowego. Jednocześnie jest to miasto 
wraz z ośrodkami w jego otoczeniu o największym w kraju wyeksploato-
wanym i zdegradowanym zasobie mieszkań komunalnych. Ze względu na 
dużą inercyjność zachodzących procesów przekształceń w zagospodaro-
waniu przestrzennym obszar ten wymaga zdecydowanego wsparcia pu-
blicznego. 

W Łodzi brakuje siedzib dużych firm krajowych i zagranicznych. Łódź prze-
grywa pod tym względem z blisko położoną stolicą kraju. Szansą Łódzkiego 
Obszaru Metropolitalnego jest popyt na tereny i siłę roboczą wynikającą 
z potrzeby ekspansji firm warszawskich, gdyż istnieje duża szansa, że ko-
lejne ich oddziały i filie będą coraz częściej lokalizowane poza Warszawą. 
Tereny w okolicach Łodzi poprawiające swoją centralną dostępność oraz 
względną dostępność komunikacyjną wobec Warszawy (dzięki autostra-
dom i kolejom) mogą być dla warszawskich firm atrakcyjne, tym bardziej 
że generowane przez stolicę korzyści polityczne będą traciły na znaczeniu. 

Potencjał demograficzny Obszaru, mimo niekorzystnych obecnie struktural-
nych trendów, z jednej strony jest wewnętrznym zagrożeniem, ale z drugiej 
szansą. Zagrożeniem wewnętrznym z uwagi na strukturę i obciążanie miast 
i aglomeracji usługami i wydatkami związanymi z gospodarką senioralną, 
z drugiej jednak strony szansą, bo daje to silne podstawy ekonomiczne dla 
rozwoju licznych aktywności usługowych. Te szanse ekonomiczne zwią-
zane są m.in. z korzyściami skali i zakresu, jakie mogą zdyskontować firmy 
Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego liczącego ponad 4,37 mln 
mieszkańców, o ile podejmą się ścisłej kooperacji i współpracy.■

Tadeusz Markowski

ekonomista i urbanista, profesor Uniwersytetu Łódzkiego,

przewodniczący Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich

przewodniczący Komitetu Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju PAN
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OD REDAKCJI. W 2013 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Woje-
wództwa Łódzkiego w Łodzi zostało opracowane Studium rozwoju Łódz-
kiego Obszaru Metropolitalnego. Powstało ono przy współpracy środo-
wiska naukowego oraz władz Łodzi jako dokument studialny, zaadre-
sowany do jednostek samorządu terytorialnego współtworzących Ob-
szar oraz wielu zainteresowanych instytucji i organizacji. W oczekiwaniu 
jego autorów, powinno stać się inspiracją do szerokiej dyskusji nad jego 
przyszłą, funkcjonalno-przestrzenną strukturą oraz drogami jej budo-
wania i stanowić podstawę do opracowania strategii rozwoju Obszaru.

Łódzki Obszar Metropolitalny, zgodnie z ustaleniami przyjętymi w obo-
wiązującej Strategii rozwoju województwa, obejmuje 5 powiatów: łódzki 
grodzki, łódzki wschodni, brzeziński, zgierski i pabianicki z 28 gminami, za-
mieszkałych przez ponad 1 mln mieszkańców. Dla wskazania jego najważ-
niejszych potencjałów rozwojowych i zaproponowania kierunków działań, 
przyspieszających procesy metropolizacji opracowane zostało Studium, 
którego zasadnicze założenia, odnoszące się zwłaszcza do problemów re-
witalizacji, przedstawia się poniżej.

BARIERY I WYZWANIA ROZWOJOWE ORAZ FILARY ROZWOJU

Obecne funkcje metropolitalne Obszaru znajdują się w początkowej fazie 
rozwoju i jest on słabo wykształcony pod względem spójności terytorialnej. 
Jego głównymi barierami rozwojowymi są: 

 • nieefektywne wykorzystanie potencjałów endogenicznych, 
 • brak integracji systemów transportu zbiorowego, 
 • wykorzystania lokalizacyjnej atrakcyjności,
 • problemy społeczne i gospodarcze wynikające z degradacji obszarów 

miejskich oraz niski poziom współpracy jednostek samorządu,
 • brak sieciowych powiązań funkcjonalnych pomiędzy podmiotami gospo-

darczymi, jednostkami naukowo-badawczymi, sektorem akademickim i in-
stytucjami kultury. 

Łódzki Obszar posiada jednak unikatowy zestaw wewnętrznych potencja-
łów, opartych na XIX-wiecznym dziedzictwie poprzemysłowym i wielokul-
turowych tradycjach rozwoju miast. Dziedzictwo to jest ponadto głównym 
czynnikiem integrującym Obszar i stanowiącym o jego tożsamości. Łódź po-
siada również bogate tradycje rozwoju sztuki nowoczesnej, teatru i przemy-
słu filmowego. Tradycje te wzmacniane są przez współczesne działania śro-
dowiska artystycznego oraz przez rozwój wzornictwa przemysłowego. Po-
tencjałem rozwojowym Obszaru jest też jego funkcja akademicka, która 
sama będąc funkcją metropolitalną, wpływa na rozwój pozostałych funkcji. 
Jednocześnie realizacja dużych inwestycji transportowych, m.in. sieci auto-
strad i dróg ekspresowych, w zasadniczy sposób przyczynia się do jego prze-
kształceń przestrzennych i wpływa na dynamizację procesów rozwojowych.

Aby wykorzystać te potencjały, należy odpowiedzieć na najważniejsze wy-
zwania rozwojowe ŁOM, za które uznano:

 • rozwój funkcji metropolitalnych opartych na gospodarce innowacyjnej 
i sektorze kreatywnym, 

 • rewitalizację zdegradowanych technicznie, społecznie i gospodarczo ob-
szarów miast,

 • integrację systemu transportu zbiorowego, kształtującego spójność prze-
strzenną obszaru.

Znalazły one bezpośrednie odzwierciedlenie w 3 filarach rozwoju, wskaza-
nych w Studium jako:

 • kreatywny i innowacyjny Obszar Metropolitalny,
 • kompleksowy system rewitalizacji przestrzeni miejskich,
 • zintegrowany system transportu miejskiego Obszaru.

Poniżej przedstawia się syntetyczne omówienie kierunkowych obszarów 
wsparcia oraz zintegrowane projekty dla drugiego z tych filarów. 

DEGRADACJA MIAST BARIERĄ ROZWOJOWĄ

Istotną barierą rozwojową Obszaru są zdegradowane obszary miejskie. 
Wśród terenów wskazanych do rewitalizacji w ich obrębie największy 
udział mają tereny mieszkaniowe, a następnie poprzemysłowe i przestrze-
nie publiczne. 

Degradacja terenów mieszkaniowych przejawia się w dekapitalizacji bu-
dynków oraz niskim poziomie wyposażenia ich w infrastrukturę techniczną. 
Tereny te mają również niekorzystną strukturę społeczno-przestrzenną i ce-
chuje je niedorozwój gospodarczy. Powyższe cechy obniżają atrakcyjność 
osadniczą omawianych terenów, co sprzyja emigracji bogatszych i bardziej 
wykształconych mieszkańców na obszary podmiejskie. Obniża się również 
wizerunek miasta w oczach mieszkańców oraz potencjalnych turystów i in-
westorów.

Zdegradowane obszary poprzemysłowe zostały zdiagnozowane w śródmie-
ściach trzech miast: Pabianic, Zgierza i Łodzi. Są to przeważnie duże, zwarte 
obszary dziwiętnastowiecznej zabudowy wielkofabrycznej, a w przypadku 
Łodzi również pojedyncze, niewielkie fabryki, położone w sąsiedztwie śród-
miejskich obszarów mieszkaniowych i terenów zielonych. Ich dominującą 
obecnie funkcją jest drobna działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza 
i magazynowa, a stosowanie typowej formy dzierżawy nie zachęca użyt-
kowników do prowadzenia remontów i bieżących konserwacji. 

W wymienionych ośrodkach miejskich występują zdegradowane place 
i rynki, spośród których rewitalizacja rynku w Zgierzu jest już na ukończe-
niu. W pozostałych miastach Obszaru miejsca tego typu stanowią zwykle 
nieuporządkowane przestrzenie publiczne, a otaczająca je zabudowa rów-
nież jest zdegradowana. Pomimo położenia w ich centrach nie pełnią one 
funkcji reprezentacyjnych i są rzadko odwiedzane przez mieszkańców. 

■Obszary wsparcia i zintegrowane projekty w II filarze rozwoju 
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Kierunki rewitalizacji 
w Łódzkim Obszarze 
Metropolitalnym
Ewa Paturalska-Nowak
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Tak ogromna skala problemów i potrzeb wymaga systemowych i komplek-
sowych działań rewitalizacyjnych, ich realizacja zaś powinna odbywać się 
etapowo i początkowo koncentrować w obszarach węzłowych Łodzi i ob-
szarach dziedzictwa poprzemysłowego w miastach Obszaru. Doprowadzi 
to do wykreowania jego unikatowego i spójnego wizerunku zarówno w wy-
miarze turystycznym, jak również da silne podstawy jego promocji i budo-
wania marki. 

REWITALIZACJA OBSZARÓW WĘZŁOWYCH ŁODZI

W ramach II filaru rozwojowego Obszaru wskazana została, jako jeden 
z trzech zasadniczych obszarów wsparcia, rewitalizacja obszarów węzło-
wych w obrębie jego głównego ośrodka osadniczego. Jest ona związana 
z potrzebą ich odnowy jako wyznaczników tożsamości miasta i jego wie-

lokulturowego rozwoju oraz eliminacji negatywnych zjawisk związanych 
z degradacją strefy wielkomiejskiej. Zakłada się, że rozpoczęte procesy od-
nowy i przekształceń strukturalnych Łodzi będą kontynuowane oraz, ze 
względu na ogromną skalę potrzeb rewitalizacyjnych miasta, w I etapie 
skoncentrowane w tychże obszarach. 

Jednym z takich obszarów węzłowych jest rdzeń strefy wielkomiejskiej mia-
sta, ograniczony ulicami: Ogrodową, Wojska Polskiego, Franciszkańską i Pół-
nocną od północy, Sterlinga, Nowotargową i Targową od wschodu, J. Piłsud-
skiego i A. Mickiewicza od południa oraz S. Żeromskiego i Cmentarną od za-
chodu. Jego oś stanowi ul. Piotrkowska, a w jego skład wchodzi także Nowe 
Centrum Łodzi, gdzie nowe obiekty i przestrzenie publiczne pozwolą m.in. 
na rozwój funkcji metropolitalnych. Zakłada się, że podjęte i przyszłe dzia-
łania rewitalizacyjne przyczynią się do ożywienia funkcjonalnego i gospo-
darczego oraz przywrócenia świetności reprezentacyjnej tej części miasta. 

REWITALIZACJA DZIEDZICTWA POPRZEMYSŁOWEGO  
W MIASTACH OBSZARU

Świadectwami rozwoju przemysłu i wielokulturowych tradycji Obszaru są 
zasoby dziedzictwa kulturowego szeregu miast, jakie funkcjonują w jego 
obrębie i obejmują m.in. układy rozplanowania przestrzennego osad tkac-
kich z I poł. XIX w. oraz zespoły drewnianej architektury mieszkalno-manu-
fakturowej tkaczy w Aleksandrowie Łódzkim, Brzezinach, Ozorkowie, Kon-
stantynowie Łódzkim i Zgierzu, obiekty z okresu rozwoju przemysłu wiel-
kofabrycznego w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim, obiekty architek-
tury sakralnej różnych wyznań w Aleksandrowie Łódzkim, rezydencjonal-
nej i mieszkaniowej głównie z XIX w. w Ozorkowie oraz zabytkowe parki 
i nekropolie. 

W większości te zespoły zabytkowe wymagają podjęcia działań rewitaliza-
cyjnych, a skala problemów związanych z ich degradacją jest na tyle duża, 
że działania te muszą być realizowane etapowo. W projekcie wskazano ob-
szary o najpilniejszych potrzebach rewitalizacyjnych w wymienionych 6 
ośrodkach miejskich Obszaru. Zakłada się, że staną się one bazą dla dzia-
łań rewitalizacyjnych prowadzonych na szerszą skalę i obejmujących m.in. 
rozwój funkcji mieszkaniowych, rzemieślniczych i handlowych, a także tury-

stycznych i kulturotwór-
czych. Przyjmuje się, że 
obszary te zostaną włą-
czone w sieć turystycz-
nych szlaków kulturo-
wych oraz będą wyko-
rzystywane jako miejsca 
wydarzeń artystycznych 
i interaktywnych działań 
muzealnych organizowa-

nych przez instytucje kulturalne, co pozwoli na zapewnienie komplemen-
tarności funkcjonalnej miast ŁOM. 

ZINTEGROWANY PROGRAM TURYSTYKI KULTUROWEJ

Ślady wielokulturowości Obszaru, jak również jego zachowane dziedzictwo 
poprzemysłowe widoczne we współczesnej przestrzeni, stanowią inspira-
cję dla kreowania jego unikatowego wizerunku w wymiarze turystycznym. 
Zakłada się, że zrewitalizowana strefa wielkomiejska Łodzi oraz obszarów 
śródmiejskich innych miast staną się obszarami węzłowymi turystycznych 
szlaku dziedzictwa poprzemysłowego oraz szlaku pogranicza kultur. 

Uruchomienie obu tych szlaków pozwoli na rozwój funkcji metropolital-
nych zarówno w Łodzi, jak i w innych miastach Obszaru oraz przyczyni się 
do ukształtowania jego powiązań funkcjonalnych i spójności. Szlak dzie-
dzictwa poprzemysłowego wpisuje się w ideę Europejskiego Szlaku Dzie-
dzictwa Przemysłowego ERIH (European Route of Industrial Heritage), któ-
rego podstawę stanowią obecnie 72 tzw. punkty kotwiczne o szczególnym 
znaczeniu historycznym i potencjale turystycznym. Wskazuje się 4 takie 

punkty na terenie Łodzi 
i są nimi dawne kompleksy 
fabryczne I. Poznańskiego, 
Scheiblera-Grohmanna, 
Geyera wraz ze skanse-
nem oraz Nowe Centrum 
Łodzi EC1. Zakłada się, że 
rolę takich punktów o zna-
czeniu regionalnym pełnić 
będą obszary dziedzictwa 
poprzemysłowego zlo-
kalizowane w ośrodkach 
miejskich: Aleksandrowie 

Łódzkim, Brzezinach, Konstantynowie Łódzkim, Ozorkowie i w Zgierzu.

Szlak pogranicza kultur opiera się na śladach wielokulturowości Łodzi oraz 
pozostałych miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i ma na celu przede 
wszystkim rozpropagowanie jego unikalnego dziedzictwa kulturowego. 
Kształtowanie wspólnej oferty turystycznej oraz synergia i koordynacja dzia-
łań w tym zakresie wpłyną na efektywne wykorzystanie potencjałów tego Ob-
szaru i pozwolą na budowanie jego silnych podstaw promocji i samej Łodzi.■

■Rdzeń strefy wielkomiejskiej Łodzi.

■Strefa ulicy Długiej i „Miasto Tkaczy” w Zgierzu.

Ewa Paturalska-Nowak

dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa 

Łódzkiego w Łodzi

■Szlak pogranicza kultur.
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OD REDAKCJI. Przedstawiamy poniżej w skróconej wersji dokument, 
jeden z nielicznych tego typu w kraju, który obrazuje podstawową po-
litykę sektorową, wynikającą z przyjętej w 2012 r. „Strategii Zintegro-
wanego Rozwoju Łodzi 2020+”. Po jego uchwaleniu w początku 2013 r. 
stał się podstawą do opracowywania zarówno nowych dokumentów 
planistycznych dla Łodzi, jak i do prowadzenia działań restrukturyza-
cyjnych i rewitalizacyjnych w mieście, czego efekty przedstawia w na-
stępnym artykule prof. Marek Janiak.

CEL GŁÓWNY – ZRÓWNOWAŻONE MIASTO KOMPAKTOWE 

Realizacja przyjętego w Strategii celu głównego ma prowadzić do zrówno-
ważonego rozwoju Łodzi poprzez maksymalne wykorzystanie terenów już 
zurbanizowanych i jednoczesne powstrzymywanie zajmowania dla inwe-
stycji terenów nowych. Samo powstrzymanie rozpraszania zabudowy nie 
wystarczy i wobec zaawansowania negatywnych procesów przestrzennych 
oraz faktu wyludniania się miasta należy dążyć tu do „skurczenia” jego strefy 
zurbanizowanej. 

Centrum koncentracji wszelkich działań z zakresu inwestycyjno-prze-
strzennego, społecznego, poprawy jakości życia oraz ekonomicznego są 
Strefa Wielkomiejska i Obszar Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiej-
skiej. Pierwsza z nich jest najlepiej ukształtowaną częścią miasta i historycz-
nym centrum Łodzi, a na drugą składają się bezpośrednio otaczające je te-
reny o zróżnicowanej typologii przestrzennej. Charakterystykę obu tych 
stref i ich położenie na tle całej struktury funkcjonalno-przestrzennej Łodzi 
przedstawia się obok.

CEL I: ROZKWIT CENTRUM MIASTA

Przy realizacji tego celu zakłada się:
 • dynamizację inwestowania w centrum,
 • rewitalizację Strefy Wielkomiejskiej,
 • powstawanie dobrych przestrzeni publicznych,
 • pełne wykorzystanie zasobów Strefy.

Swoją wielkomiejską karierę Łódź zawdzięcza przemysłowi włókienni-
czemu, a jego szybki rozwój sprawił, że w ciągu kilku dziesięcioleci mia-
sto przeobraziło się z rolniczej osady o niewielkim znaczeniu w industrialną 
metropolię. Zachowane dziedzictwo czyni ją miastem wyjątkowym, o uni-
katowym nie tylko w skali Polski, ale nawet w skali Europy, krajobrazie archi-
tektonicznym. Właściwa ochrona tego dziedzictwa ma zatem znaczenie nie 
tylko kulturowe, ale także wymiar gospodarczy, społeczny i ekonomiczny. 
Z tego też względu za priorytetowe należy uznać te działania, które dopro-
wadzą do poprawy stanu obiektów i obszarów zabytkowych tak, aby roz-
wój urbanistyczny, opierając się na dziedzictwie kulturowym, jednocześnie 
wzmacniał jego atrakcyjność i konkurencyjność.

Strefa Wielkomiejska mimo spoistej struktury posiada dużą rezerwę tere-
nów inwestycyjnych, co otwiera również możliwość inwestowania w bu-
dowę nowych obiektów w najdogodniejszej lokalizacji oraz najpełniejszej 
infrastrukturze.

Ze względu na swoje znaczenie i położenie Strefa Wielkomiejska musi być 
obszarem o wysokiej jakości życia. Można ją upatrywać przede wszystkim 

w dobrze funkcjonujących przestrzeniach publicznych, realizacji potrzeb 
mieszkaniowych, łatwym dostępie do różnorodnych usług oraz korzyst-
nych uwarunkowaniach komunikacyjnych. 

CEL II: OGRANICZENIE ZJAWISKA „ROZLEWANIA SIĘ MIASTA”

Przy realizacji tego celu zakłada się:
 • wykorzystanie przede wszystkim terenów wyposażonych w istniejącą in-

frastrukturę,
 • ograniczenie jej rozwoju do niezbędnych uzupełnień istniejących 

układów,
 • ochronę terenów niezurbanizowanych oraz istotnych pod względem eko-

logicznym,
 • zatrzymanie ekspansji wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej poza 

granice Obszaru Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej.

Rozwój zrównoważony oznacza również ochronę terenów niezurbanizo-
wanych oraz zasobów ekologicznych Miasta przed wprowadzaniem no-
wej zabudowy, a także powstrzymywaniem dalszej suburbanizacji na tere-
nach o już rozpoczętym procesie. Jest to koniecznie nie tylko ze względu 
na chęć ukierunkowania inwestycji w obszar centrum, lecz wynika również 
z aspektów ekonomicznych: skracania sieci infrastrukturalnych, ekologicz-
nych, unikania generowania indywidualnego ruchu kołowego z i do cen-
trum, a także z potrzeby poprawy jakości życia w mieście – krótsza droga 
z obszaru zabudowanego na obszar aktywny biologicznie zwiększa dostęp-
ność realizacji potrzeb rekreacyjnych. 

O ile powstrzymanie zjawiska „rozlewania się miasta” jest konieczne, o tyle 
równie istotne jest odpowiednie wykorzystanie obszarów, które będą 
wspierać ekonomiczny rozwój miasta. Dobrze skomunikowane i uzbrojone 
w infrastrukturę obszary stanowią dobrą bazę dla logistyki i przemysłu. Nie 
powinny być to jednak tereny zagospodarowywane w sposób nieplano-
wany, przypadkowy.

CEL III: ŚWIADOME I IDENTYFIKUJĄCE SIĘ Z ŁODZIĄ SPOŁECZEńSTWO 

Przy realizacji powyższego celu zakłada się:
 • poprawę wizerunku miasta w oparciu o bogactwo jego kultury mate-

rialnej, 
 • zwiększenie aktywności mieszkańców w partycypacji społecznej, 
 • intensyfikację aktywności w przestrzeniach publicznych.

Historia Łodzi, zapisana w jej tkance materialnej – kamienicach, placach, uli-
cach, pałacach miejskich i fabrykach – stanowi wystarczającą i w pełni satys-
fakcjonującą bazę dla budowania silnej i dumnej tożsamości miejskiej. Jej 
zbudowanie i promowanie jest warunkiem partycypacji społecznej i uru-
chamia tzw. samoregenerację miasta. 

Potrzebna zmiana niekorzystnego wizerunku Łodzi ma istotne znaczenie 
nie tylko w odbiorze społecznym, ale i ekonomicznym. Promowana obecnie 
marka Łodzi, budowana na bazie kreatywności jej mieszkańców, nie może 
pomijać faktu, iż inspiracją dla tych działań jest miasto przełomu XIX i XX w. 
Degradacja, której doświadczyła jego tkanka materialna, wytworzyła prze-
paść pomiędzy dawną potęgą miasta a jego obecnym obliczem – to właśnie 
generuje swojego rodzaju energię, z której można czerpać moce twórcze.

Strategia rozwoju przestrzennego Łodzi 2020+
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NARZĘDZIA PLANISTYCZNE I EKONOMICZNE DLA 
REALIZACJI STRATEGII 

Podstawowymi narzędziami dla realizacji Strategii 
są instrumenty planistyczne, tj. studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego. 

Studium musi zawierać realny, potwierdzony w rze-
czywistości opis miasta oraz wskazywać optymalne 
i realne jego perspektywy rozwojowe, a co za tym idzie 
zoptymalizowany zasięg i parametry strefy zurbani-
zowanej. Precyzyjne wyznaczenie jej granic jest nie-
zbędne, ponieważ będzie wartościować tkankę i okre-
ślać, co musi być bezwzględnie chronione i ewentual-
nie przekształcane z wielką ostrożnością, a co można 
restrukturyzować swobodniej. 

Plany miejscowe są najsilniejszym dokumentem praw-
nym, szczegółowo regulującym rozwój przestrzenny 
danego miejsca oraz faktycznym narzędziem uspraw-
nienia procesów inwestycyjnych. W pierwszej kolej-
ności muszą uporządkować system penetracji drogo-
wej i możliwości inwestowania w Strefie Wielkomiej-
skiej i Obszarze Współczesnego Rozwoju Strefy Wiel-
komiejskiej. 

Równie ważne są plany służące zatrzymaniu rozro-
stu terytorialnego miasta, chroniące obszary przyrod-
nicze oraz przebiegi niezbędnych korytarzy drogo-
wych. Łódź przede wszystkim musi obejmować pla-
nami miejscowymi obszary, w których regulacja prze-
strzennego rozwoju przyniesie najwięcej korzyści dla 
jej społeczności, chroniąc je przed agresywnymi inte-
resami jednostkowymi. Dla obszarów Strefy Wielko-
miejskiej i Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiej-
skiej powinno się dysponować miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego do 2020 r.

MONITORING I EWALUACJA STRATEGII ORAZ 
BADANIA 

Celem monitorowania Strategii jest ocena postępu 
prowadzonych w ramach jej wdrażania działań oraz 
weryfikacja tempa i kierunku zmian. Monitoring gwa-
rantuje zgodność ich realizacji z przyjętymi założe-
niami i wcześniej wyznaczonymi celami. Spełnia on 
funkcję wewnętrznej kontroli, obejmującej ocenę sku-
teczności realizacji poszczególnych, a także ewaluację 
końcową – sprawdzenie, czy wytyczone cele zostały 
zrealizowane.

Monitorowanie, poprzez zbieranie i analizowanie sprawozdań z realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć, pozwala na dostosowywanie prowadzo-
nych działań do aktualnej sytuacji bądź do zmieniających się warunków. 
Konieczna jest w tej kwestii synergiczna współpraca wszystkich wydziałów 
Urzędu Miasta, których problem przestrzeni miejskiej i społecznej aktywno-
ści w niej realizowanej dotyczy. Rola wiodąca w tej dziedzinie leży w kom-
petencjach Biura Architekta Miasta.

Wszelkie badania statystyczne oraz przestrzenno-społeczne dokonywane 
były dotąd przy uwzględnieniu podziału na dzielnice. W żadnej mierze nie 

odpowiada to faktycznej strukturze funkcjonalno-przestrzenno- społecz-
nej. Konieczne jest zatem rozpoczęcie procesu przekonfigurowania wyni-
ków badań dla istniejących jednostek statystycznych z uwzględnieniem 
granic Strefy Wielkomiejskiej i Obszaru Współczesnego Rozwoju Strefy 
Wielkomiejskiej. 

Na podstawie danych GUS dotyczących obrębów geodezyjnych, pocho-
dzących z początku 2011 r., udało się ustalić, że ogólna liczba mieszkańców 
Łodzi wynosiła wtedy ok. 720.000 osób, wśród których liczba mieszkań-
ców wspomnianej Strefy i Obszaru stanowi ok. 57% ogółu mieszkańców. 

■Podstawowe strefy funkcjonalno-przestrzenne Łodzi.

STREFA WIELKOMIEJSKA
OBSZAR WSPÓŁCZESNEGO
ROZWOJU STREFY WIELKO-
MIEJSKIEJ

OSIEDLA, TERENY PRZEMY-
SŁOWE 
I NIEZURBANIZOWANE

wyznaczona na podstawie 
analiz zakresu przestrzennego 
zabudowy historycznej, 
stanowiącej centrum miasta:

wyznaczony na podstawie
analiz zakresu terenów 
położnych blisko centrum, 
w obszarze kolei obwodowej:

wyznaczone na podstawie
analiz zakresu pozostałych 
terenów:

- stanowi o tożsamości Łodzi;
- została ukształtowana w formie 
kwartałowej zabudowy 
kamienicznej oraz przyległych 
zespołów fabrycznych, parków 
i ogrodów;
- wymaga dynamizacji 
inwestycji uzupełniających 
i remontowych
oraz przeprowadzenia procesu 
rewitalizacji

- wymagających kierunkowego 
rozwoju, przekształceń i uzupeł-
nień funkcji miejskich;
- oferujących korzystne warunki 
inwestowania w oparciu 
o najlepiej rozwinięte sieci 
obsługi miasta, np. instalacji, 
komunikacji itp.;
- umożliwiających nowe 
inwestowanie w zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, 
kształtowaną przy czytelnym 
podziale na przestrzeń 
publiczną i prywatną z dużym 
udziałem zieleni

- zawierających elementy 
o zakończonym procesie 
urbanizacji (osiedla 
wielorodzinne);
- obszary zabudowy rezydencjo-
nalnej (do uzupełnień istnieją-
cych układów);
- obszary przeznaczone pod 
inwestycje logistyczne, przemy-
słowe i magazynowe;
- obszary niezurbanizowane (do 
zachowania i ochrony)
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Z porównania powierzchni stref wydzielonych w obszarze miasta wynika, 
że ponad połowa jego mieszkańców mieszka na ok. 1/5 terytorium Łodzi. 
Potwierdza to tezę o dużym znaczeniu centrum miasta oraz uzasadnia ko-
nieczność koncentracji inwestycji i interwencji na tym właśnie obszarze.

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY W STREFACH MIEJSKICH 
W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ

Celem nadrzędnym w tej Strefie jest maksymalne zachowanie istniejącej 
tkanki przy możliwie najwyższym standardzie jej wykończenia i wyposa-
żenia infrastrukturalnego; nowe inwestycje muszą uzupełniać jej strukturę 
urbanistyczną, a nadrzędne jest przy tym utrzymanie elementów tworzą-
cych układ wielkomiejski, takich jak pierzeje ulic i placów oraz podwórka 
stanowiące wnętrza kwartałów.

Dla Strefy wskazuje się zasady, które należy stosować przy opracowywaniu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o wa-
runkach zabudowy oraz przy przebudowach, nadbudowach, rozbudowach 
i remontach odpowiednio, a w tym zwłaszcza:

 • uzupełnianie historycznych pierzei ulic – tworzonych przede wszystkim 
poprzez elewacje kamienic uzupełniane składnikami równorzędnymi ta-
kimi jak płoty, parkany; muszą one jednoznacznie definiować przestrzenie 
publiczne i cechować się wysoką jakością estetyczną;

 • obudowa pierzejami nowych przestrzeni publicznych i uzupełnienie ist-
niejących;

 • utrzymanie reżimu wysokościowego i gabarytowego – podział pierzei 
oraz wysokości budynków muszą odpowiadać historycznym parametrom 
(z szerokością działki ok. 20 m, a wysokością budynków nieprzekraczającą 
25 m do gzymsu wieńczącego);

 • wyznaczenie niezbędnej siatki ulic wewnętrznych dla uzupełnienia siatki 
ulic historycznych w optymalnym przebiegu – sankcjonujące historyczny 
podział działek i odbywające się przy jak najmniejszym koszcie wykupu 
gruntów i niezbędnych wyburzeniach: ulicom tym powinny towarzyszyć 
uzupełniające przestrzenie publiczne, tj. pasaże piesze, obszary zielone i re-
kreacyjne oraz obiekty usługowo-handlowe i parkingi);

 • wprowadzanie nowej zabudowy – w zgodzie z tradycyjnymi zasadami, 
które stworzyły strukturę Łodzi; w przypadku zabudowy kwartałowej naj-
ważniejszą z nich jest stosowanie układu zabudowy pierzejowej z oficynami 
zlokalizowanymi w głębi działki i przy zachowaniu i zrehabilitowaniu istnie-
jącej zabudowy z XIX w. oraz z I poł. XX w.;

 • modyfikowanie obligatoryjnego dla kwartałów zabudowy układu po-
dwórza z oficynami – poprzez zabudowanie całej powierzchni działki na 
dwóch pierwszych kondygnacjach (z przeznaczeniem na parkingi, usługi 
itp.) oraz zlokalizowanie powyżej oficyn (o wysokości 2-3 kondygnacji) na 
wyniesionym w ten sposób kameralnym podwórzu;

 • realizacja nowych inwestycji kubaturowych wewnątrz kwartałów – przy 
zachowaniu gęstości zabudowy i jej zróżnicowaniu oraz czytelnemu wy-
znaczeniu struktury własności;

 • skupienie się na działaniach inwestycyjnych wykorzystujących istniejącą 
tkankę poprzez racjonalne remonty;

 • uwspółcześnienie i zhumanizowanie struktur wewnątrzkwartałowych – 
poprzez eliminację ogrzewania tradycyjnego na rzecz centralnego ogrze-
wania, kotłowni gazowych lub ogrzewania elektrycznego, uzupełnianie 
podłączeń wodno-kanalizacyjnych, ocieplanie budynków, przeznacze-
nie kondygnacji niższych dla funkcji usługowych i wprowadzenie funkcji 
mieszkalnej na poddasza i strychy; 

 • utrzymanie charakteru Strefy Wielkomiejskiej – poprzez unikanie loka-
lizacji usług wielkopowierzchniowych i dążenie do maksymalnego zróż-
nicowania usług o drobnych powierzchniach i różnorodnym standardzie, 
wymieszanych z funkcją mieszkaniową, a nawet nieuciążliwą, „drobną” 
produkcję;

 • rewitalizacja obszarów postindustrialnych i przekształcenia założeń fa-
brycznych – poprzez programy ich rewitalizacji i zachowanie istniejącej 

tkanki z dopuszczeniem jej rozbudowy, a także wprowadzanie przestrzeni 
publicznych, wiążących te obszary funkcjonalnie z miastem. 

W OBSZARZE NOWEGO CENTRUM ŁODZI

Celem nadrzędnym jest w tym obszarze scalenie funkcjonalne i prze-
strzenne kwartałów nowej zabudowy z otaczającym ją historycznym cen-
trum miasta. Stanowi on przestrzeń kluczową dla współczesnego rozwoju 
Łodzi i ma doprowadzić do „zacerowania” tkanką miejską dotychczaso-
wej „rozpadliny urbanistycznej”, jaką były do tej pory wchodzące w cen-
trum tereny kolejowe. To najważniejszy i najatrakcyjniejszy teren inwe-
stycyjny, gdzie może i musi spotkać się współczesność i nowoczesność 
z historią, na możliwie najlepszym i najbardziej kreatywnym poziome na  
miarę XXI w.

Obszar Nowego Centrum Łodzi dzieli się na trzy strefy:
 • Strefę I, której koncepcja zagospodarowania jest oparta na projekcie 

Roba Kriera i stanowi teren, na którym toczyć się będzie jej całodobowe 
życie dzięki zrównoważonemu rozwojowi funkcji kulturalnych, komercyj-
nych i mieszkaniowych; tym celom służyć ma realizacja takich projektów, 
jak: rewitalizacja EC-1, Specjalna Strefa Kultury, Rynek, Brama Miasta i Cen-
trum Festiwalowo-Kongresowe oraz będąca istotnym czynnikiem zmian 
urbanistycznych i społecznych w tym obszarze przebudowa dworca Łódź 
Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego i nowego układu komu-
nikacyjnego; 

 • Strefę II, stanowiącą obszar, w którym mają być realizowane przedsięwzię-
cia komercyjne z uwzględnieniem programów rewitalizacyjnych, mających 
na celu zachowanie historycznych obiektów i stworzenie struktury urbani-
stycznej, dobrze zdefiniowanej w swojej „miejskości” i powiązanej z sąsied-
nimi obszarami;

 • Strefę III, stanowiącą obszar gęstej zabudowy historycznej z przełomu XIX 
i XX w. w postaci kwartałów wielkomiejskich, priorytetowy dla lokalnego 
programu rewitalizacji na l. 2014-2020 i tworzący łącznik między nową za-
budową a jej historycznym otoczeniem. 

W OBSZARZE WSPÓŁCZESNEGO ROZWOJU STREFY WIELKOMIEJSKIEJ

Celem nadrzędnym w tej Strefie jest uzupełnienie luk w zagospodarowa-
nia jej terenów przy poszanowaniu miejskiej struktury urbanistycznej (pie-
rzei, ulic i placów) i wartościowych zespołów zieleni, przy jednoznacznym 
ich podziale na przestrzenie publiczne i prywatne.

Dla tej Strefy wskazuje się zasady, które należy stosować przy opracowy-
waniu odpowiednich dokumentów planistycznych i decyzji realizacyjnych:

 • uzupełnianie pierzei oraz dążenie do ich wytworzenia tam, gdzie są one 
szczątkowe bądź zdegradowane;

 • kształtowanie czytelnego rozdziału przestrzeni publicznych od pry-
watnych;

 • dbałość o otoczenie obiektów i zespołów zabytkowych (fabrycznych, pa-
łacowych, willowych, osiedlowych);

 • utrzymanie dyscypliny wysokościowej (w pierzejach do 25 m, we wnę-
trzach kwartałów do 31 m);

 • dopuszczalne zmniejszenie gęstości zabudowy na rzecz lepszych para-
metrów naświetlenia oraz wprowadzania i zachowania obszarów zielonych;

 • przeznaczenie terenów na funkcje mieszkaniowo-usługowe oraz komu-
nikacyjne, obsługujące Strefę Wielkomiejską (np. pierścienia wewnętrznych 
parkingów „park and ride”);

 • możliwość wprowadzania usług o większych powierzchniach;
 • możliwość realizacji większych zespołów zamkniętych (np. wielkości kilku 

historycznych podwórek);
 • dopuszczanie w pewnych fragmentach do uzyskania formy miasta zbliżo-

nej do Strefy Wielkomiejskiej.
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W OSIEDLACH, TERENACH PRZEMYSŁOWYCH 
I NIEZURBANIZOWANYCH

Celem nadrzędnym dla kształtowania tych terenów jest ograniczenie zjawi-
ska „rozlewania się miasta”. 

Dla powyższej Strefy wskazuje się zasady, które należy stosować przy opra-
cowywaniu odpowiednich dokumentów planistycznych i decyzji realiza-
cyjnych:

 • niedopuszczanie do rozrostu osiedli wielorodzinnych; 
 • konieczne zahamowanie zabudowywania obszarów niezurbanizo-

wanych;
 • realizowanie wszystkich inwestycji na terenach uzbrojonych w infrastruk-

turę techniczną;
 • rozgraniczanie przestrzeni publicznych i prywatnych;
 • lokalizowanie nowych terenów przemysłowych, magazynowych, produk-

cyjnych, parków technologicznych przy głównych ciągach komunikacyj-
nych (łączących centrum z ringiem autostradowym wokół Łodzi);

 • dogęszczanie już istniejących terenów o powyższym przeznaczeniu;
 • utrzymanie dyscypliny wysokościowej w obrębie pierzei ulic i placów oraz 

innych terenów przy uwzględnieniu „Studium lokalizacji obiektów wysoko-
ściowych kształtujących sylwetę Łodzi”, opracowanego w 2012 r. przez MPU.

MAPY POŻĄDANYCH INWESTYCJI W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ 
I OBSZARZE WSPÓŁCZESNEGO ROZWOJU STREFY WIELKOMIEJSKIEJ

W Strategii zakłada się opracowanie programu, którego zadaniem będzie 
określenie minimalnej oraz optymalnej liczby inwestycji koniecznych dla 
zachowania ładu przestrzennego, harmonizującego zagospodarowanie 
miasta, oglądanego z przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej. Bę-
dzie on również punktem wyjściowym dla programu dynamizacji inwesto-
wania w Strefie Wielkomiejskiej i Obszarze Współczesnego Rozwoju Strefy 
Wielkomiejskiej.

Program powinien przyjąć formę kompleksowego banku danych o tere-
nach miejskich i możliwościach ich zagospodarowania. Z punktu widzenia 
minimalizacji kosztów poszukiwania optymalnych lokalizacji przez przed-
siębiorców, inwestorów, deweloperów, a także gospodarstwa domowe, 
uzasadnione jest stworzenie go w formie dostępnej publicznie. 

STRATEGIA ZINTEGROWANEJ REWITALIZACJI STREFY 
WIELKOMIEJSKIEJ

W Strategii wskazany został zbiór kierunków działań, które będą realizo-
wane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na l. 2014-2020+ i kon-
centrować się będą w granicach Strefy, uznanej jako tzw. obszar kryzysowy 
– objęty destrukcyjnymi procesami przestrzennymi, społecznymi i gospo-
darczymi, które doprowadziły do jego trwałej degradacji. 

Wszelkie podmioty znajdujące się i działające w granicach Strefy stają się 
uczestnikami procesu rewitalizacji. W celu kompleksowego przebiegu pro-
cesów rewitalizacji oraz poprawy warunków życia mieszkańców konieczne 
jest, aby przedsięwzięcia infrastrukturalne na tym obszarze wspierane były 
projektami społecznymi. Zaleca się zatem, aby przedsięwzięcia rewitaliza-
cyjne projektowane były w sposób zintegrowany i obejmowały zarówno 
działania w sferze społecznej, ekonomicznej, jak i przestrzennej.

W ramach planowanej rewitalizacji zakładana jest kontynuacja działań ob-
jętych takimi dokumentami jak:

 • „Program Nowe Centrum Łodzi”, przyjęty w 2012 r. i obejmujący cztery 
kwartały zabudowy wielkomiejskiej, w których obrębie koncentrować się 
będą procesy remontowo-rewitalizacyjne, prowadzone przez miasto;

 • „Strategia Rozwoju ulicy Piotrkowskiej” przyjęta w 2009 r.;
 • „Zintegrowany Program Rewitalizacji Księżego Młyna” przyjęty w 2012 r.

W odniesieniu do zasad finansowania omawianych działań należy wska-
zać, że pomimo rosnącego udziału środków prywatnych w finansowaniu 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, udział środków gminnych nadal ma tu de-
cydujące znaczenie, a ich pula powinna być systematycznie zwiększana. Od 
tego w dużej mierze zależy stopień realizacji procesów rewitalizacyjnych 
w mieście.

W trakcie realizacji projektów rewitalizacyjnych konieczne jest podjęcie ta-
kich działań informacyjnych, które pozwolą wyjaśnić mieszkańcom i innym 
podmiotom korzyści z tego płynące i uzyskać ich zaangażowanie. Jest to 
szczególnie istotne, ponieważ procesy rewitalizacyjne, często wieloletnie, 
powodują przejściowe zakłócenia normalnego rytmu życia obszaru, nie 
tylko w płaszczyźnie przestrzennej, ale również społecznej i gospodarczej, 
czego przykładem może być realizacja Programu Nowe Centrum Łodzi. 

Powinny im towarzyszyć także działania promocyjne, służące zachęca-
niu mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów zewnętrznych do 
podejmowania różnorodnych form działalności na rewitalizowanych ob-
szarach.

Prowadzony będzie także monitoring procesu rewitalizacji, polegający na 
interpretacji zebranych danych pod kątem efektywności, skuteczności, od-
działywania, trwałości i zgodności projektów w kontekście założonych ce-
lów, a także na porównywaniu osiąganych rezultatów przedsięwzięć z ich 
wstępnymi założeniami. Ewaluacja taka pozwali ocenić efekty realizacji po-
szczególnych projektów i opracować wnioski i rekomendacje, które przy-
czynią się do lepszego zrozumienia procesów rewitalizacji oraz ich uspraw-
nienia w przyszłości.

Po przeanalizowaniu dotychczasowych doświadczeń w zakresie planowa-
nia, realizowania oraz monitorowania działań rewitalizacyjnych w mieście, 
kluczowym elementem będzie wyodrębnienie Zespołu ds. rewitalizacji, 
pełniącego rolę zarządu, oraz wskazanie jednostki organizacyjnej w Urzę-
dzie Miejskim, której zadaniem będzie koordynacja tego rodzaju działań. 
Zadaniem tego Zespołu będzie głównie podejmowanie strategicznych de-
cyzji, a także akceptacja ewentualnych zmian. Wszystkie jednostki organi-
zacyjne w Urzędzie, zaangażowane w proces przemian społecznych, go-
spodarczych i przestrzennych w mieście zobowiązane będą do współpracy 
z Zespołem oraz wybraną jednostką koordynującą. 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

Program winien być realizowany przez Miejskiego Konserwatora Zabyt-
ków przy współpracy wszystkich wydziałów Urzędu Miasta, podejmujących 
działania w zakresie ochrony zabytkowej tkanki zabudowy Łodzi. 

Będzie on służyć podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowa-
nia, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków 
i krajobrazu kulturowego oraz promowania dziedzictwa kulturowego. Jego 
cele obejmują: 

 • optymalizację adaptowania i wykorzystania zasobów kulturowych dla po-
trzeb mieszkańców;

 • poszanowanie i ochronę dorobku kulturowego pokoleń budujących Łódź;
 • budowanie świadomości mieszkańców, dotyczącej roli dziedzictwa w ży-

ciu i funkcjonowaniu miasta.

DODATKOWE DZIAŁANIA W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ

Kluczowe w podejściu do ochrony i opieki nad zabytkami w Łodzi są zmiana 
świadomości społecznej (zarówno inwestorów oraz projektantów, jak 
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i mieszkańców oraz władz miasta) oraz podejścia do struktury budowlanej 
tkanki miejskiej, zarówno w skali urbanistycznej, poszczególnych zespołów 
i indywidualnych budynków. Szacunek dla dzieł twórców minionych epok 
nakłada na współczesnych dysponentów historycznych obiektów moralny 
obowiązek przekazania ich przyszłym pokoleniom w niezmienionym i do-
brze utrzymanym stanie. 

Poprzez zabytek rozumie się nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części 
lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością 
i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zacho-
wanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość hi-
storyczną, artystyczną lub naukową. Oznacza to, że zabytkiem nie są tylko 
obiekty bądź ich zespoły wpisane do rejestru zabytków, ale wszystkie, które 
posiadają znaczenie jako jednostka lub jako element układu historycznego 
zespołu urbanistycznego. W praktyce oznacza to iż:

 • wszystkie obiekty powstałe w Strefie Wielkomiejskiej przed rokiem 1945 
są elementem tworzącym zabytkowy krajobraz kulturowy centrum Łodzi; 

 • znaczny odsetek tych obiektów pozostaje we władaniu, bądź jest wła-
snością Miasta Łodzi; konieczna jest zatem szczególna troska o ten zasób 
nie tylko poprzez pełną rehabilitację, adaptacje i przebudowy, ale przede 
wszystkim poprzez bieżącą konserwację i zapewnienie ich użytkowania.

PROGRAM POPRAWY JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Pojęcie przestrzeni publicznej oznacza przestrzeń ogólnodostępną będącą 
własnością publiczną, czyli wszystkich mieszkańców miasta, i jest ona, do-
brze zagospodarowana i utrzymana, należy do ważniejszych mierników 
jego jakości. Aby była odpowiednio ukształtowana, musi być w jasny spo-
sób zdefiniowana przestrzennie za pomocą pierzei budynków oraz układu 
usług znajdujących się w parterach. 

Historyczne rozplanowanie łódzkich placów miejskich nie zaspokaja po-
trzeb społeczeństwa XXI w. Ponadto, duże rozmiary kwartałów miejskich 
warunkują istnienie małej liczby ulic, dlatego też za podstawowe działania 
realizowane równolegle z poprawą jakości istniejących przestrzeni publicz-
nych uznać należy wprowadzanie takich nowych przestrzeni w postaci ulic, 
placów, skwerów i pasaży we wnętrzach kwartałów. 

Dla ukierunkowania tych działań powstanie program koncentrujący się na 
stworzeniu ich modelu i służący skutecznemu implementowaniu, monito-
rowaniu i zarządzaniu czterema wyróżnikami przestrzeni publicznych, które 
decydują o sukcesie ich funkcjonowania, tj.:

 • dostępnością, 
 • długim okresem aktywności,
 • poczuciem przynależności i współuczestnictwa ich użytkowników,
 • dobrą jakością i funkcjonowaniem komponentów przestrzeni.

Realizacja programu powinna zostać oparta na działaniach 3 grup realiza-
cyjnych – Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych oraz instytucji będą-
cych w stanie aktywizować przestrzeń publiczną w ramach realizowanych 
celów własnych.

DOCELOWY MODEL KOMUNIKACJI I UKŁADU DROGOWEGO

Ze względu na rolę, jaką pełni układ komunikacyjny, transportowy i dro-
gowy w mieście, konieczne jest wypracowanie jego docelowego modelu 
w formie kompleksowego dokumentu programowego. Dla jego przygoto-
wania formułuje się następujące wytyczne:

 • musi być on integralnie związany ze „Strategią przestrzennego rozwoju 
Łodzi 2020+”;

 • musi połączyć rekomendacje wskazane przez samorząd Łodzi w 1997 r. 
przy przyjęciu polityki transportowej dla miasta oraz wypracowane w deba-

cie komunikacyjnej, prowadzonej w 2012 r. przez Biuro Architekta Miasta;
 • powinien ujmować zagadnienia transportu zbiorowego, ruchu pieszego 

i rowerowego, kolei aglomeracyjnej i łódzkiego węzła kolejowego, łódz-
kiego lotniska pasażerskiego oraz indywidualnej komunikacji kołowej;

 • powinno się w nim dążyć do racjonalizacji inwestycji, tak aby przy mini-
malnych działaniach uzyskać wysokie efekty poprawy funkcjonowania ko-
munikacji; 

 • konieczna jest integracja systemów komunikacji publicznej i indywidu-
alnej;

 • dla Strefy Wielkomiejskiej konieczne jest stosowanie szczególnych zasad 
projektowania sieci ulicznej podporządkowanych idei, że „droga w mieście 
to ulica, a ulicę definiują pierzeje, stąd konieczność ich ochrony, uzupełnia-
nia i kształtowania, co jest uwarunkowaniem nadrzędnym przy projektowa-
niu dróg, zarówno w istniejących śladach, jak i przy wyznaczaniu nowych 
przebić przez tkankę miejską”. 

EDUKACJA Z ZAKRESU WIEDZY O PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Jak pokazują to badania socjologiczne i statystyczne, poziom wiedzy 
mieszkańców Łodzi o ich własnym mieście jest bardzo niski. W praktyce 
przejawia się brakiem poczucia odpowiedzialności za miasto, niewielką 
aktywnością w kształtowaniu przestrzeni publicznych oraz niesatysfakcjo-
nującym utożsamianiem się z miastem. Prowadzona w związku z tym po-
winna być działalność informacyjno-edukacyjno-promocyjna przez Biuro 
Architekta Miasta, obejmująca różne aspekty zagospodarowania prze-
strzennego, m.in. problemy architektury, urbanistyki i przestrzeni publicz-
nych miasta. Może to czynić przy użyciu różnorodnych narzędzi, m.in. two-
rząc materiały w formie wydawnictw, filmów, prowadzić spotkania, warsz-
taty, organizować konkursy architektoniczne połączone z akcją promocyj-
no-informacyjną itp. 

MODA NA MIESZKANIE W CENTRUM ŁODZI

Należy wzbudzić „modę na mieszkanie w centrum”, czemu powinny służyć 
działania informacyjne: wewnętrzne – skierowane do mieszkańców Łodzi 
i jeszcze ważniejsze, zewnętrzne – do potencjalnych nowych osiedleńców 
i inwestorów. Upowszechnianie wiedzy, iż Łódź jest jedynym miastem o do-
brze zdefiniowanej przestrzeni historycznej tej wielkości w Polsce, w któ-
rym jednocześnie istnieje tak wiele potencjalnych lokalizacji dla nowych in-
westycji w centrum, jest szansą na poprawę atrakcyjności jej wizerunku i da 
szansę na ożywienie koniunktury inwestycyjnej.

Istotnym zagadnieniem dla stworzenia omawianej mody jest poprawa ja-
kości życia w mieście, na którą powinny złożyć się różnorodność usług, do-
stępność komunikacyjna, jakość przestrzeni publicznych, możliwość reali-
zacji „miejskiego stylu życia”, dostępność do instytucji kulturalnych, zaspo-
kojenie potrzeb mieszkaniowych, możliwość funkcjonowania w społecz-
ności sąsiedzkiej, ułatwienie kontaktów międzyludzkich i inne. Realizacji 
działań w tym zakresie służyć mają m.in. takie programy jak: „Modernizacja 
techniczna zabudowy wielkomiejskiej”, „Strych”, „Remontuj i miej”, „Mia100 
kamienic”, „Małe usługi z wielkim horyzontem” i inne.

Podstawowym warunkiem uzyskania efektu „mody na mieszkanie w cen-
trum” jest poprawa parametrów technicznych istniejącej tu zabudowy wiel-
komiejskiej. Powinna się ona odbywać ze szczególnym uwzględnieniem 
termomodernizacji, poprawy wyposażenia sanitarnego oraz wprowadze-
nia ogrzewania centralnego i systemów ekologicznych. Dla wsparcia tych 
działań opracowane zostaną wytyczne w formie poradnika bądź instrukcji 
dla inwestorów i specjalistów, prowadzących remonty historycznej tkanki 
zabudowy wielkomiejskiej.■

(Opracowanie syntezy „Strategii” – Redakcja)



39

PRZEGLĄD URBANISTYCZNY   I   TOM XI   I   2015

Przyjęta przed już prawie trzema laty „Strategia przestrzennego rozwoju Ło-
dzi 2020+” jest składnikiem filozofii rozwoju miasta, mającej towarzyszyć 
Łodzi przez najbliższych 10 lat, a być może znacznie dłużej. Rola tej filozo-
fii wydaje się większa niż tylko rozwijająca w wymiarze przestrzennym cele 
rozwojowe miasta w zakresach: społecznym, gospodarczym, funkcjonal-
nym i innych. Jest bowiem pierwszym tak wprost wyrażonym systemem 
wartościującym przestrzeń miasta na podstawie przeprowadzonych analiz 
struktur historycznych oraz urbanistyczno-architektonicznych Łodzi. 

ROZWAŻANIA NA TEMAT CENTRUM ŁODZI

Strategia skupia większość ustaleń rozwojowych miasta w jego historycz-
nym centrum. Tę strefę, liczącą około 1600 hektarów i ok. 100 tys. obiektów 
powstałych przed 1945 r., określono mianem Strefy Wielkomiejskiej. Jest to 
nazwa, która w samym swoim semantycznym brzmieniu jest nacechowana 
pozytywnie i mówi o tym, że obszar przez nią nazwany ma cechy wielko-
miejskości, wyrażone takimi jej przestrzennymi wyróżnikami, jak ulice obu-
dowane pierzejami kamienic mieszkalnych bądź innych obiektów występu-
jących w dużych miastach. 

Dotychczas we wszelkich dokumentach urbanistycznych dla Łodzi (w tym 
w obecnie obowiązującym jej „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta”) całą historyczną część miasta na-
zywano „obszarem centralnym”, a dziedzictwo kulturowe w aspekcie archi-
tektoniczno-przestrzennym było ograniczone do wąskiego pasa ul. Piotr-
kowskiej i obszaru posiadeł fabrycznych. Paradoksalnie, w tymże Studium 
tereny osiedli satelitarnych, położonych wokół centrum, czyli blokowisk 
z wielkiej płyty lat 60. i 70., określono jako „jednostki miejskie”. 

Ponadto w Studium stwierdzono, iż Łódź definiują dwie osie, wspomniana 
ul. Piotrkowska i wytworzona w latach 60. i 70. oś wschód–zachód, łą-
cząca dwie dzielnice budownictwa wielkopłytowego: zachodnią Retki-
nię i wschodnią Widzew. Są to jedynie fragmenty systemu połączeń dro-
gowo-funkcjonalnych miasta, a nie elementy jego modelu przestrzennego. 
W tymże dokumencie, zespół historycznej zabudowy, określany obecnie 
Strefą Wielkomiejską, nie istnieje jako istotna kategoria przestrzenna Łodzi. 

Jest to nie tylko opisywanie miasta niezgodne ze stanem faktycznym, ale 
również ukazywanie powojennego systemu wartościowania Łodzi jako 
struktury miejskiej. Innymi słowy, po drugiej wojnie światowej socjalizm 
dołożył wszelkich starań, by osłabić znaczenie historycznej tkanki architek-
toniczno-urbanistycznej miasta w wymiarze nie tylko faktycznym, tj. dopro-
wadzenia jej do ruiny, ale także ideowo-propagandowym, czyli świadomo-
ściowym, co znakomicie udało się nawet w środowiskach profesjonalnych 
– łódzkie studium jest na to dowodem. 

KONCENTRACJA NA ODNOWIE STREFY WIELKOMIEJSKIEJ

Ten stan rzeczy stara się zmienić omawiana Strategia, której wdrażanie do-
piero się rozpoczyna i służyć ma odwróceniu procesu osłabiania roli histo-
rycznej śródmiejskiej tkanki architektoniczno-urbanistycznej miasta, trwa-
jącego siedemdziesiąt lat. Stanowi to materializację sentencji, zaczerp-
niętej z „Deklaracji Tożsamości Łodzi”, i wskazującej na to, że jedną z pod-
stawowych powinności dzisiejszego pokolenia łodzian jest zachowanie 

w dobrym stanie dziedzictwa materialnego, które pozostawiła nam histo-
ria, (…) wykorzystanie istniejących zasobów miasta jest kluczowe dla jego 
zrównoważonego rozwoju (…). 

Zadania wynikające ze Strategii nie są proste do zrealizowania. Być może 
trafia się teraz na najlepszy moment, gdy role historycznych centrów miej-
skich obecnie docenia świat, czego dowodem jest deklaracja ICOMOS 
z 2011 r. „O ochronie historycznych struktur miejskich”, a także podjęcie 
przez Polskę przygotowania „Krajowej polityki miejskiej” i ostatnio ustawy 
rewitalizacyjnej. 

Trzeba przyznać, że skala spustoszenia zarówno w sferze materialnej, czego 
wyrazem jest techniczne zniszczenie substancji architektonicznej Strefy 
Wielkomiejskiej Łodzi, jak i świadomościowej, skutkuje brakiem postrzega-
nia przez łodzian historycznej tkanki miasta jako jego najważniejszej struk-
tury tożsamościowej. Skala zaniedbań w tych dziedzinach jest tak ogromna, 
że doprowadzenie jej do średniego europejskiego poziomu to szaleńczy 
wyścig z czasem i ignorancją. Wszystkie zatem główne cele Strategii mu-
szą być realizowane „na raz i od razu”, czyli: rozkwit centrum Miasta, ograni-
czenie zjawiska rozlewania się Miasta i świadome i identyfikujące się z Ło-
dzią społeczeństwo. 

PODJĘCIE PRAC NAD ZMIANĄ STUDIUM

By osiągnąć przypomniane wyżej cele Strategii, w lipcu 2013 r. podjęto 
uchwałę o przystąpieniu do zmiany obowiązującego Studium, w następ-
stwie czego Miejska Pracowania Urbanistyczna stworzyła w swojej struk-
turze specjalny zespół do prac nad tym nowym dokumentem. Zadanie sto-
jące przed tym zespołem jest trudne, należy bowiem przede wszystkim rze-
telnie i zgodnie ze stanem faktycznym opisać miasto i uwarunkowania jego 
rozwoju, a następnie znaleźć, opisać i wykazać pierwiastki dyscyplinujące 
ten rozwój, czyli realizujące jeden z podstawowych kierunków wyznaczo-
nych w Strategii, tj. tworzenie zrównoważonego miasta kompaktowego.

Na tak ujęty rozwój miasta „do środka” musi się składać szereg czynników, 
takich jak m.in.: znalezienie i opisanie możliwości rozwojowych owego 
„środka” (czyli Strefy Wielkomiejskiej), a więc uporządkowanie systemu ko-
munikacyjno-drogowego i parkowania, znalezienie przestrzeni inwesty-
cyjnych dla nowych struktur mieszkaniowych i innych funkcji potrzebnych 
w tej Strefie, a także poprawienie standardów przestrzeni poprzez uporząd-
kowanie istniejących i ukształtowanie nowych obszarów zielonych oraz 
kompleksowa modernizacja zabytkowej zabudowy. 

OPRACOWANIE PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI

W ślad za rozpoczęciem prac nad Studium i w związku z potrzebą określe-
nia zasad odnowy zabytkowej zabudowy, w październiku 2014 r. uchwa-
lono „Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017”, opraco-
wany przez zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków, wchodzący w skład 
Biura Architekta Miasta. 

Jest to pierwszy program tego typu, opracowany dla Łodzi. Zawiera oprócz 
opisu i wykazu konkretnych zadań odnoszących się do ochrony zabytków, 
definicję tkanki zabytkowej Łodzi i roli zachowania jej w dobrej kondycji dla 
tożsamości miasta. I o ile w następnych edycjach tego dokumentu zadania 
będą się zmieniały, o tyle owa filozofia, mam nadzieję, będzie już coraz bar-
dziej ugruntowana niż w 2015 r. 

Warto tu także dodać, że dzięki konsekwentnej aktywności miejskich służb 
konserwatorskich i Biura Architekta Miasta stała się rzecz wiekopomna, jaką 
jest uznanie w dniu 16 lutego 2015 r. przez Prezydenta RP za Pomnik Historii 
„Łodzi – wielokulturowego krajobrazu miasta przemysłowego”. 

Wdrażanie Strategii
Marek Janiak
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OPRACOWANIE PROGRAMU ATRAKCYJNE PRZESTRZENIE

W kwietniu 2015 r. przyjęto kolejny ważny dokument służący ukierunkowa-
niu odnowy przestrzeni miasta, jakim jest „Program Atrakcyjne Przestrze-
nie Miejskie 2020+”, opracowany przez zespół z Biura Architekta Miasta. 
Ogromny nacisk kładzie się w nim na uporządkowanie zaniedbanych do-
tychczas przestrzeni publicznych w Rdzeniu Strefy Wielkomiejskiej. Po raz 
pierwszy w historii miasta pokuszono się w tym opracowaniu o zdefinio-
wanie systemu kluczowych przestrzeni miejskich w historycznej strukturze 
oraz zdefiniowano np. układy posadzek na historycznych ulicach i placach. 
Została również opisana i wykazana potrzeba realizowania nowych prze-
bić pieszo-jezdnych (tak zwanych „woonerfów”) przez duże kwartały zabu-
dowy historycznej.

Jedno z takich nowych połączeń, prowadzące od ulicy Tuwima do ulicy Mo-
niuszki, jest już w fazie realizacji. Warto też docenić ukończenie w wysokim 
standardzie remontu najważniejszej przestrzeni publicznej Łodzi, czyli re-
prezentacyjnego odcinka ulicy Piotrkowskiej od placu Wolności do alei Mic-
kiewicza/Piłsudskiego.

PLANOWANIE MIEJSCOWE

W ramach wdrażania Strategii istotnym krokiem było przeorganizowanie 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i zintensyfikowanie prac nad planami 
miejscowymi. W harmonogramie opracowania planów miejscowych klu-
czowe stały się tematy związane z obszarem Strefy Wielkomiejskiej z zabyt-
kową tkanką miasta oraz strefy chroniące krajobraz przyrodniczy i zapo-
biegające rozlewaniu się miasta na zewnątrz. Jego realizacja doprowadziła 
już do opracowania 5 planów miejscowych, obejmujących historyczne ze-
społy fabryczne, a w końcowych stadiach procedowania znajdują się plany 
dla części ul. Piotrkowskiej (jej odcinka od placu Wolności do ulic Tuwima/
Struga), dla rejonów ulic Legionów i Ogrodowej (z terenami zabudowy hi-
storycznej, sąsiadującymi z placem Wolności i Manufakturą Poznańskiego) 
oraz dla jednego z największych obszarów w Łodzi – zespołów fabrycz-
nych Scheiblera i Grohmanna. W najbliższym okresie należy się spodzie-
wać uchwalenia planów dla Starego Polesia, czyli obszarów sytuujących 
się w Strefie Wielkomiejskiej nieco dalej od ul. Piotrkowskiej, ale mających 
ogromny potencjał rozwojowy. 

Opracowania planistyczne dla ulicy Piotrkowskiej powstały w wyniku roz-
strzygnięcia po 2010 r. dwóch konkursów na koncepcje urbanistyczne: 
„U źródeł Piotrkowskiej” (obejmującego okolice placu Wolności wraz z ca-
łymi doń stycznymi kwartałami) i „Wielkomiejska Piotrkowska” (obejmują-
cego część ul. Piotrkowskiej do alei Mickiewicza/Piłsudskiego i obszarów do 
niej przyległych). 

ZARZĄDZANIE REWITALIZACJĄ ŁODZI

W październiku 2013 r. zostało powołane w strukturze Urzędu Miasta Biuro 
Rewitalizacji, które kontynuuje rozpoczęty w Biurze Architekta Miasta pro-
ces opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji (mającym szansę 
stać się w przyszłym roku Gminnym Programem Rewitalizacji, wymaga-
nym przez ustawę rewitalizacyjną). Biuro to w ścisłej współpracy z Minister-
stwem Infrastruktury i Rozwoju zrealizowało już program pilotażowy, dia-
gnozujący i penetrujący kontekst społeczny obszarów zdegradowanych, 
które przeznacza się do rewitalizacji. Stanowi ono strukturę, która jest od-
powiedzialna w Urzędzie Miasta za skoordynowanie działań zmierzających 
do wprowadzenia w życie programu rewitalizacji Łodzi z wykorzystaniem 
narzędzi i procesów związanych z wejściem w życie wspomnianej ustawy. 

Pierwszy zintegrowany program rewitalizacji dla części terenów Łodzi przy-
jął nazwę „ProRevita” i został stworzony jeszcze za prezydentury Jerzego 

Kropiwnickiego, ale nie doczekał się zrealizowania (z wyjątkiem budowy 
i przebudowy kilku obiektów oraz wielu przesiedleń i przeprowadzek, co 
trudno nazwać rewitalizacją). Rozpoczęty został następnie program „Nowe 
Centrum Łodzi”, który obejmuje wiele działań rewitalizacyjnych, z sukcesem 
realizowanych do dzisiaj. Najbardziej zauważalne są w chwili obecnej: rewi-
talizacja znaczącego w skali łódzkiego centrum zespołu zabytkowej elek-
trociepłowni EC1 oraz wielkoskalowa przebudowa dworca Łódź Fabryczna. 

Z całą odpowiedzialnością trzeba stwierdzić, że ideowe, programowe, pla-
nistyczne i inwestycyjne działania, na szeroką skalę wprowadzające pro-
ces rewitalizacyjny w zabytkowej części miasta, podjęła w pierwszej ka-
dencji i kontynuuje w obecnej prezydent Hanna Zdanowska. Przejawia się 
to w dostosowywaniu struktur Urzędu Miasta do potrzeb procesów rewi-
talizacyjnych (oprócz wspomnianego już Biura Rewitalizacji powołano Za-
rząd Nowego Centrum Łodzi, zrestrukturyzowano Miejską Pracownię Urba-
nistyczną, Biuro Architekta Miasta i wiele innych). Wdrożono także realiza-
cję programu „Mia100 Kamienic”, polegającego na kompleksowych remon-
tach zabytkowych kamienic, będących w posiadaniu samorządu łódzkiego. 

Początek wdrażania w życie na nowo wartościującej miasto „Strategii prze-
strzennego rozwoju Łodzi 2020+” pokazuje jednakże, pomimo uzyskania 
wspomnianych już bezsprzecznych sukcesów, jak ogromną bezwładność 
mają procesy rozwojowe tak dużej struktury, jaką tworzy Łódź. Mimo wiel-
kiego wysiłku, dużej konsekwencji działania i ogromnego tempa wdrażania 
praktycznego myślenia o „rewitalizacyjnym przesłaniu” Strategii ciągle jesz-
cze powstają wielorodzinne struktury mieszkaniowe na obrzeżach miasta, 
zaprogramowane i rozpoczęte w latach poprzednich. 

Nadal nie udało się opanować procesu dezurbanizacji, a pożądane pry-
watne inwestycje w Strefie Wielkomiejskiej, mimo że zaczynają się już po-
jawiać, można określić jako sporadyczne. W minimalnym stopniu daje się 
także zauważyć „modę” na mieszkanie w centrum. Pozytywnym zjawi-
skiem natomiast staje się rosnąca aktywność społeczna mieszkańców mia-
sta, a w związku z tym bardzo pilne staje się prowadzenie ich prorewitali-
zacyjnej edukacji oraz uruchomienie rzeczywistych procedur włączających 
ich w proces rewitalizacji, tworzenia jej programu i opracowywania planów 
miejscowych.■

■Wizualizacja planowanego rynku w Nowym Centrum Łodzi – element nowej 
wizji centrum miasta, wskazanej w Strategii.

Marek Janiak

architekt i artysta multimedialny, profesor na Wydziale 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 

Politechniki Łódzkiej, Architekt Miasta Łodzi
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Do zaszczytnego grona miast i miejsc, które Prezydent RP wyróżnił wpisem 
na listę Pomników Historii dołączyła w 2015 roku także Łódź. To wyjątkowy 
wyraz uznania dla jej unikatowości kulturowej i architektonicznej spuści-
zny, a przyznanie tego tytułu niezaprzeczalnie dowodzi, że wielokulturowe 
dziedzictwo Łodzi stanowi ważny składnik kultury narodowej. Wyróżnione 
wpisem zabytki są dla Łodzi reprezentatywne – podkreślają europejski cha-
rakter miasta, a także wiodącą rolę właścicieli fabryk w jego budowaniu 
oraz ich nieocenioną działalność jako mecenasów sztuki.

Łódzki Pomnik Historii, z uwagi na obszar, na jakim występują objęte tą 
formą ochrony zabytków obiekty oraz ich liczbę, stanowi ewe-
nement na skalę krajową. W jego granicach znalazły się bowiem 
zarówno XIX-wieczne wille i pałace Izraela Poznańskiego, Karola 
Wilhelma Scheiblera, Matyldy i Edwarda Herbstów, jak i dawne 
kompleksy fabryczne Ludwika Geyera oraz Karola Schei- 
blera, a także zespół domów robotniczych na Księżym Mły-
nie. Uwzględniając wielokulturowość i wielonarodowość twór-
ców Łodzi przemysłowej, wpisem na listę Pomników Historii ob-
jęto także elementy architektury sepulkralnej: cmentarz żydow-
ski i Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej. Osią łączącą wszystkie 
wyróżnione obszary jest układ urbanistyczno-architektoniczny 
ulicy Piotrkowskiej z placem Wolności i ulicą Moniuszki (daw-
nym pasażem Ludwika Meyera).

UKŁAD URBANISTYCZNY ULICY PIOTRKOWSKIEJ

Zespół urbanistyczny głównej osi śródmieścia Łodzi stanowi 
świadectwo nowatorskiej działalności gospodarczej i planistycz-
nej władz Królestwa Polskiego, zainicjowanej w latach 20. XIX w. 
W ramach prowadzonej wówczas szerokiej akcji industrializa-
cji kraju, do życia powołano wiele nowych ośrodków tkackich 
i sukienniczych, m.in. w Łodzi, wówczas niewielkim miasteczku 
o charakterze rolniczo-rzemieślniczym. W latach 1821-1823 roz-
planowano i wytyczono osadę o nazwie Nowe Miasto, którą ze 
względu na korzystne warunki gruntowe i państwową własność 
ziemi zlokalizowano na południe od istniejącego miasteczka. 

Założenie urbanistyczne osady oparte zostało na osi Traktu 
Piotrkowskiego, wiodącego ze Zgierza do Piotrkowa Trybunal-
skiego, a osada przemysłowa miała stać się nowym miejscem 
pracy i życia dla sukienników i tkaczy, niemieckojęzycznych 
przybyszów sprowadzanych spoza Królestwa, między innymi 
z Wielkopolski, Śląska, Saksonii, Czech, Brandenburgii i Moraw. 
Wydzielano dla nich działki wzdłuż Traktu Piotrkowskiego na 
osi północ-południe, według geometrycznego i bardzo regular-
nego układu, który widoczny jest do dzisiaj. 

Centralnym punktem nowej osady stał się Nowy Rynek (ob. 
plac Wolności). Został on rozplanowany jako ośmiobok o pro-
mieniu ok. 100 metrów, z którego w cztery strony świata od-
chodziły ulice wylotowe. Został on tak pomyślany, by był ser-
cem miasta, w którym skupione będą funkcje administracyjne, 
handlowe i społeczne. W ramach realizacji tych założeń u wylotu 

ul. Piotrkowskiej powstał pierwszy Miejski Ratusz, kościół, a także później 
pierwszy w Łodzi Hotel Polski, zaś przestrzeń Rynku stanowiła plac han-
dlowy oraz spełniała istotne funkcje komunikacyjne. 

Nowy Rynek zachował swój niepowtarzalny układ urbanistyczny i stano-
wić może doskonałe zobrazowanie rozwoju architektonicznego Łodzi od 
pierwszych lat jej istnienia jako osady przemysłowej. Widać tu jak na dłoni 
wszelkie nawarstwienia, jakie w przeciągu niemal 200 lat zmieniały krajo-
braz miasta, poczynając od prostych, jeszcze klasycystycznych domów rze-
mieślniczych po nowoczesne budynki biurowe. W oglądzie wszystkich pie-
rzei tego placu zobaczyć można niemal całą historię miasta, które dzięki 
swojej wielokulturowości, śmiałości i dynamicznemu rozwojowi, do dziś za-
skakuje rozwiązaniami plastycznymi i przestrzennymi.

Wytyczony w latach 20. XIX w. układ urbanistyczny i schemat organizacyjny 
Nowego Miasta na długie lata całkowicie zdeterminował kierunek rozwoju 
zabudowy ulicy Piotrkowskiej. W miarę upływu lat zyskiwała ona zabudowę 
pierzejową, składającą się początkowo z niemal jednakowych, jednokon-
dygnacyjnych drewnianych chałup o układzie dwutraktowym, bliższych 
tradycyjnej zabudowie wiejskiej niż miejskiej. Na przestrzeni kolejnych 

Wielokulturowy  
krajobraz Łodzi  
na liście Pomników Historii
Kamila Kwiecińska-Trzewikowska

■Miejsca i obiekty wpisane na listę Poników Historii w Łodzi.
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dziesięcioleci te drewniane budynki mieszkalno-produkcyjne zaczęły zastę-
pować murowane domy o podobnych gabarytach i formach, które stop-
niowo rozrastały się, przekształcały i przeobrażały, aby w momencie najbar-
dziej dynamicznego rozwoju wyewoluować do formy reprezentacyjnych 
kamienic wielkomiejskich i miejskich pałaców, między którymi funkcjono-
wały mniejsze i większe zakłady przemysłowe. 

Ulica Piotrkowska, wraz z zabudową przylegających do niej kwartałów, jest 
największym w Polsce zespołem architektonicznym, skupiającym na swoim 
odcinku rezydencje przemysłowców, kamienice czynszowe, fabryki i kantory 
fabryczne. Pod względem kompozycyjnym jest osią unikatowego w skali eu-
ropejskiej, rozległego założenia sprzężonych osad rękodzielniczych ze znor-
malizowanym systemem parcel (o wielkości 18-21x280 m), tworzących pas 
długości ponad 4300 metrów i szerokości od 360 do 1200 m.

Spośród wielu ulic dochodzących do ulicy Piotrkowskiej, szczególnie wy-
różnia się ul. S. Moniuszki – dawny pasaż Ludwika Meyera. Powstała w l. 
1883-1885 jako prywatna ulica, wytyczona w centrum miasta pomiędzy uli-
cami Piotrkowską a ob. ul. Sienkiewicza i stanowi jedno z najciekawszych 
założeń urbanistyczno-architektonicznych XIX-wiecznej Łodzi. Jej fundator, 
fabrykant L. Meyer, był jednocześnie właścicielem usytuowanego w pobliżu 
prestiżowego Grand Hotelu. Ulica zabudowana została eleganckimi, luksu-
sowymi willami, otoczonymi ogrodami, zaprojektowanymi przez jednego 
z najpopularniejszych architektów łódzkich, Hilarego Majewskiego (ówcze-
snego architekta miejskiego). Dla współczesnych stanowiła ona synonim 
bogactwa i postępu, budynki zlokalizowane przy niej posiadały oświetle-
nie, zainstalowano tu także pierwszą w Łodzi prywatną linię telefoniczną.

PAŁAC IZRAELA POZNAńSKIEGO I BUDYNKI TOWARZYSZĄCE

Izrael Poznański, uważany za jednego z najważniejszych fabrykantów XIX- 
XX-wiecznej Łodzi, zaczynał od skromnej tkalni i sklepu. Budowany przez 
niego etapami zespół fabryczny ostatecznie złożył się na kilkanaście obiek-
tów, w tym takich jak: tkalnia, przędzalnia, bielnik, apretury, farbiarnia, dru-
karnia tkanin oraz budynki pomocnicze. 

Zbudowany obok tego zespołu pałac, ze względu na swoją formę i dekora-
cję nazywany łódzkim Luwrem, stanowił główną siedzibę przedsiębiorstwa 
założonego przez fabrykancką rodzinę Poznańskich. Powstawał w l. 1888-
1903 według projektów kilku architektów: Juliusza Junga, Hilarego Majew-
skiego, Adolfa Zeligsona oraz Dawida Rosenthala. Jego główna bryła utrzy-
mana jest w stylu eklektycznym z przewagą motywów charakterystycznych 
dla neorenesansu włoskiego i francuskiego oraz neobaroku. Poza bogatą 
dekoracją zewnętrzną w dobrym stanie zachowały się także wnętrza pa-
łacowe, ze szczególnie reprezentacyjną salą lustrzaną na czele. Od 1975 r. 
w pałacu mieści się Muzeum Historii Miasta Łodzi. 

Wielką dominantą całego dawnego zespołu fabrycznego jest budynek daw-
nej przędzalni – jeden z największych budynków przemysłowych wzniesio-
nych w XIX w. na ziemiach polskich i jeden z największych obiektów tego 
typu w Europie. Powstawał w l. 1876-1878. Liczącemu 170 m długości, czte-
ropiętrowemu ceglanemu budynkowi został nadany charakter architektury 
obronnej przez wprowadzenie czterech górujących nad masywną bryłą 
wież oraz zastosowaniu motywów charakterystycznych dla średniowiecz-
nej architektury obronnej. 

Położony obok kantor fabryczny zbudowany został w 1885 r. pomiędzy 
bramą fabryczną a założeniem pałacowym. Jego utrzymane w duchu eklek-
tyzmu elewacje są interesującą próbą uzyskania architektury „przejściowej” 
pomiędzy surową zabudową przemysłową a eleganckim reprezentacyjnym 
pałacem. Efekt ten uzyskano, stosując odmienne ukształtowanie elewacji 
zwróconych w stronę siedziby właściciela i inne, ceglane, skierowane na 
zabudowania fabryczne. Na parterze budynku zachowały się autentyczne 
wnętrza biurowe. 

FABRYKA LUDWIKA GEYERA  I ZABUDOWA TOWARZYSZĄCA

Założyciel fabryki Ludwik Gayer przybył do Łodzi z Saksonii w 1828 r. Wy-
budowany przez niego kompleks fabryczny stanowi największy i najlepiej 
zachowany obiekt związany z wczesnym etapem industrializacji na terenie 
dawnego Królestwa Polskiego. Integralną częścią zespołu jest park, spaja-
jący obiekty fabryczne z mieszkalnymi, oraz wyjątkowy skansen miejskiej 
architektury drewnianej. 

„Biała Fabryka” – główny obiekt całego zespołu, zbudowany w l. 1835-
1838, była pierwszym zakładem przemysłowym w mieście wyposażonym 
w maszynę parową. Został wzniesiony według angielskiego projektu, a jego 
bryła oraz układ (skonstruowany na planie litery „U”) upodabniał ją do ów-
cześnie wznoszonych zakładów przemysłowych w rejonie Manchesteru. 
Łódzką fabrykę od zabudowań angielskich wyróżniał jednak jej wygląd 
zewnętrzny. W odróżnieniu od tych ascetycznych zabudowań przemysło-
wych, uzyskała ona opracowanie architektoniczne oparte na klasycystycz-
nych proporcjach, a użyty w elewacjach biały tynk, niespotykany wówczas 
na obiektach przemysłowych, wyróżnił ją na tle innych tego typu obiek-
tów (stąd jego zwyczajowa nazwa „Biała Fabryka”). Od 1954 r. w budynku 
fabryki mieści się Muzeum Włókiennictwa, które stanowi jeden z najwcze-
śniejszych na świecie przykładów adaptacji budynków poprzemysłowych 
na cele wystawiennicze. 

W skład całego zespołu wchodzą ponadto:
 • dom Ludwika Meyera, będący pierwszym domem założyciela fabryki, 

zbudowany w 1833 r. jako niewielki parterowy budynek przykryty cztero-
spadowym dachem (zastosowane w nim formy zbliżały jego wygląd do XIX-

■Fragment charakterystycznej zabudowy przy ul. Piotrkowskiej. ■Pałac Izraela Poznańskiego.
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wiecznej architektury dworkowej, stąd jego zwyczajowa nazwa „Dworek”);
 • pałac Ludwika Meyera, zbudowany w l. 1845-1846 jako druga, obszer-

niejsza rezydencja jego rodziny (niegdyś bogato zdobiony ornamentami 
w stylu neorenesansowym, w późniejszym okresie w wyniku licznych ada-
ptacji i przebudów stracił swój pierwotny charakter);

 • willa Gustawa Meyera, zbudowana w latach 80. XIX w. przy wykorzysta-
niu murów tzw. domu zabaw, który stał w tym miejscu już w latach 40. tego 
samego wieku (wybudowana w stylu neorenesansowym, stylistycznie wpi-
suje się w charakter otaczającej ją zabudowy);

 • park im. Władysława Reymonta (d. Geyerowski, założony w połowie XIX w. 
i stanowący integralną część zespołu fabryczno-rezydencjonalnego; zało-
żenie charakteryzuje bogaty drzewostan z 7 pomnikami przyrody, znajduje 
się tu także staw, powstały w wyniku spiętrzenia wody rzeczki Jasień dla po-
trzeb produkcyjnych);

 • Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej, będący unikatowym w skali 
kraju zespołem XIX-wiecznej miejskiej zabudowy drewnianej (w jego skład 
wchodzą translokowane z terenów miasta drewniane domy, wille podmiej-
skie oraz dawny zbór ze wsi Nowosolan). 

ZESPÓŁ FABRYCZNO-MIESZKALNY KAROLA W. SCHEIBLERA 

Zespół fabryczno-mieszkalny K.W. Scheiblera to wyjątkowy na skalę środ-
kowoeuropejską architektoniczny i urbanistyczny układ zabudowy przemy-
słowej z doby wczesnej industrializacji. Składa się z zabudowań dwóch fa-
bryk włókienniczych (w tym monumentalnej przędzalni przy ul. bpa Tymie-
nieckiego), rezydencji fabrykanckich z ogrodami, wzorcowego osiedla ro-
botniczego Księży Młyn wraz z zabudowaniami towarzyszącymi oraz naj-
starszego w mieście parku publicznego z pomnikowym drzewostanem. 

W syntetycznym ujęciu wymienione obiekty przedstawia się poniżej:
 • pałac Karola Scheiblera wybudowany w połowie XIX w., przebudowany 

w l. 1886-1888 z uzyskaniem obecnej, neorenesansowej dekoracji i niezwy-
kłego przepychu wnętrz (w jego pomieszczeniach, w dobrym stanie zacho-
wało się wiele przykładów bogato dekorowanych sztukaterii, kominków, 
pieców, dekoracji malarskich, boazerii, mebli, tkanin obiciowych, tapet, mo-
zaik, witraży i podłóg); od 1986 r. w budynku mieści się Muzeum Kinema-
tografii;

 • willa Herbstów zbudowana dla córki Karola Scheiblera Matyldy i jej męża 
Edwarda Herbsta w l. 1875-1876, najprawdopodobniej według projektu Hi-
larego Majewskiego, z dekoracją zewnętrzną, utrzymaną w stylu neorene-
sansowym (we wnętrzach zachował się oryginalny wystrój pomieszczeń 
m.in. w salonie lustrzanym, sali balowej, pokoju myśliwskim i sieni oraz wy-
posażenie z 2. połowy XIX i początków XX w.); od 1976 r. w rezydencji swoją 
siedzibę ma oddział Muzeum Sztuki;

 • „Centrala”, stanowiąca pierwsze zakłady założone przez K. Scheiblera 
wkrótce po jego osiedleniu się w Łodzi, budowane jako kompleks cegla-
nych obiektów fabrycznych w kilku fazach, poczynając od 1856 r.;

 • osiedle domów robotniczych Księży Młyn, zbudowane w kilku etapach, 
począwszy od 1873 r., z zasadniczym zespołem 18 budynków mieszkal-
nych, ustawionych w 3 rzędach po 6 domów wraz z zabudową gospodar-
czą, który uzupełnia grupa domów wybudowanych w kolejnych etapach 
rozbudowy osiedla (główną aleję osiedla zamyka gmach dawnej szkoły 
i dawny sklep zakładowy, a od zachodu do osiedla przylega budynek daw-
nej straży pożarnej);

 • Park Źródliska, stanowiący najstarszy w Łodzi rozległy zespół parkowy, 
założony w 1840 r. jako tzw. Ogród Spacerowy, wchodzący w skład zało-
żenia pałacowego rodziny Scheiblerów (obecnie park składa się z dwóch 
części, wschodniej i zachodniej, rozdzielonych zabudowaniami dawnej fa-
bryki, a w jego obrębie znajdują się dwie ozdobne altany, sztuczna grota 
oraz dom ogrodnika, jak również wiele rzadkich gatunków drzew i krzewów 
i liczne przykłady pomnikowego drzewostanu).

ŁÓDZKIE NEKROPOLIE 

Cmentarze łódzkie są odzwierciedleniem dawnej wielokulturowości mia-
sta i w powiązaniu z zachowanymi, zabytkowymi pałacami i fabrykami, do-
pełniają obraz potęgi przemysłowych rodów, reprezentowany przez wy-
stawne grobowce i mauzolea. Są miejscami pochówku także innych wybit-
nych mieszkańców miasta – zasłużonych przedstawicieli duchowieństwa 
różnych obrządków oraz osobistości ze świata kultury i polityki i stanowią 
materialne świadectwo przenikania kultur i religii.

Na listę Pomników Historii wpisano dwie nekropolie:
 • Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej, podzielony pod względem wyznanio-

wym na trzy części: katolicką – św. Józefa, protestancką – św. Mateusza i pra-
wosławną – św. Aleksandra Newskiego (zachowały one swoje pierwotne 
rozplanowania z układami alei i zieleni o pomnikowym charakterze; zbu-
dowano na ich terenie wiele artystycznie wartościowych grobowców, wy-
wodzących się od czasów powstania cmentarza aż po współczesność, od-
zwierciedlających kunszt miejscowej tradycji kamieniarskiej);

 • cmentarz żydowski, stanowiący jedną z największych nekropolii żydow-
skich w Europie, rozciągającą się na powierzchni 42 ha i mieszczącą na 
swym terenie blisko 180 tys. grobów (spoczęło tu wiele osób odgrywają-
cych ważne role w życiu politycznym, kulturalnym i religijnym Łodzi, a wy-
jątkowym fragmentem nekropolii jest tzw. pole gettowe, będące miejscem 
pochówku 43 tys. ofiar getta, założonego na terenie Łodzi podczas II wojny 
światowej).■

■„Biała Fabryka” Ludwika Geyera. ■Zabudowa Księżego Młyna.

Kamila Kwiecińska-Trzewikowska

Miejski Konserwator Zabytków w Łodzi, członek 

Stowarzyszenia  Samorządowych Konserwatorów Zabytków
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Program budowy Nowego Centrum Łodzi jest działaniem służącym przede 
wszystkim wzmocnieniu metropolitarnego charakteru Łodzi. W nowocze-
snych miastach życie w centrum jest przywilejem, który wiąże się z presti-
żem, określonym stylem życia, bliskością różnorodnych, ponadloklanych in-
stytucji czy placówek kultury oraz rozrywki. I to jest kierunek do którego na-
leży zmierzać. Zdegradowane społecznie, technicznie  i ekonomicznie cen-
trum dzisiejszej Łodzi, kojarzone z bezrobociem, biedą przestało być pożą-
daną przestrzenią do życia dla młodych łodzian z klasy średniej. I trzeba to 
zmienić.

To właśnie przedstawiciele tej grupy najtłumniej uciekali stąd na obrzeża 
miasta lub do ościennych gmin, ale ci „uciekinierzy” wciąż są i pragną być 
aktywnymi uczestnikami jego życia. Przyczyniają się co prawda do pro-
cesu rozlewania się miasta, ale wolny czas spędzają w substytutach praw-
dziwego miasta, których najbardziej oczywistymi przykładami są przede 
wszystkim centra handlowe. Powstrzymanie tego zjawiska jest zatem jed-
nym z najważniejszych zadań, przed jakimi stoją władze Łodzi. 

NOWE CENTRUM ELEMENTEM REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA

Konieczne są zatem zdecydowane działania, zmierzające do rewitalizacji 
śródmieścia, a zasadniczą potrzebą mieszkańców miasta i otaczającego go, 
powiązanego z nim rozlicznymi relacjami  obszaru, jest wykreowanie atrak-
cyjnej, bezpiecznej i komfortowej przestrzeni jego nowego „serca”. Prze-
strzeni, w której będziemy chcieli przebywać, pracować i mieszkać. Jeste-
śmy w trakcie konsekwentnej realizacji tego procesu, a jego kluczowym 
elementem staje się przebudowa 100 ha terenu, objętego programem bu-
dowy Nowego Centrum. Przedsięwzięcie to obejmuje szereg inwestycji 
prowadzonych przez władze miasta, spółki kolejowe i inwestorów prywat-
nych. To prawdopodobnie największe wyzwanie urbanistyczno-inwesty-
cyjne w historii miasta.

Podjęcie działań związanych z jego realizacją pozwoli na wyeksponowanie 
jednocześnie kulturowych i historycznych walorów tego obszaru, które cią-
gle pozostają w dużej mierze nieodkryte – także dla większości mieszkań-
ców miasta, co na szczęście szybko się zmienia. Bo przecież jednym z naj-
większych skarbów Łodzi jest jej unikalny krajobraz architektoniczny i urba-
nistyczny, stanowiące o jego wyjątkowości w skali całej Europy. Ten niezwy-
kły potencjał kulturowy oraz wykształcony, twórczy i innowacyjny kapitał 
ludzki – to baza, na której budujemy nowy charakter łódzkiego śródmieścia, 
zdając sobie sprawę, że nie ma silnego miasta bez silnego centrum.

Zasadnicza część działań miasta została zatem ukierunkowana  na rewitali-
zację jego śródmieścia, co jest głównym celem przyjętej przed dwoma laty 
Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi. Pozwala to na wpisanie się w ogól-
noświatowy trend, oparty na koncepcji rozwoju miasta „do wewnątrz” i za-
hamowanie opisanych wyżej procesów suburbanizacji. Cel ten realizowany 
jest za pomocą takich narzędzi, jak: zagęszczanie zabudowy i wypełnianie 
pustych miejsc w strefie wielkomiejskiej, ożywianie zdegradowanych tere-
nów przy jednoczesnej ochronie dziedzictwa kulturowego, podnoszenie ja-
kości życia społecznego, estetyki i wizerunku miasta poprzez wymieszanie 
funkcji, efektywne powiązanie przestrzeni publicznych oraz ułatwianie mo-
bilności mieszkańców. Miasta rewitalizowane według tego wzorca stawiają 

na transport zbiorowy, komunikację rowerową, wyłączanie fragmentów 
ulic z ruchu samochodowego, tworzenie nowych terenów zielonych i lo-
kalizowanie najważniejszych dla mieszkańców funkcji na właściwie dobra-
nym obszarze.

GENEZA IDEI NOWEGO CENTRUM

W takim właśnie kontekście, jeszcze w 2006 r. pojawiła się spektakularna 
– i to w skali ponadlokalnej – idea stworzenia od podstaw nowej, wielko-
miejskiej dzielnicy kultury i biznesu w Łodzi jako swoistego koła zamacho-
wego dla jej rozwoju jako metropolii. Jej realizacja miała stanowić dla mia-
sta nowy początek jego rozwoju, stąd częste wówczas nawiązania do po-
czątku przemysłowej Łodzi i do mitu łódzkiej „ziemi obiecanej”. 

Zalążkiem tej idei była związana z rewitalizacją d. Łódzkiej Elektrowni EC1 
wspólna koncepcja założycieli Fundacji Sztuki Świata: Davida Lyncha, An-
drzeja Walczaka i Marka Żydowicza, która w powiązaniu z planami  zapo-
wiadającej się rewolucji komunikacyjnej w obrębie dworca Łódź Fabryczna 
została opisana hasłem „operacji na otwartym mieście”. Autorem pierwszej 
koncepcji zagospodarowania przestrzennego Nowego Centrum był świa-
towej sławy luksemburski urbanista Rob Krier, który w 2007 r. nakreślił pod-
stawy jego planu z umiejscowieniem dworca Łódź Fabryczna, wskazaniem 
stref funkcjonalnch i siatki ulic z centralnym placem, umownie nazwanym 
Rynkiem Kobro.

Ta porywająca i śmiała wizja nie była jednak dobrą odpowiedzią na pro-
blemy rewitalizacji miasta, szczególnie w jej aspekcie społecznym. Wizje 
osób odpowiedzialnych wówczas za jego rozwój zakładały przede wszyst-
kim wypełnienie kwartałów zabudowy Centrum publicznymi obiektami 
kulturalnymi oraz ponadstumetrowymi wieżowcami. Chciano tu  zbudo-
wać jednocześnie i Bilbao, i Nowy Jork. Przyjęte wtedy zasady musiały ulec 
zmianie, by nie ignorować oczekiwań mieszkańców Łodzi. A te, jak uczy do-
świadczenie, dotyczą kwestii namacalnych i codziennych. Dostępność ko-
munikacyjna, nowe miejsca pracy, estetyczne otoczenie z wysokiej klasy ar-
chitekturą i przestrzeniami publicznymi, bezpieczeństwo, atrakcyjne tereny 
zielone, bogata oferta spędzania czasu wolnego – to prawdziwe potrzeby 
mieszkańców nowoczesnej metropolii i łodzianie nie są tu wyjątkami.

ZAKTUALIZOWANE PLANY CENTRUM

Zmierzający w tym kierunku program realizacji Nowego Centrum powstał 
2007 r. Pierwotnie projekt obejmował teren zamknięty ulicami Tuwima, 
Sienkiewicza, Narutowicza i Kopcińskiego, w 2012 r. został jednak rozsze-
rzony o kwartał objęty w ulicach Tuwima, Piotrkowskiej, Narutowicza i Sien-
kiewicza. Dziś nasze myślenie o Centrum bliskie jest teoretykom takim jak 
Jane Jacobs, Leon Krier czy Jan Gehl, których koncepcje charakteryzują się 
nawrotem do tradycyjnej, historycznej kompozycji miast. Negując idee mo-
dernistyczne, ignorujące kontekst historyczny, urbanistyczny, społeczny 
i ekonomiczny, skłaniamy się ku podejściu prezentowanemu przez szkołę 
Nowego Urbanizmu, której założenia są współcześnie przyjmowane w pro-
cesach rewitalizacji. 

Podstawowe zadanie, jakie przed sobą stawiamy, to wykreowanie przyja-
znej i atrakcyjnej przestrzeni z wielofunkcyjnym „dobrym sąsiedztwem”, 
w maksymalnym stopniu zachęcającej mieszkańców do korzystania z niej 
przez całą dobę i stanowiącej integralną część łódzkiego śródmieścia. Cel 
ten chcemy osiągnąć poprzez stworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych prze-
strzeni publicznych, twórcze wykorzystanie unikatowej, zabytkowej tkanki 
urbanistycznej z przełomu XIX i XX w., wprowadzenie nowych funkcji na te-
reny poprzemysłowe i kolejowe, zachowanie istotnych elementów stano-
wiących o tożsamości i historii tego obszaru oraz rewitalizację kwartałów 
zabudowy wielkomiejskiej. Rezygnujemy z przeskalowanej architektury 

Kształtowanie 
Nowego Centrum  
Łodzi
Błażej Moder  
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i rozbudowanego układu drogowego – elementów, które w codziennym 
życiu stają się przytłaczające. Centrum ma być miejscem, gdzie ludzie będą 
mieszkać, pracować i spędzać wolny czas.

NOWE INWESTYCJE

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć, już daleko zaawansowanym 
w realizacji, jest w obszarze Nowego Centrum multimodalny węzeł Łódź Fa-
bryczna, który sprawi, że ta nowa dzielnica stanie się miejscem o dosko-
nałej dostępności komunikacyjnej. Towarzysząca mu budowa tunelu śred-
nicowego, planowana do 2020 r., otworzy zupełnie nowe dla niego możli-
wości i ułatwi dotarcie do Centrum rzeszom ludzi z Polski i z regionu łódz-
kiego, w czym pomoże także realizowany przez Województwo Łódzkie pro-
jekt Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. 

Nowy dworzec będzie jednym z kluczowych elementów tego węzła, do któ-
rego poprowadzą tory kolejowe, ulokowane 16,5 m pod powierzchnią te-
renu. Na stacji znajdą się cztery perony oraz osiem torów i będzie można tu 
odprawić nawet do 200 tys. pasażerów dziennie. Przyjęty termin zakończe-
nia budowy Dworca Łódź Fabryczna – to 31 sierpnia 2016 r.

Teren Centrum o łącznej powierzchni 100 ha, objęty aktualnymi  miejsco-
wymi planami zagospodarowania przestrzennego, podzielony został na 
trzy strefy urbanistyczne:

 • I o powierzchni 40 ha, położoną pomiędzy ulicami Kilińskiego i Nowotar-
gową   i obejmującą obiekty o  dominujących funkcjach kulturalnej, miesz-
kaniowej, handlowej i komunikacyjnej;

 • II o powierzchni 30 ha, położoną pomiędzy ulicami Nowotargową i Kop-
cińskiego z dominującymi funkcjami mieszkalno-usługowymi, ulokowa-
nymi w rewitalizowanej, istniejącej zabudowie;

 • III o powierzchni 30 ha, położoną pomiędzy ulicami Kilińskiego i Piotrkow-
ską, w której przede wszystkim rewitalizowana będzie istniejąca zabudowa 
mieszkalno-usługowa.

Początkiem realizacji wielkiej idei Nowego Centrum była rewitalizacja daw-
nej elektrociepłowni EC, stanowiąca modelowy przykład transformacji 
obiektu poprzemysłowego i nadania mu całkowicie nowych funkcji cen-
trum kulturalno-edukacyjnego. Obiekt ten jest obecnie siedzibą Narodo-
wego Centrum Kultury Filmowej oraz jednego z najnowocześniejszych 
w Europie planetarium. Znajdują się tu także sale seminaryjne i warsz-
tatowe oraz o zjawiskowej urodzie hala maszyn, w której odbywają się 

spektakle teatralne, koncerty, konferencje i spotkania firmowe. W pozosta-
łych budynkach EC1 Zachód powstanie interaktywne Centrum Nauki i Tech-
niki, które będzie ośrodkiem ekspozycyjno-edukacyjno-rekreacyjnym, z za-
chowanymi wnętrzami i ich oryginalnym wyposażeniem.

Obserwacja zmian zachodzących w śródmieściu Łodzi, ożywienie ulicy 
Piotrkowskiej, powstające miejskie podwórce, zaangażowanie łodzian 
w sprawy ich miasta – czego dowodem jest chociażby wielki sukces bu-
dżetu obywatelskiego – pozwalają utwierdzić się w przekonaniu o słuszno-
ści obranej strategii rozwoju miasta. Pierwsze wielkie inwestycje Nowego 
Centrum dobiegają końca, a kolejne etapy jego realizacji wiążą się z wiel-
kimi nadziejami na spełnienie celów tej strategii.■ 

■Wizualizacje kierunków zagospodarowania przestrzennego Nowego Centrum 
Łodzi, ustalonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

wykonanych w MPU w Łodzi przez zespół: dr Robert Warsza, arch. Gerard 
Goszczko, arch. Andrzej Makowski, mgr Agnieszka Strykowska, arch. Piotr 

Świderski i arch. Małgorzata Saciuk (wykonanie modelu 3d). 

Błażej Moder  

dyrektor EC1 Miasto Kultury

wcześniej dyrektor Zarządu 

Nowego Centrum Łodzi
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W śródmieściu Łodzi znajduje się ponad 3800 zabytkowych kamienic,  
27 pałaców, 47 willi i ponad 300 fabryk. Z wartościami kulturowymi tego 
obszaru, największego o takim charakterze w Polsce, kontrastują jego bar-
dzo niskie wartości techniczne i społeczne. Ogrzewa się tu za pomocą pie-
ców węglowych 60% budynków mieszkalnych, a 26% budynków będących 
własnością miasta posiada zużycie techniczne przekraczające 70%. Część 
położonej tu zabudowy, tj. ok. 70 budynków, została zakwalifikowana do 
wyburzenia ze względu na ich zły stan techniczny, przy czym ocenia się, że 
w dobrym stanie pozostaje  jedynie 4% budynków we władaniu miasta. Ob-
szar ten, zamieszkały przez 21% ogółu łodzian, charakteryzuje 32% stopa 
bezrobocia. Dychotomia między jakością kulturową środowiska zurbanizo-
wanego a poziomem zaniedbań jest tu bardzo rażąca. 

STRATEGIA DLA REWITALIZACJI

Sposobów na rozwiązanie problemów, jakie narosły nie tylko w śródmiej-
skim obszarze Łodzi, ale także i w innych jej dzielnicach poszukano przy 
opracowaniu Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ (jej zasadnicze 
założenia przedstawiono w trzecim w kolejności artykule niniejszego bloku 
problemowego –Red.).

Analizy, jakie przeprowadzono w ramach prac nad Strategią  wskazują, że 
Łódź jest miastem pozostającym pod wpływem procesów zarówno dezur-
banizacji, jak i suburbanizacji. Kosztem odpływu mieszkańców z centrum 
rozwijają się osiedla mieszkaniowe, oddalone od niego nie tylko geogra-
ficznie, ale i mentalnie. Stworzone dotychczas dokumenty planistyczne dla 
rozwoju Łodzi nie zapobiegają temu procesowi, a wręcz umożliwiają i uła-
twiają go. 

Kluczowym celem Strategii jest ukierunkowanie rozwoju miasta do we-
wnątrz. Tymczasem liczne badania krajowe wskazują, że największy pro-
blem z degradacją zabudowy miejskiej dotyczy obszarów śródmiejskich, 
szczególnie tych o genezie XIX wiecznej. Zjawisko to nie omija także Ło-
dzi, której Strefa Wielkomiejska, o powierzchni 1400 ha, w większości po-
siada zabudowę i strukturę pochodzącą z przełomu XIX i XX w. Dlatego kon-
centracja działań inwestycyjno-przestrzennych, ekonomicznych, społecz-
nych, którą założono w omawianej Strategii  musi następować w tej Strefie, 
a przede wszystkim w jej Rdzeniu. 

ŁÓDZKIE PROGRAMY REWITALIZACJI

Do końca 2013 r. obowiązywał w Łodzi Uproszczony lokalny program re-
witalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na 
lata 2004-2013. Wyznaczono w nim do rewitalizacji stosunkowo niewielki 
obszar w centrum miasta, ograniczony ulicami Tuwima, Piotrkowską, Na-
wrot i  Kilińskiego. W trakcie jego realizacji wypracowano łącznie ponad 
220 projektów, które powstały zarówno z inicjatywy władz miasta jak i pry-
watnych inwestorów: firm, instytucji kulturalnych, wspólnot wyznaniowych 
oraz wspólnot i  spółdzielni mieszkaniowych. Ostatecznie jednak dofinan-
sowanie z funduszy strukturalnych otrzymało jedynie 8 przedsięwzięć i po-
mimo przygotowania projektu kompleksowej rewitalizacji wyznaczonego 
kwartału nie uzyskał on unijnej dotacji. 

W nowym dokumencie programowym dla rewitalizacji, tj. w opracowa-
nych w ub. r. Założeniach do lokalnego programu rewitalizacji 2014-2020 
starano się zawrzeć wnioski, które wyciągnięto z wcześniejszych doświad-
czeń w tym zakresie.  Dotyczyły one przede wszystkim precyzyjnego wy-
znaczenia odpowiedzialnej za dany projekt jednostki, a także przygoto-
wania przedsięwzięć w komplementarny sposób. Podkreślić tu trzeba 
także konieczność wypracowania odpowiednich, pomagających w pro-
wadzeniu rewitalizacji  regulacji prawnych na szczeblu krajowym  m. in. 
pozwalających wesprzeć działania prywatnych właścicieli publicznymi 
środkami). Omawiany dokument, poddany konsultacjom społecznym 
w br. stanowi podstawę do sporządzenia właściwego Programu, który bę-
dzie tworzony „na bieżąco” wraz z działaniami podejmowanymi w ramach 
rewitalizacji. 

Najbardziej istotne stało się jednak wzmocnienie uczestnictwa i zaanga-
żowanie społeczności lokalnej w procesy rewitalizacji, a zwłaszczi powo-
łanie Biura Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w 2014 r.. To na jego 
barkach spoczywa informacja i edukacja z zakresu rewitalizacji, prowadze-
nie konsultacji społecznych, umożliwiających uzgodnienie zakresu realiza-
cji projektów, formalna pomoc przy wypełnianiu wniosków o ich dofinan-
sowanie oraz prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla 
mieszkańców rewitalizowanych obszarów w trakcie trwania całego procesu 
ich odnowy. 

Działania  
rewitalizacyjne 
w Łodzi
Martyna Szustorowska

■Struktura obszarów rewitalizacji na terenie Śródmieścia Łodzi.
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ZAŁOŻENIA DLA ŁÓDZKIEGO PILOTAŻU

Z racji przyznania Łodzi, po raz pierwszy od wielu lat, znacznych środków na 
działania rewitalizacyjne bo w wysokości 2 mld złotych, prace nad nowym 
Lokalnym programem rewitalizacji ruszyły w zdwojonym tempie. Wraz 
z nim konstruowane są projekty dla 55 kwartałów, wyznaczonych w Rdze-
niu Strefy Wielkomiejskiej Łodzi, którym nadano odpowiednie priorytety. 
Dla 8 z nich opracowano już wstępne projekty, które mogą być niezwłocz-
nie wdrażane. 

Pierwsze trzy z nich objęte zostały specjalnym pilotażem rewitalizacji, na 
którego potrzey Łódź otrzymała od Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
4 mln zł. i znaczne współfinansowanie z Uni Europejskiej). Jego celem jest 
pionierska próba wypracowania sys-
temowego modelu współpracy  dla 
„rewitalizacji partnerskiej”– w której 
rzeczywistymi uczestnikami procesu 
jej prowadzenia będą wszyscy intere-
sariusze przestrzeni miejskiej. 
sSpecyfika obszaróu wybranych do 
pilotażu, na któryc  będą testowane 
przyjęte rozwiązania modelowe, daje 
możliwość wypracowania 3  warian-
tów rewitalizacji, które ujęte zostały 
w hasłach:

 • „odzyskujemy miasto” (tj program 
naprawa wizerunku danego obszaru, 
Dotyczący szczególnie wysp biedy 
i  wykluczenia zakładający efekty 
w postaci powrotu mieszkańców do 
centrum);

 • „tworzymy miasto” (tj program 
reurbanizacja terenów pokolejo-
wych i poprzemysłowych, w skład 
którego wchodzą duże inwestycje 
oraz wytyczenie nowych funkcji me-
tropolitarnych);

 • „zszywamy miasto” (tj program po-
łączenia kluczowych przestrzeni pu-
blicznych Łodzi i odnowa jej cen-
trum poprzez ochronę dziedzictwa 
architektonicznego i zintensyfikowa-
nie lokowania instytucji związanych 
z kulturą.

PRACE NAD PILOTAŻOWYM MODELEM REWITALIZACJI

Przygotowanie nowego Lokalnego programu rewitalizacji poprzedza wpro-
wadzenie omówionych wyżej założeń w „Opracowaniu modelu prowadze-
nia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Ło-
dzi”. Będzie skupiony wokół badań, analiz i przygotowania do remontu 34 
kamienic w obszarze pilotażowym (obejmuje on okolice ul. Włókienniczej 
i część Nowego Centrum od Piotrkowskiej do Targowej). w znacznej części 
środki dla jego przygotowania przeznaczone będą na duży program edu-
kacyjny, budujący tożsamość mieszkańców , skierowany do łódzkich szkół. 
Niektóre badania w ramach tego projektu będą prowadzone w skali cen-
trum lub całego miasta, inne zaś obejmą tylko ww. obszar pilotażowy 

■Lokalizacja priorytetowych projektów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi (oznaczono je czerwonymi cyframi).

■Planowane przekształcenia wybranego zespołu zabudowy przy ul. Piotrkowskiej nr 66 – stan istniejący i wizualizacja koncepcji zagospodarowania terenu.
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Ta ostatnia część badań obejmie analizy z zakresu mieszkalnictwa i gospo-
darki nieruchomościami, inwentaryzacje i ekspertyzy techniczne budowy, 
modelowch rozwiązań dla przyszłych partnerów procesu rewitalizacji, przy-
gotowanie do poprawy ich sytuacji gospodarczej, wypracowanie narzędzia 
do walki ze zjawiskiem pustostanów i zaniedbanych nieruchomości, pogłę-
bione badania społeczne, podsumowanie dotychczasowych doświadczeń 
Łodzi w zakresie rewitalizacji, zebranie dobrych praktyk z Polski i zagranicy 
oraz działania terenowe w centrum, mające na celu pobudzenie dialogu 
społecznego i zainteresowania rewitalizacją. 

Ponieważ Łódź jest „ziemią nieznaną” dla wielu jej mieszkańców, co po-
twierdzają badania TNS OBOP, przeprowadzone na zlecenie Urzędu Miasta 
Łodzi w 2010 ru dla potrzeb opracowania Strategii zarządzania marką Ło-
dzi na l. 2010-2016 – dużą wagę przykłada się do wspomnianego już pro-
gramu edukacyjnego dla nauczycieli i szkół w całym mieście. Z badań tych 
wynikło, że aż 67% respondentów, w dużej części łodzian, odpowiedziało, 
że nie widzi nic szczególnego, co wyróżniałoby to miasto spośród innych. 
Potrzebne jest większe zaangażowanie mieszkańców miasta w rozwiązanie 
jego problemów, w tym także sukcesywnie prowadzonej rewitalizacji. 

 Pilotaż obejmie również analizę zagrożeń dla procesu rewitalizacji, usta-
lenie zestawu kryteriów dla oceny prawidłowości przebiegu procesu oraz 
zorganizowanie konkursu architektonicznego. Jego ważnym, integralnym 
elementem jest również stworzenie Centrum Wiedzy z zakresu rewitalizacji, 
w ramach którego Pracownicy Urzędu Miasta zbierają i dzielą się zdobytymi 
informacjami z innymi samorządami.

Jednocześnie prowadzi się w obszarze miasta działania, związane z realizo-
wanym od 2011 r. programem „Miasto Kamienic”, dzięki któremu gminne 
budynki remontowane są gruntownie od piwnicy po dachy. Dotychczas  ta-
kimi remontami objęto 76  nieruchomości, w tym 149 budynków, w ramach 
których m. in. wewnątrz kamienic wpisanych do ewidencji i rejestru zabyt-
ków przeprowadzono prace konserwatorskie, a wszystkie budynki podłą-
czono do miejskiej sieci cieplnej. 

Doświadczenia związane z prowadzeniem remontów, „pro-rewitalizacyj-
nych” działania społeczne, kompleksowe remonty ulic (w tym szczególnie 
ul. Piotrkowskiej), uruchomienie programów gospodarczych (m. in. zwią-
zanych z rozszerzaniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tworzeniem Spe-
cjalnej Strefy Kultury, czy programem  Lokale Kreatywne”) wskazały na ko-
nieczność integrowania różnorodnych działań w konkretnej przestrzeni. 
Dlatego polityka rewitalizacyjna miasta, będąca jednym z podstawowych 
celów przyjętej dla niego Strategii Przestrzennej przyczynić ma się w takim 
właśnie ujęciu do „rozkwitu centrum”, powrotu doń mieszkańców oraz za-
pewnienić zrównoważony rozwój Łodzi. Rozpoczęcie obszarowej rewitali-
zacji Strefy Wielkomiejskiej daje taką szansę, a pierwsze efekty są już zauwa-
żalne zarówno w przestrzeni jak i przez mieszkańców.■

Martyna Szustorowska 

dziennikarka, pracownik Biura Architekta Miasta  

w Urzędzie Miasta Łodzi 

■Planowane przekształcenia wybranego zespołu zabudowy d. fabryki H. Wegnera przy ul. Tuwima nr 3 – stan istniejący 
i wizualizacja koncepcji zagospodarowania terenu.

■Planowane przekształcenia wybranego zespołu zabudowy przy ul. Sienkiewicza nr 5 – stan istniejący i wizualizacja koncepcji zagospodarowania terenu.
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Dobrze zagospodarowana, utrzymana i atrakcyjna przestrzeń publiczna 
jest jednym z ważniejszych mierników jakości życia w mieście. Aby była od-
powiednio ukształtowana, musi być zdefiniowana przestrzennie, przede 
wszystkim za pomocą pierzei otaczającej ją zabudowy. Pierzeje te, oprócz 
swej geometrycznej formy i architektonicznego opracowania, muszą wcho-
dzić w dialog z przestrzenią, którą wyznaczają, także za pomocą otworzenia 
się do niej wnętrz usług, znajdujących się w parterach. 

POTENCJAŁ ŁÓDZKICH PRZESTRZENI DLA AKTYWIZACJI ŻYCIA 
MIEJSKIEGO

Podstawowe elementy struktury przestrzennej centrum Łodzi – jej Strefy 
Wielkomiejskiej – ewidentnie wpisują się w tę definicję. Mimo znacznej de-
gradacji tkanki miejskiej, obszar ten, ukształtowany na przełomie XIX i XX 
w., tworzy bogatą strukturę dla życia miejskiego. Wystawne kamienice i ak-
tywne partery ciągną się kilometrami łódzkich ulic. Żeby przejść omawianą 
Strefę Wielkomiejską w kierunku równoleżnikowym, trzeba iść ponad 40 
minut, a w południkowym ponad godzinę i przez cały ten czas pozostaje się 
w centrum miasta, w zwartej, kwartałowej zabudowie. Widać w niej niezwy-
kły potencjał centrum Łodzi jako sieci wielkomiejskich ulic i placów, two-
rzących przestrzenie publiczne wysokiej jakości, które łączą się w spójną 
całość.

O ile forma tych przestrzeni jest niezwykle atrakcyjna i przyjazna dla two-
rzenia środowiska życia wysokiej jakości, o tyle funkcja ulic w Łodzi jest 
w zasadzie ograniczona do komunikacji. Skupia się w ich obrębie nawet po-
nad 80% aktywności mieszkańców w przekroju dobowym, co pokazują ba-
dania przeprowadzone przez Biuro Architekta Miasta w l. 2013-2015. Za-
spokojenie ich potrzeb rekreacyjnych ogranicza się do niektórych pór dnia 
i do weekendów, funkcja handlowa zaś posiada bardzo ograniczony zakres. 

CELE PROGRAMU UATRAKCYJNIENIA PRZESTRZENI MIEJSKICH

Zniwelowanie obecnego stanu i przytłaczająco złej kondycji technicznej 
łódzkich przestrzeni publicznych, która jest jednym z głównych celów pod-
jętej w Łodzi rewitalizacji obszarowej, będzie wspierało proces „powrotu do 
miasta”. Aby ich odnowa była dokonana z pożytkiem dla obecnych i przy-
szłych mieszkańców oraz zapewniała różnorodność funkcji, został opra-
cowany program poprawy ich jakości i pożądanych przemian pod nazwą 
Atrakcyjne przestrzenie miejskie 2020+. Wynika on z uchwalonej w 2013 
r. Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+. Przestrzenie publiczne 
w jego rozumieniu oznaczają przestrzenie ogólnodostępne, będące wła-
snością publiczną, czyli wszystkich mieszkańców miasta. 

Według wizji nakreślonej w Programie, przestrzenie publiczne miasta  mają 
stać się atrakcyjne dla jego mieszkańców i gości i w nawiązaniu do ducha 
miejsca cechować się wysoką estetyką, żywotnością, dostępnością i bezpie-
czeństwem oraz zapewnieniem możliwości interakcji społecznych. Zasadą 
porządkowania istniejących i wprowadzania nowych przestrzeni jest umoż-
liwianie zaistnienia funkcji aktywizujących „życie między budynkami” oraz 
czytelny podział między przestrzeń publiczną – dostępną dla wszystkich, 
oraz prywatną – dostępną w zależności od woli właściciela.

Aby dążenie to skonfrontować z rzeczywistością, przyjęto pewne wskaźniki 
pozwalające monitorować przemiany zachodzące w obszarze przestrzeni 
miejskich. Biorą one pod uwagę doświadczenia wielu zespołów eksperc-
kich, wyspecjalizowanych firm oraz eksperymenty organizacji pozarządo-
wych. Dlatego ewaluacja tych przestrzeni ma być dokonywana nie tylko na 
podstawie analiz przestrzennych, ale również behawioralnych badań użyt-
kowalności różnych rejonów Łodzi. Miarą jakości przestrzeni publicznych 
jest przede wszystkim sposób ich użytkowania – liczba i jakość aktywności 
ludzi w niej się pojawiających oraz szeroko rozumiane uwarunkowania es-
tetyczne, będące narzędziem uatrakcyjniania przestrzeni. 

DOBRA JAKOŚĆ I ZAPROJEKTOWANIE PRZESTRZENI

W ramach integracji zagadnień urbanistyczno-architektonicznych oraz 
społecznych, szczególnie związanych z użytkowaniem, tożsamością i od-
niesieniem do kulturowej wartości miasta. W omawianym Programie opi-
sano cztery wyróżniki przestrzeni publicznych, które decydują o ich sukce-
sie oraz zasady ich wprowadzenia w życie. 

Pierwszy z nich dotyczy dobrej jakości i zaprojektowania, co oznacza:
 • odpowiednią obudowę przestrzeni publicznych (złożoną z takich elemen-

tów, jak pierzeje budynków, definiujące granice przestrzeni, dominanty ar-
chitektoniczne, skale i proporcje zabudowy), ich posadzek (materiału, ry-
sunku, podziałów, ukształtowania pionowego) oraz wyposażenie (w meble 
miejskie, zieleń i małą architekturę);

Program uatrakcyjnienia 
łódzkich przestrzeni publicznych 
Bartosz Poniatowski

■Układ głównych przestrzeni publicznych centrum Łodzi.
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 • czytelne rozgraniczenie, co jest przestrzenią publiczną, a co nią nie jest 
(poprzez zabudowę wyposażoną w funkcje wchodzące w interakcję z prze-
strzeniami publicznymi);

 • odpowiednią skalę i sposób zaprojektowania całych założeń i ich kompo-
nentów (m.in. z unikaniem rozległych, pompatycznych, przeskalowanych 
pomników i zieleni otoczonych drogami i zbyt rozległych płaszczyzn traw-
ników), zwrócenie szczególnej uwagi na dostosowanie rozmiarów i typów 
poszczególnych komponentów przestrzeni do skali człowieka (np. z wy-
posażaniem ich w elementy umożliwiające użytkownikom bezpośrednią 
i bezpieczną interakcję z nimi), a także stosowanie rozwiązań, które umożli-
wiają ich dostępność oraz użytkowanie na różne sposoby (np. schodów, na 
których można siedzieć, podwyższeń w posadzce jako scen, ścian oporo-
wych jako galerii itd.); 

 • konieczne stwarzanie warunków sprzyjających dłuższemu przebywaniu 
w obrębie omawianych przestrzeni; 

 • łatwość w orientacji i ich funkcjonowaniu (kompozycje umożliwiające ła-
twą orientację i użytkowanie przestrzeni dają poczucie bezpieczeństwa, 
a jest to związane bezpośrednio z użytymi materiałami oraz informacją wi-
zualną i z warunkiem, by przestrzenie były zaprojektowane w sposób uła-
twiający brak barier dla pojawiających się różnych aktywności);

 • ciągła dbałość o stan techniczny elementów małej architektury (ich kon-
serwacja i bieżące utrzymanie są niezwykle istotne dla pozytywnego od-
bioru przestrzeni publicznych) oraz dbałość o to, by reklamy, szyldy, ban-
nery i pozostałe elementy często szpecące ramy przestrzeni publicznych 
były utrzymane na odpowiednim poziomie estetycznym.

DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENI

To drugi z głównych wyróżników przestrzeni publicznych, rozumiany jako:
 • rzeczywista dostępność komunikacyjna dla pieszych, rowerowa, komuni-

kacja publiczna oraz indywidualna samochodowa (prowadząca do zapew-
nienia jak największej liczbie użytkowników przestrzeni swobodnego poru-
szania się po nich i ich opuszczenia);

 • dostępność społeczna, czyli niewykluczanie żadnej grupy użytkowników 
przestrzeni (np. niepełnosprawnych – poprzez likwidację barier architekto-
nicznych, ale także umożliwienie przebywania w przestrzeni osobom, które 
nie chcą być konsumentami usług komercyjnych poprzez umieszczenie do-
stępnych dla wszystkich ławek i uatrakcyjnienie przestrzeni dla dzieci);

 • dostępność przestrzenno-funkcjonalna (na którą składa się m.in. likwida-
cja barier przestrzennych poprzez zapewnienie odpowiednio gęstej sieci 
ulicznej, sieci dróg rowerowych i pasaży pieszych oraz odpowiedniej liczby 
i jakości przejść przez ulice i doliny rzeczne).

DŁUGI OKRES AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW

Ten kolejny wyróżnik oznacza:
 • taki sposób zaprojektowania i funkcjonowania przestrzeni, który gwa-

rantuje ich dostosowanie do różnych aktywności w rytmie dobowym oraz 
pór roku, a także atrakcyjność dla różnych grup społecznych przy jedno-
czesnym zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców;

 • codzienne, konieczne użytkowanie miejsca poprzez lokalizację istotnych 
publicznych funkcji miejskich (np. obiektów kulturalnych, informacji miej-
skiej, agend urzędowych, węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej, 
instytucji ochrony zdrowia itd.) oraz wprowadzanie uzupełniającego pro-
gramu usług (gastronomii, handlu i innych, komercyjnych funkcji);

 • wydłużenie aktywności użytkowników poprzez dobór usług gwarantu-
jący różne godziny ich udostępniania oraz ich formy, odpowiednie dla róż-
nych grup docelowych odbiorców;

 • aktywność powtarzalną i incydentalną, skonkretyzowane jako działania 
grup, osób, firm lub instytucji i przyjmujące formę jarmarków, festiwali, ak-
cji informacyjnych i promocyjnych, targi, kiermasze, spotkania, zabawy na 
wolnym powietrzu (ważne jest przy tym, by powtarzalna aktywność miała 
swe nadane rytmy: roczny np. dla festiwali, miesięczny np. dla kiermaszów 

i tygodniowy np. dla targu warzywnego; należy też podkreślić, że wydarze-
nia te powinny docelowo dążyć do formy funkcjonowania tradycyjnie przy-
jętej w miastach – po określonych godzinach funkcjonowania wszelkie ele-
menty wykorzystane w tym czasie zostają usunięte, miejsce, w którym się 
odbywały posprzątane i udostępnione do pełnienia pozostałych funkcji 
ogólnodostępnej przestrzeni publicznej).

POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI I WSPÓŁUCZESTNICTWO 
MIESZKAńCÓW

Ten ostatni, czwarty wyróżnik oznacza:
 • wpływ na kształt i funkcjonowanie przestrzeni publicznych – poczucie 

rzeczywistego zaangażowania miasta w relacje z ich użytkownikami i lo-
kalną społecznością (co prowadzi do współtworzenia tych przestrzeni i od-
powiedzialności za ich stan i funkcjonowanie);

 • program funkcjonowania umożliwiający budowanie tożsamości wspól-
notowej poprzez otwarcie się na inicjatywy lokalnych organizacji pozarzą-
dowych, grup społecznych, osób i społeczności lokalnych (prowadzące do 
np. cykliczności unikalnych aktywności, takich jak festiwale, kiermasze itp.);

 • wykorzystanie aktywności i potencjału instytucji już funkcjonujących 
w mieście, niezwiązanych dotąd z przestrzeniami publicznymi, a posiadają-
cych potencjał „wyjścia” i „otwarcia się” na te przestrzenie, ulice bądź place;

 • tworzenie miejsc – zamiast projektowania przestrzeni (z szerokim udzia-
łem społeczności lokalnej w procesie ich powstawania, a także zachęcanie 
do aktywnego udziału w życiu tych przestrzeni);

 • tworzenie miejsc potrzebnych mieszkańcom dla poprawy codziennego 
funkcjonowania społeczności lokalnej (m.in. takich jak place zabaw, miej-
sca spacerów, spotkań itp.).

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Kierowanie się przedstawionymi powyżej zasadami przy kształtowaniu i po-
rządkowaniu przestrzeni publicznych jest w stanie, według Biura Architekta 
Miasta Łodzi, zapewnić taką jakość tkanki miejskiej, która będzie mogła fak-
tycznie przełożyć się na chęć powrotu wielu mieszkańców i użytkowników 
„do centrum”. Dobrze zaprojektowane przestrzenie publiczne tworzą bo-
wiem środowisko życia, które staje się pożądane. Rodzi się moda na miesz-
kanie w takim miejscu, jakim jest centrum. To z poziomu wielkomiejskich 
ulic, placów, skwerów i parków obserwujemy i uczestniczymy w miejskim 
życiu.

Wskazuje na taki aspekt życia miejskiego wielu autorów, a wśród nich Ri-
chard Sennet, który w 2009 r. napisał, że naturalną potrzebą człowieka jako 
istoty społecznej są kontakty z innymi ludźmi, przy czym nie chodzi tu je-
dynie o fizyczną styczność, ale o możliwość inicjowania interakcji, realizacja 
tej potrzeby może odbywać się wyłącznie w publicznej przestrzeni miasta. 

Przestrzenie publiczne miasta wzbogacić mogą także odnowione korytarze 
ulic, flankowane kamienicami, przyprószonymi postindustrialnym pyłem 
dawnej świetności, z wciąż tkwiącym w nich potencjałem, który może być 
zaczynem dodatkowego wymiaru starej–nowej przestrzeni życia w mie-
ście. Jeżeli te ulice będą również posiadały odpowiednio ukształtowane po-
sadzki, funkcjonalne meble miejskie oraz będą wzbogacone małą architek-
turą i zielenią, to są w stanie zapewnić oprawę życia nieosiągalną w nowo 
realizowanej zabudowie.■

Bartosz Poniatowski

architekt,  p.o. kierownika Oddziału Estetyki 

i Krajobrazu Miasta w Biurze Architekta Miejskiego  

w Łodzi
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OD REDAKCJI. Dwa lata temu samorząd Łodzi przystąpił do prac 
nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta, uchwalonego w 2010 r. De-
cyzja o przystąpieniu do jego zmiany jest wynikiem dyskusji 
o przyszłości Łodzi, których efektem było m.in. uchwalenie na 
początku 2013 r. Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ 
(omówionej już wcześniej). Na naszych łamach zaprezentowali-
śmy przed kilku laty obowiązujące łódzkie studium (w t. III „PU”, 
wydanym w 2011 r.), a obecnie chcemy przybliżyć uwarunko-
wania i założenia, jakie przyświecają pracom prowadzonym 
w MPU w Łodzi nad reorientacją dotychczasowej polityki prze-
strzennej miasta.

Wiodącą ideą Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+. stał się 
„powrót do miasta”, co oznacza wzmocnienie historycznego śród-
mieścia Łodzi jako miejsca zamieszkania i pracy, a nie jest to moż-
liwe bez odwrócenia dotychczasowych procesów suburbanizacji. 
W pracach nad nowym studium przyjmuje się to hasło jako punkt 

wyjścia dla uszczegółowienia Strategii w postaci nowej, komplekso-
wej polityki przestrzennej Łodzi. Jej wypracowanie wymaga rzetel-
nej analizy i dopasowania planowania do zmieniającej się sytuacji 
miasta oraz jego obecnych możliwości rozwojowych. Efekty dotych-
czasowych prac przedstawiamy poniżej, referując ich główne kom-
ponenty merytoryczne i warsztatowe.

„POWRÓT DO MIASTA” JAKO CEL POLITYKI  
PRZESTRZENNEJ MIASTA

Kwestia „powrotu do miasta” nie jest tylko ideą, ale także kwestią 
pragmatycznego i życiowego wyboru dla miasta. Łódzkie śród-
mieście jest unikatowym obszarem, łączącym w sobie koncentra-
cję obiektów budujących jego dziewiętnastowieczne dziedzictwo 
jako wielkiego ośrodka rewolucji przemysłowej. To jedyne miasto 
o tej skali w kraju, w którym śródmieście tworzy konglomerat wie-
lofunkcyjnej zabudowy o dużej intensywności, skupionej na obsza-
rze o powierzchni ponad 1000 ha. Teren ten łączy w sobie dzisiaj 

■Ul. Piotrkowska – główna oś kompozycyjna Strefy Wielkomiejskiej Łodzi. Fot. A. Lipińska.

Nowe studium dla Łodzi 
jako narzędzie realizacji 
polityki „powrotu do miasta”
Robert Warsza, Łukasz Pancewicz, Natalia Kowalczyk
i Barbara Wysmyk-Lamprecht
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■ Tereny dawnej fabryki Scheiblera, zaadaptowane na cele usługowe, oraz Księży 
Młyn – dawne osiedle robotnicze poddawane rewitalizacji. (źródło – MGGP Aero).

dzielnice mieszkaniowe, obiekty pofabryczne, centra handlowe i biurowce, 
tworzące charakterystyczną, kwartałową strukturę zabudowy. Śródmieście 
tworzy więc przestrzenne i funkcjonalne serce miasta, konstytuujące Łódź. 

Znacząca skala zapóźnień sprawia, że przed tym zwartym fragmentem 
miasta stoi ogromne wyzwanie jego naprawy i dostosowania do współ-
czesnych potrzeb. Wskazuje na to chociażby szacunek „twardych” kosztów 
działań rewitalizacyjnych – obejmujących m.in. modernizację i remonty ka-
mienic i obiektów zabytkowych oraz urządzenie przestrzeni publicznych. 
Wielkość nakładów prywatnych i publicznych została oceniona na ok. 15 
mld zł. Koszt działań dla samego rdzenia Strefy Wielkomiejskiej – ścisłego 
centrum miasta – to ok. 10,3 mld zł, w tym ok. 4,6 mld zł nakładów miej-
skich. Szacunek ten pokazuje, że realizacja tego projektu wykracza poza 
krótkoterminową perspektywę programów pomocowych i staje się cywi-
lizacyjnym, wielopokoleniowym wysiłkiem.

Dla Studium oznacza to pragmatyczną konieczność wskazania, gdzie pod 
względem przestrzennym powinien zostać zainwestowany kapitał pu-
bliczny i prywatny – w śródmieściu czy na obrzeżach. Wobec tego wyzwa-
nia kluczowa rola dokumentów planistycznych mających w założeniu ukie-
runkować działania miasta i inwestorów racjonalnie, wyważając przy tym 
interesy obydwu tych stron w drodze dialogu.

ROLA STUDIUM W RACJONALNYM ZARZĄDZANIU ROZWOJEM ŁODZI

Studium dotyka wszystkich kwestii realizowanych w przestrzeni miasta: go-
spodarki nieruchomościami, polityki mieszkaniowej, problematyki rewi-
talizacji, polityki transportowej i wielu innych. Dlatego też dokument ten 
można określić mianem „konstytucji przestrzennej miasta”. Studium jest do-
kumentem strategicznym, całościowym, mającym na celu spójne ukierun-
kowanie polityki przestrzennej gminy. Samorząd nie rozstrzyga o sposobie 
jej wdrożenia wprost w tym dokumencie, w praktyce bowiem jego ustale-
nia są realizowane przede wszystkim przez plany miejscowe. Z reguły klu-
czowym elementem rozstrzyganym w studium jest wyznaczanie terenów 
zabudowy, m.in. poprzez wskazanie ich przeznaczenia, obszarów realiza-
cji zabudowy przemysłowej, rezerw pod zabudowę mieszkaniową czy tere-
nów chronionych. Są to rozstrzygnięcia decydujące o możliwości powodze-
nia różnych polityk miejskich.

Kluczowym wyzwaniem Łodzi jest przede wszystkim planowanie w ob-
liczu poważnych zmian demograficznych, malejącej liczby mieszkańców 
oraz zmian gospodarczych cechujących miasto poprzemysłowe. Skuteczne 
sprostanie tym wyzwaniom wymusza zmianę w metodologii planowania. 
W przypadku Łodzi wymaga to odejścia od modelu rozwoju ilościowego, 
polegającego na wyznaczaniu kolejnych terenów inwestycyjnych, na rzecz 
nowego, jakościowego sposobu budowania polityki przestrzennej. W prak-
tyce oznacza to, że nowe studium, aby skutecznie zmierzyć się z tym wy-
zwaniem, musi zawierać elementy strategii działania wobec przestrzeni 
miasta. Dokument ten musi wyznaczyć priorytety dla obszarów działania, 
dokonywać oceny możliwych skutków, w tym finansowych, wdrażać roz-
wiązania planistyczne oraz wskazywać propozycję realizacji jego zapisów 
przez inne jednostki miejskie.

WARSZTAT PLANISTYCZNY – PROCES PROJEKTOWANIA STUDIUM 

Przygotowaniem nowego studium dla Łodzi kierowały podobne zasady jak 
w przypadku budowania innych dokumentów o charakterze strategicznym. 
W pierwszym etapie prac dokonano oceny sytuacji miasta i stanu jego za-
sobów, co następnie pozwoliło na analizę trendów rozwojowych oraz spo-
rządzenie analizy SWOT. Na bazie tych elementów zostały sformułowane 
możliwe scenariusze polityki rozwoju przestrzennego miasta (tzw. modele) 
i ocenione konsekwencje ich realizacji. Wybór preferowanego kierunku 

■Kwartały śródmiejskie z zachowanym dawnym układem łanowym 
z okresu przed industrializacją.  (źródło – MGGP Aero).

■Kwartały śródmiejskie z gęstą zabudową mieszkaniową 
w układzie kamienicowym.  (źródło – MGGP Aero).
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działania stworzył podstawę dla ustalenia kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta.

Wiodącą zasadą przyjętą w ramach prac było wykorzystanie zasady plano-
wania w oparciu o tzw. twarde dane (evidence based planning). Oznaczało 
to wykorzystanie dokładnych badań ilościowych i analiz danych przestrzen-
nych sporządzonych w oprogramowaniu GIS. W celu ich obróbki zgroma-
dzono i zorganizowano w postaci baz danych najbardziej aktualne infor-
macje przestrzenne, pozyskane we współpracy z jednostkami miejskimi, 
GUS oraz innymi źródłami (np. ewidencji gruntów). Obejmowały one ana-
lizy m.in. liczby i rozmieszczenia ludności, zmian w zabudowie i zagospo-
darowaniu terenu (przy wykorzystaniu analizy różnicowej ortofotomap dla 
miasta z różnych lat), typologii zabudowy i gęstości zaludnienia, ruchu bu-
dowlanego w Łodzi, dostępu do infrastruktury technicznej i wielu innych 
danych związanych z przestrzennymi aspektami funkcjonowania miasta. 

Analizy ilościowe uzupełniły ukierunkowane badania jakościowe. Na 
wstępnym etapie prac (jeszcze w 2013 r.) sporządzono ekspertyzy doty-
czące planowania w kontekście kurczenia się miasta i doświadczeń miast 
zachodnich, kwestii realizacji programu rewitalizacji w Łodzi w kontekście 
studium (we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast) oraz pogłębionych 
analiz rynku nieruchomości, obejmujących m.in. liczbę i lokalizacje trans-
akcji oraz poziom cen (we współpracy z Łódzkim Stowarzyszeniem Rzeczo-
znawców Majątkowych), sporządzono także analizę uwarunkowań funkcjo-
nowania handlu w mieście. 

Dodatkowo na etapie rozpoczęcia prac projektowych nad kierunkami roz-
woju przestrzennego miasta przeprowadzono tygodniowe warsztaty spe-
cjalistyczne, których celem było pozyskanie dodatkowej wiedzy eksperc-
kiej. Do współpracy zaproszono szereg specjalistów – naukowców i prak-
tyków z kraju (m.in. z Warszawy, Poznania, Wrocławia), aby przedyskuto-
wać kwestie praktycznych zapisów nowego studium. Zagadnienia proble-
mowe dotyczyły m.in. alternatywnego użytkowania terenów odłogów rol-
nych, będących potencjalnymi rezerwami dla urbanizacji, aktywizacji tere-
nów śródmiejskich, w tym nieużytków poprzemysłowych dla rynku nieru-
chomości. Problematyka spotkań obejmowała także zagadnienia powią-
zane z planowaniem zarządzania transportem na obszarach śródmiejskich 
czy roli parków kulturowych jako elementów kształtujących funkcjonowa-
nie śródmieścia. 

Oprócz opracowania szeregu analiz przestrzennych, organizacja baz da-
nych pozwoliła na testowanie bardziej zaawansowanych metod wsparcia 
planowania – modelowania rozwoju w oparciu o tzw. model pośrednich 
możliwości ORION. Projekt ten został zrealizowany dzięki współpracy z ze-
społem prof. T. Ossowicza z Politechniki Wrocławskiej. Innym innowacyjnym 
opracowaniem stało się studium krajobrazowe, dzięki któremu zidentyfiko-
wano i zwaloryzowano tereny zabudowy.

KONTEKST POLITYKI PLANISTYCZNEJ – SYTUACJA ŁODZI  
I WYZWANIA ROZWOJOWE 

Specyfika obecnej kondycji i wyzwań rozwojowych Łodzi wpływających na 
kształt studium dla Łodzi wymaga przybliżenia. Najważniejsze z nich, silnie 
determinujące jego rozstrzygnięcia, to konieczność wsparcia dla rewitaliza-
cji śródmieścia, uwzględnienie efektów procesu depopulacji i demograficz-
nego „starzenia się” miasta oraz zmiany jego profilu gospodarczego z mia-
sta przemysłowego na rzecz dywersyfikacji jego funkcji.

Urbanistycznie głównym wyzwaniem jest wsparcie rewitalizacji historycz-
nego śródmieścia Łodzi. W opracowanej przez Biuro Architekta Miasta Stra-
tegii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ obszar terenów w granicach ko-
lei obwodowej, określony jako Obszar Współczesnego Rozwoju Strefy Wiel-
komiejskiej (OWRSW), obejmuje ok. 4  350 ha (15% powierzchni miasta). 

Ścisły rdzeń zabudowy dziewiętnastowiecznej, zawierający się w obsza-
rze ok. 1325 ha (4,5% powierzchni miasta) jest określony jako Strefa Wiel-
komiejska (SW). 

Strefa ta jest zamieszkana przez ok. 142 tys. mieszkańców Łodzi (tj. po-
nad 19% ich ogółu) i jest miejscem pracy dla ponad 110 tys. osób. Skupiają 
się tu główne jego funkcje usługowe, w tym tzw. funkcje metropolitalne 
(o charakterze ponadlokalnym). Przestrzeń tej części miasta wymaga po-
prawy, aby sprostać wymaganiom obecnych i nowych mieszkańców. Wiążą 
się one m.in. z dostępem do zieleni, poprawą jakości przestrzeni publicz-
nych, uspokojeniem ruchu czy stworzeniem zachęt do inwestowania. W ra-
mach delimitacji obszaru rewitalizacji, najważniejszego priorytetu miasta, 
wskazano osiem tzw. kwartałów priorytetowych – mających być przedmio-
tem publicznego wsparcia finansowego z pomocy publicznej w perspekty-
wie 2014–2020.

Konkurencję dla takich działań stanowi proces rozwoju przedmieść. W okre-
sie powojennym koniecznosć zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i za-
pewnienia wyższego standardu zamieszkania doprowadziły do powstania 
w ich obszarze dużych osiedli blokowych. Pod koniec lat 90. ubiegłego 
wieku nowym zjawiskiem stała się rozbudowa osiedli domów jednorodzin-
nych, w tym w obszarach atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo, m.in. 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Na przedmieścia migrowały 
także zakłady pracy, lokalizowane w ramach nowych obszarów Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – m.in. w rejonie Olechowa i Nowego Józe-
fowa. Proces ten nie dotyczy jedynie Łodzi, ale także całego regionu łódz-
kiego, z uwagi na postępujące procesy jego metropolizacji. 

Ważnym uwarunkowaniem rozwojowym miasta jest jego sytuacja demo-
graficzna – według analiz i prognoz liczba mieszkańców Łodzi stale maleje. 
Proces depopulacji ma stały charakter i jest powodowany przede wszystkim 
niską dzietnością i wysoką śmiertelnością. Nie jest to jedynie problem Ło-
dzi, ale i całego obszaru metropolitalnego. Utratę mieszkańców wspierają 
także procesy migracji – o ile w 1995 r. Łódź liczyła 815,3 tys. mieszkańców, 
o tyle w 2013 r. liczba ta zmalała do 717,6 tys. Według prognoz GUS w 2030 
r. może się ona zmniejszyć do około 610 tys., zmieni się także średnia wieku 
mieszkańców, a procent osób w wieku poprodukcyjnym zwiększy aż do ok. 
28%. Dla planowania rozwoju miasta oznacza to konieczność zaspokojenia 
potrzeb starszych łodzian, w tym zapewnienia dobrego dostępu do usług 
podstawowych i terenów otwartych oraz do transportu zbiorowego. 

Równie istotnym czynnikiem rozwoju jest zmiana profilu gospodarczego 
Łodzi – upadek wielu z łódzkich zakładów przemysłowych po 1989 r. od-
zwierciedlał proces deindustrializacji miasta. Realizacja ŁSSE umożliwiła po-
zyskanie dla Łodzi na początku 2000 r. nowych inwestorów i lokalizację za-
kładów pracy m.in. z takich branż jak AGD, mechanicznej czy FCMG. Ko-
rzystna lokalizacja miasta i rozbudowa sieci autostrad oraz dróg ekspreso-
wych zwiększa atrakcyjność miasta i regionu dla logistyki. Jednocześnie ro-
śnie w Łodzi znaczenie usług zarówno biurowych (np. zaplecza dla biznesu), 
innowacji w oparciu o potencjał uczelni wyższych, jak i tych najbardziej ba-
zowych – związanych z obsługą ludności, takich jak handel, turystyka czy 
hotelarstwo. Oznacza to, że Łódź jest w trakcie przeobrażania się z miasta 
przemysłowego w ośrodek o zróżnicowanym charakterze oraz wiodące 
centrum regionu metropolitalnego i województwa. 

„REMANENT MIASTA” – ANALIZA KOSZTÓW

W pracach nad nowym studium trzeba także odnieść się do wcześniejszych 
rozstrzygnięć planistycznych, gdyż dokument ten nie powstaje w sytuacji 
„niezapisanej tablicy”. Jest to także dobra okazja do zweryfikowania przy-
jętych wcześniej założeń polityki planistycznej i oceny jej dotychczaso-
wych efektów. To właśnie konieczność weryfikacji terenów inwestycyjnych 
na obszarach obrzeżnych i potrzeba skuteczniejszego wsparcia rozwoju 
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■Rezerwy terenowe – tereny wskazane do zainwestowania w studium z 2010 r.

śródmieścia stały się bezpośrednią przyczyną dla rozpoczęcia prac nad ak-
tualizacja studium dla Łodzi. Kluczowym komponentem procesu jego opra-
cowania stała się rzetelna ocena stanu zainwestowania miasta, a jej głów-
nym elementem był tzw. Remanent miasta oraz dyskusja o założeniach poli-
tyki przestrzennej nad modelami rozwoju miasta, uwzględniająca wstępną 
analizę korzyści i strat.

Przedmiotem Remanentu stała się ocena stopnia wykorzystania rezerw te-
renowych, wskazanych w obowiązującym studium uchwalonym w 2010 
r. oraz analiza tempa, miejsca i skali procesów urbanistycznych. Metodo-
logicznie wpisuje się ona w postulaty zintegrowania analiz demograficz-
nych i planowania. Została ona sporządzona w oparciu o szczegółowe ana-
lizy danych przestrzennych, przy wykorzystaniu systemów GIS. Jej głów-
nym celem była odpowiedź na pytanie o skalę niewykorzystanych rezerw 
terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych oraz zestawienie ich z progno-
zami ludnościowymi. 

Według całościowego bilansu rezerwy planistyczne w studium z 2010 
r., przy ich maksymalnym wypełnieniu, pozwalałyby na realizację zabu-
dowy dla prawie 150 tys. nowych mieszkańców, a różnica pomiędzy tą 
liczbą a prognozowanym spadkiem liczby ludności w perspektywie 2030 
r. wynosi prawie 250 tys. (co jest ekwiwalentem ludnościowym dla małego 

miasta wojewódzkiego). Niezagospodarowane rezerwy terenów przemy-
słowych wyniosły ponad 1000 ha, w okresie intensywnego uprzemysłowie-
nia w okresie socjalistycznym łączna powierzchnia działek przeznaczonych 
dla stref przemysłowych wyniosła 1279 ha. Wyniki omawianej analizy stop-
nia wykorzystania rezerw terenowych stały u podstaw konieczności ich we-
ryfikacji i racjonalizacji. 

WYBÓR SCENARIUSZA DZIAŁANIA – PRIORYTETY ROZWOJOWE 
I MODELE PLANISTYCZNE

Opracowanie Remanentu miasta pozwoliło na sporządzenie analizy sce-
nariuszowej dla prowadzenia polityki przestrzennej wobec obszarów poza 
strefą śródmiejską Łodzi oraz Modeli rozwoju miasta i szacunkowej oceny 
kosztów urbanizacji. Podstawą ich budowy stały się różne scenariusze 
kształtowania rezerw terenów mieszkaniowych i aktywności gospodarczej, 
a ich warianty bazowały na głównym podziale miasta na obszary zurbani-
zowane, możliwej urbanizacji i terenów otwartych. 

Kluczowym elementem różnicującym badane warianty były zmieniające 
się priorytety rozwoju miasta – głównie skala rezerw w strefie obrzeżnej. 
Dotyczyło to zwłaszcza otwierania nowych terenów dla inwestowania 
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■Podstawowe scenariusze rozwoju przestrzennego Łodzi.

(greenfield). Wskazane w nich rezerwy 
obszarowe pozwoliły na oszacowanie 
ekwiwalentów liczby ludności (na pod-
stawie gęstości zaludnienia dla danych 
typów zabudowy) oraz kosztów obcią-
żeń gminy związanych z uzbrojeniem te-
renów. We wszystkich przypadkach zakła-
dano utrzymanie rewitalizacji jako priory-
tetu i stałego elementu. Opracowano trzy 
modele rozwoju przestrzennego strefy 
obrzeżnej miasta (A, B i C).

W modelu A symulowano strategię kon-
centracji inwestycji w ścisłym centrum 
miasta, w tym w rejonie Nowego Cen-
trum Łodzi. Założono w nim znaczące 
ograniczenie terenów rozwojowych poza 
koleją obwodową i koncentrowanie in-
westycji publicznych w rejonie śródmie-
ścia. Chłonność nowych terenów została 
oszacowana na ekwiwalent ok. 10-40 tys. 
mieszkańców, a koszt realizacji bazowej infrastruktury ok. 1,3 mld zł przy 
wypełnieniu całości rezerw. Szacunek ten nie uwzględniał kosztów realiza-
cji układu podstawowego miasta oraz ich modernizacji ani kosztów rewita-
lizacji, które były stałe w każdym modelu. Oceniono w nim koszt realizacji 
nowych dróg lokalnych, modernizacji istniejących i kosztów wykupu grun-
tów pod nie oraz budowy nowej infrastruktury technicznej potrzebnej dla 
nowych rezerw terenów inwestycyjnych w strefie obrzeżnej.

W modelu B przyjęto założenie zawężenia terenów inwestycyjnych przy 
jednoczesnym wskazywaniu obszarów do uzupełnienia zabudowy na czę-
ści urbanizujących się obszarów. Przyjęto w nim priorytet dopełnienia zabu-
dowy na terenach w zasięgu już istniejącej infrastruktury technicznej. Chłon-
ność terenów została oszacowana na ekwiwalent 40-60 tys. mieszkańców, 
a szacunkowy koszt realizacji bazowej infrastruktury wyniósł 2,3 mld zł.

W modelu C przyjęto scenariusz, w którym prowadzona byłaby polityka 
swobodnego rozwoju obszarów podmiejskich. Oznacza to akceptację dla 
utrzymania procesu suburbanizacji i zapewnienie znaczących rezerw dla re-
alizacji potrzeb rozwojowych. Nowe tereny wyznaczono w oparciu o ana-
lizy trendów w realizacji zabudowy, uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, 
wniosków do dokumentów planistycznych oraz decyzji o warunkach zabu-
dowy. W modelu tym założono, że jego realizacja oznacza zapewnienie re-
zerw dla ekwiwalentu 100-150 tys. mieszkańców, przy kosztach realizacji in-
frastruktury na poziomie 3,3 mln zł.

Na drugim biegunie znalazł się model niekontrolowanej urbanizacji jako 
scenariusz „ku przestrodze”. Oznaczał on wysoką nadpodaż terenów inwe-
stycyjnych w wyniku akceptacji wszelkich potencjalnych zamierzeń inwe-
stycyjnych. Koszt urbanizacji wszystkich terenów rozwojowych, w ramach 
których może zamieszkać ok. 300-400 tys. mieszkańców (ok. ¾ szacowanej 
liczby ludności miasta w 2030 r.) wyniósł ponad 5,5 mld zł.

Wartość kosztów urbanizacji oszacowano dzięki ocenie skali potrzeb infra-
strukturalnych, wykorzystując m.in. wyniki analiz skutków finansowych spo-
rządzanych planów miejscowych. Pomocne okazało się wcześniejsze szaco-
wanie kosztów na poziomie modelowych obszarów rozwojowych. Każdy 
z nich poddano ocenie, kierując się przy tym, poza rachunkiem ekonomicz-
nym, także innymi oddziaływaniami, m.in. z wpływem na środowisko, stop-
niem swobody inwestycyjnej, efektywnością wykorzystania infrastruktury 
publicznej czy wpływem na możliwość realizacji polityki „powrotu do miasta”.

Za jedno z ważniejszych kryteriów oceny efektywności poszczególnych 
modeli należy uznać jednak szacowane koszty urbanizacji. W prosty sposób 

pokazały one współzależność między efektami polityki planistycznej a ukie-
runkowaniem ograniczonych nakładów publicznych. Równie ważnym 
aspektem oceny racjonalności modeli był aspekt rozpraszania zabudowy 
w kontekście miasta o małym popycie na nowe tereny inwestycyjne. Ze-
stawienie szacowanych wydatków potwierdziło prostą zasadę, że realiza-
cja programu rewitalizacji nie jest możliwa przy dopuszczeniu niekontrolo-
wanej suburbanizacji, która skutkuje nie tylko utratą stałych mieszkańców 
śródmieścia, ale także ucieczką możliwego do zainwestowania kapitału.

WYBÓR SCENARIUSZA DZIAŁAń

Decyzja o wyborze modelu została podjęta przez radnych Rady Miejskiej 
Łodzi w lipcu 2015 r., po uzyskaniu akceptacji prezydent miasta Hanny Zda-
nowskiej oraz Komitetu Sterującego Studium i po przeprowadzeniu wcze-
śniejszej konsultacji modeli rozwoju miasta, z udziałem jego mieszkańców, 
środowisk akademickich i zawodowych oraz prasowej debaty na ten temat.

Jako preferowany został wskazany model B, w którym zapewniono rezerwy 
terenów rozwojowych na poziomie ok. 9% powierzchni miasta. Wybrany 
model będzie stanowił podstawę dla dalszych prac nad formułowaniem 
kierunków rozwoju przestrzennego miasta w projekcie studium. Jest to 
wybór działania ukierunkowanego na budowę miasta o zwartej strukturze 
przestrzennej, pozwalającego na jego dobrą obsługę transportem zbioro-
wym, wykorzystanie terenów poprzemysłowych (brownfield) zamiast uru-
chamiania nowych rezerw, dogęszczanie istniejącej struktury przestrzen-
nej, „dokończenie” urbanizacji terenów obrzeżnych oraz podnoszenie ja-
kości życia w istniejących zespołach mieszkaniowych. Tereny podmiejskie 
będą wskazane do urbanizacji dopiero po zapełnieniu rezerw w pozosta-
łych obszarach.

OPRACOWYWANIE STUDIUM – JAKO DYSKUSJA O MIEŚCIE

Jednym z najważniejszych elementów przy sporządzaniu nowego studium 
jest zapewnienie możliwości udziału w procesie planowania wszystkim za-
interesowanym – dotyczy to przede wszystkim mieszkańców miasta. W pra-
cach nad studium dla Łodzi jego podstawowe elementy procesu partycy-
pacji zostały rozszerzone o działania pozaustawowe.

Wstępny etap konsultacji objął organizację warsztatów informacyjnych 
skierowanych do rad osiedli oraz mieszkańców miasta przed składaniem 
wniosków. Uzupełniały je spotkania tematyczne dotyczące zagadnień 
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■Etapy i formy konsultacji społecznych.

i mieszkańców, służących zmniejszeniu obecnego chaosu przestrzennego. 
Dlatego też nowe studium stało się platformą dla testowania rozwiązań, 
które są dyskutowane w ramach najnowszych zmian ustawowych – m.in. 
zawartych w projekcie tzw. małej nowelizacji Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym czy w ostatnio uchwalonej ustawie „krajobra-
zowej”. 

W ramach studium podjęto m.in. dyskusję o racjonalnym wyznaczania re-
zerw rozwojowych, powiązaniu planowania strategicznego z szacunkiem 
kosztów ekonomicznych, powiązania planowania i działania rynku nieru-
chomości czy mechanizmów ochrony krajobrazu i dziedzictwa. Przetesto-
wano także zaawansowane mechanizmy zwiększania udziału mieszkań-
ców w planowaniu przestrzennym. Wszystkie te zadania wynikały z prak-
tycznej konieczności stworzenia kompleksowego, zintegrowanego działa-
nia na rzecz przyszłości Łodzi. Zamierzonym efektem studium, oprócz okre-
ślania wytycznych dla planów, ma być praktyczne i pragmatyczne pokaza-
nie, jak skutecznie realizować główne założenie łódzkiej polityki planistycz-
nej – „powrotu do miasta”.■

ogólnomiejskich, przeprowadzone w siedzibie Pracowni. Kluczowym kro-
kiem w konsultacjach było przedstawienie modeli rozwojowych radnym 
Rady Miejskiej w Łodzi. W ramach przekazywanych im pakietów informa-
cyjnych znalazły się najważniejsze wyniki analiz, zebrane w formule bro-
szur informacyjnych. Testem dla procesu partycypacyjnego będzie wyło-
żenie projektu studium, kiedy mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi do 
tego dokumentu. Założeniem jest rozszerzenie formuły dyskusji publicznej 
i potraktowanie jej jako pretekstu dla szerszego procesu dialogu nad pro-
jektem. 

Kluczowe dla projektu momenty, takie jak dyskusja o modelach rozwojo-
wych, poprzedziła seria otwartych spotkań informacyjnych z mieszkań-
cami oraz środowiskami branżowymi (urbanistami, architektami, przedsta-
wicielami środowisk akademickich). W przekazywaniu mieszkańcom wie-
dzy o rozstrzygnięciach podejmowanych w pracach nad dokumentem po-
mogła także współpraca z lokalną prasą. Artykuły w „Gazecie Wyborczej” 
i „Dzienniku Łódzkim” zwiększały skuteczność kampanii informacyjnej, po-
zwoliły bowiem na przekazanie kluczowych koncepcji studium na ważnych 
etapach prac i zapewniały transparentność prac.

ZAKOńCZENIE

W polskim systemie planowania studium często pełni rolę polityki sekto-
rowej, zajmującej się wyłącznie kwestiami planowania przestrzennego. 
W myśl ustawy oznacza to, że wymiernym efektem dokumentu jest sporzą-
dzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ambicją 
twórców nowego studium dla Łodzi stało się zbudowanie nowoczesnego 
dokumentu, który wskaże optymalny kierunek działań dla inwestorów 
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MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI

MPU jest jednostką budżetową Miasta Łodzi, powołaną w 2006 r. w celu 
wykonywania dla jego potrzeb opracowań urbanistycznych – studium 
i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Oprócz zadań planistycznych jednostka sporządza opracowania specja-
listyczne dotyczące problematyki przestrzennej, odpowiada za utrzy-
manie i rozbudowę modeli cyfrowych 3D miasta i baz danych. Pracow-
nia zajmuje się także prowadzeniem konsultacji społecznych dotyczą-
cych kwestii planistycznych. MPU kontynuuje w swej działalności już 
ponadstuletnie tradycje planowania przestrzennego w Łodzi.
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OD REDAKCJI. Stosowane w obecnym systemie planowania prze-
strzennego narzędzia mają charakter pasywny: na ich podstawie re-
guluje się i określa zasady zagospodarowania terenu oraz zabudowy 
w raczej statyczny sposób. Narzędzia te są zwykle słabo 
powiązane z przygotowaniami do realizacji konkretnych 
przedsięwzięć. Nowe zadania, jakie stawiane są obecnie 
przed urbanistami – rewitalizacja śródmieść czy urucho-
mienie potencjału terenów poprzemysłowych – wyma-
gają przyjęcia przez nich bardziej aktywnej roli. Działania 
z tym związane wpisują się w nurt tzw. urbanistyki opera-
cyjnej, a przykłady poszukiwań w tym zakresie pokazujemy 
z praktyki planowania dla śródmieścia Łodzi.

CELE URBANISTYKI OPERACYJNEJ

Celem wprowadzania narzędzi „urbanistyki operacyjnej” jest 
uzupełnienie luki między planowaniem przestrzennym, trakto-
wanym jako forma regulacji działań w przestrzeni, a działaniami 
o charakterze inwestycyjnym. Obecnie ustawa o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym tworzy dwa poziomy 
wspomnianej regulacji: na pierwszym z nich wykorzystuje się 
studium gminne, funkcjonujące jako ogólny, strategiczny do-
kument kierunkowy, a na drugim miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego, działające jako szczegółowe regulacje 
dla wybranych terenów. Brakuje przy tym narzędzi operacyj-
nych, pozwalających na integrowanie działań inwestycyjnych 
w wymiarze przestrzennym, nastawionych na realizację zadań 
publicznych w konkretnych fragmentach miasta. A przy tym ty-
powe narzędzia planowania strategicznego mają zwykle cha-
rakter pozaprzestrzenny. W przypadku z kolei narzędzi tworzo-
nych w ramach innych systemów planowania np. transporto-
wego, przyrodniczego itp. mają one często charakter wybitnie 
wyspecjalizowany i tylko w części wymiar przestrzenny. 

Stosowanie różnych narzędzi „urbanistyki operacyjnej” po-
zwala na realne integrowanie planowania, projektowania i re-
alizacji określonych działań (zarówno inwestycji, jak i wielu dzia-
łań „miękkich”), tak aby kontynuować założenia większych stra-
tegii planistycznych. Oznacza to faktyczne połączenie planów 
miejscowych z realizacją wspomnianych działań w powiązaniu 
z różnymi formami funkcjonowania instytucji publicznych, pry-
watnych czy też strony społecznej. Służy mu koordynowane ak-
tywności wielu uczestników w ramach np. dzielnicy, przy reali-
zacji wspólnego, kompleksowego zadania.

Dla realizacji takich założeń ważny jest ich wymiar przestrzenny, 
w tym ukierunkowanie myślenia i planowania w skali dzielnicy 
lub wspólnego obszaru funkcjonalnego. Przyjęcie dla nich per-
spektywy fragmentu miasta odpowiada charakterowi takich 

działań operacyjnych, jak np. kształtowanie dzielnicowego układu komuni-
kacyjnego czy tworzenie spójnego systemu przestrzeni publicznych. Skala 
taka pozwala na skuteczniejsze koordynowanie planowania, projektowania 

Koncepcje urbanistyczne Starego Polesia 
i posiadeł wodno-fabrycznych w Łodzi

Aneta Tomczak, Danuta Lipińska, Anna Sokołowska, 
Andrzej Makowski i Łukasz Pancewicz

■Masterplan dla terenów Starego Polesia.
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i wdrożenia tych elementów w perspektywie, która jest zdecydowanie bli-
ska mieszkańcom. 

W praktyce realizacja tak ujmowanych zadań wymaga od planistów przygo-
towania opracowań nieregulowanych ustawą o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, ale typowych dla podmiotów komercyjnych, takich 
jak np. koncepcje programowo-przestrzenne (tzw. masterplany), specyfika-
cje zamówień publicznych (obejmujące opisy zadań w specyfikacjach istot-
nych warunków zamówień), projekty koncepcyjne czy też materiały infor-
macyjne. Kluczem dla wyboru tych narzędzi jest ich efektywność i podpo-
rządkowanie myśleniu „zadaniowemu”, a nie sztywny wymóg prawa. 

STARE POLESIE  JAKO PRZEDMIOT OPRACOWAń 
PRZEDPLANISTYCZNYCH

Pierwszy z przedstawionych przykładów poszukiwania nowych narzę-
dzi dla „urbanistyki operacyjnej” powstawał w ramach prac zespołów pro-
jektowych łódzkiej MPU, opracowujących plany miejscowe dla większych 
fragmentów miasta, co pozwoliło na zastosowanie nowych narzędzi. Do-
tyczy on Starego Polesia – dziewiętnastowiecznej dzielnicy mieszkaniowej 
w śródmieściu Łodzi, o dużym potencjale możliwych przekształceń i po-
trzebnych działań naprawczych.

Dzielnica ta stanowi wyodrębniony w strukturze miasta historycznie 
ukształtowany fragment obszaru śródmiejskiej dzielnicy mieszkalnej o po-
wierzchni około 200 ha. Przeważająca większość jej zabudowy powstała 
w krótkim okresie intensywnej ekspansji Łodzi przemysłowej: w okresie za-
ledwie 30 lat rozplanowano tu ulice i centralnie położony plac, a cały ten 
obszar wypełnił się gęstą wielkomiejską zabudową – kamienicami, oficy-
nami, zabudową fabryczną i pałacami fabrykantów. Jest on obecnie zanie-
dbanym fragmentem miasta, charakteryzującym się dokuczliwym brakiem 
przestrzeni publicznych i zieleni, najszybciej w Łodzi postępującą depopu-
lacją oraz procesami degradacji przestrzennej. Dominacja ruchu kołowego 

jest źródłem hałasu i zanieczyszczeń powietrza, co dodatkowo potęgują 
spaliny z pieców, nadal stanowiących źródło ogrzewania mieszkań. 

Ta dziewiętnastowieczna dzielnica nie oferuje wymaganej w XXI wieku ja-
kości życia. Powstaje tu niewiele nowej zabudowy, a dotychczasowa mała 
aktywność budowlana na tym obszarze (ze średnią ok. 2 pozwoleń na bu-
dowę na rok) wynikała z historycznych uwarunkowań oraz skomplikowa-
nych stanów władania. Jednocześnie obszar ten jest prawidłowo wypo-
sażony w funkcje edukacyjne i drobne usługi, a na dawnym centralnym 
placu powstały hale „Zielonego Rynku”, w których łodzianie zaopatrują się 
w zdrową, regionalną żywność. Znajduje się tu również kilka sąsiadujących 
ze sobą miejskich instytucji kultury. Obecnie dzielnicę tę zamieszkuje około 
40 tys. osób; a reprezentanci lokalnej społeczności zrzeszeni są m.in. w Sto-
warzyszeniu Społecznie Zaangażowani i Współ-dzielni Staropoleskiej, ak-
tywnie działając na rzecz poprawy swojego otoczenia. 

Ze względu na centralne położenie w strukturze miasta, Stare Polesie sta-
nowi główny zasób mieszkaniowy dla realizacji łódzkiej strategii „powrotu 
do centrum”. 

STRATEGIA PRZESTRZENNA – MASTERPLAN DLA STAREGO POLESIA

Zespół projektowy MPU, opracowujący plany miejscowe dla Starego Pole-
sia pod kierownictwem arch. Anny Sokołowskiej, rozpoczął swe prace od 
przygotowania strategii przestrzennej dla tej dzielnicy – masterplanu. Jako  
główne cele przyjęto: poprawę jakości życia, zamieszkiwania i korzystania 
z możliwości rekreacyjnych, zachowanie i wzmocnienie historycznej tożsa-
mości tego obszaru oraz aktywizację i stworzenie rzeczywistych możliwości 
realizacji planowanych rozwiązań. 

Dla osiągnięcia poprawy jakości życia zweryfikowano wiedzę o stanie zago-
spodarowania tej dzielnicy i stwierdzono znaczny niedobór jej przestrzeni 
publicznych i zieleni. Jedyny istniejący tu plac został zabudowany halami 

targowymi, a na nieliczne te-
reny zieleni składają się jeden 
niewielki park i dwa skwery, za-
pewniające około 1/20 zaspo-
kojenia potrzeb w tym zakre-
sie w wielkomiejskich centrach 
miast. Zdecydowane zwiększe-
nie ilości i zmiana standardów 
zieleni i przestrzeni publicznych 
stanowi tu podstawowy wy-
móg dla poprawy jakości życia.

Powstała w związku z tym kon-
cepcja uporządkowania prze-
strzeni publicznych przewidu-
jąca odzyskanie części płyty 
„Zielonego Rynku” na po-
trzeby mieszkańców Starego 
Polesia z jednoczesnym prze-
niesieniem handlu na przyle-
głe działki gminne, utworzenie 
systemu nowych placów przed 
wybranymi obiektami w tzw. 
kwartale kultury oraz odzyska-
nie wnętrz ulic dla pełnienia 
przez nie funkcji przestrzeni pu-
blicznej zieleni poprzez uspo-
kojenie ruchu samochodo-
wego i wprowadzenie terenów 
dla wypoczynku codziennego. 

■Stare Polesie – schemat istniejącego 
stanu zagospodarowania.

■Stare Polesie – schemat projektowanych zmian 
w zagospodarowaniu.
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W koncepcji wprowadzania zieleni przewiduje się wieloskalowe uzupełnia-
nie jej niedoborów, przede wszystkim przez wprowadzanie znaczącej ilo-
ści zieleni w ulicach z uspokojonym ruchem. Zaplanowano w ich obrębie 
również tzw. parki kieszonkowe, które połączone są w systemy przecina-
jące kilka kwartałów i istniejącą siatkę ulic. Szerokie przedpola odsuniętych 
od ulic szkół z lat 60. XX w. przeznaczono na ogólnodostępne, lokalne zie-
leńce, a na odzyskanej płycie „Zielonego Rynku” zaplanowano wprowadze-
nie zróżnicowanych form zieleni tak, aby uprzyjemnić przebywanie w jego 
nowej przestrzeni publicznej. Założono również możliwość dodatkowego 
pozyskania na zieleń terenów prywatnych.

Koncepcja uspokajania ruchu na Starym Polesiu, niezbędna dla możliwości 
zaplanowanej realizacji zieleni i przestrzeni publicznych, opracowana zo-
stała w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Transportu. Zakłada ona odzyskanie 
przestrzeni ulic dla mieszkańców, zwiększenie udziału zieleni w przekrojach 
drogowych, usprawnienie komunikacji zbiorowej, uporządkowanie parko-
wania oraz zachowanie przepustowości dla samochodów. Zaplanowany 
system drogowy wprowadza czytelną hierarchię ulic. Drogi służące komu-
nikacji tramwajowej oraz ruchowi rowerowemu i pieszemu przecinają teren 
w kierunkach północ-południe i wschód-zachód i mają stanowić rozwiąza-
nia jednoprzestrzenne. Dla siatki ulic służących do przemieszczania się sa-
mochodów zaplanowano rozwiązania służące usprawnieniu ruchu i lepszej 
jego organizacji w obecnej przestrzeni ulic. 

Pozostałe ulice, nieposiadające istotnego znaczenia komunikacyjnego, zo-
stały przeznaczone na „zielone ulice” lub podwórce miejskie z dużym udzia-
łem zieleni. Jest to najważniejsza zmiana przestrzenna tego obszaru – po-
nad 6 km ulic zmieni się w zielone przestrzenie dla mieszkańców. W miej-
scach, gdzie ulice te przecinają się z systemem zieleni, powstaną fragmenty 
ulic bardziej przypominające park niż tereny komunikacyjne. Pierwsze po-
dwórce zrealizowane w centrum Łodzi przy ul. 6 Sierpnia i Traugutta spot- 
kały się z entuzjastycznym przyjęciem łodzian i stanowią wzór dla coraz 
większej liczby wniosków o realizację tego rodzaju przestrzeni w ramach 
budżetu obywatelskiego. 

WDRAŻANIE STRATEGII I AKTYWNOŚĆ MIESZKAńCÓW 

Dla umożliwienia realizacji programu inwestycji publicznych, obejmują-
cych tereny zieleni i układu komunikacyjnego, podjęto konkretne działa-
nia operacyjne. Przede wszystkim ochroniono przed sprzedażą te nieru-
chomości gminne, które są niezbędne do realizacji przyjętego programu, 

a w szczególności takich kluczowych inwestycji, jak np. parkingów umoż-
liwiających uspokojenie ruchu. Powstał także bank nieruchomości gmin-
nych na wymianę lub sprzedaż w celu pozyskania dodatkowych terenów 
zieleni i wyznaczono działki inwestycyjne przeznaczone do sprzedaży. MPU 
przygotowała w ten sposób program gospodarowania nieruchomościami 
na Starym Polesiu.

Mieszkańcy i społecznicy dzielnicy są aktywnymi uczestnikami przygoto-
wania corocznej edycji budżetu obywatelskiego. W jego ramach miał m.in. 
powstać duży park, tzw. Ogrody Karskiego, ale jego realizacja została prze-
sunięta o kilka lat ze względu na istniejące zobowiązania gminne dotyczące 
tego terenu. W ramach rekompensaty miasto zaoferowało utworzenie na 
Starym Polesiu programu „parków kieszonkowych”, dla których przygoto-
wano odpowiednie tereny. Przygotowanie ich zagospodarowania koordy-
nuje specjalny zespół, w którego pracach biorą udział przedstawiciele MPU, 
wszystkich zaangażowanych wydziałów Urzędu Miasta oraz przedstawi-
ciele lokalnej społeczności i radni, a ich realizacja jest przewidziana na 2016 
r. Będzie to pierwszy etap realizacji systemu zieleni, przewidzianego w oma-
wianym masterplanie.

Urząd Miasta prowadzi również na Starym Polesiu działania porządkowe, 
polegające na remontach budynków i wyburzaniu substandardowej zabu-
dowy, porządkowaniu stanów prawnych nieruchomości i doraźnym zazie-
lenianiu przestrzeni najbardziej zdegradowanych. MPU dba o koordynację 
tych działań z przygotowanymi w ramach masterplanu projektami inwe-
stycyjnymi oraz kontroluje zgodność ich rozwiązań przestrzennych z jego 
ustaleniami.

W ramach wielowątkowego podejścia do zagospodarowania dzielnicy, 
MPU podjęła współpracę ze studentami Wydziału Architektury Politech-
niki Gdańskiej, którzy pod opieką merytoryczną dr. Łukasza Pancewicza 
i dr Moniki Arczyńskiej przygotowali całościowy program rewitalizacji Sta-
rego Polesia, w szczególności w zakresie działań „miękkich”, komplemen-
tarny do masterplanu przygotowanego w MPU. Został on gorąco przyjęty 
przez mieszkańców i stał się stałym elementem krajobrazu dzielnicy mię-
dzy innymi dzięki zaproponowanemu systemowi jej identyfikacji wizualnej 
i utworzonej stronie internetowej.

Obecnie prowadzone są prace nad kosztorysowaniem i etapowaniem pla-
nowanych inwestycji miejskich w obszarze dzielnicy. Będą one prowadzone 
w sposób umożliwiający osiągnięcie widocznych, skumulowanych efektów 
w poprawie jakości przestrzeni miejskiej. Równolegle prowadzone są prace 

■Przykładowe zagospodarowanie ulicy w Bazylei będące wzorem ukształtowania 
ulic na Starym Polesiu jako atrakcyjnych przestrzeni publicznych 

(źródło – http://christinemgrant.com/).

■Przykładowe obecne zagospodarowanie ulic wewnętrznych Starego Polesia 
– ul. Lipowa (wg Google Street View).
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nad projektami planów miejscowych, po to, by wyposażyć gminę w plani-
styczne narzędzia dla realizacji przygotowywanych zamierzeń inwestycyj-
nych. Przemiana przestrzeni dzielnicy Stare Polesie będzie opierać się na 
synchronizacji i koordynacji działań wielu podmiotów w ramach nakreślo-
nych w masterplanie.

POSIADŁA WODNO-FABRYCZNE JAKO PRZEDMIOT KOLEJNYCH PRAC 
PRZEDPLANISTYCZNYCH

Drugim obszarem, dla którego wykonano w MPU nowe opracowania przed-
planistyczne, są tereny dawnych posiadeł wodno-fabrycznych, położone 
w południowej części centrum Łodzi, w dolinie rzeki Jasień i wzdłuż ul. Ty-
mienieckiego (biegnącej poprzecznie w stosunku do głównej, historycznej 

osi miasta – ul. Piotrkowskiej). Zasadniczą część tego obszaru stanowią te-
reny poprzemysłowe, znajdują się tu również zespoły zabudowy mieszka-
niowej i usługowej. Jego powierzchnia wynosi ponad 200 ha, co stanowi ok. 
12% powierzchni Strefy Wielkomiejskiej Łodzi. 

Obecny kształt przestrzenny omawianych terenów, ich sposób użytkowa-
nia, a także dotychczasowy rozwój społeczno-gospodarczy tej poprzemy-
słowej dzielnicy wynikają wprost z jej historii. Wytyczenie osady rękodzielni-
czej Łódka, której częścią były posiadła wodno-fabryczne, nastąpiło w 1827 
r. W dolinie rzeki Jasień wyznaczono duże działki umożliwiające wznosze-
nie obiektów przemysłowych, mających zapewniony dostęp do wody, nie-
zbędnej dla ich ówczesnego funkcjonowania. W obszarze tym najwięksi 
łódzcy przemysłowcy, tacy jak Ludwik Geyer, Karol Scheibler i Ludwik Groh-
man, zbudowali swoje „miasta w mieście”, w których oprócz fabryk, domów 

■Makieta terenów dawnych posiadeł 
wodno-fabrycznych.

■Schemat systemu przestrzeni 
publicznych na obszarze posiadeł.
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robotniczych, willi lub pałaców fabrykanckich nie brakowało także szkół, 
szpitali, strażnic pożarniczych oraz terenów zielonych. W efekcie tak pro-
wadzonej urbanizacji tych trenów cały obszar dawnych posiadeł zabudo-
wany jest historycznymi zespołami fabryczno-mieszkalno-rezydencjonal-
nymi – charakterystycznymi dla Łodzi i stanowiącymi ewenement w skali 
europejskiej. 

Upadek przemysłu włókienniczego po zmianach ustrojowych 1989 r. pozba-
wił istniejące tu fabryki ich pierwotnej funkcji, co w znacznym stopniu przy-
czyniło się do ich szybkiej degradacji. Duże fabryczne działki, umożliwiające 
niegdyś tworzenie przemysłowych enklaw, obecnie stały się mało atrakcyjne 
ze względu na słabą dostępność komunikacyjną i brak integracji z otacza-
jącą tkanką miejską. Znajdują się tu jedne z największych kwartałów w śród-
mieściu Łodzi, o powierzchni nierzadko ponad 20 ha, co je wyróżnia w skali 
całego centrum miasta. Oznacza to, że obszar ten cechuje niska ilość prze-
strzeni publicznych, wśród których co prawda jest sporo terenów zieleni, 
jednak nie zmienia to istniejącego deficytu ulic i ciągów pieszych. 

Niepodważalnym atutem dawnych posiadeł wodno-fabrycznych pozo-
staje niezwykle bogaty i unikatowy zasób ich dziedzictwa kulturowego, 
ściśle związany z tożsamością Łodzi. Jego wartość podkreśla fakt uznania 
w 2015 r. fragmentów omawianego obszaru za pomnik historii. Obok walo-
rów kulturowych występują tu też istotne wartości przyrodnicze i krajobra-
zowe związane z jego wpisaniem w dolinę rzeczną. Ponadto wiele cennych 
form zieleni towarzyszy historycznej zabudowie, jak np. dawne ogrody fa-
brykanckie, służące dziś w większości jako parki miejskie. 

Pomimo dewastacji części tego obszaru jego niekwestionowane atuty spo-
wodowały, że stał się on areną dynamicznych przemian. Jednak są one nie-
wielkie w stosunku do tych, na jakie się oczekuje. Budynki pozbawione 
funkcji użytkowych czekają na adaptację. Wolne tereny wewnątrz wielkich 
kwartałów stanowią potencjalną rezerwę dla ich doinwestowania i stworze-
nia przestrzeni publicznych.

Ten wielki potencjał poprzemysłowej dzielnicy stara się wykorzystać za-
równo sektor prywatny, jak i publiczny. Struktura własności, w szczególno-
ści dużych obszarów kupowanych od likwidowanych zakładów przemysło-
wych przez firmy deweloperskie, sprawiła, że istotne znaczenie dla rewita-
lizacji terenów posiadeł ma kapitał prywatny. Najlepszym tego przykładem 
jest adaptacja monumentalnych gmachów dawnych przędzalni Scheiblera 
na funkcje mieszkaniowe. 

Utworzenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 1997 r. na terenie 
dawnych zakładów Grohmanów wsparło kolejne procesy przekształceń 
na omawianym obszarze. Oprócz ożywienia gospodarczego związanego 
z podstawową działalnością Strefy nastąpiły też jej przemiany przestrzenne, 
w tym rehabilitacja zespołu zabudowy przemysłowej i rekultywacja terenu 
zieleni, prowadzone na postawie obowiązujących planów miejscowych 
(przedstawionych w poprzednim tomie „Przeglądu”).

Działania władz miasta dotyczą tu przede wszystkim rozpoczętej w 2012 r. 
rewitalizacji osiedla na Księżym Młynie, w tym modernizacji domów robotni-
czych i urządzenia nowych przestrzeni publicznych. Były one również zaan-
gażowane we wprowadzanie w postindustrialne przestrzenie funkcji kultury 
i tzw. przemysłów kreatywnych, co miało miejsce np. w przypadku „Fabryki 
Sztuki”, powstałej w dawnych magazynach zakładów Scheiblera. Istotną rolę 
w rewitalizacji dzielnicy odgrywają też oddolne działania społeczne, takie jak 
kiermasze, pikniki, a także różnego typu wydarzenia kulturalne i sportowe.

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA POSIADEŁ WODNO-FABRYCZNYCH

Dla omawianego obszaru podjęte zostały prace planistyczne przez zespół 
projektowy MPU pod kierunkiem arch. Anety Tomczak i arch. Andrzeja 

Makowskiego, prowadzone przy całościowym ujęciu problematyki jego 
rozwoju. Wiązało się to z koniecznoscią powiązania zlokalizowanych tu in-
westycji, prowadzonych często w sposób nieskoordynowany, w spójny 
układ przestrzenny, a przede wszystkim z podjęciem prób rozwiązania bo-
lących problemów: niedoinwestowania dużych kwartałów, niszczenia sub-
stancji zabytkowej i braku przestrzeni publicznych.

Krokiem wyprzedzającym właściwe prace planistyczne i sporządzanie pro-
jektów pięciu planów miejscowych dla terenu dawnych posiadeł było pod-
jęcie prac nad koncepcją zagospodarowania przestrzennego całego ob-
szaru. Na główne założenia jej opracowania złożyły się: ochrona wartości 
kulturowych, krajobrazowych i przyrodniczych, stworzenie systemu prze-
strzeni publicznych, poprawienie obsługi komunikacyjnej kwartałów i ich 
powiązań z systemem drogowym miasta oraz umożliwienie uzupełniania 
zabudowy i zagospodarowania terenów zdegradowanych. Działanie w tak 
charakterystycznej przestrzeni, posiadającej swój niepowtarzalny genius 
loci, wymagało szczególnej dbałości o harmonijne wpisanie nowych roz-
wiązań przestrzennych w zastaną strukturę. 

■Dawna bocznica kolejowa przeznaczona do wykorzystania jako główna oś 
pieszo-rowerowa w obszarze posiadeł (fot. A. Makowski).

■Zrewaloryzowana przestrzeń publiczna w zespole Księżego Młyna 
(fot. A. Makowski).
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większe znaczenie wydaje się mieć ustalenie systemowych 
rozwiązań przestrzennych, dających ramy dla działań rewitali-
zacyjnych w sporządzanych obecnie projektach planów miej-
scowych. 

Prowadzonym pracom planistycznym i projektowym towa-
rzyszy prowadzenie stałego, wartościowego dialogu zarówno 
z mieszkańcami, jak i z obecnymi lub potencjalnymi inwesto-
rami, w ramach którego zorganizowano debatę prezentującą 
rezultaty działań planistycznych szerokiemu audytorium. 

PODSUMOWANIE

Przedstawione efekty prac dla wsparcia i ukierunkowania 
procesów rewitalizacji w obszarze łódzkiego centrum wyni-
kają z potrzeby integrowania wielu działań prowadzonych 
w ich ramach i urealnieniu planowania miejscowego. Ściślej-
sze powiązanie ujmowanych w nim regulacji z aktywnymi 
działaniami inwestycyjnymi Urzędu, dotyczącymi poprawy 
infrastruktury czy realizacji przestrzeni otwartych pozwala 
na lepszą efektywność w wykorzystaniu ograniczonych za-
sobów publicznych. Dzięki temu jest możliwe uzyskanie po-
żądanego efektu „mnożnikowego” dla prowadzonych działań 
prywatnych i społecznych. Ich realizacja jest możliwa przede 
wszystkim dzięki skoordynowanemu spojrzeniu na poziomie 
dzielnicy, jaki tu zaprezentowaliśmy. W przypadku Łodzi po-
zwala na to efektywna praca służb planistycznych miasta – 
współpracujących z zaangażowanymi w ten proces komór-
kami Urzędu Miasta.■ 

Aneta Tomczak

architekt, urbanista, zastępca dyrektora w MPU w Łodzi 

Danuta Lipińska

architekt, urbanista, zastępca dyrektora MPU w Łodzi

Anna Sokołowska

architekt, urbanista, kierownik zespołu projektowego  

w MPU w Łodzi

Andrzej Makowski

architekt, urbanista, kierownik zespołu projektowego  

w MPU w Łodzi

Łukasz Pancewicz

architekt, urbanista główny projektant 

w MPU w Łodzi

■Tereny dawnych zakładów L. Geyera (według MGGP Aero).

■Makieta projektowanego układu terenów dawnych zakładów L. Geyera.

Zaproponowany system przestrzeni publicznych uwzględnia istniejące ele-
menty zagospodarowania. Jednym z najciekawszych pomysłów dla jego 
ukształtowania wydaje się wykorzystanie dawnej bocznicy kolei przemy-
słowej, spinającej cały obszar od ul. Piotrkowskiej po tereny znajdujące się 
na wschód od granic opracowania. Przy wykorzystaniu jej przebiegu po-
prowadzone zostały ciągi piesze, pieszo-jezdne i zlokalizowane place pu-
bliczne wraz z towarzyszącą zielenią. Łączna długość tego układu to pra-
wie 2,5 km. Już obecnie, w ramach rewitalizacji osiedla na Księżym Młynie, 
realizowany jest fragment tego założenia w postaci ciągu pieszo-rowero-
wego i skweru. Zachowuje się przy tym dawne urządzenia infrastruktury 
kolejowej: szlabany, semafory i fragmenty torów. System przestrzeni pu-
blicznych to również nowe ulice i ciągi piesze udrażniające duże kwartały, 
a także projektowane tereny zieleni urządzonej, wprowadzane na obecnie 
zdegradowanych obszarach poprzemysłowych, położonych wzdłuż koryta 
rzeki Jasień. 

Ze względu na specyfikę tej części miasta prowadzone tu działania rewita-
lizacyjne często są wykonywane przez inwestorów prywatnych. Jej struk-
tura przestrzenna i własnościowa sprawia, że są to w dużej mierze przed-
sięwzięcia wielkoobszarowe, dotyczące terenów o wielkości od kilku do 
kilkunastu hektarów. Stwarza to istotne różnice problematyki rewitaliza-
cyjnej w porównaniu do historycznych dzielnic mieszkaniowych, takich jak 
Stare Polesie. Ponadto potencjał inwestycyjny i organizacyjny miasta w za-
kresie rewitalizacji skupiony jest obecnie w północnej części centrum. Tym 
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OD REDAKCJI. Obok zaprezentowanych wcześniej efektów prac nad 
aktualizacją studium Łodzi i koncepcjami rozwoju wybranych frag-
mentów centrum tego miasta, chcemy pokazać także doświadczenia 
związane z pracami prowadzonymi w zupełnie innej, mniejszej skali. 
Okazję do tego dał jeden z najciekawszych w ostatnim okresie kon-
kursów urbanistyczno-architektonicznych, zorganizowany i rozstrzy-
gnięty przed rokiem przez łódzki odział TUP dla Uniejowa. 

Uniejów to małe miasto, należące niegdyś do arcybiskupów gnieźnień-
skich, położone w zachodniej części województwa łódzkiego, nad malow-
niczo meandrującą tu rzeką Wartą. Odznacza się bogatą historią i równie in-
teresującymi widokami na przyszłość, jest bowiem najnowszym w Polsce 
uzdrowiskiem termalnym. Zbudowanie tu nowej infrastruktury uzdrowi-
skowo-rekreacyjnej, uzyskanie statusu uzdrowiska niosą ze sobą ogromne 
możliwości rozwojowe, jednak w dłuższej perspektywie mogą być postrze-
gane nie tylko jako szanse, ale także jako istotne zagrożenia, zwłaszcza dla 
utrzymania walorów historycznej części miasta. 

Prężny i dynamiczny rozwój struktur miasta, związanych z jego nową funk-
cją (zarówno w ich wymiarze ekonomicznym, przestrzennym, jak i marke-
tingowym) niesie za sobą jednak ryzyko przeniesienia środka ciężkości po-
dejmowanych tu działań inwestycyjnych jedynie na nowo uruchomione te-
reny termalno-zdrojowe. Przy czym może nastąpić pominięcie roli i znacze-
nia historycznego centrum miasta, a w konsekwencji tego jego stagnacja 

■Widok ogólny centrum Uniejowa od zachodniej strony doliny Warty.

i degradacja, związane z utratą czynników miastotwórczych. Jest to pro-
blem, który dotknął w ubiegłych dziesięcioleciach wiele polskich miejsco-
wości uzdrowiskowych o złożonej miejsko-zdrojowej strukturze morfolo-
gicznej i podobnie może być w Uniejowie. 

Władze Uniejowa, poszukując sposobu na przeciwdziałanie takim niechcia-
nym, niekorzystnym zjawiskom jednostronnego rozwoju, a nawet szerzej, 
dla znalezienia dróg właściwego gospodarowania przestrzenią swego hi-
storycznego centrum, rozpisały w 2014 r. we współpracy z łódzkim oddzia-
łem TUP konkurs urbanistyczno- architektoniczny na opracowanie studium 
programowo-przestrzennego miasta oraz koncepcji urbanistyczno-archi-
tektonicznych wybranych fragmentów miasta. Należy przy tym wysoko 
docenić starania władz Uniejowa dla poszukiwania właściwych kierunków 
rozwoju swego miasta właśnie w drodze konkursu, poprzez zwrócenie się 
o udział w nim architektów i urbanistów. 

W przyjętych założeniach konkursu wskazano na potrzebę znalezienia roz-
wiązań pozwalających na kompleksową rewitalizację historycznego cen-
trum miasta, które pomimo swego znaczącego potencjału wykazuje duży 
stopień degradacji, zarówno przestrzennej, jak i społeczno-ekonomicz-
nej. Organizatorzy konkursu zwrócili uwagę na szanse płynące z rozwoju 
funkcji turystycznych i możliwość wykorzystania przez Uniejów popytu na 
różne formy turystyki kulturowej, ale podkreślali także ograniczenia wyni-
kające ze specyfiki tego małego miasta o wyraźnie zachowanej skali i pro-
porcjach zabudowy. W regulaminie konkursu wysunięto zatem na pierwszy 

Konkurs na koncepcję rewitalizacji  
centrum Uniejowa
Adriana Barbara Cieślak
Elżbieta Muszyńska



PRZEGLĄD URBANISTYCZNY   I   TOM XI   I   2015

64 Adriana Barbara Cieślak

architekt, urbanista pracownik naukowy Instytutu Architektury 

i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

plan potrzebę wrażliwego i twórczego przekształcania zdegradowanych 
struktur tego ośrodka, w zgodzie z jego tożsamością i z troską o zachowa-
nie jego genius loci.

Istotą zadania postawionego przed uczestnikami konkursu stało się za-
tem opracowanie koncepcji rozwoju funkcjonalno-przestrzennego mia-
sta, uwzględniającej jego tożsamość i stanowiącej pomost pomiędzy jego 
historią i przyszłością. Celem zaś tego opracowania było wypracowanie 
twórczej wizji przekształceń obszaru staromiejskiego, zmierzającej do jego 
trwałej rewitalizacji i aktywnego włączenia w obsługę ruchu turystycznego, 
przy jednoczesnej poprawie warunków życia mieszkańców. Co ważne, od 
uczestników konkursu oczekiwano także rozwiązań, które nie tylko przy-
czynią się do poprawy estetyki i jakości przestrzeni miejskiej, ale będą także 
stymulować jego rozwój ekonomiczny. 

Tak postawione do rozwiązania bardzo złożone problemy (podyktowane 
specyfiką miasta i jego nowej funkcji), wymagały bardzo zindywidualizowa-
nego podejścia do założeń konkursowych i zdefiniowania rozwiązań dla 5 
zadań zlokalizowanych w różnych obszarach funkcjonalno-przestrzennych:

 • zadanie 1 objęło uporządkowanie struktury istniejących kwartałów w ob-
szarze historycznego centrum, wskazanie kierunków ich właściwego zago-
spodarowania, a także opracowanie zasad rozwoju przestrzennego nowo 
tworzonych założeń urbanistycznych; szczególne oczekiwania organiza-
torów konkursu koncentrowały się na przesądzeniach programowo-prze-
strzennych, układzie i sposobach aktywizacji przestrzeni publicznych, 
a także działaniach zmierzających do „zwrócenia” miasta w kierunku rzeki 
Warty; istotnym problemem składającym się na to zadanie było także ogra-
niczenie niekorzystnego wpływu ekspozycji osiedla z zabudową blokową 
na część sylwety Starego Miasta; 

 • zadanie 2 objęło uszczegółowienie koncepcji rozwiązań urbanistyczno-
architektonicznych dla zagospodarowania traktu łączącego obszar histo-
rycznego centrum z zespołem termalnym oraz fragmentu pasa nadrzecz-
nego; za kluczowe elementy tego zadania uznano wskazanie propozycji dla 
ukształtowania bulwarów położonych wzdłuż rzeki oraz opracowanie kon-
cepcji kładki pieszej, łączącej tereny centrum miasta z założeniem zamko-
wo-parkowym i zespołem termalnym;

 • zadanie 3 koncentrowało się na poszukiwaniu zasad kształtowania zabu-
dowy pierzei przyrynkowych i w ciągu jednej z głównych ulic doń prowa-
dzących, pozwalających na zachowanie ciągłości tradycyjnych dla Unie-
jowa rozwiązań architektonicznych, przy jednoczesnym wprowadzeniu 
współczesnych rozwiązań projektowych (przy twórczym przetworzeniu ar-
chetypów i kontynuacji tradycyjnych form oraz treści);

 • zadania 4 i 5 objęły opracowanie koncepcji zagospodarowania dwóch 
wybranych, reprezentacyjnych fragmentów miasta, które powinny spełniać 
rolę swoistych „Bram Miasta” o funkcji wizerunkowej (od strony głównych 
wjazdów).

Na konkurs wpłynęły 24 prace, spośród których 13 wytypowano do nagro-
dzenia i wyróżnień. W ocenie Sądu Konkursowego, pracującego pod prze-
wodnictwem prof. Tadeusza Markowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego i  
prezesa TUP, większość złożonych prac posiadała interesujące i warte uwagi 
rozwiązania i zawierały one bogaty materiał, prezentujący różne spojrzenia 
na problemy Uniejowa i inspirujące sposoby ich rozwiązywania. Ich autorzy 
udowodnili, że projektowanie urbanistyczne wymaga zarówno wiedzy pro-
fesjonalnej, technicznej, jak i wyjątkowej wrażliwości na piękno przestrzeni 
i krajobraz kulturowy tego miasta. 

W swoich ostatecznych rozstrzygnięciach Sąd Konkursowy nie przyznał 
I nagrody, uznając, że żadna z przedstawionych koncepcji nie zrealizo-
wała wszystkich założeń konkursowych. Słabością ocenianych prac była 
ich koncentracja jedynie na niektórych aspektach lub uwarunkowaniach 
planowanej rewitalizacji, eksponowanie jednych elementów, a pomija-
nie lub niepełna czy też niewłaściwa realizacja innych, przecież nie mniej 
istotnych, skoro wskazanych w warunkach konkursu. Warto podkreślić, że 

największym problemem, z którym borykali się autorzy wielu prac, okazała 
się skala miasteczka i potrzeba realizacji pozornie sprzecznych oczekiwań: 
rozwoju jego struktury miejskiej, intensyfikacji zabudowy i rozbudowania 
profilu funkcjonalnego przy jednoczesnej ochronie walorów historycznie 
ukształtowanej tkanki. 

W swym końcowym werdykcie Sąd Konkursowy uznał, że większość ocenia-
nych koncepcji przedstawia interesujące, wartościowe odpowiedzi na część 
zadań projektowych konkursu i przyznał nagrody II i III, a także 6 równo-
rzędnych wyróżnień dla następujących firm lub zespołów autorskich:

 • II nagrodę – dla firmy „Marka – Pracownia architektoniczna arch. Janusz 
Gąsiorowski i arch. Tomasz Kozłowski” (z Puław), przyznaną za propozy-
cję konsekwentnej intensyfikacji zabudowy przy jednoczesnym wykorzy-
staniu walorów krajobrazowych i zachowaniu skali oraz proporcji miasta, 
za odważną, choć dyskusyjną decyzję wprowadzenia ratusza w przestrzeń 
Rynku, a także za propozycję utworzenia parku kulturowego;

 • III nagrodę – dla firmy „Anna Przybysz, Pracownia Projektowa – Architek-
tura i Budownictwo” (z Łodzi) i Michała Wolskiego (z Płocka); przyznana za 
konsekwentne wpisanie rozwiązań przestrzennych w historycznie ukształ-
towany krajobraz miasta i wytworzenie spójnej, harmonijnej struktury z wy-
raźnie wyodrębnionymi przestrzeniami publicznymi;
a także wyróżnienia dla:

 • Renaty Jóźwiak (z Zielonki) za czytelne ukształtowanie struktury urbani-
stycznej ze wskazaniem istotnych miejsc węzłowych;

 • Anny Sikory (z Rzeszowa), Beaty Walickiej-Góral (jw.), Agnieszki Nowak 
(z Krosna), Marty Olejarz (z Zaczerpania) i Kamili Samagalskiej (z Rzeszowa) 
za opracowanie konsekwentnej zasady kształtowania elewacji w relacji do 
tradycji urbanistycznej i architektonicznej miejsca;

 • „Przedsiębiorstwa Projektowo-Inwestycyjnego Kwadrat” (z Gorzowa Wiel-
kopolskiego) za oryginalną decyzję rozwiązania systemu terenów zieleni, 
zwiększającego atrakcyjność turystyczną historycznego centrum;

 • firmy „Franta&Franta architekci” (z Chorzowa) za odważną, choć dysku-
syjną decyzję upublicznienia kwartałów przyrynkowych i włączenia ich 
w system przestrzeni publicznej miasta;

 • Bogumiły Olczyk (z Łodzi), Bartosza Kaciupskiego (ze Rzgowa), Michała 
Krajewskiego (jw.), Agnieszki Markiewicz (z Konstantynowa Łódzkiego), 
Magdaleny Miszczyk (z Pabianic) i Kamili Stojanow (ze Starowej Góry) za 
oryginalne, krajobrazowe podejście do kształtowania pierzei zabudowy od 
strony bulwarów nadrzecznych i czytelne wyodrębnienia obszaru zurbani-
zowanego;

 • Włodzimierza A. Krakowskiego, Marcina Gaede, Magdaleny Krakowskiej 
i Łukasza Stawickiego (z Łodzi) za konsekwentną propozycję intensyfikacji 
zabudowy przy jednoczesnym zachowaniu skali i proporcji małego miasta, 
a także za wprowadzenie do istniejącego centrum funkcji uzdrowiskowej 
w postaci domu zdrojowego.

W podsumowaniu tej syntetycznej notatki o wynikach konkursu warto 
podkreślić, że w wyniku jego przeprowadzenia władze Uniejowa otrzymały 
obszerny materiał do wykorzystania nie tylko w przy opracowaniu nowych 
regulacji planistycznych, rozwiązań programowych i architektonicznych dla 
rewitalizacji obszarów objętych opracowaniem konkursu, ale także w toczą-
cej się dyskusji na temat rozwoju tego miasta i podobnych ośrodków, sta-
nowiąc przy tym istotne dla niej inspiracje.■

Elżbieta Muszyńska

architekt, urbanista profesor w Instytucie Architektury 

i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
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ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

W przygotowanej w ramach konkursu na opracowanie koncepcji urbani-
styczno-architektonicznej rewitalizacji centrum Uniejowa jej autorzy starali 
się jak najpełniej odpowiedzieć na sformułowane przez jego organizatorów 
zadanie konkursowe, uwzględniając takie wyróżniki tego zadania, jak: 

 • zasadę kompleksowej rewitalizacji obszaru staromiejskiego, związanej 
z rozwojem funkcji turystyczno-uzdrowiskowej miasta – co przełożono na 
ukierunkowanie koncepcji przede wszystkim na ochronę krajobrazu kultu-
rowego oraz odnowę i wykształcenie nowych przestrzeni publicznych; 

 • warunki powstania nowoczesnej, spójnej struktury przestrzenno-funk-
cjonalnej oraz zharmonizowania i zintegrowania rozwoju miasta z zespo-
łem zabudowy termalno-zdrojowej – określono je w koncepcji docelowego 
układu przestrzennego obszaru śródmiejskiego i powiązanych z nim tere-
nów aktywizacji;

 • wskazanie rozwiązań dla konkretnych realizacji o współczesnym i kre-
atywnym charakterze, wzmacniających pozytywny wizerunek miasta i pod-
niesienie jego atrakcyjności – wskazano je w lokalizacji szeregu nowych 
obiektów usługowych oraz mieszkalnych;

 • wskazanie rozwiązań stymulujących rozwój ekonomiczny miasta 
i poprawę organizację jego przestrzeni –wskazano je w lokalizacji nowych 
obiektów usługowo-produkcyjnych, w tym zwłaszcza w obrębie propono-
wanego parku technologicznego oraz w rozwiązaniach dla przebudowy 
układu komunikacji pieszej i drogowej. 

ZAŁOŻENIA DLA PROGRAMU REWITALIZACJI 

Koncepcję docelowego układu przestrzennego obszaru śródmiejskiego 
Uniejowa i powiązanych z nim terenów aktywizacji opracowano tak, by 

mogła być wykorzystana przy aktualizacji gminnego programu rewitaliza-
cji, którego I edycję opracowano w 2011 r. i która wymaga dostosowania do 
nowych potrzeb. Służyć temu powinno, poza wykorzystaniem wskazanych 
w koncepcji kierunków rozwoju układu przestrzennego obszaru śródmiej-
skiego miasta, także:

 • zbudowanie długofalowej wizji jego kompleksowej rewitalizacji, odnowy 
istniejącej zabudowy i wprowadzenia nowej przy wspólnym zaprogramo-
waniu tego procesu przez władze samorządowe, mieszkańców i lokalny 
biznes; 

 • przygotowanie do realizacji zaproponowanych w koncepcji projektów 
inicjujących we współpracy zwłaszcza z partnerami lokalnymi i inwesto-
rami zewnętrznymi, skłonnymi uczestniczyć w rozwoju miasta i jego no-
wych funkcji;

 • wspieranie zmian w zachowaniach społecznych, zachodzących w miarę 
poprawy warunków życia, wzrostu zamożności i zaradności życiowej oraz 
rozwoju przedsiębiorczości, a także utrwalania uczestnictwa mieszkańców 
w procesie poprawy jakości przestrzeni i jakości życia w mieście; 

 •  podnoszenie atrakcyjności i wartości nieruchomości poprzez kreowanie 
wysokiej jakości przestrzeni publicznych.

Przy wdrażaniu tak nakreślonych uwarunkowań programu rewitalizacji 
Uniejowa konieczne będzie pokonanie wielu barier wewnętrznych, zwią-
zanych z dekapitalizacja zabudowy, niedostatecznym wyposażeniem w in-
frastrukturę, złym stanem przestrzeni publicznych oraz z wieloma barierami 
formalno-prawnymi i finansowymi. Wskazuje się przy tym na wykorzysta-
nie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako podsta-
wowego narzędzia dla zmniejszenia ryzyka inwestowania w rewitalizowa-
nych obszarach, zwłaszcza w początkowej ich fazie. Szczególne znaczenie 
ma także utrzymanie walorów dziedzictwa i wyróżników tożsamości miasta 
przy wykorzystaniu jako nowego instrumentu Uniejowskiego Parku Kultu-
rowego, który zaproponowano do utworzenia w obszarze ścisłego centrum 
miasta i pobliskiego zespołu zamkowo-parkowego. 

PROJEKTOWANA STRUKTURA PRZESTRZENNA 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru opracowania konkurso-
wego zaproponowano wydzielenie ośmiu jednostek strukturalnych, któ-
rych szczególnym zwornikiem jest wyodrębniona w granicach średnio-
wiecznego miasta lokacyjnego jednostka strukturalna „Stare Miasto”. W jej 

II NAGRODA 
dla pracy
Janusza Gąsiorowskiego, Janusza 
Korzenia, Juliusza Korzenia, Maksymiliana 
Kozłowskiego, Tomasza Kozłowskiego, 
Marcina Majera i Sebastiana Rozenberga 
(z firmy „Marka” z Puław) 



PRZEGLĄD URBANISTYCZNY   I   TOM XI   I   2015

66

obszarze założono m.in.: 
 • wyznaczenie układu przestrzeni publicznych oraz ich powiązanie ciągami 

pieszymi z miejskim układem zieleni;
 • rewitalizację istniejącej zabudowy przyrynkowej i wprowadzenie bu-

dynku ratusza na miejscu jego historycznej lokalizacji, a także odtworzenie 
zachodniej pierzei runku;

 • rewitalizację ciągu zabudowy wzdłuż północnego odcinka ulicy Bogumiła 
o charakterze mieszkalno-usługowym oraz uzupełnienie zabudowy obrzeż-
nej w istniejących kwartałach;

 • uczytelnienie przebiegu uliczek okalających zabudowę przyrynkową, 
z wprowadzeniem przy nich drobnej zabudowy usługowej;

 • zagospodarowanie terenów skarpy nadrzecznej oraz brzegu Warty po-
przez wprowadzenie ciągu zabudowy pensjonatowej i budynków usługo-
wych, służących turystycznej i uzdrowiskowej aktywizacji miasta;

 • wprowadzenie nadrzecznej promenady, przy której zlokalizowano przy-
stań dla łódek oraz amfiteatr, służące wzbogaceniu oferty usługowej miasta.

Na południe od opisanej jednostki leży tzw. Rejon ul. Bogumiła, w którego 
obszarze założono:

 • wyznaczenie nowych przestrzeni publicznych i rewitalizację ciągu zabu-
dowy wzdłuż południowego odcinka tej ulicy o charakterze mieszkalno-
usługowym;

 • uzupełnienie zabudowy obrzeżnej w istniejących kwartałach;
 • zagospodarowanie terenów skarpy nadrzecznej z wprowadzeniem zabu-

dowy pensjonatowej i wytrasowaniem nadrzecznej promenady, służące tu-
rystycznej i uzdrowiskowej aktywizacji miasta.

Na północ od „Starego Miasta” położony jest „Rejon Osiedla 700-lecia”, 
w którego obszarze zaproponowano:

 • wyznaczenie nowych przestrzeni publicznych;
 • przeprowadzenie humanizacji istniejącej zabudowy z wprowadzeniem 

parku osiedlowego;
 • przesłonięcie tej zabudowy ciągami wysokiej zieleni i nowym budynkiem 

wielorodzinnym;
 • wprowadzenie małego zespołu zabudowy jednorodzinnej we wschodniej 

części jednostki. 

Na wschód od tej jednostki zaproponowano zlokalizowanie 2 zespołów za-
budowy jednorodzinnej jako „Osiedli Północ I i II”, w których obszarze zało-
żono m.in.:

 • wyznaczenie nowych przestrzeni publicznych;
 • zlokalizowanie tzw. „Bramy Północnej” z zabudową usługową w formie 

małych pawilonów, pełniącą reprezentacyjne funkcje;
 • zlokalizowanie w jej okolicy zajazdu w ramach adaptacji istniejącej tu 

dawnej zagrody. 

Zespołom tym towarzyszy trzecia jednostka o podobnym charakterze, po-
łożona na wschód od „Rejonu ul. Bogumiła”, w której obszarze zapropo-
nowano m.in. lokalizację zespołu krytych kortów tenisowych, służącego 
wzbogaceniu oferty usługowej miasta. 

W koncepcji zostały wskazane także dwie jednostki o wyraźnie usługowym 
lub produkcyjno-usługowym charakterze, tj. „Rejon Handlu i Usług”, poło-
żony na wschodnim obrzeżu „Starego Miasta”, oraz „Park Technologiczny” 
(uzupełniający program strefy produkcyjno-usługowej miasta, rozwija-
nej w jego północnej części), w pobliżu którego założono lokalizację tzw. 
„Bramy Południowej” z zabudową usługową.

■Koncepcja zagospodarowania rejonów Starego Miasta i ul. Bogumiła.
■Koncepcja zagospodarowania nowego osiedla 
i terenów usługowo-produkcyjnych”.



67

PRZEGLĄD URBANISTYCZNY   I   TOM XI   I   2015

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

W kształtowaniu nowej zabudowy założono, w zależności od lokalizacji, 
zróżnicowane formy jej przygotowania przy uwzględnieniu takich zasad, 
jak:

 • dostosowanie do charakteru i gabarytów istniejącej zabudowy oraz na-
wiązywanie do istotnych dla miejscowych tradycji form architektonicznych 
oraz stosowanych materiałów i faktur;

 • utrzymanie gabarytów nieprzekraczających 3 kondygnacji nadziem-
nych z użytkowym poddaszem oraz tworzenie jednorodnych zespołów za-
budowy; 

 • uwzględnienie potencjalnych zagrożeń związanych z zagrożeniem prze-
ciwpowodziowym dla otoczenia zabudowy pensjonatowej, zlokalizowanej 
na skarpie nadrzecznej.

Z kolei przy modernizacji istniejącej zabudowy założono:
 • sukcesywne wyburzanie substandardowych obiektów usługowych i go-

spodarczych, w części także produkcyjnych i nielicznych mieszkalnych w ra-
mach porządkowania zabudowy;

 •  utrzymanie ograniczonych możliwości jej rozbudowy i przebudowy 
w obszarze jednostek „Stare Miasto” i „Rejon ul. Bogumiła” oraz ich określa-
nie przez służby konserwatorskie.

Na podstawowy program funkcjonalno-użytkowy zlokalizowany w obsza-
rze opracowania konkursowego złożyły się następujące projektowane ze-
społy zabudowy o poniższych szacunkowych wielkościach:

 • zabudowa jednorodzinna z ok. 32.400 m2 powierzchni użytkowej;
 • zabudowa wielorodzinna o pow. 11.600 m2;
 • zabudowa usługowa o pow. 31.400 m2.

Przy takich założeniach w obrębie nowych, wskazanych w obszarze opraco-
wania terenów mieszkaniowych może zamieszkać od 600 do 800 mieszkań-
ców (co stanowi ok. 20-25% obecnej populacji Uniejowa). 

ZASADY KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELENI ORAZ PRZEBUDOWY 
UKŁADU KOMUNIKACJI

W strukturze przestrzennej centrum Uniejowa wyróżniają się 4 niewielkie 
zespoły zieleni, w części mające charakter komponowanych układów, które 
wymagają uzupełnienia o szereg skwerów oraz odcinków alej i szpalerów. 
Ich zaproponowany w pracy układ ma podkreślić przebieg głównego ciągu 
pieszego miasta, łączącego jego podstawowe obiekty usługowe i miejsca 
rekreacji z rynkiem – głównym punktem rozrządowym dla komunikacji pie-
szej. Dodatkowo w ukształtowaniu terenów zielonych skarpy nad Wartą za-
łożono zarówno dla jej wyeksponowania, jak również i sylwety Starego Mia-
sta, wykorzystanie jako głównego jego tworzywa przede wszystkim prze-
strzeni trawiastych i wprowadzenia zespołów zieleni wysokiej tylko jako 
elementu maskującego. 

W przyjętej koncepcji przebudowy układu komunikacji w obszarze opra-
cowania przyjęto wprowadzenie zasady segregacji ruchu pieszego i ko-
łowego oraz wprowadzenia ograniczeń dla jego funkcjonowania na tere-
nie jednostki „Stare Miasto”. Zasadzie tej podporządkowany został rozbu-
dowany system ciągów pieszych i szlaków pieszo-rowerowych, służący za-
równo potrzebom mieszkańców jak i turystów oraz wygodnie udostępnia-
jący wszystkie atrakcyjne obiekty usługowe na Starym Mieście. Przyjęto 
przy tym jako zasadnicze rozwiązanie dla parkowania pojazdów osobo-
wych poprzez wprowadzenie go pod poziom terenu i partery poszczegól-
nych obiektów tu zlokalizowanych.■

(Opracowano na podstawie opisu pracy – RED.)■Wizualizacja zabudowy przyrynkowej i projektowanego ratusza.

■Propozycje ukształtowania zabudowy przyrynkowej. 
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WALORYZACJA ZABUDOWY

W ramach prac nad koncepcją rewitalizacji obszaru śródmiejskiego w I fa-
zie przeprowadzono w ich I fazie waloryzację zabudowy Uniejowa pod ką-
tem oceny jej atrakcyjności dla turystów. Największym jej atutem jest za-
chowany małomiasteczkowy klimat, mogący być obok głównych atrakcji 
miasta – zespołu termalnego i zamku – pełnowartościowym produktem tu-
rystycznym. 

Uznano, że obok zachowanych tu zabytkowych budynków należy pozytyw-
nie ocenić także starą zabudowę o cechach lokalnych, charakterystyczną 
dla wizerunku małego miasta. Jako neutralne potraktowano budynki po-
zbawione cech lokalnych, posiadające prostą bryłę i w ogólnym ujęciu nie-
zaburzające układu urbanistycznego. Jako negatywne – obiekty nowe, 
pozbawione cech lokalnych, zakłócające kompozycję miasta swą skalą, 
ukształtowaniem bryły i/lub usytuowaniem, które są pozbawione warto-
ści dla potencjalnego turysty, a tym samym osłabiają atrakcyjność miasta. 
Osobno sklasyfikowano budynki w złym stanie technicznym, które pomimo 
posiadania nawet wartości zabytkowych są oceniane negatywnie. 

STRUKTURA FUNKCJONALNA ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA

Obecnie przeważa w mieście zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, 
której towarzyszy w centralnej jego części zwarty zespół wielorodzinnej, 

blokowej zabudowy. Dużą część tej zabudowy stanowią obiekty gospo-
darcze – zagrodowe, użytkowane i opuszczone, pozostające przeważnie 
w złym stanie technicznym. Obiekty usługowe zlokalizowane są głównie 
w centrum miasta: wokół rynku i ulicy bł. Bogumiła, przy ulicy Polnej zloka-
lizowany jest spory obszar zabudowy poprzemysłowej, częściowo zaadap-
towanej na funkcje handlowe.

W przyjętej koncepcji rewitalizacji miasta założono potrzebę uzyskania 
zwartej, wielofunkcyjnej tkanki miejskiej. Racjonalne przemieszanie funk-
cji usługowej i mieszkalnej najlepiej koresponduje z dziedzictwem miasta 
średniowiecznego i XIX-wiecznego oraz odpowiada współczesnym tenden-
cjom w urbanistyce, wpisując się w nurt „zrównoważonej” urbanistyki. Na 
obrzeżach obszaru opracowania, tj. przy ulicach Łęczyckiej, Polnej i Dąb-
skiej, pełniących funkcję obwodnicy miasta, przewidziano tereny nowej, ła-
two dostępnej zabudowy usługowej.

Przyjęto, że gęstość projektowanej zabudowy będzie spadać w miarę od-
dalana się od centrum miasta. Od strony rzeki oraz w kwartałach przylega-
jących do obwodnicy przewidziano dominację funkcji usługowych z uwagi 
na potrzeby ruchu turystycznego. Zabudowę jednorodzinną o niskiej in-
tensywności przewidziano w części północnej obszaru opracowania – naj-
bardziej odległej od centrum i najmniej atrakcyjnej pod względem tury-
stycznym. 

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

Nowa zabudowa została zlokalizowana w obrębie obszaru objętego kon-
kursem w nawiązaniu do istniejącego układu historycznego miasta, do jego 
skali i charakteru. Przewidziano przy tym szereg interwencji mających na 
celu poprawę jej funkcjonowania poprzez ułatwienie dostępności komuni-
kacyjnej oraz wytyczanie nowych i poszerzenie kilku istniejących ulic. Zabu-
dowa ta powinna nawiązywać do lokalnych tradycji, zawłaszcza w zastoso-
wanych formach i użytych materiałach. Zaproponowano typowe dla Unie-
jowa użycie kamienia w elewacjach budynków, a ich wysokość ustalono na 
2 kondygnacje z dodatkową możliwością adaptacji poddaszy, zabudowa 
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■Wizualizacja koncepcji nowego układu przestrzennego centrum Uniejowa. 
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wewnątrz kwartałów oraz na ich tyłach powinna być niższa – parterowa 
z adaptowanymi poddaszami. 

Proponowane rozwiązania bazują na układzie zabudowy obrzeżowej, naj-
lepiej nawiązującej do historycznej, gęstej tkanki miejskiej. We wnętrzach 
kwartałów wyznaczono strefy wolne od zabudowy w taki sposób, by nie 
doprowadzać do jej nadmiernego zagęszczenia, nie eliminując jednocze-
śnie całkowicie zabudowy oficynowej, która pełni głównie funkcje gospo-
darcze i garażowe. Wytyczenie w kilku miejscach ulic dojazdowych do pose-
sji pozwoliło wytworzyć pierzeje dla zabudowy gospodarczej. 

Istotne problemy stwarza wyeksponowanie sylwety zabudowy śródmiej-
skiej, widocznej z przeciwnego brzegu Warty. Zaproponowano w związku 
z tym wprowadzanie nowej linii zabudowy od strony rzeki, aby osłabić nie-
korzystny wpływ na tę panoramę istniejących dużych obiektów hotelo-
wych, położonych na szczycie skarpy, oraz zasłonić nieuporządkowaną za-
budowę na jej zboczach. Niekorzystny wpływ na nią wywiera również osie-
dle wielorodzinne, które proponuje się zastąpić nową zabudową odpowia-
dającą skalą zabudowie sąsiedniej. 

W koncepcji przewidziano odtworzenie zachodniego bloku przyryn-
kowego, wyburzonego w czasie ostatniej wojny (na jego miejscu znaj-
duje się obecnie park). Odbudowanie pierzei ma podkreślić układ urbani-
styczny Starego Miasta oraz korzystnie wpływać na jego sylwetę od strony 
zamku, a jej elewacje powinna charakteryzować większa dekoracyjność niż 
w innych częściach miasta. Z kolei przy głównych ulicach wychodzących 
z Rynku, tj. Tureckiej i bł. Bogumiła zabudowę tę proponuje się ukształto-
wać w nawiązaniu do istniejącej sąsiedniej zabudowy i ze skromniejszym 
wystrojem.

STRUKTURA WŁADANIA 

W przyjętej koncepcji wytyczono szereg nowych ulic na terenach dotych-
czas niezainwestowanych, nawiązując do istniejącej struktury własności 
jako ważnego elementu dziedzictwa historycznego. Nowe podziały zapro-
jektowano w skali odpowiadającej strukturze własności małego miasta. 

W obszarze śródmieścia zaproponowano interwencje, polegające na scale-
niu i korekcie istniejących granic własności, co ma usprawnić funkcjonowa-
nie zabudowy oraz umożliwić racjonalne gospodarowanie przestrzenią. Lo-
kalne poszerzenia wąskich uliczek na tyłach zabudowy mają przy tym uła-
twić dojazdy do posesji. Obecnie wiele istniejących budynków frontowych 
nie posiada bram lub przejazdów, ponadto wiele działek nawet niezabudo-
wanych jest zbyt wąskich, by udało się w nich w sposób racjonalny wybu-
dować budynek z przejazdem bramnym. Motyw takich tylnych uliczek jest 
charakterystyczny dla Uniejowa.

UKŁAD ZIELENI I PRZESTRZENIE PUBLICZNE 

W zaprojektowanym układzie przestrzennym miasta przewidziano powią-
zanie w spójny system istniejących oraz nowych terenów zielonych z otwar-
tymi, otaczającymi go terenami. Służyć temu ma konserwacja oraz wpro-
wadzenie nasadzeń przyulicznych przy zachowaniu cech lokalnych układu. 
Ważnym elementem układu zieleni miejskiej jest powiązanie obszaru śród-
miejskiego z nadrzecznymi bulwarami, czemu służy zaprojektowanie no-
wego parku na wysokości kościoła farnego.

■Koncepcja zagospodarowania rejonów Starego Miasta i ul. Bogumiła
■Koncepcja zagospodarowania nowego osiedla 
i terenów usługowo-produkcyjnych
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Założono także uczytelnienie i uzupełnienie istniejącego systemu prze-
strzeni publicznych miasta m.in. poprzez wskazanie ich spójnych granic 
w postaci zwartych pierzei budynków. Zaproponowano także czytelną 
gradację dostępności tych przestrzeni, podzielonych na publiczne (drogi, 
place, skwery, parki) i niepubliczne wnętrza kwartałów, stanowiących cha-
rakterystyczne elementy tkanki miejskiej. 

Ważnym elementem wyposażenia przestrzeni publicznych są meble miej-
skie, które zaproponowano w prostych formach, stanowiących uzupełnie-
nie dla układu zabudowy, przy podkreśleniu jej walorów historycznych, ar-
chitektonicznych i estetycznych. Świadomie zastosowano przy tym zbli-
żone formy poszczególnych elementów małej architektury dla różnych czę-
ści miasta, różnicując je pod względem materiałowym dla: 

 • strefy staromiejskiej, gdzie proponuje się m.in. elementy stalowe z cor-
tenu, drewniane siedziska, lekkie szklane tafle tablic informacyjnych;

 • strefy śródmiejskiej, gdzie proponuje się m.in. elementy stalowe grafi-
towe i drewniane siedziska;

 • strefy parkowej, gdzie dominować powinny okładziny drewniane. 

Jednakowa forma, a zróżnicowanie głównie materiałowe poszczególnych 
elementów małej architektury pozwoli stworzyć jednakową stylistycznie 
przestrzeń całego miasta przy jednoczesnym zróżnicowaniu poszczegól-
nych jego elementów kompozycyjnych w nawiązaniu do wartości histo-
rycznych i przestrzennych.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Obsługę komunikacyjną na terenie opracowania zapewnia sieć dróg pu-
blicznych i ciągów pieszo-jezdnych, a funkcję obwodnicy miasta pełnią 

obecnie ulice Polna i Dąbska od wschodu oraz Łęczycka od południa. W kon-
cepcji zaproponowano strefę ruchu uspokojonego obejmującą całe śród-
mieście w granicach opracowania, a płynność ruchu na obwodnicy i bez-
pieczeństwo pieszych zapewniać ma system 5 zaprojektowanych rond. 

Dla ograniczenia ruchu i stworzenia nowych miejsc parkingowych w prze-
strzeni wąskich ulic proponuje się wprowadzenie w obszarze śródmiejskim 
systemu ulic jednokierunkowych. Elementami uspokojenia ruchu powinny 
być przy tym zwężane pasy ruchu do 5-5,5 m (3,5 m w ulicach jednokie-
runkowych), miejscowe odchylenia toru jazdy lokowane co 30-50 m, wy-
niesione skrzyżowania oraz stosowanie odpowiednich regulacji administra-
cyjnych. 

Zaproponowane zwężenia ulic dodatkowo pozwalają na poszerzenie strefy 
pieszej i przestrzeni placów, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności prze-
strzeni publicznych dla mieszkańców i turystów oraz pozwoli wygospoda-
rować więcej miejsc parkingowych. Parkowanie stałych mieszkańców oraz 
turystów korzystających z pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych 
powinno być rozwiązane w obrębie właściwej posesji. W celu umożliwie-
nia tego, zaproponowano obsługę części posesji dodatkowo poprzez ciągi 
pieszo-jezdne, zapewniające dojazd do zlokalizowanych na tyłach posesji 
garaży. 

W celu ograniczenia ruchu w obrębie Starego Miasta zaproponowano unie-
możliwienie przejazdu przez Rynek, by powstała tu reprezentacyjna prze-
strzeń miejska. Ze względu na małą skalę miasta nie wydaje się przy tym 
celowa całkowita eliminacja ruchu kołowego i parkowania z Rynku i ulic do 
niego dochodzących.■

(Opracowano na podstawie opisu pracy – RED.)

■Wizualizacje projektowanej zabudowy na Rynku. 
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D REDAKCJI. Obok opublikowanych dwu nagrodzonych prac w konkur-
sie na rewitalizacje Uniejowa przedstawiamy także krótką prezentację 
jednej z wyróżnionych prac, nadesłaną do Redakcji. 

W naszej koncepcji rewitalizacji Uniejowa za jej główny cel uznaliśmy kon-
centrację zabudowy w jego historycznej części oraz wskazanie kierunków 
rozwoju w granicach określających jego „małomiejskość” z zachowaniem jej 
charakterystycznego klimatu. Zaproponowaliśmy zatem uczytelnienie ist-
niejącego, historycznego układu kwartałów śródmiejskiej części miasteczka 
oraz przestrzeni publicznych poprzez zagęszczenie, uzupełnienie i ujedno-
licenie zabudowy oraz przywrócenie placom ich roli jako miejsc spotkań 
handlowo-usługowo-rozrywkowych.

W centrum miasteczka, tradycyjnie wyznaczonym przez rynek, spotykają 
się główne osie widokowe – prowadzące w kierunku zamku, położonego 
po drugiej stronie Warty oraz na wieżę przy pobliskim kościele. Przyjęte dla 
rynku rozwiązania miała podkreślić obecność fontanny, zaprojektowanej 
w formie rozlewiska, nieprzypadkowej w nowym, termalnym uzdrowisku, 
jakim jest od niedawna Uniejów. Ze względu na związany z tą funkcją kieru-
nek rozwoju miasta, zaproponowaliśmy wzbogacenie jego struktury funk-
cjonalnej o dom zdrojowy oraz spore zaplecze sportowe.

Wizytówką Uniejowa powinna być przepływająca obok niego Warta, tym-
czasem kontakt z nią  jest niedoceniany. Aby to zmienić, na jej prawym 
brzegu zaprojektowaliśmy tarasowe zejście do rzeki wraz z amfiteatrem 
i pływającą scena, usytuowaną tak, by rozgrywające się na niej wydarzenia 
miały jako tło charakterystyczny dla Uniejowa zamek. Prawobrzeżną część 
terenów nad Wartą uzupełniliśmy także o zielone nabrzeża wraz z plażą 
miejską i obiektami sportowo-rekreacyjnymi, wśród których m. in. znalazła 
się platforma widokowa, unoszona przez balon i pozwalająca oglądać mia-
sto z perspektywy lotu ptaka. 

Duże znaczenie miało dla nas także rozbudowanie miejskich terenów urzą-
dzonej zieleni, takich jak skwery, parki i zielone zaułki, które mogą utwo-
rzyć otaczający miasto zielony ring, stanowiący naturalny bufor akustyczny 
i ekologiczny oraz wyznaczający czytelną granicę strefy małomiejskiej.

W obszarze tej strefy ruch samochodowy wymaga spowolnienia. Ulice 
w ścisłym centrum miasteczka zaprojektowano w większości jako jedno-
kierunkowe, powiązane z możliwościami parkowania w licznych, kame-
ralnych miejscach, przeplatanych zielenią. Główne wnętrza urbanistyczne 
miasta, definiujące jego tożsamość, uwolnione zostały dzięki temu od funk-
cji parkingowej. Zabiegiem podnoszącym rangę ruchu pieszych oraz rowe-
rzystów jest zaproponowanie jednolitej posadzki kamiennej w tych wnę-
trzach: brak krawężników i wydzielonej jezdni sprawi, że użytkownicy tak 
ukształtowanych ulic bedą równorzędni. Obszar śródmiejski miasta w cało-
ści przystosowano także do poruszania się rowerem, jedynie wzdłuż dróg 
tranzytowych wyodrębnione zostały ścieżki dla rowerów.

Pragnąc podkreślić swoisty charakter i spójność przestrzenną Uniejowa, za-
proponowaliśmy ujednolicenie ukształtowania estetycznego jego zabu-
dowy, ulic i placów poprzez wprowadzenie określonych materiałów. Zapro-
ponowaliśmy w zw. z tym, by stał się on „białym miastem”, zbudowanym 

z miejscowej, wapiennej opoki, z zachowaniem przyjaznej dla człowieka 
skali budynków. Zaproponowaliśmy też ujednolicone, stalowe, kamienne, 
ceramiczne lub betonowe poszycia dachowe w odcieniach grafitu oraz 
drewnianą stolarkę okienną i drzwiową.

***

Wiele rozwiązań zastosowanych w naszej pracy było nowoczesnych, ale nie 
„efekciarsko-innowacyjnych” i nieodległych od tradycji i konkretnej struk-
tury Uniejowa. Stała się ona połączeniem zawodowych pasji debiutantów 
z fachowym profesjonalizmem doświadczonego architekta, jakim był mój 
śp. Ojciec, Włodzimierz Krakowski. Wyróżnienie naszego projektu było no-
bilitujące dla nas i byłoby dla Niego. Odszedł za wcześnie. Nasze pierwsze 
kroki w dużym konkursie urbanistyczno-architektonicznym, okazały się, 
niestety, Jego ostatnimi. 

Ojciec przewodził naszym pracom nad uniejowskim projektem. Był od wielu 
lat wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Łódzkiej. Pracy tej od-
dawał całe swe serce, spokojny, wyważony, czasem ironiczny i lekko złośliwy, 
ale zawsze uśmiechnięty i otwarty na proponowane rozwiązania. Sprzyjał 
swym studentom, zawsze promował ich pomysły, jeżeli Jego zdaniem miały 
sens. Nie schlebiał gustom i modnym tendencjom, w które nie wierzył. Tego 
uczył mnie i swoich studentów. Był wymagający. Po latach doceniliśmy jego 
wiedzę, doświadczenie i „zrzędliwy upór” w Jego zawodowej działalności.

Pod koniec prac nad projektem dla Uniejowa Ojciec zachorował, spędził 
w szpitalu niemal dwa miesiące. Choć był nieprzytomny, to mieliśmy świa-
domość, że jest z nami duchem. Wiedzieliśmy, że musimy ukończyć to, nad 
czym wspólnie pracowaliśmy. Pragnę, aby ten ostatni ślad Jego zawodowej 
działalności nie pozostał niezauważony.■

■Koncepcja zagospodarowania rejonów Starego Miasta i ul. Bogumiła wg 
opracowania zespołu w składzie:  Włodzimierz A. Krakowski, Marcin Gaede, Magda 
Krakowska i arch. Łukasz Stawski.

Konkursowe 
propozycje 
dla Uniejowa
Magda Krakowska
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Istotnych impulsów dla rozwoju wyspecjalizowanych form turystyki w za-
chodniej części województwa łódzkiego, poza jej walorami przyrodniczo-
kulturowymi, dostarczyło tu odkrycie wód geotermalnych w latach 70. ub. 
wieku, przy okazji poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego. Do intere-
sujących wyników tych badań powrócono nie od razu i dopiero po dłuższej 
przerwie, w latach 90. Wtedy, na fali nowego zainteresowania rozwojem 
funkcji uzdrowiskowych i budową basenów termalnych na terenie całej Eu-
ropy, zaczęły rodzić się i w tym regionie pomysły wykorzystania energii geo-
termalnej i ciepłych wód dla potrzeb potencjalnych kuracjuszy i turystów. 

Prekursorem w tej dziedzinie okazał się Uniejów, małe miasto należące nie-
gdyś do biskupów gnieźnieńskich, malowniczo położone w dolinie Warty. 
Eksploatacja wód termalnych o potwierdzonych właściwościach leczni-
czych, a w szczególności rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i rekreacyj-
nej, zapoczątkowały nowy rozdział w jego historii i stały się podstawą da-
leko idących zmian jego struktury funkcjonalno-przestrzennej i życia spo-
łeczno-gospodarczego. Ogromne znaczenie dla uzdrowiskowej aktywiza-
cji Uniejowa miało także przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, bowiem 
uzyskanie funduszy unijnych na ten cel pozwoliło w bardzo krótkim cza-
sie na realizację inwestycji radykalnie zmieniających wizerunek tej miejsco-
wości. 

ZAŁOŻENIA DLA ROZWOJU UZDROWISKOWEJ STREFY TURYSTYCZNEJ

Na rozwój funkcji uzdrowiskowej w Uniejowie należy jednak spojrzeć sze-
rzej, nie tylko w kontekście samego miasta-uzdrowiska, ale także w kontek-
ście regionalnym. Możliwość eksploatacji wód termalnych, a także zainicjo-
wany w Uniejowie rozwój turystyki uzdrowiskowej, stały się bowiem pre-
tekstem dla regionalizacji uzdrowiskowego produktu turystycznego. Waż-
nym krokiem w tym kierunku było wprowadzenie do zaktualizowanego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego pro-
jektu utworzenia uzdrowiskowej strefy turystycznej w zachodniej części 
regionu.

Strukturę takiej strefy powinny tworzyć ośrodki o funkcjach podstawo-
wych, do których zaliczyć można ośrodki lecznictwa uzdrowiskowego, po-
bytów wakacyjnych, weekendowych lub realizujące inne formy turystyki, 
a  także ośrodki wspomagające. Z kolei miejscowości o charakterze nad-
rzędnym powinny spełniać rolę centralnych ośrodków w zakresie diagno-
styki lekarskiej, terapii specjalistycznych, a także usług kulturalnych, spor-
towych i handlowych. Mniejsze miejscowości, o bardzo różnorodnej struk-
turze, mogą stanowić dodatkowe atrakcje turystyczne lub zaplecze nocle-
gowe, nawet jeśli nie posiadają walorów leczniczych. 

Pomiędzy ośrodkami nadrzędnymi i podrzędnymi mogą znajdować się ob-
szary gospodarki rolnej lub leśnej, cieki i zbiorniki wodne, urządzenia słu-
żące wypoczynkowi i turystyce wędrownej, tereny zalesione i zadrzewione. 
Coraz częstszą i bardziej popularną formą są także obiekty agroturystyczne 
i  gospodarstwa ekologiczne, obsługujące ruch turystyczny towarzyszący 
funkcji turystycznej i uzdrowiskowej. 

POTRZEBA WSPÓŁPRACY

Wszystkie miejscowości w obrębie pasma wchodzą we wzajemne relacje 
o charakterze ekonomicznym, administracyjnym i funkcjonalnym, tworząc 
układy oparte na wielostronnych zależnościach. W warunkach gospodarki 
wolnorynkowej, relacje te z jednej strony oparte są na konkurencji, walce 
o klienta, z drugiej zaś na współpracy, zmierzającej do rywalizacji w ukła-
dach regionalnych i ponadregionalnych. Do walki konkurencyjnej stają bo-
wiem różne układy terytorialne: kraje, regiony, miejscowości itp., a funkcjo-
nowanie w gospodarce globalnej wymaga tworzenia pomiędzy nimi więzi 
gospodarczych i podejmowania wspólnych działań. 

Należy przypuszczać, że w przyszłości regiony oferujące pełną, zróżnico-
waną i całkowicie zrównoważoną ofertę wypoczynkowo-turystyczną będą 
wybierane częściej i chętniej. Co za tym idzie, będą wymagać lepszego i bar-
dziej zintegrowanego działania i zarządzania. Regionalizacja oferty daje za-
tem szansę na wzrost konkurencyjności poszczególnych miejscowości, ale 
także determinuje znaczenie regionu jako całości. Oznacza to, że konkuren-
cyjność wewnątrzregionalna jest oczywiście niezbędna i stanowi istotę pro-
cesów rozwojowych, jednak jej granice powinny być wyznaczane przez wa-
runki tworzenia przewag rynkowych w skali regionu czy kraju. 

Co za tym idzie, za istotę działań uznać należy dążenie do kształtowania 
funkcji i form użytkowania oraz zagospodarowania terenu w obrębie kształ-
tującej się strefy uzdrowiskowej w sposób komplementarny. W efekcie, po-
zwala to bowiem na dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego osiąganą po-
przez rozszerzanie wachlarza potencjalnych konsumentów. Prowadzenie 
spójnej polityki współpracy, kooperacji i skoordynowanie działań pozwala 
także na aktywizację miejsc (miejscowości i gmin), które samodzielnie nie 
miałyby szans na rozwój turystyki czy form lecznictwa uzdrowiskowego. 

Współpraca podejmowana przez różne miejscowości, a także poprzez różne 
podmioty, pozwala na wzrost siły konkurencyjnej regionu i tychże podmio-
tów. Powinna to być konkurencja oparta na wiedzy, innowacjach i efektach 
synergicznych, a także na kooperacji możliwej dzięki komplementarności 
usług i ofert. Tworzenie wspólnej płaszczyzny dla takiej współpracy sprawia, 
że każda z miejscowości, jak i każda z firm zaangażowanych w rozwój tury-
styki, staje się elementem większej całości, a tym samym może być postrze-
gana w szerszym kontekście. Co ważne, miejscowości zyskują „tło” histo-
ryczne i kulturowe, a jednocześnie szansę na wspólną, bardziej skuteczną 
i szerzej zakrojoną akcję promocyjną. 

Wspólne inicjatywy ułatwiają nie tylko zaistnienie w świadomości odbior-
ców, ale są także szansą na wymianę doświadczeń, rozwój przestrzenny, in-
frastrukturalny, zdobywanie wiedzy, wdrażanie nowych technologii i inno-
wacyjnych rozwiązań. Koordynacja działań pozwala na łatwiejszy dostęp 

Prorekreacyjne  
kierunki transformacji  
zachodniej części  
województwa łódzkiego

Adriana Barbara Cieślak

■Turystyczna strefa uzdrowiskowa w regionie łódzkim.
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do środków unijnych i innych źródeł finansowania. Ponadto świadoma poli-
tyka regionalna umożliwia wdrażanie projektów o charakterze społecznym, 
ekonomicznym i naukowym. W tym kontekście, na uwagę zasługuje powo-
łana w regionie łódzkim inicjatywa utworzenia Centralnego Łuku Turystycz-
nego, czyli wspólnego przedsięwzięcia miast i gmin regionu oraz firm z sze-
roko rozumianej branży turystycznej, promującego atrakcje znajdujące się 
na ich terenie, na poziomie regionalnym i krajowym.

KULTUROWA PODBUDOWA DLA AKTYWIZACJI TURYSTYCZNEJ 

Regionalizacja produktu turystycznego jest formą delimitacji przestrzeni 
globalnej i pozwala odbiorcy na osadzenie odwiedzanego miejsca w cza-
sie i przestrzeni, a także na postrzeganie go poprzez kontekst poznawczy. 
Ludzie pragną poznawać i uczyć się świata, co paradoksalnie pozwala im na 
lepsze poznanie siebie, samookreślenie swojej tożsamości, poczucia przy-
należności do konkretnego miejsca, kultury, historii. Co za tym idzie, wy-
nikające z odrębności kulturowej wartości poznawcze, w połączeniu z cie-
kawą i estetyczną formą przestrzenną, mogą realizować potrzeby z zakresu 
stymulacji intelektualnej. W tym kontekście można uznać, że zachowane 
dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) może stanowić ważny 
komponent tworzenia odpowiedniej atmosfery wypoczynku i mieć swój 
wkład w wartości terapeutyczne funkcji uzdrowiskowej.

Taki stan rzeczy jest także ważną przesłanką pozwalającą stwierdzić, że in-
dywidualny klimat miejscowości czy regionu wynikający z uwarunkowań 
historycznych wymaga szczegółowej identyfikacji, ochrony i eksponowa-
nia, nie tylko ze względu na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego, ale 
także z przyczyn czysto ekonomicznych. Konkludując, im bardziej wyrazi-
sta jest tożsamość miejsca, im liczniejsza grupa obiektów czy miejsc o war-
tościach kulturowych, im bogatszy system historycznych przestrzeni pu-
blicznych, im większe wartości estetyczne, tym większa jest wartość miej-
sca i regionu, jako współczesnego komponentu aktywizacji funkcji uzdro-
wiskowej.

Kulturowo złożona treść to jedna z największych potencjalnych atrak-
cji łódzkiego pasma turystycznego. Wykazuje ono bowiem ciekawy, dwu-
biegunowy charakter. Najstarsze miejscowości (miasta) zlokalizowane są 
w  części zachodniej, a ich historia sięga jeszcze czasów wczesnośrednio-
wiecznych. Miejscowości położone w części wschodniej, bliższe centrum 
województwa, mają natomiast w większości proweniencję nowożytną (XIX-
wieczną), związaną z rozwojem przemysłu. Zwieńczeniem układu od strony 
wschodniej są natomiast miejscowości wypoczynkowe, które wyrosły na 
bazie teorii miast-ogrodów E. Howarda (Grotniki i Sokolniki). 

WALORY KULTUROWE UZDROWISKOWEJ STREFY TURYSTYCZNEJ

Wskazana w Planie Województwa uzdrowiskowa strefa turystyczna roz-
ciąga się w układzie równoleżnikowym, ze wschodu na zachód, obejmu-
jąc swym zasięgiem fragmenty gmin Uniejów, Poddębice i Dalików w po-
wiecie poddębickim oraz gminy Zgierz, Ozorków i Parzęczew w powiecie 
zgierskim. Jako główne ośrodki realizujące zadania przypisane strefie wska-
zano Uniejów, Poddębice, a także Rogóźno. W strefie tej powinno się reali-
zować zadania o profilu rekreacyjnym, turystycznym i uzdrowiskowym, ze 
szczególnym naciskiem na turystykę medyczną, zdrowotną, uzdrowiskową 
oraz rehabilitację

Strefa ta uformowana w postaci wyraźnego pasma stanowi swoisty, line-
arny zapis rozwoju struktury przestrzennej i urbanizacji regionu. Warto pod-
kreślić, że obszar, w którym została ona zlokalizowana, należał historycznie 
przede wszystkim do dwóch obszarów kulturowych: ziemi sieradzkiej i łę-
czyckiej, przy czym linia umownego podziału przebiega na rzece Ner, przez 
co szczególnie interesująco rysuje się sytuacja Poddębic. Ich położenie na 

styku historycznych obu „obszarów tożsamości” oceniać można bowiem 
dwubiegunowo, zwłaszcza w  kontekście współczesnej aktywizacji tury-
stycznej, i postrzegać je jako jeden z przyszłych, głównych ośrodków ob-
sługi turystycznej regionu.

Obszary te cechuje posiadanie bogatych zasobów kulturowych, na które 
składają się historycznie ukształtowane układy osadnicze wsi i miasteczek, 
obiekty sakralne oraz liczne dwory i zabudowa podworska. Charaktery-
styczne dla nich murowane świątynie znajdują w Uniejowie, Poddębicach, 
Domaniewie, Drużbinie, Siedlątkowie, Zadzimiu, Zygrach, Bałdrzychowie 
i Niemysłowie. Typowym elementem krajobrazu są tu także kościółki drew-
niane, pochodzące głównie z XVIII w., o stosunkowo skromnych formach. 
Najstarszym obiektem tego typu jest modrzewiowy kościół w Budzynku, 
drewniane kościoły zachowały się także w Wierzchach, Turze, Pęczniewie, 
Kałowie i Brodni. Sakralną tożsamość regionu pogłębia także sąsiedztwo 
sanktuariów w Świnicach Warckich i  Głogowcu, związanych z rodzącym 
się kultem św. Faustyny, stanowiących coraz częściej cel masowych piel-
grzymek.

Niektóre z obiektów sakralnych są też jedynym świadectwem dawnej obec-
ności mniejszości narodowych i wyznaniowych na tym terenie, który od 
wieków zamieszkiwali nie tylko Polacy, ale także Żydzi, a w okresach póź-
niejszych Niemcy i Rosjanie. Najstarszą i największą mniejszością etniczną 
byli Żydzi. Stanowili oni znaczący udział społeczności Uniejowa, Poddębic, 
Kałowa, Parzęczewa i Ozorkowa, jednakże jedyną pozostałością ich obecno-
ści są tu zaniedbana i zapomniana synagoga w Poddębicach, a także relikty 
żydowskich cmentarzy w Poddębicach, Parzęczewie i Ozorkowie. W Poddę-
bicach i Ozorkowie zachowały się także kościoły ewangelicko-augsburskie, 
będące świadectwem obecności ludności niemieckiej. Należy podkreślić, 
że zachowane relikty osadnictwa żydowskiego, niemieckiego i rosyjskiego, 
a także żywa pamięć o złożoności kulturowej regionu sprawiają, że całe pa-
smo łódzkiej strefy uzdrowiskowej wpisuje się w charakterystyczny dla Ło-
dzi „krajobraz czterech kultur”. 

Charakterystyczną cechą krajobrazu kulturowego omawianego obszaru 
jest także obecność dworów i pałaców, z jedynym, dominującym w krajo-
brazie zamkiem w Uniejowie. Jest to jednak dziedzictwo, które coraz czę-
ściej może być postrzegane w kategoriach „dziedzictwa utraconego”. 
Oprócz powszechnie znanych i dobrze utrzymanych dworów w Poddębi-
cach, Gostkowie i Bronowie większość obiektów i towarzyszących im par-
ków popadła w ruinę, jak chociażby okazały zespół w Biernacicach czy ma-
lowniczy drewniany dworek szlachecki w Tumusinie. 

■Zasięg projektowanego Centralnego Łuku Turystycznego 
i jego relacje ze strefą uzdrowiskową.
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Dawny krajobraz regionu, w którym dominowały niewielkie, ale malowni-
czo wtopione w założenia parkowe dwory i dworki, a także towarzyszące 
im założenia folwarczne, powoli odchodzi w zapomnienie. Wiele dworów 
zniknęło zupełnie, po niektórych pozostały ruiny lub przebudowane relikty. 
Tymczasem obiekty tego typu wykazują szczególną podatność na adapta-
cję dla potrzeb turystycznych, wypoczynkowych, a także uzdrowiskowych.

Pewną wartością obszaru jest także zachowanie jego czytelnych regionali-
zmów architektonicznych (choć niestety mają one charakter reliktowy), wy-
rażających się głównie w materiale budowlanym, czyli charakterystycznym 
białym kamieniu wapiennym i czerwonej cegle. Należy tu mocno podkre-
ślić, że konieczne jest przeciwdziałanie dalszej uniformizacji architektury 
miast i wsi, prowadzącej do ujednolicania krajobrazu wbrew jego kontek-
stom kulturowym.

Obszar objęty uzdrowiskową strefą turystyczną nie był dotychczas masowo 
odwiedzany przez turystów. Paradoksalnie, daje to szansę na stworzenie tu 
nowoczesnego, oryginalnego i unikatowego produktu turystyczno-uzdro-
wiskowego, opartego na wprowadzaniu dobrze pojętych innowacji z jed-
noczesnym zachowaniem autentyzmu i przy zachowaniu odpowiednich 
standardów jakościowych.

PODSUMOWANIE 

Możliwość eksploatacji wód geotermalnych o potwierdzonych właściwo-
ściach leczniczych i terapeutycznych, a także istotny w skali kraju komer-
cyjny i wizerunkowy sukces Uniejowa, jako pierwszego uzdrowiska termal-
nego w Polsce, zainicjowały szeroki zakres zmian o charakterze funkcjonal-

nym i przestrzennym nie tylko na terenie miasta, ale także w sąsiedztwie, 
obejmując swym zasięgiem całą zachodnią część województwa łódzkiego. 

Za kluczowe postulaty w zakresie polityki regionalnej, warunkującej dalszy 
rozwój funkcji uzdrowiskowej oraz wzrost znaczenia omawianego regionu 
w skali kraju, należy uznać:

 • podejmowanie dalszych działań zmierzających do regionalizacji pro-
duktu turystycznego, rozszerzania platform współpracy i wymiany do-
świadczeń pozwalających na podnoszenie jakości tworzonego tu produktu 
uzdrowiskowego; 

 • poszukiwanie produktów komplementarnych, opartych na wykorzysty-
waniu cech indywidualnych miejsca, bazowania na jednostkowej odmien-
ności przy jednoczesnym umacnianiu więzi regionalnych oraz budowaniu 
spójnego wizerunku i zintegrowanych programów promocyjnych;

 • tworzenie innowacyjnych produktów turystycznych o podłożu kulturo-
wym przy jednoczesnym zachowaniu autentyczności miejsca; 

 • podnoszenie standardów jakościowych i ochronę krajobrazu kulturo-
wego w skali regionalnej i lokalnej, a także dbałość o zachowanie ciągło-
ści kulturowej, wyrażonej w regionalizacji architektury czy form zagospoda-
rowania i poszukiwaniu regionalnych i lokalnych form architektonicznych, 
a następnie ich upowszechnianie wśród mieszkańców i inwestorów.■ 

Adriana Barbara Cieślak

architekt, pracownik naukowy 

w Instytucie Architektury i Urbanistyki

Politechniki Łódzkiej, wiceprezes Oddziału TUP w Łodzi

■Walory kulturowe turystycznej strefy uzdrowiskowej.
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OD REDAKCJI. W zestawie czterech artykułów, które publiku-
jemy na następnych stronach „Przeglądu” chcemy przybliżyć 
problemy związane z budowaniem współpracy międzygmin-
nej i międzysektorowej zarówno na poziomie regionalnym jak 
i zwłaszcza lokalnym. Towarzyszy temu przedstawienie wybra-
nych doświadczeń w tym zakresie, jakie dostrzegliśmy na Dol-
nym Śląsku i pod Warszawą, oraz informacje o wspólnej Bazie 
Dobrych Praktyk Związku Miast Polskich i wynikach ostatniego 
konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – Razem dla 
rozwoju”. Sądzimy, że mogą być one przydatne w obliczu wy-
zwań, przed jakimi stoją wspólnoty samorządowe w budowa-
niu wielosektorowego partnerstwa  w ramach zintegrowanego 
podejścia  terytorialnego do rozwoju.

Współpraca międzyinstytucjonalna, mająca na celu tworzenie 
wspólnych ram rozwoju strategicznego i przestrzennego w obsza-
rze metropolitalnym miasta Wrocławia, ma już blisko dwudziesto-
letnią tradycję. Główną rolę odgrywa w niej współpraca pomię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla, choć 
w ostatnich latach na znaczeniu zyskuje także rola innych instytu-
cji i organizacji, w tym zwłaszcza non-profit. Współpraca jest realizo-
wana przede wszystkim poprzez działalność powołanych, bardziej 
lub mniej sformalizowanych struktur organizacyjno-prawnych ta-
kich jak np. zawiązany pod koniec lat 90. XX w. Komitet Planu Strate-
gicznego Aglomeracji Wrocławskiej, którego działalność zaowoco-
wała opracowaniem w 1999 r. pierwszej wspólnej Strategii Integracji 
Gospodarczo-Przestrzennej Aglomeracji Wrocławskiej. 

Dziś rolę głównego instytucjonalnego animatora wspólnych dzia-
łań pełni powołane w 2013 r. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglo-
meracji Wrocławskiej, a także nowa instytucjonalno-organizacyjno-
prawna struktura pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, która została powołana do 
wdrażania nowego unijnego mechanizmu rozwoju regionalnego. 

WSPÓLNE PROJEKTY

Obok tworzenia wspólnych struktur nie mniej ważnym i wartym 
uwagi modelem współpracy w obszarze metropolitalnym Wrocła-
wia jest realizacja wspólnych projektów przez zainteresowane pod-
mioty. Jednym z pierwszych przykładów długofalowego projektu, 
dla którego podpisano w 2003 r. specjalne porozumienie o współ-
pracy pomiędzy miejskim Biurem Rozwoju Wrocławia a regional-
nym Wojewódzkim Biurem Urbanistycznym (dzisiejszym Instytutem 
Rozwoju Terytorialnego), był m.in. projekt planu zagospodarowania 
przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego (szerzej 
pisali o tym na łamach I tomu „Przeglądu” w 2009 r. Tomasz Osso-
wicz i Janusz Korzeń). 

Okres szczególnie sprzyjający dla tej formuły współpracy zapocząt-
kowało wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, od tego momentu bo-
wiem można ją było realizować w oparciu o solidny zastrzyk fundu-
szy zewnętrznych. W obszarze metropolitalnym Wrocławia od po-
czątku dostrzeżono zalety tego modelu, zwłaszcza dla wspierania 
niełatwego dialogu na linii władze stolicy województwa – urząd 

Budowanie integracji  
międzygminnej w aglomeracji wrocławskiej
Magdalena Belof
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RTN

ERSTW
O

■Spotkanie warsztatowe poświęcone budowaniu współpracy międzysektorowej we Wrocławiu. 
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marszałkowski. Praktycznie od kiedy pojawiły się możliwości sięgania po 
fundusze unijne, służby planistyczne miasta Wrocławia oraz samorządu wo-
jewództwa korzystały z nich, aby realizować wspólnie (zresztą w szerszym 
partnerstwie międzynarodowym) projekty, w których wypracowywano kon-
cepcje strategiczne i rozwojowe dla obszaru metropolitalnego i dla prze-
strzeni całego regionu. Pierwszym z nich był projekt ED-C III Via Regia, re-
alizowany w l. 2006-2008 w ramach programu Interreg III B CADSES, a jego 
kontynuacją był projekt Via Regia Plus, realizowany w l. 2009-2011 w ramach 
Programu EWT Central Europe i wreszcie ostatni projekt City Regions, reali-
zowany w l. 2011-2012 także w ramach wspomnianego Programu. 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU AGLOMERACJI  
W RAMACH OBSZARU FUNKCJONALNEGO

W ostatnich latach w kluczowych ustaleniach krajowych dokumentów do-
tyczących planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, a także 
w konsekwencji tego także w niektórych przepisach prawnych pojawiał 
się termin „obszar funkcjonalny”. Najogólniej rzecz ujmując, według zało-
żeń Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ma być on adre-
satem i podmiotem działań planistycznych i strategicznych i choć taki ob-
szar jest intuicyjnie w pełni zrozumiały dla planistów, to jednak na obec-
nym poziomie regulacji prawnych brak w Polsce odpowiednich mechani-
zmów i sprawdzonych wzorców, aby w obrębie takich obszarów skutecz-
nie planować ich rozwój. Dla przetestowania możliwych podejść metodolo-
gicznych i organizacyjnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2013 r. 
zdecydowało się wesprzeć środkami tzw. Pomocy Technicznej innowacyjne 
projekty z tego zakresu, ogłaszając konkurs dotacji na działania wspierające 
jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich ob-
szarów funkcjonalnych. 

Według zapisów ustawowych, odpowiedzialność za opracowanie planu 
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego 

ośrodka wojewódzkiego leży po stronie marszałka 
województwa. W przypadku obszaru metropolital-
nego Wrocławia plan taki opracowywać będzie wspo-
mniany już Instytut Rozwoju Terytorialnego – samo-
rządowa jednostka odpowiedzialna za zadania z za-
kresu planowania przestrzennego w województwie 
dolnośląskim. Jest jednak rzeczą oczywistą, że w no-
wej i skomplikowanej materii planistycznej szczegól-
nie istotnymi kwestiami są po pierwsze właściwe zde-
finiowanie zasięgu obszaru metropolitalnego, a po 
drugie uwzględnienie racji i interesów jednostek sa-
morządu terytorialnego wchodzących w jego skład, 
w tym zwłaszcza pogodzenie stanowisk wielkiego 
miasta – stolicy regionu – i jego mniejszych i słab-
szych sąsiadów. 

W IRT dostrzeżono szansę, aby dzięki środkom po-
zyskanym we wspomnianym wyżej konkursie przy-
gotować bardzo solidny grunt analityczny pod opra-
cowanie przyszłego planu zagospodarowania prze-
strzennego Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 
a także, przy wykorzystaniu stworzonego partnerstwa 
projektowego, rozpocząć szeroką debatę wokół klu-
czowych zagadnień, które będą stanowić trzon tego 
planu. I już jesienią 2013 r. Instytut rozpoczął stara-
nia o pozyskanie partnerów i konstruowanie wniosku 
projektowego. 

STUDIUM SPÓJNOŚCI FUNKCJONALNEJ  
WE WROCŁAWSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM

Choć korzyści z realizacji wspólnego projektu mogły wydawać się oczy-
wiste, to jednak budowa partnerstwa dla jego przygotowania okazała się 
sprawą niełatwą. Mniejsze jednostki gminne w większości nie wykazywały 
zbytniego entuzjazmu dla przygotowania omawianego projektu, zapewne 
nie dostrzegając na tyle dużych i bezpośrednich korzyści, aby zangażować 
w to pracowników oraz środki. Co dziwne – nawet decyzja miasta Wrocła-
wia była rozważana długo i niemal do końca nie było pewności co do jej po-
zytywnego rozstrzygnięcia. Sytuację tę komplikował ponadto fakt, że woje-
wództwo dolnośląskie, pomimo swego silnego zaangażowania i determi-
nacji, nie mogło, ze względów formalnych, pełnić roli partnera wiodącego 
w projekcie. 

W tych okolicznościach najlepszym i najbardziej neutralnym rozwiąza-
niem (z punktu widzenia reprezentowania jakichś określonych interesów) 
było pozyskanie jako partnera wiodącego powiatu wrocławskiego. Po-
ziom powiatowy nie odgrywa bowiem żadnej ustawowo powierzonej roli 
w procesie planowania przestrzennego i w związku z tym uznać można 
było, że może on reprezentować interes zbiorowy skupionych w nim 
gmin. Zwłaszcza że wrocławskie starostwo, pomimo ograniczonych kom-
petencji, od wielu lat bardzo aktywnie i skutecznie wspiera wysoką jakość 
planowania przestrzennego w swoich gminach, m.in. poprzez stworzenie, 
już ponad dekadę temu, powiatowego systemu informacji przestrzennej 
– wroSIP-u. 

W starostwie zasadniczo podzielano pogląd, że wspólny, wieloszczeblowy 
projekt może być niezwykle nośny, jeśli chodzi o wypracowanie podstaw 
merytorycznych dla przyszłego planu obszaru metropolitalnego, i wyra-
żono jednocześnie zgodę na przejęcie roli partnera wiodącego. Jednak za-
równo po stronie starostwa, jak też pozostałych pozyskanych do współ-
pracy partnerów, problem stanowiło przygotowanie odpowiednich wła-
snych środków finansowych na realizację projektu, nawet w sytuacji, gdy 
90% wartości projektu finansowane było ze środków zewnętrznych. Sprawę 

■Struktura przestrzenna Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
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tę rozwiązano poprzez umowę dotacyjną, na której 
podstawie wkład własny partnerów zabezpieczyło 
województwo dolnośląskie, jako strona najżywot-
niej zainteresowana wynikami projektu. 

Dzięki tej innowacyjnej formule możliwe było zło-
żenie wniosku aplikacyjnego i po pozytywnej jego 
weryfikacji –- zrealizowanie projektu, którego pełna 
nazwa brzmiała: Studium spójności funkcjonalnej 
we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym (WrOF). 
Oprócz formalnego lidera projektu – powiatu wro-
cławskiego i lidera nieformalnego – województwa 
dolnośląskiego, partnerem z zabezpieczonym wkła-
dem finansowym było miasto Wrocław, które repre-
zentowało Biuro Rozwoju Wrocławia. Pozostali part-
nerzy: Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina 
Siechnice oraz Gmina Wołów nie wykonywali za-
dań merytorycznych, w związku z czym nie było ko-
nieczne ich finansowanie. 

Projekt zrealizowano w ciągu 18 miesięcy, na przeło-
mie 2014 i 2015 r. i objął on sześć kluczowych dzia-
łań. Za trzy z nich: Zarządzanie projektem, Konsulta-
cje społeczne oraz Opracowanie wytycznych dla lo-
kalizacji węzłów usługowych na obszarze powiatu 
wrocławskiego odpowiadał lider projektu, za Okre-
ślenie granic WrOF oraz Analizy i studia w obszarze 
funkcjonalnym  – IRT i wreszcie za opracowanie Wy-
tycznych dla Strategii Spójności Przestrzennej WrOF 
– Biuro Rozwoju Wrocławia. Wszystkie prace i działa-
nia związane z projektem prowadzone były przy wy-
korzystaniu bardzo szerokich konsultacji społecz-
nych oraz warsztatów tematycznych z udziałem jednostek samorządowych, 
a także organizacji i stowarzyszeń z obszaru WrOF – nie tylko tych, które były 
formalnie zaangażowane w projekt. 

Realizacja projektu przyniosła znaczące efekty. W sferze merytorycznej 
opracowano wiele szczegółowych analiz w oparciu o bazy danych pozy-
skane dzięki środkom projektowym, a także (a może przede wszystkim!) 
dzięki zawiązanej współpracy szeregu instytucji wykreowano koncep-
cje projektowe dla kilku wybranych problemów przestrzennych, ponadto 
stworzono strategiczne wytyczne dla przyszłych działań planistycznych. 
Uzyskane efekty projektu można prześledzić na stronie: 

http://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosc-2458-e_publikacja_wyniki_
projektu_pn_studium_292.html. 

BUDOWANIE PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY

Przy realizacji omawianego projektu wypracowane zostały cenne efekty 
w sferze współpracy międzysamorządowej i międzyinstytucjonalnej. Bar-
dzo trafne okazało się włączenie w działania planistyczne powiatu wro-
cławskiego. Merytoryczny dialog na linii województwo – powiat – mia-
sto – gminy, nieobarczony politycznymi uwarunkowaniami (co gwaran-
towała „miękka”  formuła projektu), pozwolił na twórcze działania i testo-
wanie wielu innowacyjnych podejść do projektu. Wśród doświadczeń 
w tym zakresie wymienić należy m.in. to, że zespół miejskiego biura pla-
nistycznego musiał podjąć próbę zaproponowania rozwiązań strategicz-
nych dla obszaru metropolitalnego (a więc ponadlokalnego), co z pewno-
ścią ukazało strukturę samego miasta w nieco innej perspektywie. Staro-
stwo powiatowe z kolei zyskało także inną świadomość wagi swoich dzia-
łań realizowanych w ramach ośrodka katastralnego, projekt udowodnił bo-
wiem, że gromadzone dane mogą być wykorzystane do bardzo istotnych, 

wielokryterialnych analiz dotyczących prognozowania lokalizacji określo-
nych funkcji. Warto wspomnieć ponadto, że część działań projektowych 
wykonana była przez naukowców wrocławskich uczelni, co także pozwo-
liło na interesujące zderzenie wizji modelowych z praktycznymi uwarunko-
waniami. 

Zapewne szkoda, że tylko trzy mniejsze gminy zdecydowały się na udział 
w projekcie, jednak z całą pewnością udział ten był bardzo istotny dla 
wszystkich stron. Kluczowe wydają się słowa wypowiedziane podczas jed-
nej z konferencji przez pana Mieczysława Repsa, Zastępcę Burmistrza Mia-
sta i Gminy Kąty Wrocławskie, który potwierdził, że udział w tego typu pro-
jektach współpracy jest z punktu widzenia zarządzania gminą bezcenne. 
Po pierwsze, wspólna praca dostarczyła wiedzy o całościowych procesach 
rozwoju, a także o konfliktach, które może wygenerować odseparowana 
od innych gminna polityka rozwoju. Po drugie i ważniejsze, projekt uświa-
domił, że prymat pełnej konkurencyjności w planowaniu gminy, gdzie sta-
wia się na własny zysk i ignoruje dobrostan pozostałych graczy w otocze-
niu, jest w gruncie rzeczy ślepym zaułkiem i podążanie drogą pozbawioną 
współpracy prowadzić może ostatecznie do niezadowalającego efektu dla 
wszystkich.■ 

Magdalena Belof 

architekt-urbanista, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju 

Terytorialnego we Wrocławiu, pracownik naukowy na 

Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

■Koncepcja pierścieniowego systemu zieleni wokół Wrocławia.
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OD REDAKCJI. Przed czterema laty Dolnośląska Okręgowa Izba Archi-
tektów i wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich za-
inicjowały opracowanie projektu nawiązującego do tutejszych, przed-
wojennych tradycji eksperymentowania w budowaniu osiedli miesz-
kaniowych. Jego przedmiotem stał się modelowy zespół zlokalizo-
wany na Nowych Żernikach, w ramach przygotowań do jego realizacji, 
rozpoczętej na jesieni ub. roku, zastosowano interesujące metody wie-
losektorowej współpracy.

Historia projektu Wzorcowego Zespołu Mieszkaniowego Nowe Żerniki 
sięga 2011 r., kiedy jako pracujący we Wrocławiu architekci zadaliśmy so-
bie i Prezydentowi Miasta pytanie, czy nie powinniśmy w nowych warun-
kach społeczno-gospodarczych sięgnąć do jego bogatej, architektonicznej 
historii i potraktować ją jako inspirację? Jest to historia rzeczywiście mocno 
inspirująca i nakładająca na nas szczególne zobowiązanie. 

TROCHĘ HISTORII

Zobowiązanie to wiąże się z zorganizowaną we Wrocławiu w 1929 r. przez 
organizację Deutscher Werkbund wystawą „Mieszkanie i miejsce pracy” 
(Wohnungs- und Werkraumausstellung), której celem było połączenie wy-
siłków inżynierów i artystów dla stworzenia lepszego otoczenia architek-
tonicznego dla nowoczesnego człowieka. W ten sposób poszukiwano 
wtedy najlepszych rozwiązań także i w innych miastach Europy: do dziś za-
chowało się jednakże jedynie 6 modelowych osiedli z tego okresu, w tym 

najsłynniejszy Weissenhoff Siedlung w Stuttgarcie, a poza tym w Bazylei, 
Zurychu, Brnie i Pradze oraz we Wrocławiu. 

Na tle innych modelowych osiedli wrocławska WUWA może pochwalić się 
największą różnorodnością typów mieszkań i domów – od jednorodzin-
nych luksusowych willi, poprzez domy szeregowe, wielorodzinne, aż po zu-
pełnie prekursorskie domy-wspólnoty i domy dla osób samotnych. Ich pro-
jekty przygotowane były przez miejscowych twórców, bo przyjęto tezę, że 
ich znajomość trudnych, lokalnych uwarunkowań będzie dużym ułatwie-
niem przy ich opracowaniu.

Od czasu zorganizowania omawianej wystawy warunki życia mieszkańców 
Wrocławia uległy zasadniczym przemianom. Jednak oczywistym zmianom 
na lepsze, związanym z rozwojem cywilizacyjnym, nie towarzyszyły spekta-
kularne przemiany przestrzeni dla mieszkania i pracy. Znowu synonimem 
luksusu staje się trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 52 m. kw. Czy to 
jest droga tylko w jedną stronę? Czy wszystkie czynniki, które prowadzą do 
dzisiejszej sytuacji w naszym budownictwie mają zewnętrzny, „globalny” 
charakter i nie mamy na nie realnego wpływu? 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Nie zaczynaliśmy przygotowań od stworzenie manifestów architektonicz-
nych tak jak za czasów wystawy z 1929 r., ale od zarysowanie celu i zało-
żeń tego projektu, co stało się potrzebnym fundamentem dla dalszych 
działań. 

Modelowy projekt 
dla osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu 
Piotr Fokczyński

■Widok ogólny docelowego układu przestrzennego osiedla Nowe Żerniki.
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Celem naszego przedsięwzięcia stało się zaprojekto-
wanie i wybudowanie Wzorcowego Zespołu Miesz-
kaniowego, odpowiadającego potrzebom nowocze-
snego miasta oraz jego aktywnych mieszkańców. Miał 
być on alternatywą do „taśmowej produkcji” miesz-
kań i bardzo ujednoliconej, ilościowo niedostatecznej 
i nie zawsze jakościowo zadowalającej oferty, gene-
rowanej przez rynek. Przyjęliśmy też, że rozwiązania 
projektowe powinny być pochodną obecnych realiów 
społeczno-gospodarczych i równocześnie umożliwiać 
przekształcenia i modyfikacje prognozowane w okre-
sie najbliższych 10 lat. I dalej, ujęte w projekcie pro-
pozycje architektoniczne powinny uwzględniać od-
powiednie wymogi ekonomiczne przy zachowanych 
wysokich wymaganiach estetycznych i ekologicz-
nych, tak by Wzorcowy Zespół Mieszkaniowy stanowił 
jedną z architektonicznych wizytówek Wrocławia jako 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

W bardziej szczegółowym ujęciu przyjęte założenia 
objęły: 

 • optymalizację struktury mieszkań, m.i. związaną 
z wprowadzeniem do nich powierzchni dla działalno-
ści zawodowej;

 • zastosowanie różnych form domów mieszkalnych: 
dużych i małych wielorodzinnych, domów szerego-
wych i willi miejskich;

 • kształtowanie wysokiej jakości przestrzeni publicz-
nych dla budowania więzi społecznych, integracji 
mieszkańców, rekreacji itp.;

 • wykształcenie przestrzeni prywatnych, półprywat-
nych, półpublicznych i publicznych;

 • zapewnienie podstawowych usług: opieki nad 
dziećmi, oświaty, handlu, gastronomii itp.; 

 • zapewnienie bezpieczeństwa, w tym ochrony przed 
wykluczeniem społecznym i ekonomicznym;

 • zrównoważone, proekologiczne projektowanie 
z minimalizacją wydatków eksploatacyjnych;

 • optymalizację komunikacji przy współdziałaniu 
z systemami komunikacji miejskiej;

 • wykorzystanie różnorodnych form własności i użyt-
kowania, m. in. kooperatyw mieszkaniowych i towa-
rzystw budownictwa społecznego;

 • wykorzystanie udziału społeczeństwa i społeczności 
lokalnej w procesie projektowania.

Założenia te jak widać nie stanowią żadnej rewolucji i przy wykorzystaniu 
tak sformułowanych zasad postanowiliśmy zdefiniować i prowadzić nasz 
projekt jako próbę sprawdzenia w obecnych warunkach możliwości zreali-
zowania tego ich oczywistego zestawu. Dopiero wtedy można będzie oce-
nić jak działa wzorzec i to, czy wymaga on modyfikacji. 

Przygotowanie całego przedsięwzięcia oprócz zagadnień merytorycznych 
i projektowych objęło także kluczowe zagadnienie, jakim było wyznacze-
nie odpowiedniego terenu dla jego realizacji. Stał się nim niezabudowany, 
należący do miasta obszar o powierzchni ok. 40 ha, położony w zachodniej 
części Wrocławia, w bliskim sąsiedztwie Miejskiego Stadionu i węzła ob-
wodnicy autostradowej. 

Wybór tego terenu, znajdującego się w zasobach gruntów miejskich, miał 
kluczowe znaczenie dla ekonomiki całego przedsięwzięcia, jak także zare-
zerwowanie w budżecie miasta środków na realizację towarzyszącej mu 
infrastruktury technicznej i społecznej. Analizy chłonności terenu i także 
prognozy gospodarcze zarysowały najważniejszy, obejmujący ok. 10 ha. 

fragment tego terenu, który został przeznaczony do realizacji I etapu pro-
jektu modelowego osiedla.

ORGANIZACJA PRAC PLANISTYCZNYCH I PROJEKTOWYCH

Dla obszaru opracowania grupa wybranych według ustalonych kryter- 
iów architektów przygotowała w wymiarze zarówno urbanistycznym i archi-
tektoniczno-budowlanym oraz wykonawczym kompleksowy projekt osie-
dla. Warto zwrócić uwagę na przyjęte formy współpracy członków swoi- 
stego „super biura”, zorganizowanej na potrzeby projektu struktury organi-
zacyjnej mającej swój regulamin działania i zarząd.

Podstawową formą, która daje możliwości wymiany doświadczeń i poglą-
dów, a także pozwala na ewoluowanie projektu w czasie, są warsztaty archi-
tektoniczne. Prowadzone cyklicznie w ramach przygotowania projektu dla 
Nowych Żernik umożliwiły równoległe działania nad opracowaniem planu 
regulacyjnego, i koncepcji architektonicznych. Zorganizowano dotąd po-
nad 50 takich kilkugodzinnych spotkań. Oprócz nich w początkowej fazie 
przygotowania projektu odbywały się także wykłady i specjalistyczne kon-
sultacje, dotyczące podstawowych założeń dla projektu. 

■Planowana zabudowa osiedla w I etapie.

■Pierwszy zespół mieszkaniowy w budowie.
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Opracowanie wspomnianego planu regulacyjnego dla zespołu mieszkanio-
wego oraz koncepcji architektonicznych wybranego fragmentu, a później 
w kolejnej fazie projektów budowlanych dały podstawę do otrzymania de-
cyzji administracyjnych i przygotowania realizacji. Warto tu podkreślić ści-
słą i intensywną współpracę, szczególnie w pierwszej fazie prac projekto-
wych, pomiędzy autorami projektu a Architektem Miasta, Urbanistą Mia-
sta i Biurem Rozwoju Wrocławia. W rezultacie tej współpracy wypracowany 
przy uwzględnieniu przyjętego modelu przestrzennego osiedla plan regu-
lacyjny uzyskał formę planu miejscowego. Od tego momentu zaczęło się 
przygotowywanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości i przy-
gotowywanie poszczególnych działek do sprzedaży. 

DOŚWIADCZENIA PARTYCYPACYJNE

Interesujących obserwacji dostarczył udział różnych, zainteresowanych pro-
jektem grup społecznych w warsztatach projektowych, które były otwarte 
dla publiczności. Każdy kto chciał poświęcić swój czas i zadać bezpośred-
nio pytania w interesujących go kwestiach projektantom – miał ku temu 
okazje. Od samego początku z tej możliwości najpełniej, co zrozumiałe, ko-
rzystali przedstawiciele lokalnej społeczności, czyli mieszkańcy niewielkich 
terenów zabudowy jednorodzinnej, przylegających do granic lokalizacji 

modelowego osiedla. Wymiana poglądów i doświadczeń była dla nas nie-
zwykle cenna, bo pozwoliła na właściwe zespolenie nowej, projektowanej 
tkanki z realnie funkcjonującym fragmentem miasta. Miało to także swój 
akcent formalny w trakcie wyłożenia publicznego i dyskusji nad projektem 
miejscowego planu dla terenów ww. osiedla. 

Istotnym elementem towarzyszącym opracowaniu założeń programowych 
stała się próba wykreowania nowych form organizacyjnych dla budowy 
osiedla. Oprócz dobrze znanego TBS-u udało się zorganizować trzy koope-
ratywy mieszkaniowe, które skorzystały z naszej oferty i przygotowały indy-
widualne, dopasowane do swoich potrzeb projekty. Słowo „zorganizować” 
jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ urząd miasta stworzył specjalną 
komórkę, zajmującą się popularyzacją kooperatyw i doradztwem prawnym 
dla ich członków. 

Oczywiste jest, że do realizacji i wybudowania osiedla konieczne stało 
się zaproszenie do współpracy inwestorów, którzy zostali zaznajomieni 
z wzorcowymi projektami tak, by mogli skorzystać z powstałej w wyniku 
warsztatów pełnej puli (z zachowaniem praw autorów do własności inte-
lektualnej). Współpraca w tym zakresie zaczęła się już w początkowej fa-
zie projektowania. Na spotkaniach z Polskim Związkiem Firm Deweloper-
skich, a także z szerszym gronem przedsiębiorców, poznaliśmy dokładniej 

■Wizualizacje dla wybranych fragmentów osiedla Nowe Żerniki.

■Spotkania warsztatowe.
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Przed dziewięciu laty, w kwietniu 2006 r., miało miejsce w Jeleniej Górze 
istotne zdarzenie dla budowy współpracy międzysektorowej i międzyinsty-
tucjonalnej w obszarze obu jeleniogórskich powiatów: grodzkiego i ziem-
skiego. Podpisano wtedy „Porozumienie na rzecz rozwoju Regionu Kar-
konoskiego” i powołano Forum Obywatelskie „Partnerstwo dla Regionu  
Karkonoskiego”. Sygnatariuszami Porozumienia było blisko pięćdziesię-
ciu przedstawicieli wielu środowisk: samorządów lokalnych, stowarzyszeń 
społecznych i zawodowych, nauki, biznesu oraz szereg osób prywatnych – 
mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej. 

Celem Porozumienia była praktyczna realizacja idei partnerstwa wszystkich 
sektorów życia społecznego i gospodarczego dla wypracowania wspólnej 
wizji przyszłości regionu z uwzględnieniem zasad zrównoważonego roz-
woju i budowy społeczeństwa obywatelskiego. W ten sposób chciano co 
najmniej osłabić lub może nawet wyeliminować zasadniczy problem roz-
woju tego obszaru, jakim jest brak wspólnego, zintegrowanego działania 
samorządów i ich partnerów na jego rzecz. 

GENEZA TEZ KARKONOSKICH 

Przed opracowaniem pierwszej wersji „Tez” w 2007 r. nie dysponowano żad-
nym wspólnym opracowaniem planistycznym dla ukierunkowania roz-
woju gmin wchodzących w skład obu powiatów, a każda z nich dyspono-
wała własnymi, opracowanymi w l. 1999–2006 w indywidualnym ujęciu 
strategiami rozwoju. W związku z różnymi okresami i odmiennymi meto-
dami sporządzania tych dokumentów, spójność i aktualność ich ustaleń 
była bardzo zróżnicowana i brakowało zintegrowania ich wokół wspólnych 
celów rozwojowych całego subregionu. Poza strategiami rozwoju, w każ-
dej z analizowanych gmin opracowano także studia uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego i wiele innych dokumentów dla 

Obywatelskie porozumienie 
dla Karkonoszy 
Janusz Korzeń

■Porozumienie na rzecz rozwoju Regionu Karkonoskiego.

Piotr Fokczyński 

Architekt Miasta Wrocławia

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa

w Urzędzie Miejskim

uwarunkowania ekonomiczne rynku mieszkaniowego we Wrocławiu, moż-
liwości kredytowe dla przyszłych klientów, a także prognozy przyrostu 
liczby mieszkań w mieście w najbliższym czasie . 

W wyniku przeprowadzonych analiz I etapu realizacji osiedla podzielony zo-
stał na kolejne fazy, które docelowo doprowadzą do wybudowania ok. 700 
mieszkań. Wzajemne omawianie projektu umożliwiło także ciągłą weryfika-
cję rozwiązań architektonicznych pod kątem realności budowy i dopasowa-
nia do możliwości kredytowych klientów. Jednocześnie jego znajomość po-
zwoliła deweloperom dokonać świadomego i optymalnego wyboru kon-
cepcji architektonicznej w trakcie przetargów pisemnych na udział w budo-
wie osiedla. Uczestnikami procesu także w charakterze inwestora stały się 
w naturalny sposób inne niż miejskie przedsiębiorstwa, zaopatrujące nasze 
osiedle w ciepło sieciowe („Fortum”) i energię elektryczną („Tauron”). 

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI OSIEDLA

Projekt Wzorcowego Zespołu Mieszkaniowego wszedł w końcu 2015 r. w za-
sadniczą fazę realizacyjną. Miasto przystąpiło do realizacji części układu 
drogowego i przestrzeni publicznych, a działki wchodzące w skład terenu 
jego lokalizacji został w większości sprzedane. Po przejęciu nieruchomo-
ści przez nowych właścicieli – inwestorów, rozpoczęto proces opracowania 
projektów budowlanych dla poszczególnych zespołów zabudowy i realiza-
cji I etapu osiedla. W ten sposób osiągnęliśmy „masę krytyczną” projektu, 
potrzebną do realnego uruchomienia realizacji całej inwestycji .

Architekci przystąpili do pracy nad wzorcowymi projektami domów jedno-
rodzinnych i jednocześnie przy pomocy swoich przedstawicieli sprawują 
nadzór nad architektonicznym kształtem ulic i przestrzeni publicznych. Ko-
lejnym ważnym walorem opisywanego przedsięwzięcia jest możliwość mo-
nitorowania procesu jego realizacji, obiektywnie od początku aż do kon-
taktu z przyszłym użytkownikiem. Zamierzamy opracować na tej podstawie 
wnioski, które będą stanowiły swoiste kompendium wiedzy dla każdego, 
kto będzie chciał realnie i faktycznie poprawić warunki dla powstawania 
budownictwa mieszkaniowego.

Nie mam wątpliwości, że uczestniczymy w procesie, który daje prawdziwy 
obraz wszystkich zagadnień, mających wpływ na mieszkalnictwo, począw-
szy od planowania przestrzennego, projektowania architektonicznego po-
przez problemy formalno-prawne, cywilno-prawne, techniczne, ekono-
miczno-finansowe i społeczne do jego realizacji. Mam wielką nadzieję że 
ten proces będzie trwał, a zagospodarowanie pozostałych terenów ca-
łego żernickiego zespołu będzie kontynuacją wypracowanego wzorca. Nie 
chcę oczywiście przeceniać swojego udziału w tym projekcie, ale jak można 
było to zauważyć w tej relacji, mówiącej o wielu aspektach wielobranżowej 
współpracy i udziału wielu jednostek organizacyjnych miasta w jego przy-
gotowaniu, rola koordynatora, jaka mi przypadła, przyniosła wiele nowych 
doświadczeń i jest bardzo potrzebna.■
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programowania ich rozwoju w ujęciu branżowym (takich m.in. jak plany 
rozwoju lokalnego, wieloletnie plany inwestycyjne, programy ochrony śro-
dowiska i plany gospodarki odpadami), które zwykle tylko w bardzo ogól-
nym ujęciu nawiązywały do tych strategii. 

Pewne inspiracje dla podjętych w 2007 r. prac nad próbą zintegrowanego 
ujęcia kierunków rozwoju subregionu dało zapoznanie się z opracowaną 
po stronie czeskiej w 2005 r. pod egidą Związku Miast i Gmin Karkonosze 
oraz dyrekcją czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego „Wizją Karkono-
sze 2050 – Przyjaźń ludzi i gór – Oświadczenie w sprawie przyszłości Karko-
noszy”. I nim podjęte zostały właściwe prace nad „Tezami”, w których w pe-
wien sposób starano się nawiązać do doświadczeń czeskich, przeprowa-
dzono szereg konsultacji i dyskusji w ramach wspomnianego Forum Oby-
watelskiego i w jego podgrupach: ekologicznej, gospodarczej, przestrzen-
nej, kulturowej i innych dla zarysowania wstępnej wizji zrównoważonego 
rozwoju regionu. 

TEZY JAKO KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO  
ROZWOJU REGIONU KARKONOSKIEGO

Tezy zostały opracowane na zlecenie Związku Gmin Karkonoskich przez 
ekspertów Fundacji Karkonoskiej, zresztą także sygnatariuszy Porozumie-
nia. Podstawą dla podjęcia się tego zadania przez Związek był zapis jego 
statutu o podejmowaniu wspólnych działań w zakresie ochrony wód, ziemi 
i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki krajo-
wej i zagranicznej oraz ukierunkowania rozwoju gospodarczego w opar-
ciu o naturalne walory przyrodnicze. W ten sposób powstał pierwszy tego 
typu dokument od lat, mający cechy nieformalnego planowania rozwoju 
i służący zintegrowaniu kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego 

i przestrzennego 10 gmin w polskiej części regionu, tj. dla obszaru Kotliny 
Jeleniogórskiej oraz otaczających ją pasm górskich w obrębie obu wspo-
mnianych powiatów. 

Omawiany dokument, jako koncepcja zrównoważonego rozwoju Regionu 
Karkonoskiego, objął cały zestaw propozycji dla ochrony i udostępnia-
nia jego walorów oraz ukierunkowania rozwoju przestrzennego i społecz-
no-gospodarczego. Uwzględniono przy tym przyjęte wtedy zasady roz-
woju dla tego obszaru w szeregu gminnych dokumentach planistycznych, 
a także w opracowaniach regionalnych i transgranicznych, przeanalizo-
wano czynniki mające bezpośredni lub pośredni wpływ na możliwości roz-
woju regionu przy wyeksponowaniu zasad ochrony przyrody, krajobrazu 
i dziedzictwa kulturowego oraz pełnego wykorzystania walorów tych te-
renów. Opracowanie to, jako wyraz pewnego i eksperymentu, było promo-
wane również poza regionem na łamach specjalistycznej prasy.

Przyjęte w „Tezach” propozycje pogrupowane zostały w następującym 
układzie:

 • określenie zasad zrównoważonego rozwoju regionu;
 • wskazanie celów i zadań zrównoważonego rozwoju w ramach ładu śro-

dowiskowego;
 • wskazanie celów i zadań zrównoważonego rozwoju w ramach ładu prze-

strzennego;
 • wskazanie celów i zadań zrównoważonego rozwoju w ramach ładu spo-

łecznego;
 • wskazanie celów i zadań zrównoważonego rozwoju w ramach ładu go-

spodarczego;
 • wskazanie celów i zadań zrównoważonego rozwoju w ramach ładu instytu-

cjonalnego wraz z określeniem programu wdrażania koncepcji tego rozwoju.

■Koncepcja Karkonoskiej Strefy Ochrony Krajobrazu Przyrodniczego i Kulturowego jako przykład opracowania wdrożeniowego dla Tez Karkonoskich.
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Janusz Korzeń

architekt-urbanista, prezes Fundacji Karkonoskiej

i Towarzystwa Karkonoskiego, członek Rady TUP

Opracowaniu „Tez” towarzyszyły także wcześniej przeprowadzone prace 
studialne i analityczne, obejmujące następujące zagadnienia:

 • wytyczne dla rozwoju regionu wynikające ze strategii rozwoju, planu za-
gospodarowania przestrzennego i wybranych programów rozwojowych 
województwa dolnośląskiego;

 • założenia dla długookresowej koncepcji rozwoju pogranicza polsko-cze-
skiego i czeskiej części Karkonoszy;

 • analizy porównawcze strategii, planów rozwoju i wybranych programów 
rozwojowych dla regionu;

 • analizy porównawcze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego;

 • analizy walorów środowiska kulturowego i ocenę stopnia ich udostępnie-
nia dla turystyki;

 • analizy walorów przyrodniczych i ocenę stopnia ich udostępnienia dla tu-
rystyki.

Po opracowaniu „Tez” stały się one przedmiotem prezentacji i dyskusji na 
wielu spotkaniach, organizowanych pod egidą Forum Obywatelskiego. 
Przekazano je także do wdrożenia władzom gmin wchodzących w skład 
ZGK oraz Starostwu Jeleniogórskiemu, z którym Związek współpracuje na 
podstawie porozumienia z października 2004 r.

AKTUALIZACJA „TEZ” I MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA

Po ośmiu latach, jakie minęły od opracowania „Tez” i niezadługo po ostat-
nich wyborach samorządowych z jesieni 2015 r., które przyniosły istotne 
zmiany w składzie władz gminnych w regionie, podjęte zostały prace nad 
ich aktualizacją. Przyczyną podjęcia decyzji o zaktualizowaniu tego doku-
mentu stała się przede wszystkim potrzeba uwzględnienia nowych uwa-
runkowań dla rozwoju regionu i przyjętych do realizacji nowych dokumen-
tów planowania strategicznego i przestrzennego dla województwa dolno-
śląskiego, aglomeracji jeleniogórskiej i Jeleniej Góry. Zmienione uwarunko-
wania i wyzwania stworzyła także nowa perspektywa działania samorzą-
dów i możliwości jego wsparcia w ramach kolejnego okresu budżetowa-
nia unijnego. 

Nowa edycja „Tez Karkonoskich” została ujęta w formie zarysu strategii 
zrównoważonego rozwoju regionu i obejmuje wskazanie celów, kierun-
ków i zadań o charakterze ponadlokalnym w ramach budowania w jego 
obszarze ładów środowiskowego, przestrzennego, społecznego, gospo-
darczego oraz instytucjonalnego. Przyjęty układ merytoryczny „Tez” z 2007 
r. został utrzymany, zaś zawarte w nim propozycje uzupełnione o podsta-
wowe wskazania, ujęte w takich nowych dokumentach planistyczno-pro-
gramowych, jak: strategia rozwoju województwa dolnośląskiego, plan za-
gospodarowania przestrzennego oraz w strategie rozwoju aglomeracji je-
leniogórskiej i Jeleniej Góry. 

Opracowany w taki sposób dokument może być przydatny przy opracowa-
niu aktualizacji strategii lokalnych w regionie, nad czym podjęto już prace 
w niektórych gminach, nad ukierunkowaniem rozwoju Jeleniogórskiego 
Obszaru Funkcjonalnego i aglomeracji jeleniogórskiej (które rozpoczęto 
w 2015 r. w Instytucie Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu), a także przy 
wypracowaniu wspólnie ze stroną czeską kompleksowej „Strategii zrówno-
ważonego rozwoju Regionu Karkonoskiego”. Powinna ona objąć cały ob-
szar Karkonoszy po obu stronach granicy polsko-czeskiej oraz umożliwić 
wspólne działanie na rzecz jej realizacji przy wykorzystaniu wsparcia Unii 
Europejskiej. 

Dla promocji przyjętych w „Tezach II” rozwiązań zorganizowane zostało w li-
stopadzie 2015 r. specjalne seminarium, a samo opracowanie przekazano 6 
jeleniogórskim gminom wchodzącym w skład ZGK, jak i 4 pozostałym gmi-
nom w regionie. Dla wsparcia działań w tym zakresie założone w 2012 r. To-
warzystwo Karkonoskie (które w swoim statucie ma kształtowanie postaw 

kreacyjnych wobec bieżących procesów i problemów regionalnych, kieru-
jąc się zasadami Tez Karkonoskich i innych dokumentów programowych) 
planuje cały cykl spotkań i seminariów w 2016 r. Mamy nadzieję, że przy-
czyni się to wraz z odnowieniem formuły działania Forum Obywatelskiego 
„Partnerstwo dla Regionu Karkonoskiego” i jego grup roboczych do zinten-
syfikowania środowiskowych dyskusji nad kierunkami jego rozwoju, pogłę-
bienia integracji mieszkańców, wzmocnienia współpracy z partnerami cze-
skimi oraz konsolidacji wokół realizacji podstawowych dla regionu zadań 
i przedsięwzięć w perspektywie 2020 r. 

PODSUMOWANIE

Opracowanie „Tez Karkonoskich” jest jedną z nielicznych w kraju prób 
w omawianym zakresie, stanowiącą zarówno zsyntetyzowanie dotychczas 
sporządzonych dokumentów planowania strategicznego, jak i ukierunko-
wania rozwoju subregionu jeleniogórskiego (określanego w „Tezach” jako 
polską część Regionu Karkonoskiego) o wyraźnej specyfice i unikatowych 
walorach środowiska przyrodniczego i kulturowego według zasad zrówno-
ważonego rozwoju. 

Powstało ono jako efekt społecznego, zinstytucjonalizowanego w for-
mie porozumienia zaangażowania przedstawicieli wielu sektorów. Ma ono 
z jednej strony charakter ekspercki, z drugiej zaś świadomie jest opraco-
wane tak, by stanowiło dokument otwarty, stale wzbogacany o istotne ele-
menty i uwzględniało dorobek wielu spotkań konsultacyjnych z partnerami 
reprezentującymi podstawowe sektory: samorządowy, obywatelski i biz-
nesowy. Wydaje się, że taka formuła stanowi jedno z najbardziej interesu-
jących doświadczeń w zakresie tzw. planowania nieformalnego, którego 
wiele przykładów znamy z rozwiniętych krajów Europy Zachodniej.

Warto podkreślić już osiągnięte, pierwsze rezultaty takiego ukierunkowa-
nia, rozwój wdrażania opracowania. Składają się na nie:

 • uruchomienie wieloletniego procesu poszukiwania wspólnych dla gmin 
subregionu i jego liderów oraz organizacji pozarządowych rozwiązań dla 
zintegrowanego planowania jego rozwoju;

 • wypracowanie syntetycznego dokumentu programowego, jakim są dla 
subregionu dwie kolejne edycje „Tez Karkonoskich”;

 • utworzenie Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej, jako inicjatywy za-
proponowanej w I edycji „Tez”;

 • wykorzystanie dokumentu przy sporządzaniu podejmowanych obecnie 
aktualizacji strategii rozwoju gmin i powiatu jeleniogórskiego oraz koordy-
nacji wypracowywanych ustaleń.

Wykorzystanie jeleniogórskich doświadczeń przy uruchomieniu pro-
cesu zintegrowanego ukierunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego 
i przestrzennego subregionów o różnej skali i strukturze funkcjonalno-prze-
strzennej jest w pełni możliwe w ramach struktur samorządowych, jakimi 
zarządzają różne związki międzygminne, a także w ramach prowadzenia 
przy rozbudowanej partycypacji społecznej strategii rozwoju powiatów 
czy związków powiatów i gmin. W takich obszarach działające tam aktywne 
społeczności mogą w ten sposób zyskać istotne narzędzie dla wyrażenia 
swoich opinii prorozwojowych i aktywnie działać na rzecz ukierunkowania 
ich rozwoju.■
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Podwarszawskie miasteczka: Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna to miej-
scowości o podobnym charakterze – zarówno pod względem ich rozwoju 
historycznego jak i architektoniczno-urbanistycznym, przyrodniczym, kul-
turowym i społecznym. Jeśli spojrzelibyśmy na nie z lotu ptaka, to trudno 
byłoby znaleźć w ich obszarze wyraźne granice pomiędzy nimi. W wyniku 
dotychczasowej historii ich rozwoju przestrzennego i podziałów admini-
stracyjnych został on rozdzielony nie tylko pomiędzy ww. miejscowości, 
ale także leży na granicy dwóch powiatów: grodziskiego i pruszkowskiego. 
Społeczności tych trzech miast szukają sposobów i form poradzenia sobie 
z problemami, jakie wynikają z tej sytuacji.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU 

Trójmiasto Ogrodów jest położone ok. 25 km na zachód od Warszawy i obej-
muje obszar o powierzchni ok. 94 km2, zamieszkały przez ok. 46 tys. miesz-
kańców. Na terenie m. i gm. Brwinów z 15 sołectwami wiejskimi mieszka 
połowa tej liczby mieszkańców, w Milanówku – ok.16,5 tys., a w Podkowie 
Leśnej tylko 3,7 tys. Cały obszar położony jest wzdłuż tzw. południowo-za-
chodniego pasma rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy, a jego 
głównymi osiami są droga wojewódzka nr 719 Warszawa – Pruszków – Gro-
dzisk Mazowiecki – Żyrardów oraz linie kolejowa Warszawa – Skierniewice 
– Katowice i linia podmiejska Warszawa – Grodzisk Mazowiecki.

Rozwój Brwinowa i Milanówka wiązał się z rozwojem pierwszej z tych li-
nii kolejowych (dawnej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej) i budową przystan-
ków wzdłuż niej, a następnie parcelacją położonych tam majątków. Spowo-
dowało to, że tereny te stały się bardzo atrakcyjnymi terenami osadniczymi 
dla tworzącej się aglomeracji warszawskiej. Na przełomie XIX i XX w. zaczęły 
tu powstawać liczne domostwa, wille i pensjonaty, a także miejsca pracy. 

Podwarszawskie  
Trójmiasto Ogrodów 
Janusz Radziejowski

■Układ przestrzenny Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Najmłodsze z miast Trójmiasta, Podkowa Leśna, zaprojektowane zostało na 
początku lat dwudziestych XX w. na zlecenie spółki „Miasto-Ogród Podkowa 
Leśna”, na terenach rozparcelowanego majątku Wilhelmów, wcześniej wyłą-
czonego z terenów Brwinowa. Jednocześnie w ramach działania koncernu 
„Siła i Światło” powstał projekt budowy pierwszej w Polsce kolejki elektrycz-
nej, łączącej centrum Warszawy z Podkową. I tak „Elektryczne Koleje Dojaz-
dowe” stały się zaczynem rozwoju tej miejscowości, a także innych, położo-
nych wzdłuż tej linii. Obecnie „Warszawska Kolej Dojazdowa” jest własnością 
samorządową i stale modernizowana staje się bardzo ważną arterią komu-
nikacyjną, stymulującą rozwój położonych przy niej miejscowości. 

Obszar Trójmiasta charakteryzuje się dużą spójnością przestrzenną, w więk-
szości podobnym charakterem zabudowy, bardzo zbliżoną charakterystyką 
społeczną i kulturową, podobną, najnowszą historią (warto przy tym wspo-
mnieć, że pod koniec II Wojny Światowej mieściły się tu władze Polskiego 
Państwa Podziemnego, tzw. „Mały Londyn”). Trzy wchodzące w jego skład 
miasta zamieszkują aktywne społeczności, które m. in. od 10 lat organizują 
w ścisłej współpracy stałe imprezy kulturalne pod nazwą „Otwarte Ogrody”, 
w trakcie których mieszkańcy organizują różne spotkania na swoich pose-
sjach. Przykładem tej aktywności było także zorganizowanie na jesieni br. 
przez Centrum Obywatelskich Inicjatyw Kulturalnych w Podkowie Leśnej 
I Kongresu Polskich Miast Ogrodów.

WSPÓLNE PROBLEMY

Główne problemy utrudniające doprowadzenie do pożądanej, przestrzen-
nej spójności terytorium Trójmiasta  dotyczą jego infrastruktury drogowej, 
co m. in. wynika z tego, że terytorium Podkowy Leśnej dzieli obszar gminy 
Brwinów na dwie części, z których południowa, stanowiąca do niedawna 
obszar rolniczy, jest obecnie terenem rozwijającego się spontanicznie osad-
nictwa. Dodatkowo, gdy przed laty zrealizowano nowy przebieg drogi nr 
719, część miasta Brwinów została odcięta od centrum tą obecnie bardzo 
ruchliwą drogą, a ten fragment miasta pod względem funkcjonalnym łą-
czy się z terenami zainwestowanymi Podkowy. Z kolei północno-zachodni 
ich fragment (część dawnego majątku Stawiska) oddzielony jest od niej ww. 
drogą i ściśle przylega do Brwinowa. W tym przypadku problem jest mniej-
szy, bo obecnie znajduje się tam tylko nowe centrum handlowe i brakuje 
budynków mieszkalnych.

Podział gm. Brwinów na część północną i południową spowodował, że 
cała niemal komunikacja pomiędzy nimi musi odbywać się poprzez tereny 

Podkowy i szereg jej ulic staje się bardzo ruchliwymi ar-
teriami tranzytowymi, którymi mieszkańcy południowej 
części tej gminy dojeżdżają do drogi 719, prowadzącej do 
miejsc pracy w Warszawie. Również część mieszkańców 
Podkowy wykorzystuje wewnętrzne drogi osiedla Otrę-
busy, należącego do Brwinowa, dla dostępu do drogi 719, 
a także drogi 720, która umożliwia dojazd do drogi krajo-
wej nr 8, a także do południowej obwodnicy Warszawy. 
Poprawa funkcjonowania tego układu drogowego jest 
jednakże bardzo trudna z przestrzennego punktu widze-
nia oraz wymaga współpracy pomiędzy powiatami gro-
dziskim i pruszkowskim.

Wszystkie trzy miasta wchodzące w skład Trójmiasta, 
a zwłaszcza Podkowa Leśna, są bardzo atrakcyjne pod 
względem turystycznym. Pełne wykorzystanie tego typu 
walorów obszaru wymaga także wspólnych działań na 
rzecz ich promocji oraz inwestycji w zakresie m. in. roz-
budowy szlaków turystycznych (w tym specjalistycznych 
szlaków historyczno-kulturowych oraz ścieżek rowero-
wych). Współpracy wymagają także programy w zakre-
sie rozbudowy infrastruktury społecznej oraz koordynacja 
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działalności organizacji społecz-
nych, a także rozwój inicjatyw kul-
turalnych.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Potrzeba realizacji wspólnych idei 
i projektów w tak ukształtowa-
nej geograficznie i administracyj-
nie przestrzeni, jak to wyżej przed-
stawiłem, stała u podstaw zawar-
cia w 2010 r. porozumienia pod na-
zwą „Podwarszawskie Trójmiasto 
Ogrodów”. Jego stronami były wła-
dze samorządowe miast i powiatów 
i przedstawiciele różnego rodzaju 
instytucji działających w ich obsza-
rze oraz organizacji społecznych. 
Mogą one wykazać się już kilkoma 
udanymi, wspólnymi przedsięwzię-
ciami, m. in. dotyczącymi przygo-
towania programów gospodarki 
wodnej, modernizacji i rozbudowy układów komunikacyjnych, różnych 
inicjatyw społecznych i kulturalnych. Program działania Porozumienia zo-
stał wypracowany, co należy podkreślić, przy uwzględnieniu stanowisk róż-
nych czynników społecznych. Jak się wydaje, te doświadczenia z Trójmia-
sta mogą być interesujące dla innych obszarów o podobnym charakterze.

Porozumienie przewiduje współpracę stron w zakresie gospodarki komu-
nalnej, kultury, sportu, oświaty, bezpieczeństwa publicznego, ochrony śro-
dowiska naturalnego i pozyskiwanie funduszy na wspólne przedsięwzięcia. 
Wśród szczegółowych zagadnień współpracy wymieniono m.in.: zwiększe-
nie przestrzeni służącej rekreacji mieszkańców, rozszerzenia bazy mieszkań 
socjalnych i komunalnych, modernizację dróg lokalnych, zwiększenie do-
stępności do szybkiego Internetu itp. Uznano także, że cele te będą realizo-
wane przez zainteresowane samorządy oraz organizacje społeczne. 

Aktualnie, oprócz samorządów i różnych instytucji gminnych i powiato-
wych, w porozumieniu uczestniczą organizacje pozarządowe, a także dwie 
parafie – łącznie 52 podmiotów. Dla prowadzenia promocji dokonań w jego 
ramach ustanowiono logo Trójmiasta, stosowane dla oznaczania różnego 
rodzaju wydawnictw i dokumentów promocyjnych za zgodą współpracu-
jących gmin.

Jednym z pierwszych efektów współpracy w ramach omawianego poro-
zumienia było nawiązanie w 2011 r. współpracy pomiędzy działającymi 
w trzech gminach tzw. uniwersytetami trzeciego wieku, służącej wymianie 
doświadczeń, wspieraniu różnych działań kulturalnych, społecznych i eko-
logicznych itp. Od 2010 r. dwie z trzech gmin Trójmiasta współtworzyły z lo-
kalnymi organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami Lokalną Grupę 
Działania, funkcjonującą w ramach mazowieckiego Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (Milanówek ze względów formalnych nie był uprawniony 
do udziału w pracach Grupy). „Zielone Sąsiedztwo” – bo tak się ta Grupa na-
zwała – dysponowała kwotą blisko 3 mln zł na dotacje dla różnych podmio-
tów na swoim terenie, realizujących przyjętą Lokalną Strategię Działania. 
Mogła wspierać działalność małych przedsiębiorstw i zrealizować liczne in-
westycje, służące kulturze, rekreacji i remontom obiektów publicznych. Do-
finansowywała także tzw. projekty miękkie, związane z imprezami kultural-
nymi i rekreacyjnymi. 

W 2013 r. podpisane zostało porozumienie o realizacji projektu pn. Podwar-
szawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru poprzez współ-
pracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, 

gospodarki wodnej i komunikacji. Na jego podstawie złożono wniosek 
o jego dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, a w realizacji związanej z tym umowy, której liderem 
jest gmina Brwinów, biorą też udział partnerzy społeczni. 

W ramach projektu wybrano 4 obszary tematyczne: gospodarkę wodną (co 
wiąże się ze wspólną potrzebą uregulowania cieków wodnych), transport 
(dotyczy to zwiększenia przepustowości i intermodalności połączeń do 
Warszawy i budowy sieci ścieżek rowerowych), politykę społeczną (co obej-
muje przeciwdziałanie rozwarstwieniu mieszkańców i troskę o ludzi star-
szych) oraz edukację dzieci i młodzieży. Przewiduje się w nim także rewi-
talizację terenów zielonych oraz rozwiązanie wielu szczegółowych zagad-
nień, które występują w obszarze 3 gmin, w tym palącego problemu bu-
dowy wspólnego cmentarza. 

PODSUMOWANIE

Działania w ramach porozumienia pod nazwą Podwarszawskie Trójmiasto 
Ogrodów zasługują na uwagę nie tylko ze względu na już wypracowane 
formy efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu teryto-
rialnego ale – i to może przede wszystkim – na znaczący udział społeczeń-
stwa oraz różnych instytucji w przygotowaniu wspólnego programu dzia-
łań. Przy czym należy podkreślić, że udział ten polegał nie tylko na konsulta-
cjach, ale głównie na przygotowywaniu w ramach otwartych dla społeczeń-
stwa seminariów i warsztatów konkretnych zapisów dla przyjętej strategii 
rozwoju obszaru Trójmiasta. Zbudowanie tego szerokiego partnerstwa, 
obejmującego wszystkie zainteresowane sektory, daje nadzieję na sprawne 
i efektywne rozwiązywania najważniejszych problemów Trójmiasta w ra-
mach budowania obszaru metropolitalnego Warszawy.■

Janusz Radziejowski

członek Zarządu Oddziału

Towarzystwa Urbanistów Polskich w Warszawie,

wykładowca Wszechnicy Polskiej

■Uchwalenie wspólnego dokumentu rozwojowego dla trzech gmin Trójmiasta Ogrodów.
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Ostatnie 25 lat było okresem dynamicznych zmian w życiu społeczno-go-
spodarczym kraju, w których samorządy terytorialne odegrały istotną rolę. 
To od ich funkcjonowania i realizowanych przez nie zadań uzależniona jest 
jakość zamieszkiwania i wypoczynku mieszkańców polskich gmin. W wielu 
przypadkach od podstaw była budowana w ich obszarach infrastruktura 
techniczna, a także organizowano usługi społeczne, przy zresztą ograniczo-
nych środkach finansowych i ciągle niewystarczająco rozwiniętej kulturze 
organizacyjnej. 

GENEZA POWSTANIA I CHARAKTER BAZY

Cennego wsparcia w skutecznym realizowaniu tych przedsięwzięć i po-
konywaniu trudności dostarczyła wymiana doświadczeń pomiędzy samo-
rządami. Potrzeba jej zorganizowania stała się inspiracją dla Związku Gmin 
Wiejskich RP, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich dla  
utworzenia w 2007 r. wspólnej „Bazy Dobrych Praktyk” (www.dobreprak-
tyki.pl). Dzięki uruchomieniu tego przedsięwzięcia powstała platforma gro-
madząca opisy dobrych i sprawdzonych rozwiązań z zakresu doskonalenia 
zarządzania usługami publicznymi i rozwoju różnych jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym rozwoju instytucjonalnego i współpracy międzysa-
morządowej. 

Baza jest elementem tworzenia systemu doskonalenia zarządzania w sek-
torze samorządowym, jaki konsekwentnie budują wspomniane ogólnopol-
skie organizacje samorządowe. Służy ona dokumentowaniu i promowaniu 
dobrych praktyk zarządzania w samorządach oraz doświadczeń w stosowa-
niu nowoczesnych narzędzi, wspierających funkcjonowanie samorządów 

lokalnych i ich współpracę. Tworzenie i funkcjonowanie bazy jest wspie-
rane przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz środki z różnych działań 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Każdy opis praktyk, przygotowany 
w ramach jednego z tych programów, czy także i innych jest oznaczony na 
dole strony logo projektu i instytucji wspierającej.

Opisy przedstawianych w Bazie praktyk są zestandaryzowane: część ogólna 
zawiera ich skrócone charakterystyki i dane osób do kontaktu, w rozwinię-
ciu są określone szczegóły realizacyjne z informacjami nt zmian organizacyj-
nych i kosztów wdrożenia, a także dodane różne załączniki, opracowania, pre-
zentacje i dokumenty szczegółowe. Aktualnie baza liczy 480 opisów dobrych 
praktyk, zebranych w kilku działach. Są one na bieżąco weryfikowane i aktu-
alizowane pod względem merytorycznym i w odniesieniu do danych kontak-
towych. 

Do Bazy wprowadzane są opisy dobrych praktyk, zidentyfikowanych w ra-
mach konkursów samorządowych, w tym w szczególności konkursu pn. „Sa-
morządowy Lider Zarządzania”, a także w ramach prac Grup Wymiany Do-
świadczeń. Są one także identyfikowane przez biura naszych organizacji, me-
dia samorządowe i rekomendowane przez samorządy. Od 2013 r. nowym, 
rozwijanym obszarem wymiany doświadczeń, jest szeroko pojęta współpraca 
między jednostkami samorządu. Związane z nimi prace są częścią projektu 
Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysek-
torowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego, realizowanego przez 
Związek Miast Polskich we współpracy z dwoma ww. Związkami oraz Norwe-
skim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. 

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

Prezentowane poniżej opisy wybranych praktyk przybliżają różnorodne 
formy współpracy w zakresie ich tematów, podmiotów w nich uczestniczą-
cych i skali współpracy. Z konieczności przedstawia się je w skrótowo opisa-
nych przykładach działalności organizacji takich, jak:

 • Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny (obecnie Stowarzyszenie 
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot), powołane w 2011 r. dla za-
cieśnienia współpracy i doprowadzenia do harmonijnego rozwoju obszaru 
metropolitalnego Gdańska poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału 

miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odręb-
ności i specyfiki (wypracowany przez Stowarzyszenie mo-
del współpracy samorządów ułatwił realizację wielu róż-
norodnych przedsięwzięć, w tym takich, jak: wspólny za-
kup energii, otwarcie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej, budowa wspólnej szkoły, realizacja projektu „Metropoli-
talny Rynek Pracy”, stworzenie metropolitalnej oferty inwe-
stycyjnej, czy wspólna promocja za granicą; od 2014 r. biuro 
Stowarzyszenia pełni rolę sekretariatu Związku Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych, a w b. r. podpisało porozu-
mienie z Zarządem Województwa Pomorskiego w sprawie 
powierzenia Stowarzyszeniu funkcji Instytucji Pośredniczą-
cej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020);

 • Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego – jeden z najstarszych i najwięk-
szych związków międzygminnych funkcjonujących w Pol-
sce – powołany w 1991 r. do stworzenia i stałego utrzymy-
wania zintegrowanego transportu zbiorowego w aglome-
racji górnośląskiej, obejmującego nie tylko gminy człon-
kowskie Związku, ale również ponad dwadzieścia innych 
gmin w regionie (dokonana przez Związek integracja na 
poziomie zarządzania komunikacją miejską pozwoliła na 
stworzenie jednolitego systemu taryfowego, spójnego sys-
temu finansowania komunikacji miejskiej w obszarze aglo-
meracji oraz koordynację rozkładów jazdy);

Baza Dobrych Praktyk 
ZGW, ZMP i ZPP
Paweł Tomczak
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 • Grupa Zakupowa dla redukcji kosztów zakupu energii elektrycznej po-
przez współpracę samorządów, powołana w 2012 r. jako inicjatywa utwo-
rzenia największej w Polsce Grupy tego typu, zrzeszającej 111 miast i gmin 
z województw dolnośląskiego i lubuskiego (w efekcie realizacji ich porozu-
mienia przystąpiono do wspólnego przetargu na zakup energii elektrycz-
nej, tworząc Grupę obejmującą prawie 17 000 punktów poboru energii; uzy-
skane w wyniku przetargu ceny za kilowatogodzinę, w zależności od rodzaju 
taryfy, były od ok. 10% do nawet 38% niższe od cen zawartych w taryfie firm, 
które przed przetargiem były dostawcami energii elektrycznej dla podmio-
tów, które wzięły udział w tym postępowaniu, a dzięki wspólnemu udzia-
łowi w nim przykładowo w 2013 r. udało się zaoszczędzić prawie 13 mln zł); 

 • Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski, zorganizowane 
w 2014 r. dla zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych w obsza-
rach: kultury, komunikacji, edukacji, pomocy społecznej i usług komunal-
nych (podjęte działania integrują i rozwijają szereg istniejących już inicja-
tyw, takich np. jak „Gościnna Wielkopolska”, a trwałość i kontynuację podję-
tych działań zapewnia m.in. oparcie ich na 10-letnim doświadczeniu part-
nerstwa 11 samorządów oraz 5-letnim doświadczeniu funkcjonowania Lo-
kalnej Grupy Działania);

 • Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana, skupiające 
15 jednostek samorządowych z obszaru powiatów ełckiego, gołdapskiego 
i oleckiego w woj. podlaskim dla opracowania programu rozwojowego dla 
ww. subregionu pn. „Pro EGO 2014-2020” (współpraca samorządów w ra-
mach Stowarzyszenia doprowadziła do opracowania w uspołeczniony spo-
sób tego programu, obejmującego takie elementy jak m. in. drogi, info-
strady, produkty turystyczne, wsparcie przedsiębiorczości, rozwój bazy 
edukacyjno-wychowawczej oraz projekty skierowane na rozwój zasobów 
ludzkich i różnorodne formy doskonalenia dla sektora publicznego, spo-
łecznego i prywatnego);

 • projekt pn. „Utworzenie lokalnych, ogólnodostępnych stref rekreacji 
w obszarze gmin: Bochnia, Drwinia, Koszyce, Rzezawa i Szczurowa”, opra-
cowany w 2012 r. dla ww. gmin, położonych w powiatach: bocheńskim, 
brzeskim i proszowickim w woj. małopolskim i obejmujący wybudowanie 
obiektów infrastruktury sportowej dla podniesienia jakości życia mieszkań-
ców (utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku na terenach ww. gmin 
przyniosło korzyści dla ich mieszkańców i całego województwa, a poprawa 
stanu bazy rekreacyjno-sportowej zwiększyła liczbę miejsc dla aktywnego 
spędzania wolnego czasu; skoordynowana współpraca przy budowie ko-
lejnych kompleksów poprawi i zwiększy możliwość organizacji imprez kul-
turalnych i spotkań integracyjnych oraz przyczyni się do bardziej efektyw-
nego wykorzystania tworzonych obiektów);

 • Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, 
utworzone w 2005 r. dla tworzenia warunków do rozwoju przedsiębior-
czości zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego, wspierania zatrudnienia, działalności oświatowej 
i działalności na rzecz obszarów wiejskich (miarą skuteczności działania 
Stowarzyszenia jest to, że powiat gostyński mógł pochwalić się  rosnącym 
poziomem przedsiębiorczości, którego wskaźnik wzrósł w l. 2005-2012 
z poziomu 79,7% do 90,7%, a liczba przedsiębiorstw wzrosła o blisko 880 
podmiotów);

 • Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, utworzone przez 
powiat śremski i gminy: Brodnica, Dolsk, Krobia, Książ Wlkp. i Śrem w 2004 
r. dla promocji ww. obszaru, wspierania przedsiębiorczości, aktywizacji go-
spodarczej i integracji społeczności lokalnej, obsługi Funduszu Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania bezrobociu (Unia wspiera rozwój 
społeczno-gospodarczy w ww. regionie i podejmuje różnorodne działa-
nia, których celem jest dostosowanie usług do potrzeb lokalnej przedsię-
biorczości, realizując wiele projektów ze środków dotacyjnych i zwrotnych; 
w ich efekcie poziom bezrobocia na tym terenie osiągnął tzw. poziom natu-
ralny, tj. ok. 5% i brakuje tu rąk do pracy); 

 • projekt pn. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego dla poprawy 
jakości usług kulturalnych” w powiecie łęczyckim, stanowiący wspólną ini-
cjatywę gmin i powiatu dla poprawy jakości usług kulturalnych (głównym 
zadaniem w realizacji ww. projektu było stworzenie „Powiatowego Kalenda-

rza Imprez”, przy czym poprawa relacji współpracy i współdziałania między 
pracownikami różnych jednostek przełożyła się na podniesienie atrakcyj-
ności i liczby imprez społecznych, kulturalnych i sportowych i wpłynęła na 
wzrost liczby mieszkańców, biorących udział w tych wydarzeniach). 

KORZYSTANIE Z INFORMACJI  O DOBRYCH PRAKTYKACH

W Bazie Dobrych Praktyk są gromadzone opisy dobrych i sprawdzonych 
rozwiązań samorządów wiejskich, miejskich i powiatowych. Znajdują się za-
równo przykłady małych i dużych projektów inwestycyjnych, jak i opisy zre-
alizowanych już pomysłów racjonalizacji organizowania procesów świad-
czenia usług publicznych. 

Sama identyfikacja dobrych praktyk poprzez prasę samorządową, choć jest 
faktem pozytywnym, nie jest jednak wystarczająca. Przyszli naśladowcy po-
trzebują ich ustrukturalizowanego opisu, przygotowanego w zachęcający 
sposób tak, aby przekazać najważniejsze cechy przetestowanego już wdro-
żenia, wraz z dodatkowymi informacjami dla ewentualnych, chętnych na-
śladowców. Opisy tych praktyk zawierają zatem informacje adresowe o oso-
bach, z którymi można się skontaktować, aby dowiedzieć się więcej, oraz 
udostępniają dokumenty źródłowe opracowane w danym samorządzie, 
które mogą być wykorzystane przez inne jednostki, powodując obniżenie 
kosztu lub skrócenie czasu przejęcia dobrej praktyki.

Twórcy i administratorzy Bazy zdają sobie sprawę, że prezentowane w niej 
opisy praktyk nie mogą być bezpośrednio i w całości skopiowane i przenie-
sione do innych samorządów i najczęściej muszą podlegać twórczej ada-
ptacji. Niemniej jednak skrócenie ścieżki dla naśladowców oraz podsunię-
cie im konkretnego pomysłu usprawnienia lub systemowego rozwiązania 
jakichś problemów jest kluczową wartością, jaką Baza może zaoferować. 

Wartością dodaną Bazy jest także rozwijanie bezpośrednich kontaktów po-
między przedstawicielami samorządów, które zrealizowały daną praktykę 
i tymi, którzy chcą ją wdrożyć. Czasami przyjmuje to postać wizyt studyj-
nych, organizowanych dla radnych czy pracowników gminy, którzy chcą 
przed podjęciem decyzji osobiście się przekonać, jak funkcjonuje dane roz-
wiązanie w innym miejscu Polski. Pomaga to przedstawicielom wizytują-
cych samorządów wybrać zoptymalizowane organizacyjnie i finansowo 
rozwiązania. 

 Omawiane działania sprzyjają tworzeniu spójności społecznej i gospodar-
czej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz wzmacniają wy-
pracowanie mechanizmów efektywnej współpracy międzysamorządowej 
i międzysektorowej. Od momentu powstania portalu w 2007 r. odnotowa-
liśmy blisko milion wejść na naszą stronę co dobrze odzwierciedla zainte-
resowanie oraz potrzebę rejestrowania i upowszechniania samorządowych 
doświadczeń.

Zapraszamy zatem Państwa do korzystania z zasobów naszej Bazy Dobrych 
Praktyk jak również do jej współtworzenia poprzez zgłaszanie własnych 
przetestowanych rozwiązań i usprawnień.■

Paweł Tomczak

koordynator merytoryczny Bazy Dobrych Praktyk,

inicjator wielu przedsięwzięć dla rozwoju obszarów 

wiejskich
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Celem konkursu na wyłonienie „Samorządowych liderów w zarządzaniu”, organi-
zowanego od dwóch lat pod patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju przez 
Związek Miast Polskich i jego partnerów (Związek Powiatów Polskich, Związek 
Gmin Wiejskich RP oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych), jest 
upowszechnienie najlepszych przykładów współdziałania gmin, powiatów i wo-
jewództw. Konkurs jest częścią projektu predefiniowanego, realizowanego przez 
ww. Związki ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, pn. Budowanie kom-
petencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi 
rozwoju lokalnego i regionalnego.

Ocenie zgłoszonych inicjatyw i projektów w tym zakresie podlega przede wszyst-
kim sposób prowadzenia współpracy przez partnerstwa (podmioty współdzia-
łania), a nie przedmiot (dziedziny) prowadzonej przez nie współpracy. Konkurs 
przeznaczony jest dla wszystkich partnerstw samorządowych, w tym także tych, 
które współdziałają z podmiotami spoza sektora publicznego. Oceny dokony-
wane są w dwóch kategoriach:

 • współpracy międzysamorządowej,
 • współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej.

PROBLEMATYKA KONKURSU

Konkurs w jego I edycji zorganizowanej w 2014 r. miał wskazać najciekawsze 
doświadczenia współpracy partnerstw międzysamorządowych i międzysekto-
rowych, mających na celu prowadzenie polityki rozwoju w obszarach funkcjo-
nalnych o znaczeniu lokalnym, subregionalnym i regionalnym. Jego organizato-
rzy chcieli zidentyfikować dobre przykłady współpracy w tej dziedzinie, innowa-
cyjne rozwiązania organizacyjne, ciekawe formy relacji z mieszkańcami i innymi 
podmiotami, a także innowacyjne metody koordynacji planowania rozwoju i do-
starczania usług. 

Tematyka II edycji konkursu, zorganizowanej w 2015 r., dotyczyła metod i na-
rzędzi współdziałania jednostek samorządu terytorialnego oraz ich współpracy 
z podmiotami z innych sektorów – społecznego, gospodarczego i naukowego. 
Jej cel określono jako zidentyfikowanie i nagrodzenie najciekawszych przykła-
dów praktycznie stosowanych metod i narzędzi współpracy międzysamorządo-
wej i międzysektorowej. 

LAUREACI I FINALIŚCI I EDYCJI KONKURSU Z 2014 R.

W Kategorii I – dotyczącej współpracy międzysamorządowej laury Konkursu 
uzyskały następujące samorządy:

 • I MIEJSCE – Metropolia Poznań (za realizację usług publicznych);
 • II MIEJSCE – Aglomeracja Wałbrzyska (za poprawę spójności społeczno-go-

spodarczej regionu);
 • Nagrodę specjalną – Powiat Nowosądecki i Powiatowe Centrum Funduszy 

Europejskich (za wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w ra-
mach projektu Nowosądecka Akademia Samorządowa);

 • Wyróżnienie specjalne – Powiat Wejherowski (za porozumienie o współ-
działaniu w realizacji programu Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartogra-
ficzna Województwa Pomorskiego).

Wyróżnienia otrzymały także:
 • Aglomeracja Opolska (za współpracę jednostek samorządowych w powoła-

niu Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska);
 • Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana (za tworzenie i rozwój produktów tury-

stycznych w powiatach ełckim, gołdapskim i oleckim).

Wśród finalistów Konkursu znaleźli się:
 • Gdański Obszar Metropolitalny (za współpracę międzysamorządową i mię-

dzysektorową w ramach Obszaru); 
 • Gorzów Wlkp. i Związek Celowy Gmin MG-6 (za przygotowanie Zintegrowa-

nych Inwestycji dla Obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.);
 • Powiat Zduńskowolski (za zorganizowanie partnerstwa dla utworzenia Miej-

skiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice);
 • Tomaszów Mazowiecki (za zorganizowanie partnerstwa na rzecz rozwijania 

turystyki oraz kreowania marki ziemi tomaszowskiej i Doliny rzeki Pilic). 

W Kategorii II – dotyczącej współpracy międzysamorządowej i międzysektoro-
wej laury Konkursu uzyskały  następujące samorządy:

 • I MIEJSCE – Stowarzyszenie LGD „Wokół Łysej Góry” (za wykorzystania po-
tencjałów rozwojowych i aktywizacji społeczności lokalnej);

 • II MIEJSCE – MOPS Bielsko-Biała (za budowanie kultury współdziałania insty-
tucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie 
map problemów i zasobów środowiska lokalnego);

 • II MIEJSCE – Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” (za rozwój produktów tury-
stycznych w zakresie turystyki aktywnej).

LAUREACI I FINALIŚCI II EDYCJI KONKURSU Z 2015 R.

Laureatami Konkursu zostały następujące organizacje:
 • Aglomeracja Wałbrzyska (za projekt pn. Tworzenie programów rozwoju ob-

szaru funkcjonalnego Aglomeracji);
 • Partnerstwo Królewiecki Obszar Funkcjonalny (za projekt pn. Królewiecki 

OF – Porozumienie Przasnyskie jako model lokalnego partnerstwa);
 • Stowarzyszenie Metropolia Poznań (za projekt pn. Koncepcja kierunków 

rozwoju przestrzennego Metropolii – podejście zintegrowane);
 • Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (za projekt pn. 

Metoda partycypacyjnego planowania rozwoju w Obszarze);
 • Partnerstwo Paprykowy Szlak – Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” LGD 

Radom (za projekt pn. Papryka Przytycka – Markowy Produkt Mazowsza);
 • Partnerstwo Włodawski Obszar Funkcjonalny (za projekt pn. Zarządzanie 

partnerstwem z wykorzystaniem zasad dotyczących współpracy).

Wyróżnienia otrzymały poniższe organizacje:
 • Partnerstwo Gmin Nadodrzańskich z Czerwieńska (za projekt pn. Sołtysi jako 

kluczowy element łańcucha komunikacji z mieszkańcami); 
 • Partnerstwo dla projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodar-

czej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego” 
z Piasków (za projekt pn. Partycypacja w praktyce na rzecz priorytetów rozwo-
jowych gmin w obszarach spójności: społecznej, gospodarczej i terytorialnej);

 • Partnerstwo Nyskie 2020 z Nysy (za projekt pn. Partnerstwo Nyskie 2020 – 
dialog między partnerami);

 • Partnerstwo Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów z Brwinowa (za projekty 
pn. Szerokie partnerstwo trójsektorowe jako narzędzie rozwiązywania proble-
mów Obszaru oraz Dobre praktyki wypracowania wspólnych kierunków rozwoju);

 • Porozumienie w sprawie wspólnej budowy Systemu informacji Prze-
strzennej Powiatu Wrocławskiego (za projekt pn. System Informacji Prze-
strzennej PW wroSIP jako narzędzie efektywnej współpracy partnerskiej);

 • Związek Gmin Regionu Płockiego (za projekt pn. Utworzenie Obszaru Funk-
cjonalnego Aglomeracji Płockiej). 

Wyróżnienie specjalne otrzymały:
 • Powiat Bielsk Podlaski (za realizowane w licznych partnerstwach projektów 

pn. Dualny system kształcenia zawodowego; Współpraca szkoły z otoczeniem 
w zakresie kształcenia zawodowego oraz Nowy Model Rekrutacji);

 • Federacja Organizacji Socjalnych woj. warmińsko-mazurskiego (za projekt 
pn. Partnerstwo na rzecz podniesienia jakości życia osób starszych).■
(Opr. Red.)

Konkurs 
„Razem dla rozwoju”
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Urbaniści  
w obliczu przemian 
Grzegorz A. Buczek 

FO
RU

M
OD REDAKCJI. Wpływ ubiegłorocznej ustawy deregulacyj-
nej na pozycję i wykonywanie zawodu urbanisty jest ciągle 
przedmiotem środowiskowych dyskusji i poszukiwania roz-
wiązań dla nowych sposobów zorganizowania się tej grupy 
zawodowej. Wydaje się nam, że nie tyle trzeba szukać tych 
sposobów, co wykorzystać możliwości, jakie oferuje Towa-
rzystwo Urbanistów Polskich, planując m. in. utworzenie 
swego „korpusu rzeczoznawców”.         

Wejście w życie w ub. roku ustawy, ułatwiającej dostęp do wy-
konywania niektórych zawodów regulowanych oznacza przede 
wszystkim likwidację samorządu zawodowego urbanistów 
(a więc rezygnację z pewnej istotnej formy organizacyjnej, do-
stępnej obecnie m. in. dla architektów i inżynierów budownic-
twa). Niekoniecznie oznacza to również utratę przez tę grupę za-
wodową „statusu zawodu zaufania publicznego”, a w tej kwestii 
panuje duże zamieszanie w poglądach i samych zainteresowa-
nych, i przedstawicieli innych środowisk.

URBANISTA A ZAWÓD ZAUFANIA PUBLICZNEGO? 

Ponieważ status zawodu urbanisty nie jest formalnie uregulowany 
(bo nie posiada swej definicji prawnej), to na temat jego funkcjono-
wania panują różne poglądy. I tak np. prof. Hubert Izdebski uważa, 
iż dla jednych zawodów zaufania publicznego mogą istnieć z woli 
ustawodawcy samorządy zawodowe, z kolei inne zawody zaufania 
publicznego mogą nie mieć swej organizacji samorządowej. Z ko-
lei wg jednego z opracowań Biura Analiz Sejmowych, przy powoła-
niu się na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wskazano, że 
zawody zaufania publicznego wykonywane są w sposób założony 
i społecznie aprobowany, o ile ich wykonywaniu towarzyszy realne 
„zaufanie publiczne”, na które składa się szereg czynników; wśród 
nich na plan pierwszy wysuwają się: przekonanie o zachowaniu 
przez wykonującego ten zawód dobrej woli, właściwych motywa-
cji, należytej staranności zawodowej oraz wiara w przestrzeganie 
wartości istotnych dla profilu danego zawodu.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w 2002 r., że: „zawód zaufania pu-
blicznego” to zawód polegający na obsłudze osobistych potrzeb 
ludzkich, wiążący się z przyjmowaniem informacji dotyczących 
życia osobistego i zorganizowany w sposób uzasadniający prze-
konanie społeczne o właściwym dla interesów jednostki wyko-
rzystywaniu tych informacji przez świadczących usługi; wykony-
wanie zawodu zaufania publicznego określane jest dodatkowo 
normami etyki zawodowej, szczególną treścią ślubowania, tra-
dycją korporacji zawodowej czy szczególnym charakterem wy-
kształcenia wyższego i uzyskanej specjalizacji.

Tak więc ustawodawca może, ale nie musi utworzyć samorząd za-
wodowy dla określonego zawodu, nie może jednak zabronić oso-
bom uprawiającym jakiś określony zawód zrzeszać się czy „samo-
organizować” w inny sposób. I nie ma przeszkód prawnych, by 
traktować zawód urbanisty jako spełniający przytoczone wyżej 
kryteria.

PRESTIŻ ZAWODU URBANISTY

Pojawiły się obawy, że likwidacją samorządu zawodowego urba-
nistów faktycznie oznacza „utratę prestiżu” tego zawodu. Za-
pewne w jakimś sensie tak, bo skoro dla tej grupy zawodowej naj-
pierw utworzono w drodze ustawy samorząd zawodowy, a na-
stępnie ten samorząd zlikwidowano, to w odbiorze społecznym 
może powstać domniemanie, że została ona przez ustawodawcę 
w ten sposób swoiście „ukarana”, np. za ograniczanie dostępu do 
uprawiania zawodu młodym „adeptom” tego zawodu (na co się 
zresztą uskarżano…). 

Czy zawód urbanisty cieszył się w ostatnich latach społecz-
nym prestiżem, skoro – jakoby – miał go utracić na skutek „de-
regulacji”? Interesujących danych na ten temat dostarczają m. 
in. wyniki badań, przeprowadzonych w 2008 r. na zlecenie Pol-
skiej Izby Budownictwa przez Pentor Research International 
SA nt.  Zawody zaufania publicznego w świadomości Polaków. 
W ich podsumowaniu można wyczytać, że wśród zawodów ko-
jarzonych spontanicznie z (takimi) zawodami najczęściej wymie-
niano: lekarzy (50%), policjantów (33%), sędziów (24%) i nauczy-
cieli (22%). (…) W spontanicznych odpowiedziach badanych in-
żynierowie budownictwa byli bardzo rzadko kojarzeni z przyna-
leżnością do grupy „zawodów zaufania publicznego”  i dotyczyło 
to co najwyżej 3% wskazań. Jednakże po uzyskaniu informacji 
od ankietera, jakie zawody należą do tej grupy ze względu na 
posiadanie samorządu zawodowego, już 25% badanych przy-
znało, że wiedziało o tym, że inżynierowie budownictwa to za-
wód zaufania publicznego. Lokowali oni inżynierów budownic-
twa w grupie mało znanych zawodów tego typu (wraz z urbani-
stami, architektami, diagnostami laboratoryjnymi, czy komorni-
kami i innymi zawodami). 

Chyba można zaryzykować stwierdzenie, że po 7 lat po utwo-
rzeniu samorządu zawodowego zawód urbanisty nie cieszył się 
zbyt wielkim społecznym prestiżem, a jego ustawowa „deregu-
lacja” zapewne niewiele w tej kwestii zmieniła. Można także za-
ryzykować i dalej idące stwierdzenie, wynikające m. in. z takich 
faktów, które stopniowo docierają do „szerokiej opinii publicz-
nej”: oto jednym z głównych narzędzi „destrukcji” ładu prze-
strzennego, co jest coraz szerzej postrzegane, są decyzje o wa-
runkach zabudowy, a w ramach miejscowych planów, z nieuza-
sadnionych powodów zaplanowano tereny pod budownictwo 
mieszkaniowe dla ok. 70 mln mieszkańców, natomiast w stu-
diach gminnych „kierunkowo” wskazano takie tereny dla aż 250 
mln mieszkańców. Skoro projekty wszystkich tych dokumen-
tów planistycznych „firmowali” członkowie b. Izby Urbanistów 
(chociaż projekty decyzji o warunkach zabudowy w większości 
członkowie Izby Architektów…), to czy nie wpłynęło to na obni-
żenie społecznego prestiżu zrzeszonej w tej Izbie grupy zawo-
dowej? A także – to dalej idące przypuszczenie – czy jej likwida-
cja nie jest wobec powyższych faktów w jakimś stopniu uzasad-
niona? Jednak ustawodawca posłużył się innym uzasadnieniem 
dla „deregulacji”…

Niejako „przy okazji” ustawa „deregulacyjna” zasadniczo obni-
żyła znaczenie i prestiż komisji urbanistyczno-architektonicznych 
i zwiększyła ich zależność od organów je powołujących. Zostały 
w tej kwestii zmienione obowiązujące przepisy, określające skład 
takich komisji - zastąpiono je przepisem następującym: organ do-
radczy, o którym mowa w ust. 1 (a tu wskazuje się Główną Komi-
sję Urbanistyczno-Architektoniczną), składa się z osób o wykształ-
ceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teo-
rią i praktyką planowania przestrzennego. 
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Oznacza to, że tylko właściwy minister powołując do składu GKU-A powi-
nien kierować się ww. kryteriami, natomiast marszałkowie, starostowie, pre-
zydenci miast, burmistrzowie i wójtowie będą mogli „swoje” komisje powo-
ływać, niekoniecznie kierując się takimi kwalifikacjami ich członków. Okaże 
się to już wkrótce całkowicie bez znaczenia (zresztą tak jak i członkostwo 
w jakimkolwiek branżowym stowarzyszeniu czy samorządzie zawodowym, 
wymieniane jako kryterium w uchylonych przepisach) – ponieważ stowa-
rzyszenia te i samorządy nie będą już proszone o rekomendacje swych 
członków do komisji urbanistyczno-architektonicznych.

ZADANIA URBANISTY

Wysoce dyskusyjna jest także teza z uzasadnienia ustawy regulacyjnej, iż: 
wejście w życie tej ustawy oznacza przede wszystkim prywatyzację zadania, 
które od wielu lat uchodziło za zadanie publiczne. I to prywatyzację pełną 
i definitywną. Pomijając ogólnie znany fakt, że liczni urbaniści działają na 
rzecz podmiotów niepublicznych i publicznych, a nie tylko jednostek samo-
rządowych (w związku z projektowaniem i doradztwem, w tym także pro-
wadzeniem partycypacji w procedurach planistycznych), to także wykonują 
swój zawód np. pracując na uczelniach (w ramach edukacji i kształcenia) 
oraz w urzędach administracji publicznej.

To są także zadania „publiczne”, ale – bez względu na treść ustawy deregu-
lacyjnej – publicznymi zadaniami, bo zastrzeżonymi dla organów jednostek 
samorządowych – było i pozostaje sporządzanie i uchwalanie wskazanych 
dokumentów planistycznych. Nie ma więc mowy o „prywatyzacji” tych za-
dań, bo są one nadal domeną publicznych, a nie prywatnych „podmiotów”. 
A to, że zatrudnianie projektantów tych dokumentów planistycznych nie jest 
już ograniczone do członków d. Izby Urbanistów, lecz do osób określonych 
bardziej „liberalnym” i „szerszym” przepisem zmienionej ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu – nie oznacza przecież „prywatyzacji” tego zadania. 

W tej sytuacji kluczową kwestią staje się pytanie, jakimi kryteriami będą kie-
rować się organy wykonawcze jednostek samorządowych przy zamawianiu 
projektów dokumentów planistycznych? Czy będzie to wyłącznie kryterium 
oferowanej ceny? Ale…czy tylko przepisy ustawy o zamówieniach publicz-
nych należy obwiniać za to, że byli członkowie zlikwidowanej Izby wygry-
wali przetargi na wykonanie takich projektów z ofertami cenowymi kilka-
krotnie niższymi niż środki zarezerwowane na ich wykonanie w budżetach 
jednostek je zamawiających?  To przede wszystkim od osób wymienionych 
w nowych przepisach ustawy o planowaniu będzie zależało, czy takie – do-
tąd powszechne – zjawisko utrzyma się, pogłębi czy też zmieni na lepsze…

PROPOZYCJE TUP DLA URBANISTÓW

Co „czynnym” urbanistom proponuje w obecnej sytuacji działające już od 
ponad 90. lat Towarzystwo Urbanistów Polskich?  Propozycje te zawarte 
są w dwóch ważnych uchwałach Zarządu Głównego TUP, podjętych latem 
2014 r. roku. 

W pierwszej nich, związanej z deregulacją zawodu urbanisty, Zarząd uznał 
za celowe i konieczne (i tu posłużę się pełnym cytatem z tej uchwały), aby 
– w nawiązaniu do jednego z historycznych celów powstania Towarzystwa 
i zgodnie ze Statutem – skierować część aktywności na rzecz rozwoju zawo-
dowego swoich członków, (a w tym): 

 • reaktywować Zespół Rzeczoznawców TUP i rozbudować jego struktury 
odpowiednio do różnych zakresów aktywności zawodowej urbanistów; 

 • zaoferować członkom Izby Urbanistów wznowienie dawnego członko-
stwa w TUP lub wstąpienie w szeregi Towarzystwa w celu włączenia się 
w prace reaktywowanego Zespołu Rzeczoznawców; 

 • zaktywizować działania służące doskonaleniu zawodowemu urbanistów, 
w tym współpracę z uczelniami kształcącymi w dziedzinach związanych 
z urbanistyką i planowaniem przestrzennym.

W sierpniu ub. r. Zarząd Główny TUP powołał Zespół Rzeczoznawców To-
warzystwa Urbanistów Polskich i wprowadził regulamin nadawania tytułu 
Rzeczoznawcy oraz powołał zespół roboczy, którego zadaniem jest zorga-
nizowanie struktur ww. Zespołu. Według kryteriów przyjętych w specjalnej 
uchwale ZG Rzeczoznawcą TUP może zostać osoba, która: 

 • jest członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich,
 • posiada znaczący dorobek zawodowy w odniesieniu do urbanistyki i pla-

nowania przestrzennego lub dziedziny wg specjalności wnioskowanej, 
 • posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra, 
 • korzysta w pełni z praw publicznych,
 • nie była karana przez sąd koleżeński. 

Warto także prześledzić to, jak Towarzystwo Urbanistów Polskich realizuje 
pewne wybrane zadania, które były jakoby zastrzeżone dla zlikwidowanego 
samorządu zawodowego. Zostały one zebrane w poniższym zestawieniu:■

Grzegorz Buczek

architekt-urbanista, wykładowca Wydziału Architektury

Politechniki Warszawskiej, członek RADY TUP

Zadania d. IU Zadania TUP – według Statutu

reprezentowanie i ochrona interesów 
zawodowych swoich członków

ZG reprezentuje Towarzystwo „na zewnątrz”, członkowie TUP mają prawo korzystać z pomocy Towarzystwa w swej 
działalności zgodnej z celami statutowymi Towarzystwa, a Rzeczoznawca TUP korzysta w swej działalności ze wsparcia 
autorytetem Towarzystwa

opiniowanie projektów aktów normatywnych to jeden ze sposobów realizacji celów TUP

sprawowanie nadzoru nad należytym 
i sumiennym wykonywaniem zawodu

do obowiązków członka TUP należy (m.in.) przestrzeganie zasad etycznych obowiązujących członków Towarzystwa, 
przestrzeganie postanowień statutu, działanie na rzecz realizacji celów statutowych

pociąganie do odpowiedzialności zawodowej 
i dyscyplinarnej

ZG może wykluczyć członka TUP uchwałą na podstawie orzeczenia Sądu
Koleżeńskiego, który m. in. rozpoznaje sprawy dotyczące naruszenia  postanowień statutu i norm etycznych

nadawanie i pozbawianie uprawnień pozbawienie tytułu Rzeczoznawcy TUP następuje (m. in.) w razie skreślenia z listy członków TUP, z powodu ukarania 
z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej przez Sąd Koleżeński

doskonalenie kwalifikacji zawodowych to jeden z celów statutowych TUP, do którego realizacji zobowiązani są członkowie i władze TUP

ustalanie zasad etyki zawodowej  
i nadzór nad jej przestrzeganiem to kompetencje Walnego Zjazdu Delegatów i Sądu Koleżeńskiego

organizowanie i prowadzenie instytucji 
samopomocowych oraz innych form pomocy 
materialnej członkom

brakuje takiego zadania, ale Walny Zjazd Delegatów może określić zasady jego działania na rzecz członków TUP

zarządzanie majątkiem  
i działalnością gospodarczą jest to zadanie statutowe ZG
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Informacje 
z kraju  
i z zagranicy
I – XII ‘15

OD REDAKCJI. Wybrane informacje, ja-
kie poniżej przedstawiamy, dotyczą na-
stępujących dziedzin: 

 • planowanie krajowe, regionalne i ob-
szary metropolitalne, 

 • rozwój miast i planowanie lokalne,
 • GIS,
 • urbanistyka, architektura i budow-

nictwo, 
 • ochrona środowiska,
 • ochrona zabytków, 
 • komunikacja, transport i infrastruktura

Prosimy PT Czytelników o przesyłanie 
syntetycznie ujętych doniesień i infor-
macji które mogą wzbogacić nasz serwis 
na adres pocztowy i elektroniczny.

Anna Okraszewska i Janusz Korzeń

PLANOWANIE KRAJOWE, 
REGIONALNE I OBSZARY 
METROPOLITALNE

Biznes w poznańskiej metropolii 
Poznań, kwiecień
Już po raz ósmy odbyło się Forum Gospo-
darcze Metropolii Poznań, którego ha-
sło przewodnie brzmiało: „Metropolia Po-
znań – dobra marka, wspólny biznes”. Jego 
uczestnicy debatowali na temat wizji przy-
szłości poznańskiego obszaru metropolital-
nego oraz współpracy biznesu i samorządu 
w promocji gospodarczej regionu.
Więcej informacji: www.wiph.pl

Planowanie regionalnena Mazowszu
Warszawa, maj
W ramach konferencji nt. „Zintegrowane-
go planowania regionalnego – stan i przy-
szłość” dyskutowano o strategii wojewódz-
twa mazowieckiego jako podstawie plano-
wania regionalnego, nowej perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-
2020 i wykorzystywaniu danych statystycz-
nych w pracach planistycznych. Konfe-
rencja stanowiła również podsumowanie 
15-lecia działalności Mazowieckiego Biura 
Planowania Regionalnego.
Więcej informacji: www.mazowieckie.pl

Scenariusze dla Polski
Kraków, czerwiec
W ramach VIII Konferencji Krakowskiej od-
była się debata nt. „Świat współpracy – 
świat konfrontacji”, która stanowiła forum 
eksperckiej debaty na temat przyszłości Eu-
ropy, Polski i jej regionów. Koncentrowano 
się w niej m. in. na kluczowych dla Polski 
problemach o charakterze ekonomicznym 
i geopolitycznych, a także dotyczących po-
lityki imigracyjnej, samorządności oraz po-
dejścia terytorialnego w polityce rozwoju.
Więcej informacji:  

www.konferencjekrakowskie.pl

Strategia Rozwoju Polski Centralnej
Warszawa, lipiec
Rząd przyjął Strategię Rozwoju Polski Cen-
tralnej do roku 2020 z  perspektywą 2030, 
wskazującą cele i obszary współpracy woje-
wództw mazowieckiego i łódzkiego. Głów-
nym celem strategii jest  wzrost znaczenia 
tego makroregionu w skali międzynarodo-
wej jako przestrzeni przyjaznej tworzeniu 
oraz transferowi wiedzy i innowacji.
Więcej informacji: www.mir.gov.pl

Metrex na Pomorzu Zachodnim
Szczecin, wrzesień
Kolejna konferencja Metrex-u (Sieci Euro-
pejskich Obszarów Metropolitalnych) po-
święcona została aktualnym problemom 
poprawy jakości życia w europejskich me-
tropoliach, prezentacji przykładów organi-
zacji przestrzeni publicznych, sprzyjających 
rozwojowi mieszkańców, a także wykorzy-
staniu potencjału współpracy pomiędzy 
społecznościami miejskimi i wiejskimi w ra-
mach obszarów metropolitalnych.
Więcej informacji: www.wzp.pl

Ustawa metropolitalna
Warszawa, październik
Prezydent podpisał uchwaloną 9 paździer-
nika br. ustawę o związkach metropolital-
nych, która stwarza możliwości powoływa-
nia związków metropolitalnych jako zrze-
szeń jednostek samorządu terytorialnego, 
położonych w strefie oddziaływania miasta 
będącego siedzibą wojewody lub sejmi-
ku województwa. Ustawa wchodzi w życie  
1 stycznia 2016r.
Więcej informacji: www. sejm.gov.pl 

Rozwój krakowskiej metropolii
Myślenice, wrzesień
Przedstawiciele środowisk samorządo-
wych, kluczowych firm regionu, organiza-
cji gospodarczych i społecznych oraz in-
nych organizacji, zgromadzeni na II Forum 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, 
przedyskutowali projekt Subregionalnego 
Programu Rozwoju oraz zasad i kryteriów 
wyboru ujętych w nim zadań rozwojowych.  
Więcej informacji:  

www.subregiony.malopolska.pl

Smart metropolia
Gdańsk, październik
W trakcie IV edycji Międzynarodowego 
Kongresu Smart Metropolia debatowano 
nt strategicznych kierunków rozwoju me-
tropolii, sposobów jego monitorowaniu, 
a także niskoemisyjnych rozwiązań trans-
portowych i zwiększenie efektywności 
energetycznej metropolii.
Więcej informacji:  

www.smartmetropolia.pl

ROZWÓJ MIAST  
I PLANOWANIE LOKALNE

Inteligentne Miasta 
Warszawa, Katowice, Gdańsk, Olsztyn i Kra-
ków, marzec-listopad
W ramach organizowanego w kolejnych 
miastach Ogólnopolskich Kongresów 
Smart – Inteligentne Miasta dyskutowano 
m. in. nt. wykorzystywania nowych tech-
nologii do inteligentnego rozwoju trans-
portu publicznego i infrastruktury, polep-
szania jakości życia mieszkańców, oszczę-
dzania energii w mieście, kompleksowego 
zagospodarowywania odpadów komunal-
nych, a także prezentowano doświadcze-
nia krajowe i zagraniczne w tych zakresach. 
Więcej informacji:  

www.inteligentnemiasta.eu

Obszary wiejskie
Opole, kwiecień
Z inicjatywy KPZK PAN oraz Stowarzysze-
nia Instytut Śląski w Opolu zorganizowano 
seminarium nt. „Obszary wiejskie – pierw-
sza dekada w Unii Europejskiej i nowa per-
spektywa”, którego celem było dokona-
nie oceny dotychczasowych trendów roz-
woju obszarów wiejskich w Polsce w kon-
tekście krajowym, regionalnym i europej-
skim oraz w aspekcie wykorzystania, wpły-
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cie przedstawiono m.in. zagadnienia prawnego 
podejścia do ewidencji zbiorów i usług danych 
przestrzennych, postępy w budowaniu baz da-
nych w jednostkach samorządów terytorialnych, 
a możliwości, jakie dają skaning laserowy i zdję-
cia ukośne.
Więcej informacji: www.gisplay.pl

GEO Business
Londyn, maj
Tegoroczne targi „GEO Business”, będące czoło-
wym wydarzeniem w europejskiej branży geo-
informatycznej zostały połączone z konferencją, 
w której wzięli udział także przedstawiciele Pol-
ski. W programie znalazło się wiele seminariów 
oraz warsztatów, których uczestnicy mogli zapo-
znać się z najnowszymi osiągnięciami z zakresu 
technologii i usług geoprzestrzennych.
Więcej informacji: www.geoforum.pl

BioGis
Poznań, październik
Zorganizowane już IV Forum BioGis – System In-
formacji Przestrzennej w Badaniach Różnorodno-
ści Biologicznej odbywało się pod hasłem „Narzę-
dzia analityczne i dane przestrzenne w ocenach 
oddziaływania na środowisko”. Jego tematyka 
skupiła się wokół zagadnień dotyczących m.in.: 
wdrażania tzw. ustawy krajobrazowej, stosowa-
nia narzędzi GiS w analizach przestrzennych dla 
potrzeb ocen oddziaływania na Środowisko oraz 
źródeł i metod pozyskiwania danych dla ich opra-
cowywania.
Więcej informacji: www.gisplay.pl

Harmonizacji danych przestrzennych
Warszawa, wrzesień
Głównym tematem VIII Ogólnopolskiego Sympo-
zjum Geoinformacyjnego były problemy harmo-
nizacji istniejących baz danych przestrzennych, 
dyskutowane pod hasłem: „Współczesne tech-
nologie geoinformacyjne w modelowaniu prze-
strzeni”. Omawiano w jego trakcie m.in. zagad-
nienia spójnego modelowania informacji sytu-
acyjnej i wysokościowej, standardów geoinfor-
macyjnych dla modelowania informacji geogra-
ficznej oraz integracji opracowań fotograme-
trycznych, teledetekcyjnych i kartograficznych.
Więcej informacji: www.gisplay.pl

wu i skutków gospodarczych, społecznych i prze-
strzennych środków płynących z funduszy euro-
pejskich.
Więcej informacji: www.kpzk.pan.pl

Rozwój lokalny
Łódź, kwiecień 
KPZK PAN Komitet Przestrzennego Zagospodaro-
wania Kraju oraz Uniwersytet Łódzki zorganizo-
wali konferencję nt. „Rozwój lokalny – lokalna po-
litechnika przestrzenna”, poświęconą uwarunko-
waniom, obecnym trendami, jak i możliwościom 
rozwoju lokalnego w świetle założeń polityki 
przestrzennej na różnych szczeblach decyzyjnych. 
Więcej informacji: www.kpzk.pan.pl

Konkurencyjne miasta
Warszawa, maj
W ramach I międzynarodowej konferencji, zor-
ganizowaną przez ULI (Urban Land Institute) nt 
„Konkurencyjne Miasta: przyciąganie kapitału 
ludzkiego, inwestycji i biznesu” próbowano od-
powiedzieć na pytania dotyczące tego, dlaczego 
tworzenie wizji i długofalowej strategii rozwoju 
miast jest takie ważne dla poprawy jakości życia, 
rozbudowy, kapitału społecznego, rozwoju infra-
struktury i innych czynników, które mają wpływ 
na sukcesywny rozwój każdej metropolii.
Więcej informacji: www.mg.gov.pl

Kongres Ruchów Miejskich
Gorzów Wielkopolski, wrzesień
Na już IV Kongresie podjęto ważne decyzje o przy-
jęciu formuły prawnej dla tego ruchu jako zwiaz-
ku stowarzyszen i ogłoszono Tezy Miejskie 2015
Więcej informacji: www.kongresruchowmiejskich.pl

Rozwój obszarów miejskich
Warszawa, wrzesień/październik
MiIR we współpracy z Komisją Europejską zor-
ganizowało międzynarodową konferencję nt. 
„Zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
w państwach członkowskich UE w latach 2014-
2020”, poświęconą przedyskutowaniu aktual-
nych wyzwań związanych z rozwojem miast ze 
szczególnym uwzględnieniem kształtowania po-
lityki miejskiej i nowych instrumentów rozwoju 
terytorialnego.
Więcej informacji: www.mir.gov.pl

GIS

GIS w praktyce
Warszawa, luty
Kolejne, już 28 seminarium w cyklu „GIS w prak-
tyce” dotyczyło „Narzędzi GIS w pozyskiwaniu 
i wykorzystywaniu informacji planistycznych” 
i poświęcono je problemom, związanym z roz-
wojem nowych technologii i ich zastosowaniem 
we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE. W jego trak-

URBANISTYKA, ARCHITEKTURA 
I BUDOWNICTWO

Dzień Urbanisty
Poznań, marzec
VIII Dzień Urbanisty zorganizowany jak co roku 
przez Oddział TUP w Poznaniu w ramach Tar-

gów Budma 2015 poświęcony został problemom 
„Miasta (nie)pełnosprawnego”. W jego trakcie za-
stanawiano się nad tym, w jaki sposób można so-
bie radzić z dysfunkcjami miasta oraz prezento-
wano pozytywne przykłady przedsięwzięć z ca-
łego kraju, które mogą być wzorcami dla poko-
nywania barier w tym zakresie i dla poprawy ży-
cia mieszkańców miast.
Więcej informacji: www.tup.poznan.pl

Nagroda dla NOSPR w Katowicach
Warszawa, kwiecień
Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w konkursie „Życie w Architekturze” otrzy-
mał w tym roku budynek Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia zaprojektowany 
przez Tomasz Koniora, a także zdobył laury w ju-
bileuszowej XXV edycji konkursu PZiTB „Budowa 
Roku 2014”. Na jesieni jego otoczenie uzyskało 
z kolei prestiżową nagrodę w TUP-owskim kon-
kursie na najlepszą przestrzeń w Polsce. Gratulu-
jemy!
Więcej informacji: www.murator.pl/architektura

Nagroda Mies van der Rohe dla Filharmonii 
w Szczecinie
Barcelona, maj 
Zrealizowany w Szczecinie wg projektu Studio 
Barozzi Veiga z Hiszpanii nowy gmach Filhar-
monii im. Mieczysława Karłowicza uzyskał jako 
pierwszy obiekt z Polski tę najwyższą nagro-
dę Unii Europejskiej. A miesiąc wcześniej takie 
same, główne laury uzyskał on w VIII edycji kon-
kursu „Życie w Architekturze”, w którym nagro-
dzono najlepsze obiekty zrealizowane w Polsce 
w latach 2013-2014 oraz w jubileuszowej XXV 
edycji konkursu PZiTB „Budowa Roku 2014”. Gra-
tulujemy!
Więcej informacji: www.murator.pl/architektura

Budowa Roku 
Warszawa, czerwiec
Rozdano nagrody laureatom jubileuszowej XXV 
edycji konkursu „Budowa Roku 2014”, organizo-
wanego przez Polski Związek Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju oraz Główny Urząd Nadzoru Budow-
lanego. Nagrody I stopnia przyznano dla osie-
dla Copernicus w Gdańsku, zespołu budynków 
mieszkalnych „Wilga Park” w Krakowie, hali wi-
dowiskowo-sportowa Tauron Arena w Krakowie, 
Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdań-
sku, Afrykarium – Oceanarium we Wrocławiu 
oraz ww. obu obiektom. Gratulujemy!
Więcej informacji: www.budowaroku.pl
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Polska Pięknieje
Warszawa, wrzesień
Podczas uroczystej gali, na której ogłoszono wy-
niki dorocznego konkursu, organizowanego pod 
ww. hasłem, w ramach którego jego laury przy-
znano dla: rewitalizacji budynku dworca w Ostró-
dzie, tzw. Bramy Poznania, Wirtualnego Muzeum 
Barokowych Fresków w Jeleniej Górze-Ciepli-
cach, projektu „Odra dla turystów 2014” oraz dla 
nowej siedziby NOSPR w Katowicach.
Więcej informacji:  

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Najlepsze przestrzenie publiczne
Łódź, wrzesień
W dorocznym konkursie, organizowanym przez 
TUP we współpracy ze Związkiem Miast Polskich 
nagrody otrzymały następujące obiekty: Ogrody 
NOSPR W Katowicach, rewitalizacja Starego Mia-
sta w Gorlicach, placu targowego w Mszanie Dol-
nej, zagospodarowanie nabrzeża Paprocan w Ty-
chach i realizacja parku miejskiego w Skierniewi-
cach. 
Więcej informacji: www.tup.org.pl

Ustawa o rewitalizacji 
Warszawa, październik
Prezydent podpisał uchwaloną 23 lipca br. ustawę 
o VII-Sejm uchwalił ustawę o rewitalizacji, okre-
ślającą warunki jej prowadzenia w kompleksowy, 
skoncentrowany i zaplanowany przy udziale lo-
kalnej społeczności sposób dla uzyskania znaczą-
cej poprawy jakości życia na rewitalizowanych te-
renach. Ustawa wchodzi w życie 17 listopada br.
Więcej informacji: www. sejm.gov.pl 

Krakowskie Biennale Architektury
Kraków, październik
Organizowane już od 30 lat kolejne Międzynaro-
dowe Biennale Architektury 2015 zorganizowa-
no w Krakowie pod hasłem „Ludzki wymiar miej-
skich przestrzeni”. Jego kulminacyjnym punktem 
imprezy było wręczenie nagród w trzech kate-
goriach: projektów zrealizowanych, koncepcyj-
nych oraz prezentacji teoretycznych. Jury przy-
znało także nagrodę Grand Prix Biennale, którą 
otrzymały Serena Barone oraz Marina Ciampi za 
„Decumano Maximus – Archeologia, architektu-
ra i starożytne miasto”.
Więcej informacji: www.mba2015.sarp.krakow.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ekologia konstruktywnie
Wrocław, Gdańsk i Warszawa, marzec-grudzień
Collegium Mazovia z Siedlec zorganizowało cykl 
trzech interdyscyplinarnych konferencji nauko-
wych nt. „ Ekologia konstruktywnie – zrównowa-
żony rozwój terenów zurbanizowanych”.  Uczest-
niczyło w nich wielu przedstawicieli administra-
cji publicznej, przedsiębiorców i inwestorów 
oraz architektów i urbanistów, zainteresowanych 
nie tylko ich tematyką ale i nieszablonową for-
mą, w której nowym elementem była seria kilku-
nastu, specjalnie dla potrzeb tego cyklu wykona-
nych filmów w wielu krajach Europy.
Więcej informacji: www.ekologiakonstruktywnie.pl

Planowanie przestrzenne w Karpatach
Sromowce Niżne, wrzesień 
Na II Forum Karpackich Gmin, w którym uczest-
niczyli przedstawiciele 200 gmin, objętych Ra-
mową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym 
Rozwoju Karpat obradowali nt. harmonijnego 
kształtowania przestrzeni i wspierania  meryto-
rycznego samorządów we wdrażania zasad pla-
nowania przestrzennego, wspierającego ochro-
nę środowiska naturalnego i zrównoważony roz-
wój Karpat. Spotkanie było m. in. okazja do pro-
mowania Kodeksu Dobrej Praktyki Kształtowania 
Przestrzeni w Karpatach. 
Więcej informacji: www.karpatylacza.pl

Forest Europe
Madryt, październik
Prowadzenie gospodarki leśna na poziomie re-
gionalnym i globalnym była głównym tema-
tem VII Konferencji Ministerialnej Forest Euro-
pe, w trakcie której przyjęto ważne dokumenty, 
dotyczące „Przyszłego kierunku procesu FOREST 
EUROPE”, „25 lat promowania trwale zrównowa-
żonej gospodarki leśnej w Europie”, „Sektora le-
śnego w centrum zielonej gospodarki” i „Ochro-
ny lasów w zmieniającym się środowisku”. 
Więcej informacji: www.mos.gov.pl

Pol-Eco-System
Poznań, październik
Debata nt „Ekologia w jedności z ekonomią – wy-
miar globalny” rozpoczęła tegoroczne targi PO-
L-ECO-SYSTEM w Poznaniu, w trakcie których 
uczestnicy mogli brać udział w wielu spotka-
niach, konferencjach i seminariach, a także od-
wiedzać stoiska wystawców z 15 krajów. 
Więcej informacji: www.mos.gov.pl

OCHRONA ZABYTKÓW

Nowe pomniki historii
Warszawa, luty
Na listę Pomników Historii Prezydent RP wpisał 
układ urbanistyczny śródmieścia Gdyni, ukształ-

towany w dwudziestoleciu międzywojennym 
oraz wielokulturowy krajobraz miasta przemy-
słowego Śródmieścia Łodzi (który przedstawia-
my na naszych łamach na str. 39-40). 
Więcej informacji: www.nid.pl

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
Białystok, kwiecień
Organizatorem dorocznego święta ochrony za-
bytków był Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz 
władze Białystoku,  a ramach tych obchodów 
ogłoszono wyniki i wręczono nagrody dla laure-
atów i wyróżnionych  w konkursie Generalnego 
Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. 
Więcej informacji: www.nid.pl

Kongres Ochrony Zabytków
Warszawa, czerwiec
Główną tematykę I Społecznego Kongresu 
Ochrony Zabytków stanowiła rola organizacji 
społecznych w ochronie zabytków i w kształto-
waniu krajobrazu kulturowego oraz rola eduka-
cji środowiskowej w tej sferze,
Więcej informacji: www.nid.pl

Zarządzanie Dziedzictwem
Kraków, październik
Narodowy Instytut Dziedzictwa objął patronatem 
konferencję naukową nt. „Zarządzanie dziedzic-
twem. Teoria a praktyka”., której obrady dotyczyły 
m.in. zagadnień związanych z rewitalizacją i plano-
waniem przestrzennym, z odnową, konserwacją, 
restauracją i inwentaryzacją zabytków oraz kwestii 
prawnych, etycznych i wyboru dziedzictwa.
Więcej informacji: www.nid.pl

KOMUNIKACJA, TRANSPORT, 
INFRASTRUKTURA

Mobilne miasto
Wrocław, kwiecień
Centrum Kongresowym Politechniki Wrocław-
skiej stało się miejscem spotkania uczestników 
Forum „Mobilne miasto – wyzwanie przyszłości” 
i XV Międzynarodowej Konferencji „Telematyka 
Systemów Transportowych”. Głównym tematem 
Forum były uwarunkowania rozwoju i unowo-
cześniania miejskich systemów transportowych, 
w tym funkcjonowanie instrumentów wsparcia 
podejmowanych w tym zakresie projektów.
Więcej informacji: www.portal.pwr.wroc.pl

III Kongres Morski
Warszawa, lipiec
W gmachu Sejmu odbyło się spotkanie podsu-
mowujące III Międzynarodowy Kongres Morski-
,zorganizowany w Sczecinie, na którym omó-
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wiono m. in. priorytety wskazane w uchwalo-
nej 17 marca 2015 r. przez Radę Ministrów „Po-
lityce morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 
2020 (z perspektywą do roku 2030)”. Dokument 
ten określa podstawowy cel i działania skiero-
wane na kompleksowe wykorzystanie morskie-
go potencjału Polski i rozwój gospodarki mor-
skiej, a także instrumenty prawno-ekonomiczne 
sprzyjające ich realizacji.
Więcej informacji: www.szczecin.uzs.gov.pl

Zrównoważony transport
wrzesień
Już po raz kolejny miał miejsce Europejski Ty-
dzień Zrównoważonego Transportu, którego ce-
lem jest zachęcanie władz lokalnych do wpro-
wadzania zrównoważonych środków transportu 
w miastach  i promowania ich wśród mieszkań-
ców. Zwieńczeniem tej inicjatywy, jak co roku, 
był Dzień Bez Samochodu.
Więcej informacji: www.mir.gov.pl

III Kongres Infrastruktury Polskiej
Łódź, październik
III Kongres infrastruktury Polskiej obradował na 
tematy obejmujące: budowanie polityki inwe-
stycyjnej w obszarze infrastruktury, rolę fundu-
szy prywatnych w budownictwie infrastruktural-
nym, budowanie relacji  i najlepszych oraz nie-
pożądanych praktyk wykonawców i podwyko-
nawców. W trakcie Kongresu dyskutowano tak-
że m.in. o planach inwestycyjnych Chin w kon-
tekście możliwości rozwoju polskiej gospodar-
ki oraz współpracy między polskimi i chińskimi 
podmiotami gospodarczymi.
Więcej informacji: www.kongresinfrastruktury.pl

Największa farma fotowoltaiczna w Polsce
Czernikowo, październik
Firma Energa z Gdańska zbudowała największą 
farmę fotowoltaiczną w Polsce na terenie Gm. 
Czernikowo koło Torunia o mocy prawie 4 MW. 
Składa się ona z ok. 16 tys. modułów fotowol-
taicznych, każdy o mocy 240 W, i zajmuje po-
wierzchnię ponad 2.4 ha.
Więcej informacji: gramwzielone.pl

Polityka parkingowa
Kraków, listopad
Tematem przewodnim VIII Międzynarodowej 
Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Polityka 
parkingowa w miastach” był nowoczesny spo-
sób zarządzania parkingami w miastach, jego 
uwarunkowania prawne, pobór opłat i wyzna-
czanie strefy płatnego parkowania, a także funk-
cjonowanie parkingów typu Park&Ride w obsłu-
dze aglomeracji. 
Więcej informacji: www.edroga.pl

INFORMACJE 
ZG TUP ’15 

PODSUMOWANIE KADENCJI 2012-2015

Ostatnia Kadencja władz Towarzystwa Urbanistów Pol-

skich przypadła w okresie zintensyfikowania rządowych 

prac nad:

 • opracowaniem założeń i projektu Krajowej Polityki 

Miejskiej,

 • formułowaniem ram Narodowego Planu Rewitalizacji 

i przygotowania ustawy o rewitalizacji,

 • definiowaniem podstaw dla przeciwdziałania degra-

dacji obszarów miejskich oraz procesom dezurbaniza-

cji i suburbanizacji; 

 • tworzeniem podstaw strategii wykorzystania Fundu-

szy Europejskich w latach 2014–2020,

a także nad uczczeniem 90. rocznicy powstania TUP 

i przygotowań do kolejnego, V Kongresu Urbanistyki 

Polskiej.

Działalność Towarzystwa, w której te wszystkie zada-

nia znalazły swe odbicie w jego licznych stanowiskach 

i opiniach, zdominowały w pierwszej połowie kadencji 

obchody 90. rocznicy powstania TUP. Z inicjatywy Rady 

TUP ustanowiono rok 2013 Rokiem Jubileuszowym, 

a jego obchody zainicjowała w lutym tego roku konfe-

rencja pt. „Urbanistyka i Ty”, zorganizowana na Wydziale 

Architektury Politechniki Warszawskie, czyli tam, gdzie 

Towarzystwo założono w 1923 r.

Zwieńczeniem Roku Jubileuszowego i zorganizowa-

nia wiele okazjonalnych wydarzeń w oddziałach tere-

nowych Towarzystwa, była dwudniowa konferencja nt. 

„Polityki miejskiej i przyszłości planowania przestrzen-

nego”. Zgromadziła ona w Sali Kinowej MiIR prawie 300 

uczestników, a w jej trakcie dystrybuowane było spe-

cjalne wydawnictwo jubileuszowe TUP oraz podobne 

wydawnictwa Oddziałów. A ostatnim akordem obcho-

dów było wmurowanie w czerwcu br. w gmachu Wy-

działu Architektury PW pamiątkowej tablicy, ufundowa-

nej przez Prezesa TUP.

W drugiej połowie kadencji ważnym zagadnieniem 

stała się potrzeba reakcji na zmiany sytuacji w wyko-

nywaniu zawodu urbanisty po rozwiązaniu przez Sejm 

Izby Urbanistów. Towarzystwo, które założyło przecież 

Izbę ze swoich środków oraz walczyło o jej utrzymanie 

do końca poniosło w sumie sporą stratę – zarówno fi-

nansową jak i prestiżową. 

Dyskusje dotyczące konsekwencji likwidacji Izby Urba-

nistów dotyczyły ich różnych aspektów. Wobec niezro-

zumienia przez wielu byłych jej członków potrzeby za-

chowania jedności zawodowej i organizacyjnej środo-

wiska, ZG TUP podjął decyzje służące stworzeniu ogól-

nopolskiej platformy współpracy dla praktyków wywo-

dzących się z Izby. Stało się to, gdy jej d. regionalne wła-

dze zaczęły organizować lokalne stowarzyszenia, roz-

drabniając osłabione przez likwidację IU środowisko 

urbanistów. Decyzje te dotyczyły reaktywowania Ze-

społu Rzeczoznawców TUP, w związku z czym do końca 

br. nadano taki tytuł 33 osobom oraz potwierdzono 

jego utrzymanie 6 osobom.

Istotnym elementem rozszerzenia działalności Towa-

rzystwa było podpisanie w 2014 r. porozumienia z Unią 

Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospo-

darka Przestrzenna z określeniem zakresu współpracy, 

w tym dotyczącego doskonalenia procesu dydaktycz-

nego, poszerzania oferty dydaktycznej, a także i  sze-

regu zagadnień praktycznych. 

Spośród innych pól aktywności TUP na podkreślenie za-

sługuje także podjęta współpraca z Sejmem, jako jedy-

nej organizacji pozarządowej, prowadzącej ją w sfor-

malizowany sposób. Jej efektem była realizacja dwóch 

wspólnych konferencji w Sejmie, a kontynuacją podję-

tych w ich kontaktów było podpisanie w 2015 r. porozu-

mienia ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

Szczególne forum współpracy i dyskusji merytorycz-

nych stworzył Zespół Komitetu Przestrzennego Zago-

spodarowania Kraju PAN d.s. koncepcji systemu zinte-

growanego planowania rozwoju w Polsce, w którego 

pracach uczestniczyli przedstawiciele TUP oraz zapro-

szeni eksperci. Wypracowana i przedyskutowana w sze-

rokim gronie koncepcja ta ma stanowić istotny punkt 

odniesienia dla TUP przy sporządzaniu opinii bieżą-

cych w sprawach dotyczących gospodarki przestrzen-

nej, przy których często nie ma czasu na głębszą dys-

kusję modelową.

Wyraźna aktywizacja udziału Towarzystwa w działalno-

ści międzynarodowej nastąpiła także w ramach współ-

pracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Urbani-

stów i Planistów Regionalnych ISOCARP. Jego dwóch wi-

ceprezesów jest członkami Towarzystwa i także cała pol-

ska delegacja. W efekcie tej aktywizacji 50. Kongres ISO-

CARP został zorganizowany w 2014 r. w Gdyni oraz przy-

gotowana specjalna publikacja, przedstawiająca doro-

bek polskiej urbanistyki i planowania regionalnego oraz 

obecne uwarunkowania planistyczne w Polsce. Została 

ona wysłana do kilkuset uczestników Kongresu ISO-

CARP z 50 krajów.

Tomasz Majda

NOWE WŁADZE TUP

Podczas XVII Walnego Zjazdu Delegatów TUP doko-

nano wyboru nowych władz Towarzystwa Urbanistów 

Polskich.  Jego Prezesem został Piotr Lorens, a w skład 

Zarządu weszli: Maciej Borsa – wiceprezes ,Tomasz 

Majda – wiceprezes, Elżbieta Szelińska – sekretarz ge-

neralny, Barbara Pujdak – skarbnik i członkowie: Bartło-

miej Kolipiński, Elżbieta Kraszewska, Łukasz Medeksza, 

Łukasz Mikuła, Izabela Mironowicz, Bogusław Podhalań-

ski, Krystyna Solarek oraz Aneta Tomczak

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Bożenna 

Turant-Chwalibóg, a Sądu Koleżeńskiego – Maria Ka-

wałko. W skład Rady  TUP weszli: Tadeusz Markowski 

– przewodniczący, Kazimierz Bald, Jacek Bandura, Bar-

bara Bańkowska, Magdalena Belof, Grzegorz Buczek, 

Helena Freino, Paweł Jaworski, Nina Juzwa, Janusz Ko-

rzeń, Małgorzata Marecka – sekretarz, Maciej Nowakow-

ski, Elżbieta Piotrowska, Tomasz Sławiński, Michał Stan-

gel i Igor Zachariasz.■
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■Koncepcja zagospodarowania wybranego fragmentu centrum Łodzi (czerwonym kolorem wskazano projektowaną zabudowę).

OD REDAKCJI. Na skromnych  łamach „Genius loci”, działu przezna-
czonego dla publikowania prac naszych najmłodszych koleżanek i ko-
legów „po fachu”, studentów i absolwentów kierunków związanych 
z urbanistyką i planowaniem oraz gospodarka przestrzenną nie go-
ściły od dawna opracowania studenckie. Prezentujemy zatem dwa 
kursowe takie kursowe ćwiczenia koncepcyjne, wykonane pod kierun-
kiem prof. Elżbiety Muszyńskiej i dr Adriany B. Cieślak w Zespole Pla-
nowania Przestrzennego Instytutu Architektury Politechniki Łódzkiej. 
Wiążą się one tematycznie z głównymi publikacjami nt rewitalizacji 
centrum Łodzi i Uniejowa i stanowią próbę studenckiej odpowiedzi na 
problemy, jakie poruszane były na V Kongresie Urbanistyki Polskiej. 

Śródmieście Łodzi, przeżywające rozkwit na przełomie ubiegłych stulecii, 
dziś odbierane jest bardzo ambiwalentnie. Nie dotknięte wojną, bolesny 
cios otrzymało od „lekarzy” urbanistyki, zachłyśniętych śmiałymi koncep-
cjami przewietrzania miasta, a także propagandą, jakoby XIX-wieczna zabu-
dowa była siedliskiem zarazków i „ciemnoty”. Lata zaniedbań, a także upa-
dek łódzkiego przemysłu i idące za tym konsekwencje demograficzne, po-
głębiały tu destrukcję zabudowy, a w substandardowych warunkach dla ży-
cia pozostali tu najubożsi, wykluczeni mieszkańcy.

Od pewnego czasu miasto podejmuje próbę podniesienia jego śródmiej-
skich terenów z zapaści. Ożywiła się strefa ulicy Piotrkowskiej, poddano 
rewitalizacji wiele obiektów poprzemysłowych, remontuje się kamienice. 
Jednakże wciąż jakość przestrzeni publicznych, prywatnych oraz stan tech-
niczny większości zabudowy odstraszają potencjalnych najemców i loka-
torów od zamieszkania, a także zmuszają jej mieszkańców do opuszczania 
centrum. 

Na tle wzmożonej dyskusji, związanej z podjętymi przez miasto pracami 
nad projektem rewitalizacji obszarowej w centrum Łodzi, w którym ul. Włó-
kiennicza i kwartały do niej przylegające stanowią tzw. obszar pilotażowy, 
podjęłam próbę usystematyzowania własnych przemyśleń w odpowiedzi 
na pytanie: jakie procesy muszą zajść, by zachęcić ludzi do „powrotu do 
centrum”? 

Obszar mojego opracowania obejmuje tereny położone pomiędzy uli-
cami Zachodnią, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza i Więc-
kowskiego. Zawiera się w nich także fragment ul. Piotrkowskiej, Wschod-
niej oraz ul. Włókienniczej. Na podstawie analiz przeprowadzonych w trak-
cie wizji lokalnych oraz rozmów z mieszkańcami, wyłonił się zestaw obser-
wacji i propozycji, wspólnych dla całego centrum miasta oraz dla rozwią-
zań indywidualnych dla poszczególnych kwartałów, jakie wchodzą w skład 
ww. obszaru. 

Z uwagi na studialny charakter opracowania, z konieczności pomijam klu-
czowy dla działań rewitalizacyjnych aspekt partycypacji społecznej, bez 
którego uwzględniania wszelkie zabiegi z nimi związane nie odniosą pożą-
danych skutków. Nie bierze się w nim pod uwagę również struktury własno-
ściowej ternu, która często blokuje działania rewitalizacyjne.

W obszarze objętym moimi pracami mamy do czynienia ze wszystkimi pro-
blemami, charakterystycznymi dla zdegradowanego centrum Łodzi: z ero-
zją jego struktury urbanistycznej, związaną z wtórnymi podziałami i wybu-
rzeniami, z pojawieniem się unikatowych „kanionów”, zamkniętych zdegra-
dowaną zabudową gospodarczą, z istnieniem getta biedy w bliskim sąsiedz-
twie jednego z najlepszych teatrów w Polsce, z zagrożeniami, jakie stwarza 
ul. Włókiennicza, określana jako najbardziej niebezpieczna w mieście. 

Składają się na te problemy także przymusowe wysiedlenia ze względu na 
zły stan techniczny kamienic, brak wyraźnego podziału na tereny publiczne 
i prywatne, skutkujący niewykształconym poczuciem odpowiedzialności 
i dbałości o otoczenie, deficyt wewnątrz-kwartałowych, bezpiecznych prze-
strzeni zielonych dla rekreacji dla mieszkańców, czy aneksja wnętrz podwó-
rzowych, niezagospodarowanych działek i chodników przez chaotyczną 

Propozycje  
dla centrum Łodzi
Estera Cłapińska
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funkcję parkingową. To zapewne nie wszystkie problemy, z którymi należy 
zmierzyć się w próbie wskrzeszenia tego obszaru.

Kwestią najistotniejszą wydaje się tu zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i wartości świadczących o tożsamości miasta. W związku z tym w moim opra-
cowaniu proponuję zachowanie istniejącej, wartościowej zabudowy w mak-
symalnym stopniu, uzupełnionej o nowe elementy, i wskazuję do usunię-
cia jedynie obiekty pozostające w stanie śmierci technicznej, których histo-
ryczno-urbanistyczno-estetyczne walory nie rekompensują ich złego stanu.

Główną osią kompozycyjną zespołu kwartałów w obszarze opracowania, 
a zarazem próbą wytyczenia niezbędnej pieszo-rowerowej komunikacji w ich 
wnętrzach, miałoby stać się połączenie skweru przy ul. Zachodniej, popro-
wadzone poprzez podwórka lub wewnętrzny plac miejski z ul. Piotrkow-
ską. W mojej koncepcji przewidziana jest przebudowa układu drogowego 

Estera Cłapińska

studentka 

kierunku architektura

na Politechnice Łódzkiej

w omawianym obszarze wraz z infrastruk-
turą techniczną (z koniecznym przyłącze-
niem do mediów budynków, które dotąd 
funkcjonują jako substandardowe), wy-
miana nawierzchni chodników i ulic, a także 
wprowadzenie mebli miejskich, zwłaszcza 
śmietników i słupków do parkowania rowe-
rów oraz wiat przystankowych.

Charakterystyczne dla układu urbanistycz-
nego terenów opracowania „studnie” po-
winny stać się zamkniętymi, prywatnymi 
przestrzeniami, ze skwerami zieleni niskiej 
i średniowysokiej w donicach. Małe po-
dwórka w części tych terenów powinny 
zostać połączone z przestrzeniami dużych 
działek i tworzyć wspólną przestrzeń zie-
loną, pozwalającą na rekreację i wypoczy-
nek mieszkańców, zwłaszcza najmłodszych

Brak poczucia bezpieczeństwa 
u mieszkąńców tych terenów, zwłaszcza 
kwartałów przy ul. Włókienniczej, wynika 

nie tylko z utartych stereotypów, budują je także m.in. zrujnowane fronty 
kamienic, ciemne fragmenty ulic, tereny niczyje. Konieczne jest zatem 
zwiększenie ilości lokali usługowych w parterach, wyraźny podział na pod-
wórka prywatne oraz dobrze funkcjonujące, zadbane przestrzenie public-
zne, działające nie tylko w czasie godzin pracy, wyeliminowanie przestrzeni 
niezagospodarowanych, odpowiednie zabezpieczenie pustostanów, 
a przede wszystkim prawidłowe oświetlenie terenu.■

Uniejów postrzegany jest dzisiaj głównie poprzez pryzmat zbudowanego 
tu przed kliku laty kompleksu termalno-basenowego i rozwoju jego nowej, 
uzdrowiskowej funkcji. Zupełnie tak, jakby jego stare centrum nie istniało 
po drugiej stronie Warty. Użytkownicy term jeśli nawet odwiedzają pobliski 
zamek. to w większości nie zapuszczają się na drugą stronę rzeki. W zasadzie 
trudno się im dziwić, bo mimo ewidentnych walorów układu przestrzen-
nego uniejowskiej starówki miasto zdaje się nie oferować potencjalnym go-
ściom tu nic więcej poza kilkoma sklepami, pizzerią i ewentualnym nocle-
giem. Razi brak jego funkcji centro-twórczych oraz turystycznych. A prze-
cież Uniejów posiada ogromny, niewykorzyany potencjał.

Pierwsze i priorytetowe założenie przyjęte w naszej koncepcji rewitaliza-
cji centrum miasteczka, która ma na celu właśnie wykorzystanie tego po-
tencjału to scalenie jego zabudowy, położonej na obu brzegach Warty 
w jeden, wielofunkcyjny kompleks uzdrowiskowy. Dla jego realizacji bar-
dzo ważne wydaje się rozwiązanie trójkątnego placu przy wschodnim zej-
ściu na kładkę pieszą, prowadzącą na drugi brzeg, jako „bramy” do centrum 

Propozycje dla Uniejowa
Joanna Tomczyk i Marcin Tomaszewski

miasta. Ten węzłowy punkt mógłby posłużyć jako generator ruchu ukierun-
kowanego od term w jego właśnie stronę i dlatego zakładamy tu zespołu 
obiektów i funkcji, związanych z turystyką uzdrowiskową oraz gastronomią 
i stworzenie tu atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

Drugie nasze założenie wiąże się z potrzebą zagospodarowania rozległego 
rynku, będącego sercem układu przestrzennego miasta oraz miejscem, od 
którego większość turystów rozpoczyna jego zwiedzanie. To tu kieruje nas 
większość dróg dojazdowych i tu zaczyna się budowanie opinii o mieście. 
Zakładamy reorganizację jego przestrzeni poprzez wprowadzenie budynku 
centrum informacji turystycznej, które dostarczałoby turystom niezbęd-
nych informacji oraz prowadziło skuteczną promocję miasta. Dodatkowo 
obiekt ten poprawiłby proporcje samego rynku i pomógł w wykreowaniu 
tu kolejnej, atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

Zakładamy także konieczne ukształtowanie i zagospodarowanie bulwa-
rów nadrzecznych jako terenów spacerowych oraz lokalizację w ich pobliżu 
obiektów o funkcjach uzdrowiskowych. Spacer wzdłuż Warty pozwala na 
odpoczynek czynny i bierny oraz korzystanie z tężni, domu zdrojowego, ta-
rasów i punktów widokowych, a także wielu innych atrakcji. Oprócz wypo-
czynku biernego zaoferować można także tu m. in. siłownię na świeżym po-
wietrzu i wypożyczalnię sprzętu wodnego. 

■Model przestrzenny obszaru zagospodarowania wraz z opisem przekształceń.
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Podsumowując nasze propozycje dla Uniejowa można stwierdzić, że 
dwoma najważniejszymi filarami jego rozwoju dla miasta powinny stać 
się scalenie zabudowy na dwóch brzegach Warty oraz  utrzymanie jego 
małomiasteczkowego charakteru. Te dwa założenia, konsekwentnie re-
alizowane, dają szansę na pełne wykorzystanie potencjału, jaki niesie za 
sobą uzyskany prze miasto status uzdrowiska w połączeniu z charakte-
rem małego miasta. Oczywiście zrealizowanie wszystkich proponowa-
nych obiektów nie jest łatwe ani tanie, jednak ich program został prze-
myślany tak, by nie tylko uatrakcyjnić obszar centrum Uniejowa, ale wpły-
nąć także korzystnie na rozwój turystyki, co z kolei powinno generować 
zyski dla miasta.■

Zagospodarowanie bulwarów zostało przy-
stosowane dla wszystkich grup wiekowych 
poprzez wprowadzenie bogatej i zróżnico-
wanej oferty wielu obiektów i urządzeń, ja-
kie proponuje się wprowadzić. Zarówno 
osoby starsze, korzystające z zabiegów re-
habilitacyjnych, grot solnych i zażywające 
spaceru, jak i osoby młode, odreagowujące 
stresujący tryb życia poprzez skorzystanie tu 
z możliwości uprawiania sportów powinny 
znaleźć tu dla siebie odpowiednie atrakcje. 

Ważnym elementem, służącym scaleniu 
obu części miast jest nowa, projektowana 
kładka piesza nad Wartą, zaproponowana 
w punkcie łączącym dwa, istotne dla tury-
styki obiekty – kościół  Wniebowzięcia NMP 
i Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, po-
łożone na przeciwnych brzegach rzeki. 

Nowy wizerunek śródmieścia Uniejowa ma 
stworzyć także jego rozbudowany system 
zieleni miejskiej, złożony ze skwerów i pla-
ców, połączonych zielonymi „sięgaczami” 
w postaci nasadzeń przy ulicach i pasa-
żach. System ten dodatkowo wpisywałby 
się w klimat uzdrowiska poprzez wprowa-
dzenie w jego obręb licznych zbiorników 
wodnych, fontann i źródełek. Takie uroz-
maicenie terenów zielonych wydaje się być 
bardzo istotne dla uczestników turystyki 
uzdrowiskowej, którzy oczekiwać mogą 
różnych jej form. 

Oprócz rozbudowania terenów zieleni urzą-
dzonej przewiduje się w naszym opracowa-
niu zwiększenie ilości przestrzeni publicz-
nych poprzez wprowadzenie tzw. placów 
wewnątrz-kwartałowych i dominację ruchu 
pieszego w centrum, przy ograniczeniu tu ruchu samochodów do mini-
mum. Na obrzeżach ścisłego centrum wyznaczono dla jego potrzeb dwa 
parkingi wielopoziomowe, dające możliwość pozostawienia auta na czas 
pobytu w mieście. 

Z racji rosnącego zainteresowania turystyką małomiasteczkową niezbędne 
jest utrzymanie charakteru Uniejowa jako niewielkiego i przytulnego mia-
sta. Wiąże się to z przyjętą zasadą kształtowania nowej zabudowy w jego 
centrum w nawiązaniu do tej, jaka została tu historycznie ukształtowana, 
i jako niskiej i „domykającej” pierzeje wyraźnie wyodrębnionych kwartałów 
zabudowy. Pamiętać trzeba przy tym o podkreślaniu dominanty wieży przy 
kościele i zachowaniu wglądów w dolinę Warty. 

Na uwagę zasługuje przy kształtowaniu nowej zabudowy wykorzystywa-
nie jako budulca szczególnego dla regionu Uniejowa materiału, czyli tzw. 
opoki,  która rzadko pojawia się na terenach nizinnych. Może ona znaleźć 
zastosowanie zarówno w przy wznoszeniu nowych obiektów jak i realiza-
cji małej architektury. 

Ważne jest poszukiwanie dla miasteczka nieszablonowych form jego zago-
spodarowania i nie tworzenie tu typowego kurortu. Istotną role może przy 
tym odegrać utrzymanie usługowych parterów przy głównych traktach pie-
szych w jego centrum oraz preferowanie rozwoju małych pensjonatów czy 
też wynajmowania pokoi, przy rezygnacji z nadmiernego rozwoju typowej 
bazy hotelowej.

Marcin Tomaszewski

student 

kierunku architektura

na Politechnice Łódzkiej

Joanna Tomczak,

studentka 

kierunku architektura

na Politechnice Łódzkiej

■Koncepcja zagospodarowania centrum Uniejowa.
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Optymizmem powiało podczas panelu dyskusyjnego „Prawo budowlane” na stycznio-

wym Polskim Kongresie Gospodarczym. Tomasz Żuchowski, wiceminister „właściwy 

do spraw…” (wiadomo, że „naszych”…), przypominając, że mimo iż opracowywany 

przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego od lipca 2012 r. projekt kodeksu 

urbanistyczno-budowlanego nie spełnił pokładanych w nim nadziei, to teraz rząd sku-

tecznie zakończy te prace, wykorzystując dorobek Komisji.  

Wiceminister Żuchowski zaprezentował się uczestnikom Kongresu jako gorący orę-

downik kodeksu całościowo regulującego formalną stronę procesu inwestycyjnego. 

Powiedział m. in., że zmiany są potrzebne, społeczeństwo ich oczekuje, inwestorzy ich 

oczekują, w końcu gospodarka ich oczekuji, ale…warunek jest jeden: aby (te) zmiany 

nastąpiły – te dobre zmiany – wszystkie grupy interesariuszy muszą dokonać autore-

fleksji i ustąpić swoim często subiektywnym interesom. 

No, cóż, znam te grupy, wiem, czym się kierują w swoim działaniu i do czego dążą…

Warto będzie obserwować, która z nich ustąpi: czy ta która chce realizować Cel 6. Kon-

cepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, czy raczej ta, która chce „szybko 

i tanio” budować, najchętniej na pustych, łatwo przejętych polach, na podstawie osła-

wionych „wuzetek”… 

„Wiatr historii” zmiótł Komisję Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego: 13 stycznia br. Mi-

nister Infrastruktury i Budownictwa wręczył jej członkom odwołania. Jednak, jak 

chce tego wiceminister w tym nowym resorcie, zamierza się wykorzystać ich doro-

bek w pracach legislacyjnyc . Być może umocni go w tym przekonaniu) stanowisko 

Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która na jego życzenie dyskutowała 

w końcu stycznia nad projektem tzw. Księgi Urbanistycznej Kodeksu Budowlanego, za-

akceptowanym przez Komisję Kodyfikacyjną 27 października ub. roku. 

W intencji jej autorów ma ona szczególne znaczenie dla całości Kodeksu, bo – jak to 

stwierdził w grudnia ub. r. w Dzienniku Gazeta Prawna b. przewodniczący Komisji prof. 

Marek Wierzbowski – prace nad księgą urbanistyczną winny być kontynuowane, a ko-

lejnym etapem powinno być scalenie obu ksiąg Kodeksu, obejmujące również wery-

fikację przyjętych rozwiązań umożliwiającą opracowanie spójnego wewnętrznie pro-

jektu ustawy.

Jak widać sam ostatni przewodniczący Komisji uznał rezultat jej ponad trzyletnich prac 

za niespójny. Jednak członkowie GKU-A stwierdzili (przegłosowując nielicznych scep-

tyków…), iż w nowych regulacjach prawnych systemu planowania przestrzennego 

warto wykorzystać dorobek Komisji i że dotyczy to zwłaszcza najważniejszych ele-

mentów systemu zawartych w projekcie Księgi Urbanistycznej. Podkreślono przy tym, 

że kontynuuje się w nim „koncepcje merytoryczne” zawarte (m. in.) w Koncepcji Prze-

strzennego Zagospodarowania Kraju 2030…

I chyba nikt już nie pamięta, że 15 czerwca 2012 r.   w głosowaniu nad wnioskiem 

o odrzucenie przedstawionego przez ówczesnego premiera ww. Koncepcji   „za” byli 

wszyscy członkowie Klubu Poselskiego PiS, czyli partii która obecnie dzierży ster 

władzy…■

OD REDAKCJI. Tekst ten wpłynął do Redakcji już po zamknięciu prac redakcyj-

nych nad tomem, ale uznaliśmy, że warto go w ostatniej chwili przed jego dru-

kiem wprowadzić na jego łamy. 

Widziane spod skarpy
Optymistyczny 
powiew wiatru historii

Grzegorz A. Buczek

Podobno można rozróżnić dwa typy kultur. Pierwsza polega na wchłanianiu i pożera-

niu, a drugą charakteryzuje usuwanie i wykluczanie. Współczesna socjologia słusznie 

zauważa, że w obecna nowoczesność bardzo zgrabnie łączy obie kultury. Wykorzystu-

jemy i akceptujemy przydatne nam w  życiu codziennym techniczne protezy, a jedno-

cześnie coraz bardziej wykluczamy samych siebie. A co będzie, jeśli taką protezą stanie 

się miasto, inteligentne miasto? 

Tkanka miejska zdaje się coraz bardziej wchłaniać nowe technologie, a wszystko po 

to, aby ułatwić nam życie. Pęd w kierunku technopololis zaczyna się niewinnie. Naj-

pierw są to automaty na bilety komunikacji miejskiej lub miejski monitoring rejestru-

jący każdy nasz ruch. Kwestią czasu jest z kolei wycofanie pieniądza papierowego, 

a niezadługo potem siatkówka oka będzie pełniła rolę klucza do naszego mieszkania. 

Nad funkcjonowaniem całej sieci komunikacyjnej i technicznego uzbrojenia miasta 

czuwać będzie jeden wielki, sztuczny mózg: wielki, centralny komputer. Inteligentne 

miasto staje się priorytetem, debatuje się o tym na niezliczonych konferencjach i pro-

ducenci tysięcy nowych gadżetów już myślą o ich sprzedaży. Transformacja miasta 

analogowego w miasto zaawansowane technologicznie staje się emanacją wiary 

w postęp, zarówno u rządzących, jak i samych mieszkańców. 

Realizacja utopii trwa. Coraz trudniej jest nam uciec od miasta inteligentnego, ponie-

waż taki jest trend, a więc powraca TINA, slogan użyty kiedyś przez Margaret Thatcher, 

czyli  There is no alternative (z ang. nie ma alternatywy). Skoro przywołałem pierw-

szą damę neoliberalizmu, warto spojrzeć na inteligentne miasto nie tylko w kontek-

ście wygody, ekologii i dostępności wielu dóbr tu i teraz. Inteligentne miasto to realna 

utopia z biznesplanem. 

Czy tego chcemy czy nie, obecna fala technologiczna z robotyzacją i elektronizacją za-

czyna wypierać pracę. Przyczynia się do redukcji zatrudnienia klasy średniej w sektorach 

administracji bądź usług. Weźmy tutaj jako przykład zastępowanie kasjerów w sklepach 

przez kasy samoobsługowe lub bankowość internetową. Już tego doświadczamy mo-

gąc pracować przy swoim komputerze w domu, odległym od naszego formalnego miej-

sca pracy czasem o setki czy tysiące kilometrów. No tak, a jeśli mi się to nie podoba, to 

wyjdę na luddystę z roku 1811, który nienawidzi postępu i zacznie niszczyć maszyny… 

Trudno jednak zaprzeczyć, że takie są konsekwencje postępu, a także mogą stać się 

one widocznymi skutkami realizacji projektu „inteligentnego miasta”, który w gruncie 

rzeczy okazuje się być innowacją kapitalistyczną. Inteligentne miasto wypiera ludzką 

pracę w interesie małej kapitalistycznej klasy właścicieli, którzy dostarczają i nadzorują 

nowe technologie, obecne w przestrzeni publicznej i prywatnej. Owszem, nowe miej-

sca pracy powstają, ale nie ma ich aż tyle, aby wyrównać ilość tych, które znikają w wy-

niku postępu technologicznego. 

Projekt „inteligentne miasto”, kojarzony często z zrównoważonym rozwojem, rodzi 

zatem  szereg pytań natury etycznej. Jak wysokie są koszty społeczne w dążeniu do 

wysokiej jakości życia? Czy miasto inteligentne nie przerodzi się w miasto prywatne, 

gdzie w imię ekologii i modernizacji angażowana jest technologia dostarczana i kon-

trolowana tylko przez prywatne korporacje, a mieszkańcy będą mieli coraz bardziej 

ograniczony wpływ na procesy  zachodzące w ich miejscu zamieszkania? 

I czy w inteligentnym mieści będzie jeszcze miejsce na wolność i politykę? Cóż, tech-

nologia proponuje – ludzkość dysponuje, powiedział raz ktoś mądry.■

Pod ostrym katem
Utopia z biznesplanem

Wojciech Wojciechowski
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W wrześniu br. w salach gościnnego Wydziału Zarządzania na 
Uniwersytecie Łódzkim spotkaliśmy się na kolejnym Zjeździe 
Towarzystwa Urbanistów Polskich, by podsumować minioną 
kadencje jego władz i wytyczyć program działalności na 
najbliższe lata. Pożegnaliśmy z serdecznymi podziękowaniami 
jako już byłego Prezesa TUP prof. Tadeusza Markowskiego 
i powitaliśmy prof. Piotra Lorensa, jako nowego Prezesa.

Przypominamy te wydarzenia w mini-reportażu 
Anety Tomczak z łódzkiego Oddziału TUP.



Towarzystwo Urbanistów Polskich

KIM JESTEŚMY I CZEMU SŁUŻYMY

Towarzystwo Urbanistów Polskich jest rzecznikiem interesu społecznego w zagospoda-
rowaniu i użytkowaniu polskiej przestrzeni. Jest organizacją społeczną i obywatelską, 
otwartą dla wszystkich, którzy przez swą działalność gospodarczą i polityczną oraz two-
rzoną wiedzę i dzięki posiadanym umiejętnościom, podnoszą jakość polskiej przestrzeni 
i chcą, by była ona coraz bardziej atrakcyjna i konkurencyjna we współczesnym świecie.

Towarzystwo Urbanistów Polskich założyła w 1923 r. grupa wybitnych twórców 
i naukowców, a jednocześnie społeczników, skupionych wokół Wydziału Architektu-
ry Politechniki Warszawskiej. Dziś Towarzystwo liczy około 1000 członków, działających 
w 17 oddziałach regionalnych. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Urbanistów i Planistów Regionalnych, skupiającego osoby fizyczne oraz podobne orga-
nizacje z całego świata. Wydaje też czasopismo „Przegląd Urbanistyczny”, kontynuują-
cy tradycje miesięcznika „Urbanista” oraz wydawanego także przez TUP, przez wiele lat, 
miesięcznika „Miasto”. 

Od czasu, gdy ochroną i regulacją działalności zawodowej urbanistów zajmował się sa-
morząd zawodowy Izba Urbanistów, utworzony z inicjatywy TUP, Towarzystwo prze-
kształcało się w stowarzyszenie o charakterze społeczno-naukowym, gromadzącym pa-
sjonatów wszystkich tematów, jakie mogą kojarzyć się z pojęciem urbanistyki. W chwili 
obecnej, wobec rozwiązania przez Parlament w 2014 r. samorządu zawodowego urbani-
stów, TUP ponownie poszerza zakres swojej działalności w tym kierunku. 

Statutowe cele TUP-u, jakimi są starania o prawidłowe gospodarowanie przestrzenią, re-
alizowane są poprzez:
•	 współpracę z innymi organizacjami społecznymi, uczelniami, instytucjami naukowymi, 

organami administracji rządowej i samorządowej oraz wszelkimi instytucjami 
mającymi związek z gospodarką przestrzenną; 

•	 podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych swoich członków; 
•	 propagowanie nowych metod badawczych i projektowych; 
•	 wyrażanie opinii i sporządzanie ekspertyz dla potrzeb zainteresowanych podmiotów 

odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną, stan środowiska i warunki życia 
ludności.

Towarzystwo organizuje doroczne konkursy na najlepszą przestrzeń publiczną, na naj-
lepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki 
przestrzennej, a co trzy lata jest organizatorem kolejnych Kongresów Urbanistyki Pol-
skiej.

Jako Towarzystwo Urbanistów Polskich chcemy publicznie poruszać tematy, które są 
najpilniejsze do przedyskutowania. Zapraszamy więc do Towarzystwa wszystkich tych, 
którzy interesują się rozmaitymi tematami, związanymi z miastami, w szerokim ujęciu, 
i gospodarowaniem przestrzenią.

(za www.tup.org.pl)

BIURO TOWARZYSTWA 
URBANISTÓW POLSKICH
UL. LWOWSKA 5/100

00-660 WARSZAWA

tel. (22) 875 97 56

www.tup.org.pl

e-mail: zg@tup.org.pl


