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MIESZKAĆ W MIEŚCIE to tytuł pierwszej konferencji z cyklu RMW – Region, 

Miasto, Wieś, która odbyła się w dniach 16-17 października 2014 roku, a podczas 

której poruszono zagadnienia związane ze współczesnym mieszkalnictwem. 

Dynamiczne zmiany społeczne i gospodarcze powodują pojawianie się wielu 

problemów, które powszechnie rozumiana urbanistyka musi rozpoznać, przewidzieć 

ich skutki, próbować wskazać rozwiązania – także jeśli chodzi o tworzenie 

przestrzeni dla mieszkania.  

Do najważniejszych obszarów problemowych związanych z mieszkalnictwem 

należą:  

̶ zmiana modelu rodziny i typu gospodarstwa domowego,  

̶ zmiana stylu życia, starzenie się społeczeństwa, migracje, 

̶ niejasna polityka mieszkaniowa władz publicznych,  

̶ słaba kontrola władz publicznych nad zagospodarowaniem przestrzeni.  

W Polsce, zdaniem wielu specjalistów, ciągle mamy za mało mieszkań – 

jednocześnie około siedem procent lokali pozostaje niezamieszkanych. Dobrze 

widoczne są setki nowych, luksusowych osiedli mieszkaniowych, a jednocześnie 

ponad dziesięć procent mieszkań nie spełnia podstawowych standardów (wg Spisu 

Powszechnego z 2011 roku). Od wielu lat niepokój budzą gwałtowna, chaotyczna 

suburbanizacja i rozlewanie się miast, a równocześnie miasta niewiele robią dla 

poprawienia jakości przestrzeni mieszkalnych w śródmieściach. Te i inne paradoksy 

prowokują do stawiania pytań o przyczyny tego stanu rzeczy i o propozycje 

rozwiązań zauważonych problemów. 
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WSTĘP 

Celem niniejszej publikacji jest odpowiedź na pytania: czy współczesne przemia-

ny cywilizacyjne mają wpływ na zmiany modelu życia? Jeśli tak, to czy nowy model 

życia ma bezpośredni wpływ na formę zabudowy mieszkaniowej? Jak duży jest ten 

wpływ? Czy da się zaobserwować już zrealizowane obiekty, które można uznać za 

uwzględniające tę tendencję, lub modelowe realizacje odpowiadające na wymagania 

współczesnych mieszkańców?  

W monografii zamieszczono trzynaście artykułów, które można podzielić na 

cztery główne bloki tematyczne.  

Suburbanizacja 

Dynamiczny rozwój cywilizacyjny wpływa na zmianę modelu życia społeczeństw, 

co z kolei znajduje swoje odzwierciedlenie w różnych aspektach życia społecznego  

i gospodarczego. Postępujące obecnie w Polsce zmiany demograficzne i społeczne 

mają bardzo duże znaczenie dla uwarunkowań architektonicznych i urbanistycznych 

rozwoju miast1. 

Paweł Sudra2 wyraźnie zwraca uwagę na cechy dezurbanizacyjne zachodzących 

procesów i zagrożenie depopulacji zespołu miejskiego. Chaotyczny wzorzec 

rozpraszania zabudowy poparł przykładem Warszawy, w której występuje migracja 

ludności i rozpraszanie zabudowy do strefy podmiejskiej. Tendencja ta jest znana, 

postępująca i można ją uznać za ogólnopolską lub nawet ogólnoeuropejską. 

Zjawisko suburbanizacji niesie ze sobą liczne problemy, z którymi muszą borykać 

się gminy w ramach obsługi terenów infrastrukturą, wykupu gruntów, kosztów 

środowiskowych3. Prognozuje się, że środkiem zaradczym może być prowadzenie 

właściwej polityki przestrzennej przez samorządy oraz koordynacja planowania 

przestrzennego w skali metropolitalnej. Obecny stan rzeczy przeczy prowadzeniu 

takich działań (wg „Raportu o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach 

niekontrolowanej urbanizacji w Polsce” (Kowalewski i inni)). W wielu gminach 

przeznacza się masowo pod zabudowę tereny, których chłonność jest nawet 

                                                
1 R. Masztalski, M. Michalski: Zmiany w urbanistyce wobec zmiany modelu funkcjonowania społe-
czeństwa, s. 26. 
2 P. Sudra: Problemy suburbanizacji rezydencjalnej na obszarze metropolitalnym Warszawy, s. 91. 
3 Ibidem. 
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dziesięciokrotnie wyższa niż liczba mieszkańców. Jak pisze Agnieszka Cieśla4, 

forsowanie wzrostu przestrzennego miast za wszelką cenę, nawet wtedy, gdy 

demograficznie nie jest on uzasadniony, jest destrukcyjne dla miast. Tymczasem 

wraz ze zjawiskami związanymi z powstawaniem i zagospodarowaniem nowych 

obszarów miast istnieją również obszary dotknięte zupełnie odmienną problematyką: 

kurczenia się i wyludniania miast na skutek postępującej depopulacji. 

Depopulacja a rynek nieruchomości 

Jedną z istotnych zmian, która ma coraz większe znaczenie dla funkcjonowania 

gospodarstw domowych, jest spadek liczby osób, które w nich funkcjonują. W Polsce 

do 2035 roku będzie przybywać osób w wieku 60 lat i wyższym, a spora liczba 

gospodarstw domowych będzie jednoosobowa. Konieczne jest opracowanie strategii 

tworzenia miasta przyjaznego dla ludzi starszych na każdym możliwym poziomie 

planowania i projektowania. Przykład Białegostoku opisany przez Katarzynę 

Asanowicz5 pokazuje, że często te potrzeby są nieuwzględniane. 

Większość specjalistów z różnych dziedzin – zarówno lekarzy, psychologów, 

socjologów, jak i urbanistów – podziela pogląd, że starsi ludzie nie powinni być 

izolowani od towarzystwa młodszych, a przenikanie się pokoleń sprzyja rozwojowi 

wszystkich grup wiekowych6. Jednak nie wszyscy podzielają ten pogląd, a efekty 

refleksji w postaci zmaterializowanych inwestycji odpowiadających na potrzeby rynku 

już zaczynają się pojawiać. 

Istnieją już zrealizowane budynki, które stanowią odpowiedź rynku 

mieszkaniowego na zachodzące zmiany społeczne. R. Masztalski i M. Michalski7 

opisali m.in. przebudowę budynku mieszkalnego we Wrocławiu, w którym były 

zlokalizowane wyłącznie małe mieszkania jednopokojowe o minimalnych 

powierzchniach. Tymczasem zaczynają powstawać budynki, których program 

funkcjonalno-użytkowy jest adresowany przede wszystkim do gospodarstw 

jednoosobowych. Tutaj można zaobserwować dwie tendencje: pierwsza to oferta dla 

singli (jak przypadek we Wrocławiu), druga tendencja to oferta dla osób w wieku 

starszym. Tak zwane budynki mieszkaniowe przeznaczone dla osób 50+ stają się 

coraz bardziej popularne: jednym z pierwszych osiedli, które zbudowano, był zespół 

zabudowy budynków wielorodzinnych w Stargardzie Szczecińskim zrealizowany  

w ramach programu TBS w 2011 roku. Program funkcjonalny był indywidualnie 

przeznaczony dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Inne projekty tego 

typu znajdują się w fazie konkursowej lub realizacji. Dotychczas realizowane są 

jedynie pojedyncze budynki odpowiadające na potrzeby tej grupy społecznej. 

Możliwe, że całe dzielnice lub miasteczka przeznaczone dla osób starszych, 

                                                
4 A. Cieśla: Kurczące się miasta w Niemczech Wschodnich, s. 16. 
5 K. Asanowicz: Starość w mieście, s. 8. 
6 P. Tota: Miasta szczęśliwych staruszków, s. 53. 
7 R. Masztalski i M. Michalski: op.cit. 
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wzorowane na amerykańskim Sun City, mogą zostać wpisane w scenariusze 

przyszłości. Zarówno przykłady, jak i hipotezy na ten temat przedstawiła Paulina 

Tota8. 

Tendencje globalne 

Skłonności przedstawione w niektórych artykułach pokazują z reguły trendy 

ogólnopolskie, czy też nawet lokalne. Natomiast należy zwrócić uwagę, że 

odzwierciedlają one nurty ogólnoeuropejskie oraz światowe. Prognozy zwiększenia 

liczby ludności w miastach są różne, ale w większości są rosnące. Ocenia się, że do 

2050 roku aż 70% populacji będzie zamieszkiwała w obszarach zurbanizowanych,  

w tym w miastach. Ogólnoświatowy wzrost liczby ludności powoduje jednoczesny 

stały wzrost obszarów zurbanizowanych na świecie. Miasta zajmują coraz większe 

powierzchnie, a większość z nich to obszary podmiejskie, wypierające zieleń i tereny 

otwarte. 

W monografii nieco uwagi poświęcono ekstremalnym przykładom realizacji 

zabudowy mieszkaniowej w nietypowych warunkach w Jerozolimie. Według autora  

w zmaganiach tych urbanistyka i architektura stały się narzędziami służącymi aneksji 

terytorialnej, kontroli demograficznej oraz symbolicznej i kulturowej dominacji9.  

Te i inne ogólnoświatowe tendencje świadczą o tym, że świadome kształtowanie 

polityki mieszkaniowej może przybierać różne oblicza. 

Wydaje się, że modelowe środowisko mieszkalne to styk przestrzeni zieleni, 

atrakcyjnych przestrzeni publicznych oraz zabudowy mieszkaniowej. Stan harmonii 

pomiędzy nimi można osiągnąć m.in. dzięki ograniczeniu ruchu kołowego 

samochodowego na rzecz pieszego i rowerowego. Według Damiana Poklewskiego-

Kozieła budowa miast wolnych od samochodów może się opłacać, dając inne 

możliwości kształtowania przyszłej zabudowy mieszkaniowej w Polsce. To dosyć 

ekonomiczne podejście coraz częściej dochodzi do głosu w pracach architektów  

i urbanistów. 

Ekorozwój miast 

Istotny wątek dla przyszłości mieszkalnictwa w miastach stanowi dążenie do 

zrównoważonego rozwoju miast. Tak szeroko ujęty nurt można rozumieć przede 

wszystkim jako stosowanie rozwiązań proekoloegicznych na różnych poziomach  

i w różnych skalach. Wdrażanie nowych technologii i pomysłów to, jak pisze Joanna 

Jaskułowska10, wyzwanie dla współczesnych planistów i projektantów. Istotne wydają 

                                                
8 P. Tota: op.cit. 
9 A. Jasiński: Mieszkać w podzielonym mieście. Problem Jerozolimy, s. 45. 
10 J. Jaskułowska: Miasta, jako systemy  holistyczne podejście do projektowania przestrzeni, s. 35. 
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się koncepcje równoważenia funkcji, które opisała Barbara Stankiewicz11 na 

przykładzie gmin aglomeracji górnośląskiej, a także inne pomysły, np. holistycznego 

podejścia do projektowania przestrzeni i również ujęcie tego w strategii. Nie bez 

znaczenia wydają się elementy zielonej infrastruktury w miastach oraz poszukiwania 

nowych, skutecznych sposobów kształtowania standardu ekologicznego obszarów 

miejskich. Istotną rolę odgrywa tutaj zrozumienie funkcji, jaką pełni zielona 

infrastruktura, która może być rozumiana jako zbiór powierzchni biologicznie 

czynnych, o różnych sposobach użytkowania i zagospodarowania, wraz z pod-

miotami zarządzającymi i użytkującymi te tereny12. Współczesne technologie 

pozwalają obecnie na tworzenie i wspomaganie zielonej infrastruktury niemalże  

w każdym z elementów konstytuujących strukturę miast: zaczynając od infrastruktury 

technicznej (poprzez rozwiązania proekoloegiczne sprzyjające oszczędnościom  

w gospodarce wodno-ściekowej), a na budynkach kończąc (możliwe realizacje 

budynków z zielonymi dachami, zielonymi elewacjami lub zielonymi elementami  

w ich wnętrzach). Wszystkie powyższe technologie są obecnie stosowane  

w indywidualnych realizacjach. Przy właściwych założeniach polityki przestrzennej  

w skali lokalnej i ponadlokalnej mogłyby mieć powszechniejsze zastosowanie. 

Wyzwania 

Wydaje się, że przyszłość rozwoju mieszkalnictwa jest uzależniona od wielu 

czynników: demograficznych, społecznych i ekonomicznych. Jeśli przyjmiemy, że 

większość terenów zurbanizowanych w miastach to tereny mieszkaniowe i liczba 

obszarów przeznaczonych pod tę funkcję wzrasta, to oznacza, że właściwe 

planowanie rozwoju tych obszarów będzie decydujące dla rozwoju miast. Jest to 

szczególnie istotne w dobie ciągłej konkurencyjności obszarów miejskich  

i podmiejskich przy jednoczesnym ogólnym spadku liczby ludności.  

W dalszej części monografii został przedstawiony zbiór publikacji opisujący 

współczesne trendy oraz problematykę zjawisk urbanistycznych. 

Miejmy nadzieję, że debata nad przyszłością rozwoju mieszkalnictwa w skali 

regionów, miast i wsi przyniesie pozytywne rezultaty, a zarysowane w niniejszej 

monografii propozycje będą miały w tej debacie swój udział. 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 B. Stankiewicz: Strategia rozwoju a równoważenie funkcji na przykładzie gmin aglomeracji górno-
śląskiej, s. 71. 
12 A. Długoński, M. Szumański: Zielona infrastruktura w polityce przestrzennej miasta, s. 99. 
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Katarzyna ASANOWICZ13 

1. STAROŚĆ W MIEŚCIE 

1.1. Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach wzrasta świadomość problemu ludzi starszych 

w mieście. Ludzie ci to liczna grupa społeczna, która ma określone potrzeby 

i interesy. Coraz częściej podejmowane są inicjatywy zmierzające do zmiany sytuacji 

socjologicznej tej grupy wiekowej. Starzenie się populacji jest zjawiskiem 

powszechnym i nieodwracalnym, a stopień zaawansowania tego procesu zależy od 

fazy rozwoju społeczeństwa. Zgodnie z definicją starzenie się populacji oznacza 

zwiększanie odsetka osób starych przy jednoczesnym zmniejszaniu odsetka dzieci. 

W większości opracowań literaturowych za próg starości przyjmuje się 60 (WHO) lub 

65 lat (ONZ, Eurostat). Kryteria ONZ za miarę stopnia zaawansowania starzenia się 

społeczeństwa uznają populację, w której udział ludności w wieku 65 lat i więcej 

przekracza 7%. Odsetek powyżej 10% oznacza fazę zaawansowanej starości. 

Jak wskazuje najnowsza prognoza Eurostatu, po 2024 r. udział osób w wieku 65 

lat i więcej w strukturze ludności Polski przekroczy 20%, a po 2060 r. – 33%. 

W 2050 r. liczba ludności Polski wyniesie 33 mln 951 tys. Osoby w wieku 65 lat 

i więcej będą stanowiły prawie 1/3 populacji, a ich liczba wzrośnie o 5,4 mln 

w porównaniu z 2013 r. Ponadto należy się spodziewać znacznego przyrostu 

procentowego ludności w wieku powyżej 80 lat. W liczbach bezwzględnych 

prognozowany jest wzrost ponaddwukrotny (z około 1,5 mln w 2013 r. do ponad  

3,5 mln w 2050 r.). Znacznie wydłuży się też oczekiwana długość życia. Dla kobiet 

wyniesie 87,5, a dla mężczyzn 82,1 lat (tab. 1.1.1). 

Prognozy GUS pokazują, że odsetek ludzi w wieku powyżej 65 lat będzie 

wzrastał i osiągnie ogółem w 2035 r. 24,5%, a w miastach nawet 26,3%14. Ważne 

jest również zróżnicowanie udziału kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 65 lat. 

W przypadku kobiet nastąpi wzrost z 16,3% do 26,5%, a w przypadku mężczyzn 

odpowiednio z 10,6% do 19,7%. Według danych Eurostatu tempo starzenia się 

                                                
13 Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, akat@pb.edu.pl 
14 Prognoza ludności na lata 2014 – 2050. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014. 
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społeczeństwa w Polsce będzie należało do najszybszych w Unii Europejskiej15. 

Potwierdza to tezę o konieczności określenia następstw tego procesu dla całego 

społeczeństwa. Dla poprawy ogólnej jakości życia w mieście niezbędne jest 

uwzględnienie w procesie planowania długoterminowej strategii rozwoju miast 

najważniejszych cech społecznych starości. 

Tabela 1.1.1 

Oczekiwana długość życia dla kobiet/mężczyzn 

 2013 2035 2050 

Polska  ̶  ogółem K M K M K M 

81,1 73,1 84,8 78,4 87,5 82,1 

woj. podlaskie – 

ogółem 

82,3 73,2 85,8 79,0 88,4 82,6 

woj. podlaskie   ̶

miasta 

82,4 73,9 85,8 79,7 88,4 83,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności na lata 2014 – 2050. GUS 
  Warszawa 2014, s. 105-106 

1.2. Aktywność osób starszych w Polsce 

W 2012 r. z okazji obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych  

i Solidarności Międzypokoleniowej, ogłoszonego przez Komisję Europejską, GUS 

przygotował raport na temat jakości życia i aktywności osób starszych w Polsce. 

Badaniu podlegały takie aspekty, jak: praca i zaangażowanie społeczne, relacje 

z innymi ludźmi i poczucie bezpieczeństwa, ubóstwo osób starszych, styl życia, 

zadowolenie z życia. 

Z raportu GUS-u wynika, że odsetek osób pracujących w wieku 65 lat i więcej 

(przy jednoczesnym byciu na emeryturze) jest niewielki i wynosi zaledwie 3,5%. 

Przynależność do organizacji16 deklaruje 38,6% osób. Jak wykazują badania, 

seniorzy częściej angażują się w działalność na rzecz kościołów  

i organizacji o charakterze religijnym. Jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi, osoby 

starsze utrzymują kontakty z osobami spoza gospodarstwa domowego. Są to 

kontakty osobiste (przynajmniej kilka razy do roku) lub na odległość (telefonicznie, 

listownie) przynajmniej raz w miesiącu. Do najczęstszych należą kontakty  

z dziećmi ·̶  84,6%, z rodzeństwem  ̶  56%, z wnukami  ̶  81,4%, z dalszą rodziną  ̶  

65%. Ponad połowa (56%) utrzymuje kontakty towarzyskie z sąsiadami, a 47,4% 

                                                
15 Eurostat: Demography report 2010. Older, more numerous and diverse Europeans. Eurostat, 
Luxemburg 2011. 
16 Organizacje pozarządowe: kościoły, wspólnoty i organizacje religijne; związki zawodowe, rady 
pracowników, samorządy załogi, kasy zapomogowo-pożyczkowe; partie polityczne; organizacje 
samorządu gospodarczego i zawodowego; spółdzielnie; wspólnoty mieszkaniowe; inicjatywy będące 
częścią działalności placówek samorządowych lub rządowych. 
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odwiedza znajomych i przyjaciół, rodzinę (lub przyjmuje ich u siebie). Jednak prawie 

82% osób nie spotyka się ze znajomymi w kawiarni czy w klubie. Ponad 2/3 seniorów 

deklaruje spędzanie wolnego czasu na wolnym powietrzu (spacery, działka). Jednak 

duży odsetek respondentów (od 87% do 97%) nie uczestniczy w życiu kulturalnym 

(kino, teatr, muzeum, czytelnia, biblioteka, zawody sportowe) ani nie uprawia 

sportów. Ponad 2/3 badanych nie słucha nagrań muzycznych oraz nie ogląda filmów 

na DVD. Zgoła inaczej przedstawia się oglądanie TV i słuchanie radia. 90% osób 

starszych ogląda telewizję (36% ponad 4 godziny dziennie), a około 70% słucha 

radia. Do czytania prasy codziennej (w wersji papierowej) przyznaje się 29%. 

Niestety aż 85,9% ludzi w wieku 65 lat nie korzystała z komputera, a z Internetu  

w domu korzysta tylko 8,2%17. 

1.3. Miasto przyjazne dla ludzi starszych 

W 2002 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zainicjowała projekt dotyczący 

starzejących się społeczeństw  ̶  Global Age-Friendly Cities, uznający znaczenie 

starzejącej się populacji, globalizację i urbanizację za zjawiska, które 

w coraz większym stopniu będą kształtować naszą przyszłość. Jest to istotne, gdyż 

determinuje znaczenie projektowania środowiska dostosowanego do potrzeb osób 

starszych. W 2007 r. WHO opublikowało dokument Global Age-Friendly Cities Guide, 

w którym zostały zawarte rady, jak przez rozwój społeczności, zmianę polityki  

i wsparcie integracji społecznej tworzyć przyjazne dla ludzi starszych społeczności 

miejskie. Celem dokumentu jest umożliwienie miastom wykorzystania rezultatów 

badań do opracowywania strategii mających na celu poprawę życia ich starzejących 

się społeczeństw. 

Budowanie miasta przyjaznego dla osób starszych jest jednym z najbardziej 

skutecznych działań podejmowanych w odpowiedzi na starzenie się społeczeństwa. 

Budynki i ulice bez barier architektonicznych zwiększają mobilność i niezależność 

zarówno osób młodszych, jak i starszych, dotkniętych niepełnosprawnością. Duże 

znaczenie ma udział osób starszych w wolontariacie, pracy zarobkowej czy innych 

formach aktywności. 

WHO w swojej publikacji określiło osiem podstawowych zagadnień, których 

rozpatrzenie jest niezbędne podczas opracowywania strategii tworzenia miasta 

przyjaznego dla ludzi starszych. Pierwsze trzy to zagadnienia związane ze 

środowiskiem fizycznym, które ma wpływ na mobilność, bezpieczeństwo, zdrowie 

i partycypację społeczną użytkowników (przestrzenie i budynki, transport, 

mieszkanie). Kolejne trzy odzwierciedlają różne aspekty środowiska społecznego  

i ich wpływ na samopoczucie mieszkańców (partycypacja społeczna, poszanowanie  

                                                
17 Jak się żyje osobom starszym w Polsce. GUS 2012. 
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i społeczna aktywność, społeczeństwo obywatelskie i zatrudnienie). Dwa ostatnie 

zagadnienia są związane z dostępnością informacji, pomocy socjalnej i opieki 

zdrowotnej18. 

Jak wskazują badania przeprowadzone w miastach, które przystąpiły do realizacji 

programu Global Age-Friendly Cities, ważne z punktu widzenia poprawy jakości 

życia osób starszych okazywały się następujące problemy: 

 informowanie osób starszych (organizacja punktu informacyjnego lub centrum 

społeczności osób starszych), 

 włączenie osób starszych w projektowanie usług, które ich dotyczą, 

 planowanie działań modernizacyjnych, uwzględniających potrzeby osób 

starszych (np. bezpieczne, dobrze oświetlone ulice, sygnalizacja 

i oznakowanie, budowa toalet i ławek na trasach pieszych, organizacja 

transportu publicznego)19. 

1.4. Tendencje rozwoju Białegostoku 

Podobnie jak w całym naszym kraju, niekorzystnie wygląda prognoza struktury 

wieku dla Białegostoku. Prognoza GUS przewiduje, że udział ludności w wieku 65 lat 

i więcej dla województwa podlaskiego wzrośnie w 2035 r. o ponad 10%  

w stosunku do 2013 r. i wyniesie 26,1%, dla miast nawet 26,8%. Według prognozy 

również w Białymstoku widoczny jest proces starzenia się ludności, który będzie się 

pogłębiał. W mieście tym w końcu 2013 r. mieszkały 295 282 osoby (GUS). Jeśli 

przyjmie się za próg starości 60 lat (za WHO), to w Białymstoku jest to co piąty 

obywatel miasta (20,8%). Kryteria ONZ (65 lat) pokazują, że jest to 14,6% populacji. 

W okresie 2011 – 2035 grupa mieszkańców Białegostoku powyżej 65. roku życia 

powiększy swoją liczebność o przeszło 60%20. 

Mimo tych prognoz Białystok, jak większość miast w Polsce, nie ma komplekso-

wego programu działań na rzecz ludzi starych. W badaniach przeprowadzonych  

w 2009 r. poziom pomocy udzielanej ludziom starszym (w tym likwidacja barier 

architektonicznych) uzyskał 55% ocen negatywnych21. 

Opracowana Strategia rozwoju miasta Białegostoku (na lata 2011 – 2020 plus) 

jest kluczowym dokumentem rozwoju miasta, przyjętym we wrześniu 2010 r. uchwałą 

Rady Miejskiej. Autorzy strategii zauważają, że wyróżnikiem Białegostoku są jego 

czystość i unikatowe walory środowiskowe oraz przyjazne zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej w kontekście atrakcyjnego miejsca do zdrowego i komforto-

                                                
18 Global Age-Friendly Cities: a Guide, World Health Organization, 2007. 
19 K. Asanowicz: Miasto przyszłości – miasto starych ludzi, [w:] Przyszłość miasta – miasto 
przyszłości. Czasopismo techniczne 1-A/1/2012, t. 1, s. 25-33. 
20 Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2013 roku. Urząd Statystyczny  
w Białymstoku, Białystok 2014. 
21 Raport z badań opinii mieszkańców, UM w Białymstoku, Białystok 2009, s. 49. 
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wego życia. Akcentują oni konieczność zapewnienia poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańcom oraz piszą o pobudzaniu inicjatyw społecznych w kierunku działań na 

rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa. 

W strategii rozwoju określono pięć podstawowych celów strategicznych: 

A. Przestrzeń miasta – zharmonizowane, przyjazne środowisko do życia 

i rozwoju. 

B. Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców. 

C. Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji większa 

liczba jakościowo lepszych miejsc pracy. 

D. Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej  

i rekreacyjnej. 

E. Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem. 

Analizując priorytety przypisane poszczególnym celom strategicznym, można 

zaobserwować, że bezpośredni związek z problematyką podjętą w prezentowanym 

opracowaniu mają cele A, B i D, a w nich następujące priorytety: 

A.1. Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej 

z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych. 

B.1. Wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej. 

B.7. Poprawa skuteczności działań w ramach pomocy społecznej i integracji. 

D.5. Promowanie aktywnych stylów życia i rozwój infrastruktury rekreacyjnej. 

Każdemu z priorytetów odpowiada pewien zestaw działań realizacyjnych. 

W priorytecie A.1 są to działania ukierunkowane na kształtowanie jednostek 

i zespołów urbanistycznych o wysokich walorach funkcjonalno-przestrzennych 

z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych (A.1.1), poprawę jakości 

przestrzeni publicznych (A.1.6) oraz na systemowe działania w kierunku kreowania 

integracyjnej, dostępnej przestrzeni miejskiej, m.in. przez eliminowanie tzw. barier 

architektonicznych (A.1.7). 

Działania te zmierzają do kształtowania spójnych pod względem funkcjonalnym 

jednostek urbanistycznych z pełnym zestawem ośrodków usługowych. Szczególnie 

zaznaczona jest konieczność poszanowania wartości kulturowych, co pozwoli na 

lepsze eksponowanie walorów kulturowych Białegostoku. Działanie to wiąże się 

z koniecznością stworzenia atrakcyjnych przestrzeni publicznych, przyjaznych dla 

wszystkich grup mieszkańców. Strategia akcentuje konieczność likwidacji barier 

architektonicznych, co poprawi dostępność przestrzeni miejskiej dla różnych grup 

użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych (Strategia Rozwoju Miasta 

Białegostoku na lata 2011 – 2020, s. 96-97). 

Priorytet B zostanie zrealizowany przez działania wspierające aktywność 

społeczności lokalnych i działania rad osiedli (B.1.1). Dlatego też strategia proponuje 

zwiększać identyfikację ze środowiskiem lokalnym przez m.in. uświadomienie  

i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz tradycji. Pozwoli to 

wzmocnić demokrację lokalną i pomóc w samoorganizacji małych społeczności.  

W tym kontekście autorzy strategii zauważają, że działania powinny być adekwatne 
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do zmian demograficznych (działanie B.6.2), czyli że należy zaspokajać potrzeby 

społeczne poszczególnych grup wiekowych mieszkańców. W związku ze starzeniem 

się społeczeństwa niezbędne jest podjęcie działań dotyczących pomocy społecznej, 

które powinny być wspomagane przez wyspecjalizowane organizacje pozarządowe 

(B.7.1). Wiąże się to z koniecznością utworzenia systemu informacji o osobach 

szczególnej troski (działanie B.7.3). Dzięki temu wzmocnieniu ulegnie koordynacja 

działań różnych instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem osób i rodzin 

potrzebujących pomocy (Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011 – 

2020, s. 106-112). 

Z kolei priorytet D.5 odnosi się do tworzenia bazy rekreacyjnej na osiedlach mie-

szkaniowych, jako że jest to jedno z najważniejszych oczekiwań wyrażanych przez 

ich mieszkańców. W priorytecie tym zdefiniowano cztery dość ogólnie sformułowane 

działania odnoszące się do rozwoju funkcji wypoczynkowych miasta i promocji 

zdrowego trybu życia (Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011 – 2020, 

s. 129). 

Zdaniem autorów strategii realizacja tych priorytetów powinna w rezultacie 

doprowadzić do zwiększenia atrakcyjności miasta oraz wyeksponowania walorów 

środowiska przyrodniczego i kulturowego. Ważnym aspektem rozwoju jest takie 

przekształcanie przestrzeni i wyposażenia miasta, aby mieszkańcy mogli w jak 

największym stopniu korzystać z zalet istniejącej struktury miasta oraz aby powstały 

warunki do intensyfikacji bezpośrednich kontaktów interpersonalnych w przestrzeni 

publicznej. 

Jednym z ważniejszych dokumentów dla realizacji strategii jest Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku. 

Nadal obowiązujące studium powstało w 1999 r. Ostatnią zmianę studium przyjęto 

uchwałą Rady Miasta 10 lutego 2014 r. (dokument jest zatem wcześniejszy niż 

strategia). Jednak próżno szukać w tym dokumencie postulatów ukierunkowanych na 

poprawę jakości życia osób starszych. W studium stwierdza się jedynie, że 

przestrzenie publiczne świadczą o tożsamości miasta oraz że tworzenie nowych, 

reprezentacyjnych, estetycznych, czytelnych i przyjaznych człowiekowi przestrzeni 

publicznych staje się potrzebą i modą (Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku, s. 52). 

W 2014 r. powstał projekt nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego miasta. W rozdziale 6 (Uwarunkowania wynikające  

z warunków i jakości życia mieszkańców) zwraca się uwagę, że na jakość życia 

mieszkańców mają wpływ elementy zarówno środowiska naturalnego, jak i stwo-

rzonego przez człowieka. Ważne są organizacja życia w mieście i związane 

z tym poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu życia (m.in. dostępność do wszelkiego 

rodzaju usług oraz możliwości i warunki wypoczynku). Jednak oprócz analizy liczby 

i jakości zasobów mieszkaniowych, a także wniosków dotyczących podniesienia 



17 

standardów zamieszkania brakuje propozycji związanych z polepszeniem jakości 

życia osób starszych22. 

Rekreacja i wypoczynek 

Ważnym aspektem jakości życia mieszkańców jest możliwość wypoczynku 

i rekreacji, zwłaszcza codziennego, bez konieczności wyjazdu z miasta. Tereny 

zieleni ogólnomiejskiej i osiedlowej (dane z 2011 r.) stanowiły w Białymstoku około 

4% powierzchni miasta, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca dawało tylko 13,7 m2. 

Wskaźnik ten należy do najniższych wśród miast wojewódzkich. W mieście brakuje 

terenów zieleni urządzonej, z różnorodnym programem użytkowym, odpowiednio 

wyposażonej. Brak jest osiedlowych parków z miejscami do wypoczynku,  

z różnorodnymi urządzeniami sportowymi. Siłownie typu fitness na świeżym 

powietrzu są na razie rzadkością (powstały na os. Słoneczny Stok i os. Piasta). 

Również niedostateczne jest wyposażenie parków (park Lubomirskich, Hasbacha, 

Konstytucji 3 Maja). Odczuwalne są brak ławek, brak lub zły stan ścieżek, źle 

utrzymana zieleń, uboga infrastruktura. Mimo iż Białystok ma stosunkowo dużą ilość 

powierzchni lasów (18% powierzchni miasta), tereny te nie są przystosowane do 

wypoczynku. Lasy są zaśmiecone, a spacery niezbyt bezpieczne. W mieście brakuje 

toalet publicznych (w całym mieście funkcjonują cztery, planowane są kolejne dwie). 

Działania społeczne i integracyjne 

Dzięki projektowi współfinansowanemu przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2012-2013 w Białymstoku uruchomiono „Centrum seniora –

program edukacji osób starszych”. Centrum pełni cztery funkcje: organizuje szkolenia 

otwarte, prowadzi informację dla seniorów, organizuje zajęcia aktywizujące ciało 

i umysł, zajmuje się edukacją prozdrowotną. Zadaniem centrum, jak czytamy na 

stronie internetowej, jest organizowanie zajęć aktywizujących, nawiązywanie 

kontaktów z klubami osiedlowymi oraz administracją osiedli i za ich pośrednictwem 

docieranie z informacją o ofercie do seniorów, przygotowywanie materiałów 

promocyjnych, rekrutacja uczestników23. Centrum stawia sobie za zadanie 

pozyskiwanie informacji o działaniach innych organizacji na rzecz seniorów 

i przekazywanie jej za pośrednictwem klubów oraz strony internetowej. 

Zajęcia w ramach centrum są bezpłatne dla osób po 60. roku życia i odbywają się 

w klubach osiedlowych na terenie całego miasta. Oprócz zajęć artystycznych 

i sportowych organizowane są szkolenia, nauka języków obcych, warsztaty kompute-

                                                
22 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowania (projekt). 
UM w Białymstoku, Białystok 2014. 
23 www.centrumseniora.bialystok.pl/ocentrum/ 
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rowe, zasady pracy w wolontariacie. W klubach działających w większości osiedli 

mieszkaniowych organizowane są zajęcia dla seniorów. Niektóre ośrodki Centrum 

Seniora działają aktywnie, prowadząc kursy językowe, kursy obsługi komputera, 

ćwiczenia czy organizując grupy wsparcia, inne proponują jedynie spotkania 

towarzyskie w ramach Klubu Seniora lub Koła Emerytów i Rencistów. 

1.5. Wnioski 

Podsumowując, należy stwierdzić, że problem starzenia się mieszkańców 

Białegostoku jest traktowany przez władze bardzo ogólnikowo. Przeważają 

propozycje działań pomocowych i osłonowych, a brakuje innowacyjnych rozwiązań 

na rzecz aktywnego i kreatywnego starzenia się. W Białymstoku działa tylko jedna 

placówka prowadzona całodobowo, która prowadzi opiekę nad osobami 

niepełnosprawnymi, starszymi i przewlekle chorymi (26 miejsc), a Centrum Seniora 

powołano dopiero w 2013 r. 

Raport na temat jakości życia i aktywności osób starszych w Polsce pokazuje, że 

seniorzy na ogół są zadowoleni z posiadania wolnego czasu (83%) i ze sposobu jego 

spędzania (65%). Duża część osób twierdzi nawet, że ma go w nadmiarze. 

Powołanie Centrum Seniora jest niewątpliwie inicjatywą potrzebną, jednak dotarcie 

do seniorów z informacją o jego ofercie np. przez stronę internetową może być 

trudne. 

W miastach europejskich zakłada się, że rozwiązaniem problemu pustych 

śródmieść mógłby być powrót starych ludzi do centrum, ale najpierw miasta muszą 

być dostosowane do potrzeb osób starszych. Wymaga to nowej wizji zarządzania 

przestrzenią dzielnic o stosunkowo wysokiej gęstości zaludnienia, które są 

dostosowane do potrzeb osób starszych, przestrzeni, w których łatwiej się poruszać 

i z dużą ilością zieleni. 

Kompleksowe badania przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia 

pokazały, że przyjazne miasto to zadbane tereny zielone z odpowiednimi 

urządzeniami sanitarnymi, ławkami wzdłuż tras spacerów, z równymi, zadbanymi 

chodnikami, odpowiednimi przejściami dla pieszych i oświetleniem ulicznym. 

Proponowane działania nie są rewolucyjne. Wystarczy projektować dla wszystkich 

grup wiekowych, a nie tylko dla średniej statystycznej (czyli tak naprawdę dla osób 

młodych). Przyjazne miasto kładzie nacisk na włączanie, a nie wykluczanie, i jest 

przyjazne dla wszystkich. Konieczne jest opracowanie nowej strategii tworzenia 

miasta przyjaznego dla ludzi starszych. 
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STAROŚĆ W MIEŚCIE 

Streszczenie 

Obecnie wzrasta świadomość problemu ludzi starszych w mieście. Ludzie ci to 
liczna grupa społeczna, która ma określone potrzeby i interesy. W Polsce do 2035 r. 
będzie przybywać osób w wieku 60 lat i więcej. Urbanistyka musi rozpoznać  
i przewidzieć skutki zmian społecznych oraz próbować wskazać rozwiązania 
dotyczące tworzenia przyjaznej przestrzeni dla mieszkania. Autorka prezentuje 
założenia Strategii rozwoju Białegostoku w kontekście uwzględnienia potrzeb ludzi 
starszych. Wyniki analizy przeprowadzonej przez autorkę pokazują, że potrzeby ludzi 
starszych są w życiu codziennym nieuwzględniane. Konieczne jest opracowanie 
nowej strategii tworzenia miasta przyjaznego dla ludzi starszych. 

 

 

http://www.centrumseniora.bialystok.pl/ocentrum/
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ELDERLY PEOPLE IN THE CITY 

Abstract 

Nowadays, the awareness of the problem of elderly people in the city is growing. 
Elderly people are a large social group, with specific needs and interests. The 
number of people aged 60 and over in Poland will be increasing until 2035. Urban 
planning must recognize and predict the effects of changes in society and try to 
propose solutions for creating a friendly living space. The author presents the 
objectives of the Bialystok Development Strategy in the context of the needs of older 
people and the results of analysis showing that these needs are practically 
disregarded. It is necessary to redevelopment strategies for creating elderly-friendly 
cities. 

 

 

Praca wykonana w ramach pracy statutowej S/WA/1/12 na Wydziale Architektury 

Politechniki Białostockiej. 
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Agnieszka CIEŚLA24 

 
2. „KURCZĄCE SIĘ MIASTA” W NIEMCZECH WSCHODNICH. 
     ANALIZA WYMIARU PRZESTRZENNO-DEMOGRAFICZNEGO 

2.1. Wprowadzenie. „Kurczące się miasta” – geneza pojęcia i rozwój 
debaty 

W Niemczech w pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia pojawiła się bardzo 

intensywna debata na temat problemów miast położonych głównie we wschodnich 

landach. Zapoczątkowano ją publikacją raportu o stanie mieszkalnictwa  

w Niemczech Wschodnich (Pfeiffer, Simons i Porsch, 2000) w 2000 r. Stwierdzono  

w nim, że na tym obszarze ponad 1 milion mieszkań stało pustych,  

z czego ponad połowa była w dobrym stanie technicznym. Raport po raz pierwszy 

dobitnie przedstawił problemy mieszkalnictwa w Niemczech Wschodnich,  

a opublikowane dane wstrząsnęły opinią publiczną. Od tego momentu problemy 

miast wschodnioniemieckich, dotychczas skrywane, przestały być tematem tabu. 

Sformułowanie „schrumpfende Städte“ (kurczące się miasta) weszło na trwałe do 

języka używanego nie tylko przez urbanistów, lecz także polityków, dziennikarzy czy 

mieszkańców.  

Pojęcie to powstało jednak znacznie wcześniej. Już pod koniec lat 80. w RFN 

socjologowie Häussermann i Siebel użyli go w swoich publikacjach (Häussermann  

i Siebel, 1988) w odniesieniu do dużych miast w Niemczech Zachodnich, które 

wyludniały się i miały trudności ekonomiczne będące wynikiem deindustrializacji. 

W tym samym czasie w NRD zaczęto głośno mówić o pustostanach i problemach 

demograficznych małych miast (Hunger, 1990). Te równolegle rozpoczynające się 

dyskusje zostały przerwane na przełomie lat 90. W tym okresie po kilku latach recesji 

nastąpiło wyraźne ożywienie gospodarcze. Do Niemiec zaczęła napływać ogromna 

fala imigrantów. W samym 1992 r. dzięki imigracji ludność Niemiec zwiększyła się  

o 600 000 (Eisenmenger, Pötzsch i Sommer, 2006). Imigranci osiedlali się głównie  

w dużych miastach w Niemczech Zachodnich, które zyskiwały mieszkańców również 

za sprawą napływu młodych ludzi z landów wschodnich. Po zjednoczeniu Niemiec  

w 1990 r. powstała bardzo optymistyczna wizja rozwoju wschodniej części kraju, 

                                                
24 Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, agni.ciesla@gmail.com 
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której efektem była intensywna działalność budowlana na tym obszarze.  

W konsekwencji w tamtym okresie dyskusja na temat kryzysu miast w Niemczech 

wydawała się niepotrzebna. 

Celem niniejszego rozdziału jest pokazanie specyfiki rozwoju miast w Niemczech 

Wschodnich. Uwaga zostanie skoncentrowana na relacji rozwoju demograficzno-

przestrzennego tych miast w trzech okresach: do 1945 r., w socjalizmie oraz w okre-

sie po 1990 r.  

Rozwój demograficzny a rozwój przestrzenny miasta 

Rozwój populacji ma znaczny wpływ na rozwój przestrzenny miasta. Kaufmann 

rozróżnia intensywne i ekstensywne inwestycje (Kaufmann, 2005), które w polskiej 

literaturze określa się mianem ilościowego i jakościowego rozwoju (Parysek, 2005). 

Zarówno rozwój ilościowy, jak i jakościowy jest pochodną zmian demograficznych. 

Rozwój ilościowy występuje, gdy liczba ludności miasta gwałtownie się zwiększa.  

W tym czasie muszą powstać podstawowe inwestycje, z których najważniejsze to 

nowe miejsca zamieszkania. Gdy ta podstawowa potrzeba zostanie zaspokojona  

i gdy wzrost populacji nie jest już tak intensywny, nadchodzi czas rozwoju 

jakościowego. W tej fazie w miastach uzupełniane są brakujące funkcje lub 

wprowadza się nowe, lepiej odpowiadające postindustrialnym warunkom (np. centra 

kulturalno-naukowe, muzea). 

2.2. Rozwój demograficzno-przestrzenny miast w Niemczech 
Wschodnich. Trzy okresy historyczne 

Okres I: do 1945 r. 

Do 1945 r. miasta w Niemczech Wschodnich rozwijały się podobnie do tych 

leżących  w  obecnych  Niemczech  Zachodnich. Od czasów powstania II Rzeszy  

w 1871 r. do 1910 r. niemieckie miasta doświadczyły ogromnego wzrostu 

gospodarczego. W ciągu tych 39 lat ludność żyjąca w miastach zwiększyła się 

trzykrotnie, z 14,75 milionów w 1871 r. (36%) do 39 milionów w 1910 r. (60%). Ten 

ogromny wzrost liczby mieszkańców miast był spowodowany przez bardzo intensyw-

ną industrializację oraz przez gwałtowny wzrost ludności ogółem (od 41 milionów  

w 1871 r. do 65 milionów w 1910 r.), będący wynikiem zarówno wysokiego 

wskaźnika urodzeń, jak i zmniejszającej się dzięki postępowi medycznemu 

śmiertelności (Reulecke, 1985). Tak znaczny wzrost liczby ludności wystąpił mimo 

bardzo wysokiej emigracji do Stanów Zjednoczonych, wynoszącej do końca XIX 

wieku ok. 5 milionów osób (Reulecke, 1985).  
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Tabela 2.2.1 

Rozwój ludności ogółem i ludności miejskiej w Niemczech w latach 1871-1910 

Niemcy 1871 1910 39 lat 

Ludność ogółem 41 mln 65 mln + 24 mln 

+ 158% 

Ludność miejska 14,75 mln 39 mln 
+ 24,25 mln 

+ 264% 

Współczynnik 
urbanizacji 36% 60% + 24% 

Źródło: (Häussermann i Siebel, 1987) 
 

Badacze niemieccy uważają, że urbanizacja, której motorem była industrializacja, 

zakończyła się przed wybuchem I wojny światowej. Nastąpił wtedy spadek tempa 

wzrostu miast. Znacznie zmniejszyła się migracja do miast i niektóre z nich 

zanotowały stagnację liczby mieszkańców (Frankfurt/Main, miasta oparte na 

przemyśle włókienniczym: Barmen, Eberfeld, Krefeld) (Reulecke, 1985). W latach  

30. XX wieku wszystkie główne miasta Saksonii i Saksonii-Anhalt: Drezno, Lipsk, 

Chemnitz, Plauen oraz Magdeburg, zaczęły tracić mieszkańców. Miasta położone na 

mniej zurbanizowanych terenach notowały przyrosty mieszkańców, jednak nie tak 

intensywne, jak w okresie sprzed 1914 r. Można stwierdzić, że okres międzywojenny 

oznaczał nową fazę w rozwoju miast w Niemczech, w której wzrost nie był już 

najważniejszą cechą. 

Rozwój niemieckich miast na przełomie XIX i XX wieku jest do dziś bardzo dobrze 

widoczny w ich przestrzeni. Tak zwane Gründerzeitgürtel lub Gründerzeitviertel to 

ogromne dzielnice zbudowane w tym okresie, często wokół starego miasta lub na osi 

dworzec – stare miasto. Liczne budynki mieszkaniowe z tego okresu stanowią, nawet 

obecnie, ponad połowę zasobu mieszkaniowego wielu miast niemieckich. 

Przykładem jest Lipsk, gdzie 58% zasobu mieszkaniowego stanowią budynki 

powstałe przed 1948 r. (Krings-Heckemeier, Porsch i Schwedt, 2001). 

Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej miast z tego okresu jest gęsta 

zabudowa z wyraźnie zaznaczonymi pierzejami ulic i placów. 

 
Rys. 2.2.1. Model struktury miasta wschodnioniemieckiego do 1945 r. 
Fig. 2.2.1. Eastern German city model in pre-1945 period 
Źródło: Opracowanie własne 
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II okres: socjalizm 

Rozwój miast w obu częściach Niemiec różnił się znacznie, choć można jednak 

zaobserwować pewne podobieństwa. Jak już wspomniano, pod koniec lat 80. 

zarówno w RFN, jak i NRD rozpoczęła się dyskusja na temat kryzysu miast. Obydwa 

kraje notowały ogólny spadek liczby mieszkańców. W RFN występował on tylko 

przez krótki okres i został szybko wyrównany przez wysoki napływ imigrantów po 

koniec lat 80. W latach 1950-1990 liczba ludności tego kraju zwiększyła się o 26,6%. 

Natomiast NRD jest prawdopodobnie jedynym w historii przykładem kraju, który 

przez całe swoje istnienie tracił mieszkańców. W latach 1950-1989 liczba jego 

ludności zmniejszyła się o ok. 2 miliony osób, tj.12,5% (Hoscislawski, 2004). Spadek 

ten był spowodowany masowymi ucieczkami na Zachód (Wolle, 2003, 247), jak 

również wysokim wskaźnikiem śmiertelności.  

Rozwój miast w NRD przebiegał inaczej niż w innych krajach bloku 

socjalistycznego. Już w latach 40. współczynnik urbanizacji w NRD wynosił ponad 

70%. Dla porównania w pozostałych krajach socjalistycznych panowały zupełnie inne 

warunki dla rozwoju miast. Kraje te w początkach socjalizmu były bardzo słabo 

zurbanizowane i uprzemysłowione: współczynnik urbanizacji w Polsce i Rumunii 

wynosił jedynie ok. 30%, na Węgrzech 40%, w Jugosławii i Bułgarii mniej niż 20% 

(Andrusz, 1996). W okresie socjalizmu kraje Europy Środkowo-Wschodniej 

doświadczyły największego wzrostu miast w swojej historii, a ich społeczeństwa (do 

tej pory agrarne) przekształciły się w miejskie. Gwałtowny rozwój miast na tym 

obszarze był nie tylko wynikiem uprzemysłowienia, lecz także bardzo intensywnego 

wzrostu demograficznego. Mimo intensywnej emigracji w okresie 1946-1988 ludność 

Polski zwiększyła się o 14 miliony osób (z 24 do 38 milionów).   

W czasie gdy miasta Europy Zachodniej zmagały się z problemami będącymi 

wynikiem deindustrializacji, w miastach Europy Wschodniej zakłady przemysłowe 

były dopiero uruchamiane. Na przecięciu się tych dwóch tendencji znalazły się 

miasta NRD. Nie mogły one wejść w fazę postindustrialną, jak miasta w Niemczech 

Zachodnich, lecz musiały przejść przez powtórną fazę industrializacji. 

Adekwatne w innych krajach socjalistycznych cele szybkiej industrializacji  

i urbanizacji nie były odpowiednie dla NRD. Kraj ten musiał dostosować się do 

wymogów panujących w bloku wschodnim. Migracja do dużych miast była 

wspierana, jednak jej źródłem nie były obszary wiejskie, jak w innych krajach 

socjalistycznych, lecz liczne małe miasta, będące pozostałością średniowiecznej 

intensywnej urbanizacji, które wkrótce zaczęły się poważnie wyludniać. Migracja ze 

wsi do miast była zabroniona. Istniała obawa, że mniejsza liczba ludności wiejskiej  

(w latach 70. ok. 25%) nie będzie w stanie wyprodukować dostatecznej ilości 

żywności na potrzeby kraju. Mimo że duże miasta były faworyzowane, nie wszystkie 

notowały przyrosty mieszkańców. Lipsk, Halle, Zwickau, Plauen, Görlitz przez cały 

okres socjalizmu traciły mieszkańców. W pozostałych miastach przyrosty 

mieszkańców były niewielkie, szczególnie w porównaniu z polskimi miastami. 
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Pomimo że rozwój ludnościowy miast w NRD był bardzo słaby na tle innych miast 

socjalistycznych, ich rozwój przestrzenny był nadal ilościowy i bardzo ekstensywny.  

     W miastach NRD powstawały wielkie osiedla mieszkaniowe, szczególnie w latach 

70., kiedy to z inicjatywy Ericha Honneckera wprowadzono intensywny program 

budowy mieszkań. Szacuje się, że w czasach istnienia NRD powstało ponad  

2,5 miliona mieszkań, lokowanych głównie poza obszarem śródmiejskim. Należy 

zaznaczyć, że ich budowa nie była podyktowana brakiem mieszkań. Zasoby 

mieszkaniowe w miastach były bardzo duże i składały się głównie z budynków 

powstałych na przełomie XIX i XX wieku. Konsekwencją połączenia spadku liczby 

mieszkańców oraz bardzo intensywnego budownictwa mieszkaniowego na 

obrzeżach miast był nadmiar mieszkań, stwierdzony już na początku lat 80. (Hunger, 

1990).  

Budynki powstałe przed 1945 r. nie odpowiadały ideom socjalistycznym, jak 

również były pamiątką czasów przedwojennych, od których władze NRD chciały się 

odciąć. Toteż nie remontowano ich ani nie dbano o ich utrzymanie. Również centra 

miast nie stanowiły dla ówczesnych władz obszarów wartych jakiegokolwiek 

inwestowania w przeciwieństwie do nowych osiedli na obrzeżach, gdzie powstawały 

sklepy, szkoły i przedszkola. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy zaczęli opuszczać 

zabytkowe, lecz zniszczone kamienice w centrach miast i przenosić się do bloków na 

obrzeżach. W rezultacie centra miast NRD-owskich zaczęły pustoszeć, a wiele 

niezamieszkanych kamienic zaczęło być w coraz gorszym stanie technicznym. 

Ponieważ nakłady na ich utrzymanie były niewystarczające, a mieszkań nie 

brakowało, przystąpiono do wyburzania niezamieszkanych i zniszczonych kamienic. 

W latach 1961-1990 wyburzono ok. 1,5 miliona mieszkań w budynkach powstałych 

przed 1945 r. (Häussermann, 1996). 

Pod koniec lat 80. ówczesny model miasta wschodnioniemieckiego można 

przedstawić następująco:  

̶  wyludniające się i tracące swój charakter zwartej zabudowy centrum miasta, 

̶ rozbudowywane obszary wokół centrum miasta z luźną zabudową złożoną  

  z budynków wielopiętrowych. 
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Rys. 2.2.2. Model struktury miasta wschodnioniemieckiego w okresie socjalistycznym 
Fig. 2.2.2. Eastern German city model in a socialist period 
Źródło: Opracowanie własne 

Okres III: po 1990 r.  ̶  rosnące negatywne tendencje w rozwoju 
demograficznym i przestrzennym 

Pod koniec lat 80. zdano sobie sprawę z błędnych założeń polityki przestrzennej, 

która opierała się na koncepcji stałego wzrostu. Opublikowany w 1990 r. raport  

o stanie miast w NRD (Hunger, 1990) postulował zmianę istniejącego bardzo 

ekstensywnego rozwoju miast na bardziej skoncentrowany. Prognozy demograficzne 

przewidywały dalszy spadek populacji o ok. 0,5 miliona osób do 2010 r. (Hunger, 

1990). Jednak po zjednoczeniu Niemiec 3 października 1990 r. ten postulat został 

odrzucony, a istniejąca bardzo ekstensywna polityka rozwoju miast została 

wzmocniona. Nie była ona uzasadniona trendami demograficznymi, które wręcz jej 

zaprzeczały. Od połowy 1989 r. emigracja z NRD nasiliła się, a po upadku muru 

berlińskiego w listopadzie 1989 r. nie było już żadnej bariery dla chcących opuścić 

ten kraj. Szacuje się, że w latach 1989-1991 obszar NRD opuściło 800 000 ludzi.  

W kolejnych latach emigracja znacznie osłabła, lecz zwiększyła się ponownie po 

1997 r. Do 2005 r. ze wschodnich landów wyjechało kolejnych 200 000 osób (IWH, 

2006). Byli to w znacznej mierze ludzie młodzi, których wyjazd negatywnie odbił się 
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na wskaźniku dzietności. W 1993 r. osiągnął on wartość 0,76 i jest dotychczas 

najniższym poziomem zanotowanym w historii. Tak niska dzietność również miała 

wpływ na zmniejszanie się liczby ludności w landach wschodnich.  

W sumie szacuje się, że od czasu zjednoczenia Niemiec ludność tego obszaru 

zmniejszyła się o prawie 2 miliony, przy czym należy zaznaczyć, że w tym czasie 

nastąpił też powrót wielu osób, które w czasach NRD opuściły te tereny. Spadki 

liczby mieszkańców w poszczególnych miastach były bardzo wysokie, np. w latach 

1995-2007 Hoyerswerda straciła ponad 25% mieszkańców.  

W wymiarze przestrzennym istniejący bardzo ekstensywny rozwój miast został 

wzmocniony za sprawą silnej suburbanizacji, wspieranej przez państwo.  

W przeciwieństwie do innych krajów postsocjalistycznych w Niemczech Wschodnich 

nie została przeprowadzona prywatyzacja mieszkań w blokach z wielkiej płyty. 

Mieszkańcy, chcąc zainwestować w nieruchomości, mogli to zrealizować jedynie 

przez budowę domu na przedmieściach. Dodatkową zachętą do posiadania domu 

były tzw. Eigenheimzulage – państwowe subwencje na budowę lub zakup własnego 

mieszkania. Intensywna suburbanizacja nastąpiła przy zmniejszającej się liczbie 

mieszkańców i rosnącym bezrobociu. Nie była wynikiem wewnętrznego rozwoju, lecz 

była niejako narzucona z zewnątrz, a jej szybkość i intensywność zdumiewały 

badaczy (Glock, 2006).  

Można stwierdzić, że podobnie jak w okresie socjalizmu przy obniżającej się 

liczbie mieszkańców rozwój przestrzenny miast wschodnioniemieckich był bardzo 

ekstensywny. Ta intensywna działalność budowlana na obrzeżach spowodowała, że 

istniejący wysoki nadmiar mieszkań wzrósł jeszcze bardziej i osiągnął poziom  

1 miliona w 2000 r. W 2002 r. został wprowadzony program Stadtumbau Ost, którego 

głównym celem było wyburzenie opuszczonych budynków. Do 2010 r. w ramach 

tego programu wyburzono 280 000 mieszkań, z czego 80% znajdowało się w blo-

kach z wielkiej płyty (Liebmann et al., 2010, 69). 

Pod koniec lat 90. intensywność suburbanizacji zaczęła się zmniejszać.  

W tym samym czasie przeprowadzono reformy administracyjne miast wschodnio-

niemieckich. Ich obszary zostały znacznie zwiększone i dziś zawierają w swoich 

granicach także strefy podmiejskie. Ten proces dobrze ilustruje przypadek Lipska.  

W latach 1990-1998 miasto straciło ponad 100 000 mieszkańców. Za sprawą reformy 

z 1 stycznia 1999 r. obszar Lipska został zwiększony dwukrotnie (prawie o 150 km²), 

a liczba ludności wzrosła o 100 000. Obecnie wszystkie miasta we wschodniej części 

Niemiec mają bardzo duże obszary administracyjne, które zawierają w sobie również 

strefy podmiejskie. Powoduje to, że podawany w statystyce spadek liczby mieszkań-

ców tych miast jest zaniżony.  

Współczesny model struktury miasta wschodnioniemieckiego, składający się  

z trzech elementów, powstałych w wyszczególnionych tu okresach, przedstawia się 

następująco: 

̶  centrum miasta ze strukturą sprzed 1945 r., opustoszałe i podlegające dalszej 

perforacji, 
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̶  obszar blokowisk, wyludniający się i podlegający perforacji, 

̶ strefy podmiejskie z rozproszoną zabudową, które rozwinęły się intensywnie  

w latach 90. i zostały włączone do obszaru administracyjnego (rys. 2.2.3). 

 

 
Rys. 2.2.3. Model struktury miasta wschodnioniemieckiego w okresie po 1990 r. 
Fig. 2.2.3. Eastern German city model in period after 1990 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Trzeba przyznać, że po 2000 r. władzom państwa z sukcesem udało się zmienić 

dotychczasową bardzo ekstensywną politykę rozwoju miast. W 2006 r. zniesiono 

dofinansowanie budowy domów jednorodzinnych. Liczne programy na poziomie 

Związku (REFINA) i landów (np. Genialzentral w Turyngii) promowały zalety 

mieszkania w centrum miasta. Obszary śródmiejskie zostały w znakomitej większości 
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pięknie odrestaurowane, a ceny mieszkań tam zlokalizowanych pozostają bardzo 

atrakcyjne. Bliskość usług, bogata oferta kulturalna spowodowały, że coraz więcej 

osób decyduje się na zamieszkanie w centrum miasta. Są to często osoby starsze, 

które w latach 90. przeniosły się na przedmieścia, a dziś dostrzegają wady życia na 

tych terenach (duże odległości do sklepu, lekarza, brak oferty kulturalnej). Te 

czynniki (a także wiele innych) spowodowały, że życie w centrach miast zaczęło być 

postrzegane jako atrakcyjne. Dzięki temu główne miasta, takie jak Lipsk czy Drezno,  

w ostatnich latach notują przyrosty liczby mieszkańców. W pozostałych spadki liczby 

ludności są mniejsze od prognozowanych.  

2.3. Wnioski 

Wyludnianie się miast położonych w Niemczech Wschodnich nie jest zjawiskiem 

nowym. W ostatnich 80 latach Lipsk stracił prawie 1/3 swojej populacji (1930: 

718 200, 2010: 522 883). Plauen wyludnia się nieprzerwanie już od ponad 100 lat. 

Obecnie jest zamieszkane przez mniej niż połowę liczby osób z 1912 r., kiedy to 

miasto miało najwięcej mieszkańców w swojej historii (1912: 129 000, 2013: 64 000, 

www.plauen.de 2014). Te wartości nie są przypadkami odosobnionymi w stosunku 

do innych niemieckich miast.  

Na podstawie przedstawionych w artykule informacji można stwierdzić, że od 

1945 r. do ok. 2000 r. rozwój przestrzenny miast wschodnioniemieckich daleko 

wyprzedzał rozwój demograficzny. Ich polityka przestrzenna była nastawiona na 

rozwój ilościowy, zakładający zapewnienie podstawowych potrzeb, takich jak 

mieszkania, podczas gdy takiego zapotrzebowania nie było, a miasta te powinny 

wejść w fazę rozwoju jakościowego, tak jak miasta w Niemczech Zachodnich. 

Skutkiem tak nieharmonijnego rozwoju przestrzenno-demograficznego była ogromna 

nadprodukcja mieszkań, która przyczyniła się do perforowania zwartych obszarów 

śródmiejskich, a w latach 90. także rozrzedzania struktury osiedli z wielkiej płyty. Jest 

rzeczą znamienną, że długoletni spadek liczby mieszkańców wielu miast nie był 

powodem powstania dyskusji o „kurczących się miastach”. Została ona 

zapoczątkowana, jak już we wstępie wspomniano, przez publikację raportu, w którym 

stwierdzono, że w Niemczech Wschodnich 1 milion mieszkań stoi pustych. 

Rozwój miast na terenie dawnych Niemiec Wschodnich nie może zostać opisany 

jako typowy. Niemożliwe jest przyporządkowanie go do procesów występujących  

w Europie Zachodniej ani też nie pasuje on do modelu rozwoju urbanistycznego na 

wschodzie Europy. Pewne jest natomiast to, że forsowanie wzrostu przestrzennego 

miast za wszelką cenę, gdy demograficznie nie jest uzasadniony, jest destrukcyjne 

dla miast.  
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„KURCZĄCE SIĘ MIASTA” W NIEMCZECH WSCHODNICH. 
ANALIZA WYMIARU PRZESTRZENNO-DEMOGRAFICZNEGO 

Streszczenie 

Wyludnianie się miast położonych w Niemczech Wschodnich nie jest 
zjawiskiem nowym, powstałym po 1990 r. Niektóre z nich zaczęły tracić 
mieszkańców już przed I wojną światową. Z biegiem lat coraz więcej miast 
zaczynało się wyludniać. Nawet w okresie istnienia NRD duże miasta, takie jak 
Lipsk czy Halle, a także liczne miasteczka cały czas traciły mieszkańców. Po 
1990 r. za sprawą znacznego odpływu mieszkańców do landów zachodnich 
proces ten zwiększył się jeszcze bardziej. Pomimo ujemnego rozwoju 
demograficznego rozwój przestrzenny miast wschodnioniemieckich był ilościowy  
i bardzo ekstensywny. Rezultatem tego była ogromna nadprodukcja mieszkań, 
która w 2000 r. osiągnęła poziom 1 miliona. 
     Rozdział przedstawia specyfikę rozwoju miast w Niemczech Wschodnich. 
Uwaga została skoncentrowana na rozwoju demograficzno-przestrzennym tych 
miast w trzech okresach: do 1945 r., w socjalizmie oraz w okresie po 1990 r.  

Rozwój miast na terenie dawnych Niemiec Wschodnich jest wyjątkowy. Nie 
można go przyporządkować do procesów występujących w Europie Zachodniej, 
ani też nie pasuje on do modelu rozwoju urbanistycznego na wschodzie Europy. 
Pewne jest natomiast to, że forsowanie wzrostu przestrzennego miast za wszelką 
cenę, nawet wtedy, gdy demograficznie nie jest on uzasadniony, jest destrukcyjne 
dla miast. 

„SHRINKING CITIES” IN EASTERN GERMANY. ANALYSIS OF 
SPATIAL AND DEMOGRAPHIC DIMENSION 

Abstract 

Cities’ depopulation in Eastern Germany is not a new phenomenon that 
emerged after the year 1990. Some of them started to lose inhabitants already 
before the I World War. In the course of time more and more cities were starting 
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to depopulate. Even during the GDR era some large cities like Leipzig or Halle, 
and numerous small towns, were permanently losing inhabitants. After 1990, due 
to a very intense outmigration to Western Germany, this process gained on scale. 
Despite such a demographic development the spatial development was 
quantitative and very extensive. As a consequence of this development a huge 
overproduction of flats appeared, which in year 2000 reached the level of  
1 million. 

The article presents specificity of urban development in Eastern Germany. The 
attention was concentrated on demographic and spatial development of the cities 
in three periods: up to 1945, socialism and after 1990. 

The cities’ development in Eastern Germany is very unique. Neither can it be 
assigned to the processes that have been taking place in Western Europe nor 
does it fit the model of urban development in Eastern Europe. It is certain 
however, that forcing a spatial growth of cities at all costs, even when it is 
demographically unjustified, is destructive for the cities. 
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Robert MASZTALSKI25, Marcin MICHALSKI  

3. ZMIANY W URBANISTYCE WOBEC ZMIANY MODELU 
FUNKCJONOWANIA SPOŁECZEŃSTWA 

3.1. Wprowadzenie 

Postępujący dynamicznie rozwój cywilizacyjny, determinujący funkcjonowanie 

społeczeństwa, wpływający na prężną zmianę modelu życia społeczeństwa, sprawia, 

że w urbanistyce dochodzi do przełamania tradycyjnego podejścia do kształtowania 

przestrzeni w mieście. Przemiany w sposobie kształtowania przestrzeni zurbanizo-

wanej odzwierciedlają zarówno ewolucje w społeczeństwie jako całości, jak i w po-

szczególnych jego grupach.  

Współczesne społeczeństwo informacyjne, determinowane nowoczesną 

technologią, przechodzi transformacje, które powodują zróżnicowanie jego 

funkcjonowania. Coraz więcej osób w Polsce, według danych GUS (Główny Urząd 

Statystyczny), prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe26. Także udział 

dwuosobowych gospodarstw domowych w ogólnej ich liczbie w Polsce wzrasta. 

Funkcjonowanie jednoosobowych gospodarstw domowych wiąże się z grupą 

społeczną, którą możemy określić mianem singli [Czarnecka, 2013]. Styl życia  

i potrzeby tej grupy społecznej są odmienne od potrzeb dwu- i wieloosobowych 

gospodarstw domowych (małżeństw, rodzin z dziećmi itp.). Fakt ten niezaprzeczalnie 

wpływa na funkcjonowanie miasta jako systemu, ale także jego poszczególnych 

przestrzeni miejskich. Rynek nieruchomości obecnie odpowiada na zapotrzebowanie 

tej grupy społecznej w formie mieszkań o małym metrażu. Przestrzeń miejska, jako 

„scena” ich życia, staje się przedłużeniem funkcji mieszkalnej, gdzie single spędzają 

swój wolny czas w kawiarniach, centrach handlowych, na ulicach i placach miejskich. 

Czy przestrzeń miejska może być budowana jak dotychczas wobec zmieniają-

cego się modelu funkcjonowania społeczeństwa? Liczne zmiany sposobu kształto-

wania przestrzeni zurbanizowanej w zależności od modelu funkcjonowania społe-

czeństwa już zachodzą w miastach świata. 
                                                

25 Zakład Urbanistyki, Wydział Architektury PWr, robert.masztalski@pwr.edu.pl, 
marcin.michalski.arch@pwr.edu.pl 
26 Gospodarstwo domowe  zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających 
razem i wspólnie utrzymujących się (definicja za GUS-em. Pojęcie stosowane w badaniach statystycz-
nych statystyki publicznej, www.stat.gov.pl). 
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3.2. Uwarunkowania społeczne  

Model funkcjonowania społeczeństwa w Polsce się zmienia, wpływa to na 

przemiany w sferze architektoniczno-urbanistycznej miast, związane ze 

zmieniającym się stylem życia oraz preferencjami mieszkańców. Dotychczasowy 

dominujący model, oparty na tradycyjnej rodzinie jako podstawowej jednostce 

społecznej, jest wyraźnie nadwyrężony przez zyskujące na popularności nieformalne 

związki. Coraz szybsze tempo rozwoju cywilizacyjnego zaczyna przez swoje 

znaczące zmiany technologiczne wpływać na modele funkcjonowania 

społeczeństwa. Zmiany funkcjonowania społeczeństwa wynikają z wielu aspektów, 

wśród których najważniejsze wydają się: aspekt ekonomiczny powodujący zmianę  

w sposobie pracy i zarabiania pieniędzy, aspekt techniczny oparty głównie na 

fenomenie Internetu i ciągle rozwijających się technologiach, aspekt demokratyczny 

pozwalający na wolny dostęp społeczeństwa do informacji, czyli do obiektywnej 

wiedzy na temat otaczającego świata, oraz aspekt edukacyjny, w którym informacja 

i wiedza stają się głównymi środkami do osiągnięcia sukcesu i władzy. Wynikająca 

z tych uwarunkowań zmiana oczekiwań i preferencji mieszkańców wpływa w znaczny 

sposób na ofertę deweloperów budujących nowe zespoły zabudowy mieszkaniowej.  
 

 

Rys. 3.2.1. Prognoza zmiany w wielkości gospodarstw domowych na przestrzeni lat 
(opracowano na podst.: www.stat.gov.pl: Prognoza gospodarstw domowych 
według województw na lata 2008-2035) 

Fig. 3.2.1. Projection OF CHANGES in the size of households over the years (based on the 
data of www.stat.gov.pl: Household projection according voivodeship for 2008-
2035) 
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Rys. 3.2.3. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym w latach 1999-2011  
Fig. 3.2.3. The average number of persons per household in the years 1999-2011 in Poland 
                 (own elaboration based: Local Data Bank: www.stat.gov.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.2.2. Gospodarstwa domowe według liczby osób (w %) na podstawie spisów po-
wszechnych (opracowanie własne na podst.: Narodowe Spisy Powszechne 
Ludności i Mieszkań z roku: 1970,1978, 1988, 2002, 2011; www.stat.gov.pl) 

Fig. 3.2.2. Households according to the number of people (in %) based on national censuses 
(own elaboration based: National Census of Population and Housing of the year: 
1970,1978, 1988, 2002, 2011; www.stat.gov.pl) 
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W Polsce na podstawie statystyk GUS-u27 widać wyraźnie tendencję do spadku 

liczby gospodarstw wieloosobowych w stosunku do gospodarstw jedno- 

i dwuosobowych (rys. 3.2.4, rys. 3.2.5). Wynika to z procesów globalizacyjnych, ale 

także z uwarunkowań cywilizacji informacyjnej. Podobne tendencje obserwowano 

w krajach rozwiniętych Europy Zachodniej w 2. połowie XX wieku. 

 

Cywilizacje zachodnie w obecnej dobie stawiają na ekologię i zrównoważony 

rozwój ze znacznym udziałem społecznym przyszłych użytkowników budowanych 

struktur. Odzwierciedla to w znaczący sposób znany nam dotychczasowy model 

funkcjonowania społeczeństwa, oparty na rodzinie i grupach społecznych 

budowanych z jej udziałem. Wynikiem takiego podejścia jest zwracanie uwagi na 

potrzeby dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych. Polityka 

solidarności społecznej w dalszym ciągu jest żywym elementem takiego modelu. 

Przeciwieństwem modelu tradycyjnego jest model korporacyjny, nastawiony na 

poświęcenie się głównie pracy, lansujący tezę, że pracodawca i jego pracownicy to 

rodzina, która musi spędzać ze sobą jak najwięcej czasu. Prowadzi to do zmiany 

sposobu funkcjonowania społeczeństwa.  

W Polsce wyraźnie zmniejsza się także liczba urodzeń (tzw. dzietność). 

Obserwuje się również wzrost średniej wieku rodzenia. Drastyczne zwolnienie tempa 

wzrostu liczby ludności wiąże się z utrwalającą się tendencją do przewagi liczby 

zgonów nad liczbą urodzeń, a także do ujemnego salda ruchów migracyjnych  

w miastach. W ostatnim czasie w miastach Polski zaczyna występować coraz 

wyraźniej zjawisko starzenia się jego mieszkańców. Równolegle maleje liczba 

                                                
27 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-
2011/ gospodarstwa-domowe-i-rodziny-charakterystyka-demograficzna-nsp-2011,30,1.html 

Rys. 3.2.4. Przekrojowy współczynnik 
dzietności w Polsce w latach 2002-2013 
(oprac. własne na podst.: Bank Danych 
Lokalnych: www.stat.gov.pl) 
Fig. 3.2.4. Sectional fertility rate in Poland 
in the years 2002-2013 (own elaboration 
based on: Local Data Bank: 
www.stat.gov.pl) 

Rys. 3.2.5. Średni wiek rodzenia w Polsce 
w latach 1990-2013, oprac. własne na 
podst. danych GUS-u, www.stat.gov.pl) 
Fig. 3.2.5. The mean age of giving birth in 
Poland in the years 1990-2013 (own 
elaboration based on GUS data, 
www.stat.gov.pl) 
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urodzeń i liczba dzieci w wieku 0-14 lat. Maleje także udział osób w tzw. wieku 

mobilnym, tj. pomiędzy 18. a 44. rokiem życia. Zjawisko to wskazuje na proces 

starzenia się społeczeństwa, który w większym stopniu dotyka miasta niż wsie. 

Powyższe zjawiska są także pochodną znacznego spadku przyrostu naturalnego  

w Polsce.  

3.3. Reakcje rynku mieszkaniowego  ̶  architektura i urbanistyka 
wobec przemian społecznych 

Wobec przemian zachodzących w społeczeństwie i odpowiedzi rynku 

mieszkaniowego na nie można mówić o tendencji do zmiany standardów 

powierzchniowych mieszkań ze względu na liczbę pokoi oraz do zmiany form 

własności ze względu na mobilność społeczeństwa, a także brak przywiązania do 

miejsca zamieszkania. Urbanistyka związana dotychczas z funkcjonującym modelem 

rodziny, czyli tworzeniem dla niej miejsc zamieszkania, rekreacji, wypoczynku, 

zaspokojenia podstawowych potrzeb w miejscu zamieszkania, nie jest tym, czego 

oczekuje mobilne i niezwiązane z miejscem zamieszkania współczesne młode 

społeczeństwo.  

Młodzi, samotni i zatrudnieni w korporacjach ludzie są nastawieni na realizację 

własnych celów i ambicji, ale także przyjemności w myśl żargonowego hasła nie ma 

zabawy, nie ma życia. Korzystają z tego, co miasto oferuje w swym bogactwie usług, 

handlu i rozrywki. Nieprzywiązani do miejsca zamieszkania czy pracy, 

charakteryzujący się mobilnością, często realizują potrzebę własnej kariery bez 

nastawiania się na rodzinę czy zobowiązania wynikające z trwałych relacji 

międzyludzkich. Ceniący sobie niezależność single poszukują swojego miejsca, 

a raczej swojej enklawy, która ogranicza się do sypialni. W mieście zaś szukają lokali 

usługowych, handlowych czy rozrywkowych, gdzie spędzają swój czas i znajdują 

zastępujące rodzinę towarzystwo. 

Mieszkania dla osób żyjących w pojedynkę to kompaktowe, małometrażowe 

powierzchnie, mające swój charakter i styl właściciela, dla którego mieszkanie jest 

wizytówką i wyrazem statusu. Mieszkanie musi mieć miejsce do odpoczynku, pracy, 

codziennej toalety czy przyrządzenia posiłku, ale nie do spędzenia w nim dnia. 

Odpowiedź na tego typu zapotrzebowanie dał rynek nieruchomości w największych, 

będących dla tej grupy społecznej magnesem (Korus J. z dn. 12.02.2014 r.), 

miastach Polski.  

We Wrocławiu przy ul. Kościuszki, w ramach adaptacji istniejących 

dwóch budynków poprzemysłowych oraz budowy nowego, powstała inwestycja 

z mieszkaniami adresowanymi do singli. Znajdująca się w obszarze funkcjonalnego 

śródmieścia, zwanego Przedmieściem Oławskim, przy ul. Tadeusza Kościuszki 

142a, przyciąga singli na stronach internetowych dewelopera hasłem – „oferta dla 
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singli”. Ciekawa architektura adaptowanych w nowoczesnym stylu obiektów i nowo 

projektowany budynek stwarzają potencjalnemu klientowi poczucie wyjątkowości  

i nieszablonowości. Bliska odległość do ścisłego centrum, m.in. Rynku, placu 

Grunwaldzkiego z kampusem Politechniki, dworca kolejowego i autobusowego, gdzie 

liczba i różnorodność lokali usługowych oraz handlowych jest największa, 

infrastruktura społeczna, bliskość obiektów kultury, sztuki czy rozrywki (Muzeum 

Narodowe, Panorama Racławicka, Muzeum Architektury), centrów biznesu i miejsc 

pracy (pl. Grunwaldzki i Grunwaldzki Centre) czynią to miejsce dodatkowo 

atrakcyjnym. W parterach budynku od strony ulicy znajdują się lokale usługowe  

o powierzchni od 36 do 124 m2, a w części podziemnej parking oraz komórki 

lokatorskie. Mieszkania o powierzchni od 38 do 100 m2, o zróżnicowanej wysokości 

pomieszczeń, cechuje (wg zapewnień inwestora) wysoki standard wykończenia. 

Mieszkania przeznaczone dla singli składają się z pokoju dziennego, aneksu 

kuchennego, łazienki oraz sypialni. Każde mieszkanie ma balkon, taras albo 

ogródek. Największy udział w strukturze mieszkań mają mieszkania jedno-  

i dwupokojowe (rys. 3.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wewnątrz zespołu zaprojektowano alejki spacerowe, fontannę, zieleń oraz 

miejsca wspólne z placem zabaw, co wskazuje, że wśród mieszkań znajdują się nie 

tylko mieszkania dla singli. Całość została objęta systemem monitoringu. 

Nowo projektowany budynek zrealizowano w zabudowie plombowej. Budynek  

z 32 mieszkaniami od 24 do 75 m2 oraz lokalami usługowymi w parterze w podwórzu 

ma miejsca parkingowe dla mieszkańców. Inwestycja, jak podkreślała 

przedstawicielka firmy odpowiedzialnej za sprzedaż, jest skierowana głównie do 

singli i osób młodych: Nowe mieszkania budujemy głównie z myślą 

o ludziach, którzy nie boją się sąsiedztwa ulicy i życia w mieście. Nie jest to raczej 

Rys. 3.3.1. Nowa Papiernia  udział mieszkań wg liczby pokoi (opracowanie własne na 
podstawie danych dewelopera z www.nowapapiernia.pl z dn. 17.09.2014) 

Fig. 3.3.1. Nowa Papiernia  the share of dwellings according number of rooms 
(own elaboration based on data's developer of www.nowapapiernia.pl dated: 
09.17.2014) 
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miejsce dla rodziny z dzieckiem, która potrzebuje spokoju, ale bardziej dla singla czy 

młodego małżeństwa, które nie boi się tempa i miejskiego zgiełku28. W tej 

zatłoczonej, śródmiejskiej przestrzeni trudno byłoby odnaleźć się rodzinie z małymi 

dziećmi, głównie ze względu na brak przestrzeni wspólnej, przewidzianej na 

przydomową rekreację dla najmłodszych. Jeśli bowiem singlowi wystarczy 

mieszkanie, to rodzinie potrzeba jest więcej otwartej przestrzeni życiowej w pobliżu 

miejsca zamieszkania. Wobec powyższego w prezentowanej inwestycji 

zaproponowano w większości mieszkania dwupokojowe, jak wynika z analizy udziału 

poszczególnych mieszkań w budynku w zależności od liczby pokoi (rys. 3.3.2). 

O ile oferta mieszkań dla singli w inwestycjach mieszkaniowych może wydawać 

się tylko zabiegiem marketingowym, o tyle pojawienie się inwestycji z ofertą 

niewielkich mieszkań – mikroapartamentów, tzw. starterów (patrz rys. 3.3.2  

i rys. 3.3.3)  świadczy o świadomym działaniu na rzecz konkretnej grupy klientów. 

                                                
28 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,95327,11571101,Mieszkania_dla_singli__ktorzy_lubia_miejski_ 
zgielk.html (data dostępu: 14.09.2014). 

 
 
Rys. 3.3.2. Budynek przy ul. Krętej 10 i ul. Pasteura 18   ̶ udział mieszkań wg liczby pokoi 

(opracowanie własne na podst. danych inwestora z http://www.starter.net.pl/ 
oraz http://kreta10.komercyjne.com/z dn. 18.09.2014) 

Fig. 3.3.2. Building at Kręta 10 street and Pasteura 18 street  share of dwellings 
according of number of rooms (own elaboration based on data from 
http://www.starter.net.pl/  and http://kreta10.komercyjne.com/ dated. 
09.18.2014) 
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Takie działanie możemy obserwować w przebudowanym we Wrocławiu przy  

ul. Pasteura hotelu asystenta na obiekt z miniapartamentami, z których największy 

ma ok. 28 m2, a najmniejszy 12 m2. Inwestor, przebudowując istniejący obiekt, 

zrealizował 149 mieszkań, w tym tylko 20 dwupokojowych.  

Mieszkania zostały zaoferowane w ramach sprzedaży, jak również wynajmu. 

Ciekawa wydaje się oferta usługowa wrocławskiej spółki, która zrealizowała 

przedsięwzięcie. Oprócz całodobowego dozoru budynku z monitoringiem  

w przyziemiu znajduje się pralnia samoobsługowa, a w każdym mieszkaniu Internet 

(Wi-Fi) oraz telewizja cyfrowa. Mieszkania są wykończone w standardzie hotelowym, 

pozwalającym na natychmiastowe wprowadzenie się. Najmniejsze mieszkania mają 

kompaktowe rozwiązania, które zawierają pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz 

wydzieloną łazienkę. Na przestrzeni o minimalnym metrażu należało zmieścić 

przestrzeń do wypoczynku, spania i pracy, stosując nietypowe rozwiązania, jak  

np. łóżko chowane w garderobie. Lokalizacja budynku w pobliżu placu 

Grunwaldzkiego, który jest dzielnicowym centrum usługowo-handlowym i bizneso-

wym, nie jest przypadkowa, ponieważ bogactwo łatwo dostępnych usług jest tym, 

czego tego typu grupa społeczna oczekuje. 

Spółka ta planuje już kolejne podobne inwestycje we Wrocławiu. Według 

zapowiedzi ma to być ok. 180 mikroapartamentów z przestrzeniami wspólnymi: 

klubokawiarnią, klubem fitness czy siłownią. Podobny pomysł ma zamiar zrealizować 

w Warszawie firma, która planuje wybudować 96 kawalerek z aneksem kuchennym  

i małą łazienką o powierzchni 18 m2. 

 

Rys. 3.3.3. Przykładowy rzut kondygnacji budynku przy ul. Pasteura (tzw. startery) (rysunek 
opracowano na podst. materiału zamieszczonego na stronach dewelopera: 
http://www.starter.net.pl/, z dn. 18.09.2014) 

Fig. 3.3.3. An example of floor plan of the building at Pasteur street (tzw. startery) 
(figure elaborated on the basis of the material presented on pages developer 
http://www.starter.net.pl/, dated 09.18.2014) 



41 

Tego typu inwestycje charakteryzują się następującymi cechami: 

 znajdują się blisko centrum miasta, 

 zapewniają bliskość infrastruktury społecznej, usługowej, handlowej rozrywko-

wej i sportowej, 

 oferują minimalną powierzchnię mieszkania o wysokim standardzie, ale przy 

stosunkowo wysokiej cenie kupna lub najmu, 

 zapewniają jednoprzestrzenne, ale funkcjonalne wnętrze mieszkalne, 

 nie zapewniają na terenie inwestycji zagospodarowanych miejsc do integracji 

mieszkańców. 

Styl życia nowych pokoleń wpływa na przemiany w przestrzeni zurbanizowanej. 

Centra handlowe, lokale usługowe, parki, ulice stają się miejscami, gdzie pokolenie 

wielkomiejskich singli, korzystając z nowoczesnych zdobyczy technologii i Internetu, 

spędza wolny czas, ale także pracuje. Przestrzeń miejska wraz z obiektami 

handlowo-usługowymi staje się dla nich przedłużeniem funkcji mieszkania. Wydaje 

się, że środowisko mieszkaniowe jest dla nich namiastką miejsca zamieszkania. 

Istotna jest bliskość przestrzeni miasta, gdzie odbywa się ich aktywne życie,  

np. spotkania biznesowe czy towarzyskie w kawiarniach, centrach handlowych itd. 

To życie, które toczyło się w tradycyjnym modelu funkcjonowania rodziny  

w zamkniętych ścianach mieszkania, przenosi się w przypadku singli do przestrzeni 

publicznych i obiektów usługowo-handlowych. 

Ta grupa społeczna nie potrzebuje osiedli z infrastrukturą społeczną, a za miejsce 

zamieszkania wystarczy małe mieszkanie, częściej wynajmowane niż własne  

i bardziej do spania niż do mieszkania, gdyż życie takiej osoby toczy się głównie na 

tzw. mieście, czyli w klubach, restauracjach, barach, kawiarniach, kinach, teatrach, 

centrach handlowych czy parkach. Dlatego też w mieście występują przestrzenie, 

które są dla tej grupy społecznej bardziej atrakcyjne i mogą stać się idealnym 

miejscem pobytu oraz spędzania wolnego czasu. 

3.4. Podsumowanie 

Globalizacja oraz dynamiczne przemiany społeczne i gospodarcze z nią związa-

ne, w tym mobilność mieszkańców, stawiają wyzwanie przed współczesną urba-

nistyką, która powinna wychodzić tym przemianom na przeciw. Przemiany społecz-

ne, funkcjonowanie społeczeństw i ich mobilność generują problemy związane ze 

sposobem kształtowania przestrzeni miast. Miasta przeżywają kryzys związany z od-

pływem ludności na obrzeża w poszukiwaniu małomiejskości, a tym samym z prze-

strzeni miast odpływa ludność stanowiąca użytkowników i klientów różnego rodzaju 

usług. Te pustoszejące przestrzenie w śródmieściach stają się atrakcyjnym obsza-

rem dla innej grupy społecznej, związanej z nowym modelem funkcjonowania  

rodziny, dla której „posiadanie domu jest mniej ważne niż posiadanie stylu życia” 

[Riffkin, 2003].  
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Dla grupy społecznej określanej w literaturze jako wielkomiejscy single 

[Czarnecka, 2013] to właśnie zatłoczone i głośne śródmieście jest idealnym 

miejscem zamieszkania i życia. Wynajmowany pokój czy małe mieszkanie są dla tej 

grupy społecznej bardziej do przenocowania niż do tzw. życia. Dla nich atrakcyjne 

życie toczy się w zgiełku miasta, w klubach fitness, kawiarniach, kinach, obiektach 

usługowo-handlowych czy rekreacyjno-rozrywkowych, gdzie spędzają swój czas 

poza pracą. Dla nich gęsto zabudowane miasto ze swoją infrastrukturą społeczną  

i usługową jest atrakcyjną przestrzenią życia. 

Funkcjonujący i dominujący wcześniej model XX-wieczny, oparty na tradycyjnym 

modelu rodziny i znacznej dzietności, wydaje się nieprzystający do współczesnej 

sytuacji społeczeństwa w Polsce. Obecna sytuacja wymaga nowego zdefiniowania 

współczesnego modelu społeczeństwa Polski. Na podstawie takiego modelu można 

byłoby budować propozycję potrzeb urbanistycznych mieszkańców współczesnych 

zespołów zabudowy mieszkaniowej. 

Spojrzenie w kontekście pracy urbanisty na problem zmian zachodzących we 

współczesnym sposobie kształtowania obszarów zurbanizowanych prowadzi nas 

także do konkluzji, że najistotniejsze dla sprawnego funkcjonowania współczesnego 

miasta są powszechnie rozumiane powiązania transportowe i komunikacyjne. 

Komunikacja jest tu pojmowania jako nieskrępowany sposób poruszania się  

w zajmowanej przestrzeni fizycznej, ale także jako bezpośrednia komunikacja 

pomiędzy poszczególnymi osobami w grupie społecznej oraz za pomocą urządzeń 

multimedialnych, również w przestrzeni wirtualnej. 
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ZMIANY W URBANISTYCE WOBEC ZMIANY MODELU 
FUNKCJONOWANIA SPOŁECZEŃSTWA 

Streszczenie 

Postępujący i dynamiczny rozwój cywilizacyjny wpływa na zmianę modelu życia 
społeczeństw, co z kolei znajduje swoje odzwierciedlenie w różnych aspektach życia 
społecznego i gospodarczego. Rozdział ten przedstawia zachodzące w Polsce 
zmiany demograficzne i społeczne w aspekcie uwarunkowań architektonicznych 
i urbanistycznych rozwoju miast na przykładzie wybranych inwestycji we Wrocławiu. 
We wstępie przedstawiono zmiany zachodzące w modelu społecznym Polski. 
Analizy dotyczą zmiany zachodzącej w wielkości gospodarstw domowych w ramach 
liczby osób w nich funkcjonujących. Następnie prezentowane są przykłady inwestycji 
mieszkaniowych będących odpowiedzią inwestorów rynku mieszkaniowego na 
zachodzące zmiany społeczne.  

CHANGES IN URBAN PLANNING TOWARD CHANGES  
IN THE MODEL OF SOCIETY 

Abstract 

The progressive and dynamic development of civilization affect change in the 
lives of societies, which in turn is reflected in various aspects of social and economic 
life. This article shows demographic and social changes in Poland in the aspect of 
determinants of architectural and urban development of cities. As an example, some 
investment in Wroclaw. In the preface describes the changes taking place in the 
Polish social model as well. Article analyzes relates to changes in household size, 
in terms of the number of people in their living in. Then, article presented examples 
of housing projects, in response investors the housing market, to the ongoing social 
changes. 
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Joanna JASKUŁOWSKA29 

4. MIASTA JAKO EKOSYSTEMY – HOLISTYCZNE PODEJŚCIE 
    DO PROJEKTOWANIA PRZESTRZENI 
 
 

Motto: 

You never change things by fighting the existing reality. To change 

something build a new model that makes existing model obsolete  

 ̶  Buckminster Fuller 

(Nigdy nie zmienisz rzeczy poprzez zwalczanie istniejącej rzeczywistości. 

Aby coś zmienić, stwórz model, który sprawi, że istniejący model stanie się 

przestarzały)  

4.1. Wprowadzenie   

Już ponad połowa ludzi na Ziemi mieszka w miastach i aglomeracjach,  

a proporcja zamieszkujących tereny wiejskie i miejskie zmienia się na korzyść miast. 

Powstają coraz większe skupiska ludzkie, megamiasta, hipermiasta, które często 

nie są w stanie przyjąć napływającej ludności. Brakuje miejsc do mieszkania oraz 

infrastruktury, która zapewniłaby sprawne funkcjonowanie miasta i odpowiednie 

warunki do życia. Na trzy biliony mieszkańców miast blisko bilion mieszka  

w slumsach. Pozostali, pomimo że mają zapewnione lepsze warunki sanitarne 

i mieszkaniowe, żyją bez dostępu do pełnowartościowych przestrzeni miejskich. 

Środowiska zurbanizowane, już teraz będąc kolosalnym konsumentem materiałów, 

energii i wody, przyczyniają się do wyczerpywania zasobów, zanieczyszczenia 

powietrza i zmian klimatu. Przewiduje się, że w ciągu 40 lat miasta dwukrotnie 

zwiększą swoją populację, a skala problemów wówczas się zwielokrotni. Miasta 

planowane wedle dotychczasowych modeli nie będą w stanie zaspokoić potrzeb 

mieszkańców bez destabilizacji ekosystemów ziemskich.  Jest to potężne wyzwanie 

dla współczesnych planistów i projektantów. Postępująca urbanizacja nie musi 

jednakże być zagrożeniem. Pomimo różnic pomiędzy poszczególnymi obszarami 

                                                
29 Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, 
jaskulowska@gmail.com 
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zurbanizowanymi na płaszczyznach: ekonomicznej, środowiskowej i ukształtowania, 

istnieją uniwersalne metody zarządzania zasobami i organizowania miast, które 

można dostosować do lokalnego kontekstu w zgodzie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju.  

4.2. Ekosystemy miejskie    

Ostatnie dekady pokazały, że nie ma realnej przyszłości ludzkości bez zdrowej 

planety Ziemi. Rozwój miast wymaga wrażliwości na wpływ, jaki wywiera na lokalne 

ekosystemy, ponieważ jest od nich uzależniony.  Na obszarach zurbanizowanych 

pojawia się niezliczona ilość czynników, które są ze sobą powiązane. Zależności te 

są często bardzo złożone i trudno przewidzieć skutki ich oddziaływania.  

Każde działanie planistyczne niesie za sobą potencjał i odpowiedzialność za stan 

środowiska i jakość życia. Zintegrowane projektowanie narzuca nowy sposób pracy 

przy planowaniu rozwoju miast, wymaga interdyscyplinarnej współpracy  

i zrozumienia, jak decyzja projektowa w jednej dziedzinie może oddziaływać na inne 

obszary. Analiza struktur przestrzennych przez pryzmat ekosystemów jest metodą 

systematyzacji chaotycznej sieci zmiennych i ich wzajemnych zależności. 

 

Rys. 4.2.1. Zarządzanie przepływami w aspekcie różnych skal 
Fig. 4.2.1. Flow management at different scales 
Źródło: Tjallingii S. (1996): Ecological conditions. Strategies and structures in environmental  
             planning 

 

Model ekonarzędzia (ecodevice) (rys. 4.2.1) przedstawia schemat miasta jako 

systemu określonego przez pryzmat napływających zasobów i odprowadzanych 

odpadów w zestawieniu ze skalą oddziaływania rozpatrywanego układu. 
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4.3. Metabolizm miast 

Miasto postrzegane jest obecnie jako złożony, dynamiczny ekosystem. To nie jest 

metafora, to koncepcja prawdziwego miasta. Społeczne, ekonomicznei kulturowe 

systemy nie są w stanie wybiec poza zasady środowiska abiotycznego i biotycznego. 

Wytyczne działań muszą zostać dostosowane do tych zasad (Tjallingii 1993). 

Podobnie jak wszystkie inne ekosystemy miasto jest systemem, który korzysta 

z nakładów energii i materiałów. Głównym problemem środowiskowym jest wzrost 

owych nakładów i zarządzanie produktami, które wytwarza. Przy postrzeganiu miasta 

jako całości i analizowaniu ścieżki przepływu energii, materiałów, substancji 

zanieczyszczających środowisko możliwe jest stworzenie systemu zarządzania  

i technologii, które pozwolą na: reintegrację naturalnych procesów, wydajne 

gospodarowanie zasobami i recykling odpadów jako wartościowych zasobów, 

oszczędzanie i wytwarzanie energii – zmniejszenie konsumpcji. Jak miasta powinny 

określać swoje cele, aby rozwijać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju? 

Za cel zrównoważonego rozwoju miast postrzeganych przez pryzmat ekosystemów 

można uznać redukcję wykorzystywania nieodnawialnych zasobów i wytwarzania 

odpadów przy jednoczesnej dbałości o przyjazność w stosunku do życia w obrębie 

różnych skal oddziaływania: lokalnej, regionalnej i globalnej. Metabolizm terenów 

zurbanizowanych to analiza pod kątem nakładu zasobów i wytwarzania odpadów 

przez siedliska ludzkie. Fizyczne i biologiczne procesy zachodzące w miastach, 

podobnie jak w innych ekosystemach, przekształcają zasoby w przydatne produkty  

i odpady. Elementy pojawiające się w systemie przechodzą przez niego i zostają 

przetworzone przy użyciu energii. Efektem finalnym są produkty i odpady.  

 

Rys. 4.3.1. Rozbudowany model metabolizmu siedlisk ludzkich 
Fig. 4.3.1. Extended metabolism model of human settlements 
Źródło: Sustainability and cities: extending the metabolizm model, Newman, 1999 
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Teoria zrównoważonego rozwoju według schematu Newmana wychodzi jednak 

poza aspekt redukowania przepływów metabolicznych, akumulowania zasobów 

i usuwania odpadów. Miasta są czymś więcej niż mechanizmem, są miejscem 

kreującym warunki dla aktywności ludzkiej. Schemat metabolizmu został uzupełniony 

o czynniki wytwarzające warunki do życia, czyli udogodnienia socjalne, zdrowie 

i dobre samopoczucie jednostek i społeczności.  

 

Rys. 4.3.2. Problemy regionów miejskich w kontekście przepływów  
Fig. 4.3.2. Issues of urban regions in the context of flows 
Źródło: Sustainable Architecture, Ecologically sound Urban Planning and Biodiversity,  
              Rombaut E. 
 

Ekosystemy miejskie należy rozpatrywać w połączeniu z ekosystemami 

przyległych terenów; taki układ można nazwać regionem miejskim. Kontekst jest 

bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ wskutek interakcji pomiędzy poszczególnymi 

systemami powstają właściwości, które nie zaistniałyby pojedynczo.  Każdy element 

jest częścią większej całości i ma na nią wpływ.  Miasta czerpią z otoczenia wodę, 

żywność, a tereny zielone dostarczają czyste powietrze, wykorzystują również 

otoczenie do składowania odpadów. Teoria przepływów może również pomóc 

w definiowaniu problemów związanych z terenami zurbanizowanymi i ich 

oddziaływań na tereny rolnicze. Schemat na rys. 4.3.2 pokazuje, że rozwój miast 

wymaga wrażliwości na wpływ na lokalne ekosystemy. Model metabolizmu można 

również zastosować do analizy wpływów zasobów i odpadów obszarów 

przemysłowych w konfrontacji z ich parametrami ekonomicznymi, wskaźnikami 

poziomu zdrowia i bezpieczeństwa. Dane te mogą następnie posłużyć do stworzenia 

pożytecznych rozwiązań, takich jak wykorzystanie odpadów jednej gałęzi przemysłu 

jako zasób dla innej. Jest to dobra metoda, dzięki której można dokonywać 

porównań między gospodarstwami domowymi, osiedlami, miastami czy krajami. 

Pokazuje ona zależności od natury, pomaga zrozumieć procesy i wykorzystać 

komponenty w bardziej racjonalny sposób. 
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4.4. Strategia trzech kroków  

Strategia trzech kroków (tab. 4.4.1) po raz pierwszy pojawiła się w pracy 

naukowej Duijvesteina (1993) i została oparta na modelu Ecodevice (na podstawie 

Sustainable Urban Environments: An Ecosystem Approach (2)). Celem tej strategii 

jest ograniczenie napływów i odpływów zasobów oraz dłuższy cykl wykorzystania 

napływających zasobów w systemie (Hendriks 2001).  

Tabela 4.4.1 

Strategia trzech kroków w aspekcie przepływów materiałów, energii i wody 
 

Przepływ materiałów  

1. Ograniczenie użycia materiałów. 

2. Stosowanie materiałów z surowców wtórnych lub odzyskiwanie materiałów. 

3. Użycie materiałów o niskim oddziaływaniu na środowisko. 

 
 

Przepływ energii 

1. Redukcja zapotrzebowania na energię. 

2. Pozyskiwanie energii z zasobów odnawialnych. 

3. Wydajne wykorzystanie zasobów nieodnawialnych. 

 
 

Przepływ wody 

1. Redukcja użycia wody, zagospodarowanie terenów w taki sposób, 

            aby wody powierzchniowe i podziemne nie były zanieczyszczane. 

2. Oddzielenie obiegu wody czystej i zanieczyszczonej. 

3. Odprowadzanie wyłącznie zanieczyszczonej wody do oczyszczalni ścieków. 

Źródło: Artykuł Environmental Strategies and Tools for Integrated design  Laure Itard, 
             zamieszczony w Sustainable Urban Environments: An ecosystem Approach (2) 

 
Strategia trzech kroków wyznacza priorytety, które ułatwiają osiągnięcie korzyści 

środowiskowych. Pierwsza zasada kładzie nacisk na zmniejszenie zapotrzebowania 

na energię, materiały, wodę oraz zmniejszenie wytwarzania zanieczyszczeń  

i odpadów. Drugi krok koncentruje się na zaopatrywaniu w energię, materiały i wodę 

ze źródeł odnawialnych. Trzeci krok to dążenie do racjonalnego zarządzania 

zasobami nieodnawialnymi. 

Materiały 

Przepływ materiałów jest jednym z zasadniczych elementów metabolizmu 

regionów zurbanizowanych. Współczesne czasy charakteryzują się powszechną 

dostępnością materiałów i produktów. Dbałość o środowisko jest wpisane w politykę 
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wielu krajów, miast czy korporacji. Nie przykłada się jednak wagi do zmiany 

przyzwyczajeń konsumpcyjnych – produkuje się tyle, ile jest możliwe, by następnie 

sprzedać jak najwięcej.  Wraz ze wzrostem populacji i rozwojem ekonomicznym 

zwiększa się również ilość wytwarzanych odpadów. W wyniku nadmiernego 

wykorzystywania surowców powstaje wiele problemów środowiskowych i zdrowot-

nych. Strategią podejmującą problematykę zagospodarowania odpadów jest na 

przykład „cradle to cradle” (Mc Donough, Braungart 2002), czyli idea zamknięcia 

cyklu obiegu odpadów w ekosystemach miejskich, która podobnie jak w naturalnych 

systemach przyjmuje, że odpad jest równocześnie pożywieniem.  

Proces odbywa się w dwóch obszarach:               

– biosfery  ̶  biodegradowalne odpady stają się pożywieniem dla biosfery, 

– technosfery  ̶  recykling materiałów.  

Politykę gospodarowania odpadami można wprowadzać na skalę lokalną 

(segregacja u źródła, przydomowe kompostowanie), miejską i regionalną czy 

obejmującą cały kraj.  Wartym uwagi przykładem jest Dania, gdzie wprowadzono 

sieć 28 spalarni śmieci z odzyskiem ciepła, zlokalizowanych w pobliżu obszarów 

mieszkalnych. W rezultacie spalarnie zaspokajają krajowe zapotrzebowanie na 

ogrzewanie w 30%. Coraz więcej miast stara się wdrożyć strategię zamkniętych 

obiegów, dążąc do tzw. zero waste, czyli niewytwarzania odpadów. Jednym z liderów 

w tym zakresie jest Singapur, który nie składuje odpadów na wysypiskach śmieci. 

Polityka zarządzania odpadami opiera się całkowicie na dwóch elementach: 

recyklingu, któremu podlega 57% śmieci, oraz na spalaniu pozostałych odpadów  

z odzyskiem  energii. Cztery spalarnie wytwarzają 0,43 MW/h na tonę odpadów. 

Berlin podobnie nie składuje swoich odpadów na wysypiskach, 50% poddaje 

recyklingowi, 10% ulega kompostowaniu, a 40% zostaje spalonych, dzięki czemu 

miasto uzyskuje energię elektryczną i ciepło.    

 Poszczególne strategie zarządzania odpadami mają różne oddziaływanie  

na środowisko naturalne. Hart Howerton usystematyzował metody rozwiązania 

problemu nadmiernego wytwarzania odpadów od najlepszych do najbardziej 

niekorzystnych i dzielą się one na:  

1. zapobieganie – unikanie wytwarzania odpadów, 

2. ponowne wykorzystanie odpadów, 

3. recykling, 

4. kompostowanie, 

5. spalanie z odzyskiem energii, 

6. spalanie w spalarniach, 

7. składowanie odpadów na wysypisku. 

 

Zrozumienie mechanizmu przepływów materiałów ułatwia analizę wydajności 

systemów miejskich i ich oddziaływania na środowisko. Najlepszym rozwiązaniem 

jest redukcja wytwarzania odpadów, jednak nawet jeśli ten cel zostanie osiągnięty, 

nie jest to pełne rozwiązanie problemu. Niektóre miasta propagują segregację, 
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szacuje się jednak, że przeciętnie przy zastosowaniu recyklingu 80% odpadów nadal 

pozostaje niezagospodarowanych. Wiele miast w przeważającym stopniu składuje 

odpady na wysypiskach śmieci. Jest to najprostsze rozwiązanie, lecz równocześnie 

najgorsze, ponieważ prowadzi do zatrucia środowiska i zniszczenia przyległych 

ekosystemów.  

Energia 

Ze względu na fakt, że miasta skupiają większość zużycia energii, coraz więcej 

uwagi poświęca się kwestii tego, co może zostać zrobione, aby podnieść jakość 

terenów zurbanizowanych w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Godnym uwagi 

rozwiązaniem jest tworzenie zdecentralizowanych sieci zaopatrujących 

w energię czerpaną ze źródeł odnawialnych. W większości krajów rozwiniętych 

energia elektryczna powstaje w potężnych elektrowniach o wydajności mierzonej  

w tysiącach megawatów. Mogą one być zasilane wielorako: energią jądrową, 

węglem, gazem, wodą czy też energią wiatru i słońca – przez farmy wiatrowe  

i fotowoltaiczne. Energia pozyskiwana w ten sposób jest transportowana 

i rozprowadzana liniami wysokiego napięcia. Linie wysokiego napięcia powiązane  

ze stacjami transformatorowymi są określane terminem „makrosieć”.   

W przeciwieństwie do makrosieci zdecentralizowane źródła energii operują 

na niższych napięciach – zwykle poniżej 10 MV ̶  i są zlokalizowane bliżej 

bezpośredniego odbiorcy. Źródłem energii mogą być zarówno paliwa kopalniane, jak  

i turbiny wiatrowe czy ogniwa fotowoltaiczne, zintegrowane z budynkiem bądź 

przyległe do niego. Zdecentralizowane systemy, ze względu na swój mniejszy 

rozmiar, mogą odpowiadać potrzebom pojedynczego użytkownika, pojedynczej 

dzielnicy, pojedynczego miasta. Źródła tej energii mają niezależne nośniki przesyłu, 

lecz mogą być powiązane z większą siecią makro, obsługującą dany obszar. Taki 

układ jest określany mianem „smart grid” (mądrej sieci). Na przykład system 

pozyskujący energię z wiatru jest zależny od warunków pogodowych, dlatego aby 

zapewnić ciągłość dostaw energii, połączony jest z centralnym systemem 

energetycznym. Działa to również w drugą stronę – zwyżki energii lokalnego systemu 

mogą zostać zmagazynowane bądź sprzedane do makrosieci. Przepływ energii jest 

zasadniczym czynnikiem warunkującym rozwój przemysłu, transportu, rolnictwa, 

usług publicznych i potrzeb mieszkalnictwa. Ograniczanie zapotrzebowania na 

energię i racjonalne gospodarowanie wytworzoną mocą jest bardzo ważne dla 

zachowania równowagi tego systemu. Wprowadzenie zdecentralizowanej sieci 

energetycznej niesie wiele zalet ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych  

i wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju miast.  Lokalne systemy odciążają 

makrosieć, co zmniejsza zagrożenie przerwami w dostawie energii. Skoro lokalne 

sieci obsługują niewielkie obszary, nikną straty związane z jej transportowaniem. 

Pomimo że pozyskiwanie energii z zasobów odnawialnych wiąże się z większymi 
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nakładami finansowymi, wydatki eksploatacyjne są niższe.   Decentralizacja energii 

uniezależnia odbiorcę od centralnych systemów i manipulacji cenowych. 

Niezależność energetyczna jest elementem związanym z polityką, dlatego podejmuje 

się tak wiele działań wspierających oszczędzanie zużycia energii.  

Woda 

Ograniczenia ilości wód w systemach naturalnych, zmiany klimatyczne oraz 

zaburzenia cykli hydrologicznych wobec wzrostu demograficznego i zwiększającego 

się zapotrzebowania stanowią wyzwanie dla naukowców i inżynierów pracujących 

nad zachowaniem ciągłości dostaw wody. Według prognoz ONZ, jeżeli 

dotychczasowe trendy nie zmienią się do 2025 r., 1,8 biliona ludzi będzie żyć  

w regionach i krajach o całkowitym niedostatku wody, a dwie trzecie ludności ziemi 

może doświadczać jej czasowych niedoborów. Obecna forma miast i przewaga 

nawierzchni utwardzonych nad powierzchniami pochłaniającymi wodę nie daje 

możliwości naturalnej absorpcji wody. Kiedy deszcz spada na utwardzoną 

nawierzchnię, zostaje przetransportowany rurami do rzek. Przekroje rur 

kanalizacyjnych są tak projektowane, aby można było odprowadzić nimi wodę, 

jednak przy intensywnych opadach pojawiają się poważne problemy z wydajnością 

systemu. Kiedy występuje gwałtowne zwiększenie ilości wody deszczowej w mieście, 

często system kanalizacji nie jest w stanie jej usunąć w krótkim czasie. Może to 

prowadzić do znaczących szkód, podtopień, a nieraz nawet i paraliżu miasta.  

W dodatku woda odprowadzana z kanalizacji deszczowej, wpadając do kanałów, 

rzek i innych naturalnych systemów, powoduje erozje oraz niekontrolowane 

naniesienie zanieczyszczeń i osadów. Dochodzi do naruszenia brzegów rzek  

i zniszczenia siedlisk naturalnych. Podczas gdy drzewa i krzewy spowalniają 

przepływ wody w środowisku naturalnym, w kanalizacji transport wody jest 

przyspieszony, dlatego skutki ulew w miastach o konwencjonalnym sposobie 

zarządzania wodą opadową są natychmiastowe i trudne do opanowania.  

W naturalnym środowisku każdy element jest częścią cyklu. Przyroda nie 

segreguje, transportuje i nie magazynuje martwego materiału w jednym miejscu. 

Każdy etap jest rozwiązywany lokalnie, dzięki temu cały system pozostaje  

w równowadze. Zarządzanie wodą w mieście, zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju, czerpie wzorce z naturalnego cyklu hydrologicznego. Jego celem jest 

zatrzymanie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej w jak największym stopniu. 

Zadanie to jest osiągane przez różnie nazywane strategie spowalniające  

i przechwytujące przepływ wody na terenie, infiltrację i zagospodarowanie wody  

w krajobrazie, a także jej ponowne użycie w budynkach. Jednym z takich rozwiązań 

jest Low Impact Development (LID) – koncepcja zarządzania wodą deszczową  

w mieście, która opiera się na zastosowaniu rozwiązań o niewielkiej ingerencji i skali.  

LID kładzie nacisk na zachowanie i wykorzystanie istniejących cech miejsca oraz ich 
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zintegrowanie z kontrolą odpływu wody burzowej. Przy zastosowaniu LID zasadnicza 

funkcja – odprowadzenie wody z ulic i chodników  ̶ pozostaje spełniona,  

a jednocześnie gleba, korzenie, piasek i żwir naturalnie filtrują, absorbują  

i oczyszczają deszczówkę. Podczas gdy tradycyjne, scentralizowane systemy 

odprowadzenia wody burzowej używają pomp, chemikaliów oraz innych 

energochłonnych, sztucznych wytworów inżynieryjnych w celu jej oczyszczenia  

i transportu, LID korzysta z roślin, grawitacji i ekosystemów, by zagospodarować 

wodę lokalnie. LID opiera się na wielokrotnym wykorzystaniu wody do celów 

gospodarczych, co pozwala zaoszczędzić wodę pitną. W ramach systemu tworzy się 

krajobrazy, które sprzyjają naturalnemu przepływowi wody, a powstały system 

retencji i infiltracji wód opadowych można wykorzystać również dla celów rekreacji  

i integracji mieszkańców. Kolejnym terminem określającym metodę zagospodarowa-

nia wody w mieście jest SUDS  ̶  Sustainable Urban Drainage System, czyli system 

drenażu miejskiego opierającego się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Polega 

on na tym, że nadmiar wody spływa stopniowo muldami, otwartymi kanałami  

i rowami wzdłuż ulic, gdzie ma możliwość częściowego odparowania i zasilania 

przyulicznej zieleni. Układ uzupełniają niecki chłonne i trawiaste stopnie, a końcowy 

element układu stanowi łańcuch stawów retencyjnych podczyszczających wodę 

deszczową i umożliwiających jej powolne wsiąkanie. SUDS to system pasywnego 

zagospodarowania wody deszczowej. Aktywne zagospodarowanie deszczówki 

polega natomiast na przechwytywaniu wody z powierzchni dachów i terenów 

utwardzonych do zbiorników w celu jej ponownego użycia. Woda w kontenerach 

podlega wstępnemu przefiltrowaniu i może zostać użyta w systemach 

nawadniających czy w gospodarstwach domowych jako woda szara.  

Zarządzanie wodą deszczową w mieście, które traktuje ją jak zasób, przynosi 

wiele korzyści. Naśladowanie działania naturalnego cyklu hydrologicznego prowadzi 

do odbudowania równowagi wodnej, a jednocześnie tworzy integralną część tkanki 

miejskiej. Woda zagospodarowana w otwartych systemach paruje, co sprawia, że 

przestrzeń w naturalny sposób ochładza się. Zmniejsza to zjawisko miejskiej wyspy 

ciepła i przynosi oszczędności energii, która zostałaby spożytkowana na chłodzenie 

budynków.  Podnosi to jakość powietrza oraz jego komfort. Otwarty system odciąża 

tradycyjną kanalizację deszczową, dzięki temu zmniejszają się nakłady na 

rozbudowę infrastruktury oraz oczyszczenie wody w scentralizowanych 

oczyszczalniach. Zastosowanie otwartego systemu drenażu miejskiego wymaga 

często zwiększenia ilości zieleni w mieście. Prowadzi to do wielu korzyści: powstają 

nowe przestrzenie rekreacyjne, które wspierają integrację społeczeństwa, 

promowany jest zdrowy tryb życia, rozwija się również świadomość ekologiczna 

mieszkańców, wspierana jest także bioróżnorodność, ponieważ powstają nowe 

siedliska fauny i flory. Holistyczne podejście do zarządzania wodą w mieście wy-

korzystuje i rozwija stworzone przez naturę techniki efektywnego zagospodarowania 
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wody, tak aby ją bezpiecznie zebrać i oczyścić oraz użyć ścieki do kształtowania 

bardziej wydajnego i ekonomicznego otoczenia, a zarazem pełnego życia, urokli-

wego krajobrazu miejskiego. 

4.5. Podsumowanie   

Hasło „think globally, act locally”, czyli „myśl globalnie, a działaj lokalnie”, można 

odnieść do współczesnego trendu w problematyce rozwoju miast. Miasta, podążając 

za światowymi tendencjami do zrównoważonego rozwoju, stają się coraz bardziej 

samowystarczalne, czerpią z lokalnych zasobów i rozwiązują problemy w miejscu, 

gdzie one występują. Przykładami są systemy drenażu miejskiego, który odciąża sieć 

kanalizacyjną, oraz zdecentralizowana sieć zasilania w energię elektryczną. Miasta 

zmieniają sposób swojego funkcjonowania, odchodzą od linearnych schematów 

przepływów zasobów w miastach i upodobniają się do naturalnych systemów, które 

działają na zasadzie zamkniętych obiegów.  

 

Rys. 4.5.1. Schemat przepływów zasobów w miastach linearnych i naśladujących naturalne 
                   ekosystemy 
Fig. 4.5.1. Scheme of flows applicable to linear cities and cities with metabolic approach 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Jest to nowa droga, ułatwiająca racjonalne gospodarowanie zasobami w zgodzie 

ze środowiskiem naturalnym.  Zintegrowanie wielu zależnych od siebie czynników 

ekonomicznych, społecznych i kulturowych następuje w odniesieniu do zasobów 

miejskich, procesów i przepływów. Powyższy proces jest złożony i wymaga również 

zintegrowania środowiska specjalistów i decydentów, kształtujących krajobraz miast. 

Dzięki holistycznej urbanistyce, czyli takiej, która uwzględnia wszystkie czynniki 

kształtujące miasto, można stworzyć zdrowe środowisko życia dla kolejnych pokoleń.  
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MIASTA JAKO EKOSYSTEMY – HOLISTYCZNE PODEJŚCIE 
DO PROJEKTOWANIA PRZESTRZENI 

Streszczenie 

Przedmiotem rozdziału jest zagadnienie ekosystemów w kontekście 
zrównoważonego rozwoju miast. Podział na ekosystemy pomógł biologom zrozumieć 
złożoność natury oraz związki między organizmami a ich środowiskiem życia. Dziś 
pozwala zrozumieć i usystematyzować skomplikowany system zależności 
zachodzących w środowisku zurbanizowanym. Schematy wzorowane na naturalnych 
systemach wyznaczają nowe modele zarządzania elementami napływającymi do 
miast, procesami w nich zachodzącymi i czynnikami odprowadzanymi z terenów 
zurbanizowanych.  Do pojęcia ekosystemów miejskich można podejść z różnych 
perspektyw. Wspólnym mianownikiem jest powiązanie funkcjonalne środowiska 
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fizycznego i organizmów. Koncepcja miasta jako żywego ekosystemu jest mostem 
umożliwiającym przejście od petropolis – miast zależnych od paliw, do ecopolis – 
miast czerpiących zasoby z otoczenia i racjonalnie nimi zarządzających. 

A CITY AS AN ECOSYSTEM  HOLISTIC APPROACH TO 
URBAN DESIGN 

Abstract 

This paper outlines the theory of city ecosystems as an aspect of sustainable 
strategy. The division into ecosystems has helped biologists to understand the 
complexity of the Nature and interrelationships between entities and their habitat. 
Now, it facilitates understanding and systemizing complex system of 
interrelationships occurring in urban areas. Schemes deriving from natural systems 
set out new models of urban flows, processes within a city and deposition of 
elements from urban areas. The ecosystem theory can be approached from various 
perspectives. Common ground of these points of view is functional linking the 
physical and biotic environment. The city as a living ecosystem is a path of walking 
away from petropolis – cities reliant on petrol, towards ecopolis – cities rationally 
managing resources derived from surrounding areas. 
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Artur JASIŃSKI30 

5. MIESZKAĆ W PODZIELONYM MIEŚCIE: PROBLEM JEROZOLIMY 

5.1. Wstęp 

Jerozolima od początku fali masowej emigracji Żydów do Palestyny, rozpoczętej  

z końcem XIX wieku, stała się jednym z ich głównych ośrodków osiedleńczych. Za 

czasów administracji brytyjskiej, która zarządzała Palestyną w latach 1918-1948, 

powstał tu Uniwersytet Hebrajski, wzniesiono tu także główną siedzibę Agencji 

Żydowskiej, Muzeum Rockefellera, liczne budynki i osiedla mieszkalne. W 1947 roku 

mieszkało w Jerozolimie blisko sto tysięcy Żydów i sześćdziesiąt pięć tysięcy 

Arabów. Rezolucja ONZ z 29 listopada 1947 roku dotycząca utworzenia państwa 

Izrael zakładała, że Jerozolima stanie się miastem wolnym i zdemilitaryzowanym. 

Planowano, że na jej obszarze, powiększonym o sąsiadujące z nią arabskie wioski, 

będzie mieszkać mniej więcej po 100 000 Żydów i Arabów [Gilbert 2008, s. 87]. 

Jednak plan ONZ został odrzucony zarówno przez kraje arabskie, jak i władze 

syjonistyczne. Wybuchła krwawa wojna domowa, która po ogłoszeniu w 1948 roku 

powstania państwa izraelskiego przeobraziła się w wojnę izraelsko-arabską. W jej 

rezultacie Izrael znacznie powiększył swoje terytorium, zdobywając cały pas 

nadmorski i zachodnie dzielnice Jerozolimy. Linia zawieszenia broni – tzw. Green 

Line – wynegocjowana wówczas pomiędzy stronami konfliktu, jest do dziś 

traktowana przez społeczność międzynarodową jako jedyna oficjalnie uznana 

granica państwa izraelskiego.  

Jerozolima została podzielona: jej zachodnia część przypadła Izraelowi,  

a Stare Miasto i dzielnice wschodnie – Jordanii. Miasto zostało rozcięte murami  

i zasiekami z drutu kolczastego. Kosmopolityczna i gwarna Jerozolima,  

z wieloetniczną mozaiką dzielnic, wiosek i osiedli, zniknęła: ludność arabska została 

wysiedlona z zachodniej części miasta, Żydom – pomimo traktatowych obietnic – 

zabroniono dostępu do Starego Miasta. Większość staromiejskich synagog została 

zdesakralizowana lub zniszczona [Montefiore 2011, s. 517]. Jedyne przejście 

graniczne istniejące na terenie miasta, tak zwana Brama Mandelbauma, było otwarte 

                                                
30 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a.jasinski@ajbiuro.pl 
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tylko dla dyplomatów, duchownych i turystów. Ani Żydzi, ani Arabowie nie mogli  

z niej korzystać. 5 grudnia 1949 roku rząd izraelski ogłosił jednostronnie Jerozolimę 

stolicą swojego niedawno powstałego państwa, a izraelski parlament – Knesset – 

stwierdził przy tej okazji, że Jerozolima „zawsze była i zawsze będzie stolicą Izraela”. 

7 czerwca 1967 roku, w rezultacie kolejnego zwycięstwa nad armiami arabskimi, 

odniesionego w wyniku tak zwanej wojny sześciodniowej, izraelskie siły zbrojne 

zajęły Starą Jerozolimę i wschodnie dzielnice miasta. Przystąpiono wówczas do 

natychmiastowych działań, których celem było utrwalenie żydowskiej obecności 

przez budowę faktów dokonanych. W dniach 10-12 czerwca 1967 roku wyburzono 

istniejący przy Ścianie Płaczu fragment starej arabskiej zabudowy – tzw. kwartał 

maghrebski, założony w XII wieku przez Afdala, syna Saladyna. W jego miejscu 

został urządzony rozległy plac dla żydowskich modłów. 28 czerwca 1967 roku 

władze Izraela ogłosiły plan zjednoczenia całego miasta pod swoją administracją. 

Dzień później wyburzono wszystkie mury i bariery dzielące miasto przez blisko 

dwadzieścia lat. Mieszkańcy znowu mogli swobodnie poruszać się po mieście, 

Arabowie mogli odwiedzać swoje domy, utracone w 1948 roku, a Żydzi ponownie 

modlić przy Ścianie Płaczu. Mosze Dajan, który jako minister obrony sprawował 

niepodzielną władzę nad terytoriami okupowanymi, obiecał przy tym, że wszystkie 

jerozolimskie świątynie zostaną zachowane, a wierni wszystkich wyznań będą mieli 

do nich zagwarantowany dostęp. Wzgórze Świątynne z Kopułą na Skale i meczetem 

Al-Aksa miało pozostać nadal w pieczy muzułmańskiego wakfu, a świątynie 

chrześcijańskie w rękach księży i zakonników. 

Po 1967 roku kwestia statutu i przyszłości miasta stała się sprawą polityczną  

o wymiarze międzynarodowym. ONZ nigdy nie uznała utworzenia w Jerozolimie 

izraelskiej stolicy ani aneksji jej wschodniej części: wydano w tej sprawie wiele 

oświadczeń, poczynając od Rezolucji nr 252 z 21 maja 1968 roku. Tymczasem 

władze izraelskie w szybkim tempie podjęły prace planistyczne, których celem były 

rozbudowa i scalenie miasta: w 1968 roku uchwalono plan urbanistyczny Wielkiej 

Jerozolimy, autorstwa zespołu w składzie: prof. A. Hashimshony, Joseph Schweid  

i Zion Hashimshony. Dokument ten powtarzał pewne założenia poprzednich planów 

urbanistycznych opracowanych dla Jerozolimy za czasów panowania brytyjskiego, to 

jest ścisłą ochronę zabytkowej zabudowy i założenie parkowej strefy ochronnej wokół 

Starego Miasta, użycie kamienia jako materiału okładzinowego dla ścian nowych 

budynków oraz koncentrację nowej zabudowy po zachodniej stronie miasta. 

Uboczną cechą tych założeń było otwarcie zachodniej, żydowskiej części miasta pod 

nową, intensywną zabudowę i wprowadzenie licznych restrykcji po stronie 

wschodniej, tradycyjnie arabskiej, związanych z utworzeniem tam konserwatorskich 

stref ochronnych i założeń parkowo-krajobrazowych.  

Do kontroli planistycznej centralnych i wschodnich dzielnic miasta zamieszkałych 

przez ludność arabską przywiązywano szczególną wagę. Ten newralgiczny teren, 

ograniczony od zachodu murami Starego Miasta, a od wschodu Wzgórzem Oliwnym, 

od północy górą Skopus i od południa Wzgórzem Rządowym (Government House 
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Hill), ze starą wioską Silwan pośrodku, został objęty szczegółowym miejscowym 

planem urbanistycznym, który w symptomatyczny sposób został nazwany Strefą 

Specjalną (The Special Zone). Opracowanie tego planu zostało powierzone Ariehowi 

Sharonowi, wybitnemu architektowi i urbaniście, prominentnemu działaczowi ruchu 

syjonistycznego i autorowi pierwszego planu rozwoju kraju, tzw. Planu Sharona. 

Arieh Sharon w swojej książce poświęconej temu projektowi opisuje trzy główne cele, 

które przyświecały w pracy nad planem zagospodarowania najstarszej, centralnej 

części Jerozolimy. Były to: pragnienie zachowania charakteru i sylwety otoczonej 

murami jerozolimskiej starówki, chęć zachowania wspaniałych antycznych 

krajobrazów przyległych do murów dolin Hinnom i Kidron oraz zamiar stworzenia 

sieci organicznych, architektonicznych i funkcjonalnych połączeń północno-

zachodnich dzielnic ze Starym Miastem [Sharon 1973, Foreword]. 

Oba opisane powyżej plany urbanistyczne zostały w pełni wdrożone. Ich 

rezultatem jest dzisiejszy obraz Jerozolimy, która została po stronie zachodniej 

rozbudowana, unowocześniona i scalona ze Starym Miastem. Staromiejskie 

świątynie, uliczki i bazary są pełne pielgrzymów i turystów, synagogi zostały 

odbudowane, a wokół murów powstały parki, galeria handlowa i podziemne garaże. 

Zostało zrealizowane przewidziane planem funkcjonalne i kubaturowe połączenie 

kompleksu uniwersyteckiego na górze Skopus z zachodnimi dzielnicami miasta: 

wzniesiono tu kompleksy gmachów komendy policji, Ministerstwa Bezpieczeństwa 

Publicznego i Ministerstwa Budownictwa, wzdłuż których poprowadzono tunelem 

drogę szybkiego ruchu wiodącą na wschód, w stronę Jerycha, Morza Martwego  

i Jordanii. Powstała linia szybkiego tramwaju miejskiego, którym można przejechać 

wzdłuż tętniącej życiem śródmiejskiej Jaffa Road na północ, do dzielnicy Neve 

Ya’akov, i na południowy-zachód, do muzeum Yad Vashem. Co więcej – miasto 

nadal się rozbudowuje. Podczas wizyty w pracowni planistycznej miejskiego ratusza 

w maju 2014 roku na wielkiej makiecie przedstawiającej Jerozolimę autor miał okazję 

oglądać dziesiątki kolejnych nowych inwestycji, w tym dwa pasy budynków 

wysokościowych projektowanych w śródmieściu, skupionych wokół charaktery-

stycznego mostu autorstwa Santiago Calatravy, z monumentalną, ukośną podporą. 

Część tych budynków już powstała, rezultaty przestrzenne tych działań są bardzo 

kontrowersyjne, gdyż nowa, wysoka zabudowa zachodnich dzielnic Jerozolimy 

zdominowała już historyczną sylwetę Starego Miasta widzianą ze zbocza Góry 

Oliwnej.   

W stosunku do arabskiej części Jerozolimy władze izraelskie stosują od 1968 

roku dwie uzupełniające się strategie planistyczne. Pierwszą z nich jest budowa 

wokół miasta kręgu żydowskich osiedli, które ograniczają możliwości terytorialnego 

rozwoju podmiejskich miejscowości arabskich. Drugą strategią jest konsekwentne 

blokowanie rozwoju budownictwa arabskiego w granicach miasta, realizowane 

różnymi metodami administracyjnymi: między innymi przez ustanawianie zakazów 

konserwatorskich i parkowych stref ochronnych oraz utrudnienia w uzyskiwaniu 

pozwoleń na budowę, na przykład przez obowiązek używania drogich okładzin 
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elewacyjnych z kamienia. Stosowane są wyburzenia budowli w złym stanie 

technicznym bądź wzniesionych nielegalnie. W rezultacie doprowadziło to do 

powstania dwóch różnych, widocznych gołym okiem standardów budowlano-

przestrzennych: zaniedbanych i zdekapitalizowanych dzielnic arabskich, pozbawio-

nych często podstawowej infrastruktury technicznej, i bogatych, dobrze 

skomunikowanych i wyposażonych dzielnic żydowskich. Niektórzy izraelscy badacze 

uważają, że Jerozolima jest przykładem urbanistycznej etnokracji31: miastem  

o wyraźnych podziałach terytorialnych, o konfliktowym i niestabilnym charakterze, 

gdzie architektura i urbanistyka są wykorzystywane przez władzę jako narzędzia 

służące do segregacji etnicznej i fragmentaryzacji arabskich dzielnic miasta 

[Yiftachel, Yacobi 2006, s. 172-173]. 

Do najbardziej kontrowersyjnych i utrudniających rokowania pokojowe działań 

podejmowanych przez Izrael należy budowa nowych osiedli na terytoriach 

okupowanych Zachodniego Brzegu. Dotyczy to także pierścienia satelitarnych osiedli 

otaczających Jerozolimę: Har Homa i Gilo od południa, Ramot, Atarot, Neve Ya’akov 

i Pisgat Ze’ev od północy oraz Ma’ale Adumin od wschodniej strony miasta. 

Osiedlom tym przypisuje się rolę strategiczną: oprócz blokady rozwoju sąsiednich 

miejscowości arabskich mają pełnić funkcję „przedmurza” – realizując 

charakterystyczną dla Izraela strategię, polegającą na tym, aby z osiedli 

mieszkalnych czynić użytek militarny, lokalizując je na terenach pogranicznych, 

fortyfikując je i uzbrajając ich mieszkańców, traktując ich w razie zagrożenia jak 

żołnierzy, którzy na progu swoich domów będą bronić granic kraju. Osią niezgody 

jest osiedle, a raczej – z jej wielkości i liczby mieszkańców wnosząc – dzielnica 

Ma’ale Adumin, która wysunęła się kilkanaście kilometrów na wschód od centrum 

miast i przecięła arabskie terytorium Zachodniego Brzegu na dwie części: północną  

z Ramallah i południową z Betlejem i Hebronem, rozcinając przyszłe państwo 

palestyńskie na dwie połowy.  

W pierwszej dekadzie XX wieku Jerozolimę i podmiejskie osiedla żydowskie 

otoczono tak zwaną barierą antyterrorystyczną32, która przybrała na terenach 

zurbanizowanych postać betonowego muru o 8-metrowej wysokości, przetykanego 

pancernymi wieżami strażniczymi, z drogą patrolową poprowadzoną wzdłuż jego 

podstawy. Mur poprowadzono pokrętną trasą, w kilku wypadkach (Abu Dis, Betlejem) 

przecina on główne ulice arabskich miejscowości położonych na przedmieściach 

Jerozolimy, dzieląc ich mieszkańców na ludzi dwóch kategorii: palestyńskich 

rezydentów Jerozolimy, mających ograniczone prawa obywatelskie, i pozbawioną 

tych praw ludność terytoriów okupowanych, zamieszkującą w ramach tak zwanej 

                                                
31 Etnokracja: ustrój polityczny, w którym etniczna większość sprawuje za pomocą pozornie demokra-
tycznych mechanizmów kontrolę nad wieloetnicznym terytorium, ograniczając przy tym prawa 
demokratyczne etnicznym mniejszościom [Yiftachel, Yacobi 2006]. 
32 Bariera antyterrorystyczna powstała jako obrona przed atakami bombowymi, jakie masowo były 
przeprowadzane na terytorium Izraela przez zamachowców-samobójców (tzw. szachidów) podczas 
drugiego powstania arabskiego (tzw. intifady Al-Aksa) w latach 2000-2004. 
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Autonomii Palestyńskiej ogrodzone enklawy, kontrolowane z powietrza i otoczone  

z zewnątrz przez wojsko izraelskie.  

Co do zasady mur wokół Jerozolimy został poprowadzony wzdłuż jej granic 

administracyjnych, wytyczonych przez Izrael po 1967 roku, jednak z pewnymi 

charakterystycznymi wyjątkami. W kierunkach wschodnim i północno-zachodnim 

został wyprowadzony daleko poza granice administracyjne, tak aby objąć żydowskie 

osiedla podmiejskie wraz z drogami do nich prowadzącymi (Ma’ale Adumin, Giv’at 

Ze’ev), a w kilku innych wypadkach mur odciął dzielnice arabskie, leżące uprzednio 

w granicach miasta (Anata, obóz uchodźców w Shufat). Spowodowało to, że do 

miasta de facto przyłączono 40 000 Żydów mieszkających w Ma’ale Adumin,  

a wykluczono z niego około 40 000 Palestyńczyków, jego dotychczasowych 

rezydentów, którzy stracili swój status mieszkańców [Yiftachel, Yacobi 2006, s. 174]. 

Pokazuje to, że oprócz zapewnienia bezpieczeństwa antyterrorystycznego ukrytym 

celem budowy muru była także kontrola demograficzna: dążenie do zmniejszenia 

liczby arabskich mieszkańców miasta, oraz fragmentacja podmiejskich osad 

arabskich i pozbawienie ludności arabskiej zamieszkujących na Zachodnim Brzegu 

dostępu do izraelskiej stolicy [Khalamisi, Nasrallah 2006, s. 168].  

Współczesna Jerozolima to dwunarodowy, podzielony i spolaryzowany twór 

urbanistyczny. Nie powiodła się próba jej scalenia, podjęta po 1967 roku. Miasto 

rozwija się w kilku różnych prędkościach: najbogatsza część jego żydowskiej 

populacji należy do cyfrowego społeczeństwa XXI wieku, o dużej mobilności  

i mentalności charakterystycznej dla wysoko rozwiniętych społeczeństw świata 

zachodniego. Żydowskie społeczności religijnych Haredim przebywają w świecie 

minionym, ich starodawna tradycja i obyczaje są dla współczesnego człowieka 

niezrozumiałe. Ludność arabska z kolei reprezentuje stosunki typowe dla zacofanej 

gospodarki rolniczej, opartej na wymianie dóbr i produktów. Ciosem dla arabskiej 

części Jerozolimy było przegrodzenie murem i odcięcie od jej tradycyjnego 

rolniczego zaplecza, zlikwidowanie odwiecznej metropolitalnej roli, jaką odgrywała 

wobec otaczającej ją sieci osadniczej. Bez wzajemnego kontaktu miasta i wsi po 

jednej i drugiej stronie muru wśród arabskiej społeczności zamierają rozwój 

gospodarczy i wymiana handlowa, szerzą się bezrobocie i przestępczość, bieda  

i frustracja, wzmacniająca radykalne tendencje religijne i nacjonalistyczne.  

Jerozolima jest obecnie największym co do terytorium i liczby ludności miastem 

Izraela33. Według danych z 2012 roku liczba ludności Jerozolimy wynosiła 804 400 

osób, z czego jedna trzecia to Arabowie zamieszkujący jej wschodnie dzielnice. 

Tylko 5% z nich przyjęło oferowane im obywatelstwo izraelskie, 93% arabskiej 

populacji miasta zachowało obywatelstwo jordańskie, mając status stałych 

rezydentów i od lat bojkotując izraelskie władze administracyjne. Miasto trapią liczne 

                                                
33 Statystyka ta jest utrzymywana na potrzeby polityczne. W rzeczywistości największym skupiskiem 
ludności jest w Izraelu obszar metropolitalny Tel Awiwu (hebr. Gush-Dan), liczący około 3,5 miliona 
mieszkańców. Rejon ten z racji swojej odrębności kulturowej jest czasem nazywany „Państwem Tel 
Awiw”. 
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problemy. Jest ono jednym z najbiedniejszych w Izraelu. Ten negatywny stan jest 

wzmacniany obserwowanymi ostatnio kierunkami migracji ludności: najbogatsi, 

świeccy Żydzi przenoszą się do Tel Awiwu i innych miast równiny nadmorskiej,   

a w Jerozolimie pozostają przede wszystkim najuboższe grupy ludności,  

o najwyższej stopie przyrostu naturalnego: ultraortodoksyjni Żydzi Haredim  

i palestyńscy Arabowie.  

Architektura w Izraelu, podobnie jak wojna, jest polityką realizowaną odmiennymi 

metodami – pisze izraelski architekt Sharon Rotbard. Jednym z najważniejszych, 

symbolicznych elementów Planu Sharona dla Starej Jerozolimy była budowa 

masywnej wieży, która zwieńczyła zabudowania kompleksu Uniwersytetu 

Hebrajskiego na górze Skopus [Sharon 1973, s. 190]. Sam kampus w rezultacie 

rozbudowy został otoczony murami i ufortyfikowany. Przypomina teraz górującą nad 

Starym Miastem twierdzę (rys. 5.1.2). Podobnie sylwety nowych osiedli ulokowanych 

na szczytach wzgórz wokół Jerozolimy przypominają łańcuch średniowiecznych 

miast-fortec. Pragnienie odciśnięcia własnego śladu przejawia się w architekturze 

izraelskiej chęcią zdominowania krajobrazu sylwetami wież i wieżowców. Archetyp 

zamkniętego, strzeżonego osiedla i architektury typu „wieża i mur” jest tym, co 

wyróżnia współczesną architekturę izraelską  [Rotbard 2003, s. 40-55]. Pod jej 

naporem znika już osławiony biblijny krajobraz Ziemi Świętej, tworzony przez 

organiczną, wyrosłą z ziemi, tradycyjną architekturę arabską, z niską zabudową, 

przerastaną tarasami uprawnymi i gajami oliwnymi [por. Shehadeh 2011]. W jego 

miejsce pojawia się brutalny, postindustrialny krajobraz XXI wieku: masywne bloki, 

wieżowce, zakłady przemysłowe, bazy wojskowe i infrastruktura drogowa. 

5.2. Podsumowanie 

Judaizacja krajobrazu w wypadku Jerozolimy przybrała obecnie formy typowe dla 

wielu miast globalnych: kształtowanie się zespołów wysokiej zabudowy  

w centrum administracyjnym miasta i powstanie kręgów rozrzuconych wokół niego 

peryferyjnych osiedli-sypialni, połączonych ze śródmieściem siecią szybkich dróg  

i tuneli. Można próbować współczesną Jerozolimę odczytywać przez pryzmat zjawisk 

charakterystycznych dla gospodarki neoliberalnej, globalizacji i suburbanizacji, ale 

będą to tylko pozory. W gruncie rzeczy o ten kawałek ziemi – świętej i wspólnej dla 

obu zamieszkujących ją narodów – toczy się tu od lat bezpardonowa walka,  

a architektura jest w niej orężem, służącym kontroli demograficznej i terytorialnej, 

dominacji kulturowej i przebudowie pamięci historycznej, a co za tym idzie  po-

twierdzaniu i utrwalaniu swoich praw do tego miejsca. 
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MIESZKAĆ W PODZIELONYM MIEŚCIE: PROBLEM JEROZOLIMY 

Streszczenie 

Jerozolima jest miastem świętym dla trzech najważniejszych monoteistycznych 
religii. Jest też punktem zapalnym na mapie świata: osią konfliktu izraelsko-
palestyńskiego. W 1949 roku Izrael ogłosił Jerozolimę stolicą swojego nowo 
utworzonego państwa, a po zdobyciu jej wschodniej części w 1967 roku poszerzył 
znacznie jej granice administracyjne. Od tego czasu wielka, metropolitalna 
Jerozolima jest stale rozbudowywana, lokowane są w niej najważniejsze państwowe 
urzędy i instytucje. Palestyńczycy także w Al-Quds – bo tak nazywają Jerozolimę – 
upatrują stolicy swojego przyszłego państwa, a działania władz izraelskich 
polegające na budowie nowych osiedli po wschodniej stronie miasta na terenach 
okupowanych, poza linią zawieszenia broni z 1948 roku, traktują jako działania 
zaborcze i nielegalne. Społeczność międzynarodowa apeluje o rozwiązanie konfliktu 
w drodze pokojowych negocjacji. Tymczasem na stołecznej ziemi trwa budowa 
faktów dokonanych: Jerozolima stała się największym miastem Izraela, liczy już 
ponad 800 000 mieszkańców. Wznoszona infrastruktura w przemyślany sposób bądź 
spaja, bądź dzieli jej poszczególne części, jej żydowskich i arabskich mieszkańców, 
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którzy mieszkają razem, w tym samym mieście, lecz żyją obok siebie, w swoich 
własnych, odrębnych światach. Dwa zwaśnione narody zamieszkujące w jednym 
mieście od lat toczą o nie wielowymiarowe wojny. W zmaganiach tych urbanistyka  
i architektura stały się narzędziami służącymi aneksji terytorialnej, kontroli 
demograficznej oraz symbolicznej i kulturowej dominacji. 

TO LIVE IN THE DIVIDED CITY: PROBLEM OF JERUSALEM 

Abstract 

Jerusalem is a holy city for three of the biggest world monotheistic religions. It is 
also a sore point on the map of the world: the focus of the Arab-Israeli  conflict. In 
1949 Israel has unilaterally declared Jerusalem a capitol of its newly established 
state. In 1967, after capturing its eastern part, it has broadened its metropolitan area. 
Since then, the Great Jerusalem is being developed and modernized, and most ̶  
Israeli state agencies and institutions are being located there. Palestinians in Al-Quds 
this is how they call Jerusalem – foresee the capitol of their future state and they 
recognize Israeli activities, such as building new estates on West Bank territories, 
including the eastern part of Jerusalem, as illegal acts, a theft of theirs soil. 
International community insists on solving the conflict at the negotiation table. 
Meantime facts are being built on the ground: Jerusalem has become the biggest city 
in Israel, with over 800.000 inhabitants. New developments and infrastructures in 
ingenious manner connects or divides its Jewish and Arab residents, who share the 
same city, but who live in different worlds. Two enemy nations, living together in one 
city, wage there a multidimensional wars. Architecture and urban planning have 
become a weapons: tools used for territorial and demographic control, symbolic and 
cultural domination.  
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Rys. 5.1.1. Jerozolima – stan współczesny.  Opracowanie autora na podstawie: Gilbert 2008, 

s. 123 
Fig. 5.1.1. Jerusalem – current plan. Based on: Gilbert 2008, p. 123 
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Fot. 5.1.1. Plac żydowskich modłów u stóp Ściany Płaczu, w miejscu zburzonego kwartału 
maghrebskiego. Zwraca uwagę obudowana pochylnia prowadząca muzułmanów 
na Wzgórze Świątynne. Fot. autor 

Photo 5.1.1. Plaza for Jewish prayers at the footsteps of the Wailing Wall, created in place 
where Maghreb quarter was demolished. Notice cased ramp leading to the 
Temple Mount. Phot. author 

 

 
Fot. 5.1.2. Widok Jerozolimy ze Wzgórza Oliwnego. Sylweta Starego Miasta zdominowana 

 współczesną zabudową wysokościową zachodnich dzielnic miasta. Fot. autor  
Photo 5.1.2. Jerusalem seen from the Olive Mount. Skyline of the Old City dominated  

  by modern skyscrapers built in the western part of the city. Phot. author 
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Paulina TOTA34 

6. MIASTA „SZCZĘŚLIWYCH STARUSZKÓW” 

 

 

 

Trzęsiesz się z niecierpliwości / żeby dożyć tych radości 

Guzik rwiesz i wdzianko mniesz / tak już być staruszkiem chcesz 

̶  Wiesław Michnikowski „Wesołe jest życie staruszka” 

6.1. Wstęp 

Starość jako etap życia człowieka nie jest niczym nienaturalnym. Podobnie jak 

droga do niej prowadząca, czyli starzenie się. Jednak tempo wzrostu liczby osób 

starszych w społeczeństwie – zwłaszcza w krajach rozwiniętych – zwiększa się 

bezprecedensowo: według badań średnia długości życia w krajach Unii Europejskiej 

należy do najwyższych na świecie. Obecnie na świecie żyje nawet około 600 

milionów osób w wieku powyżej 60 lat, a Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, 

że do 2025 roku liczba ta może się podwoić, przekraczając 1 miliard (dane [za:] 

Szołtysek J., Miasta przyjazne seniorom). 

Tradycyjnie już zwiększanie się udziału osób starszych w światowej populacji jest 

postrzegane w naukach społecznych (zgodnie z logiką tzw. demografii 

apokaliptycznej) jako zjawisko skrajnie niekorzystne, wiąże się bowiem przede 

wszystkim ze wzrostem wartości wypłacanych świadczeń i nakładów na opiekę 

medyczną oraz usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne. Naturalnie w sytuacji kryzysu 

demograficznego, w której prawdopodobnie znajdziemy się w ciągu najbliższych 

kilkudziesięciu lat (przewiduje się, że około 2040 roku co czwarty Polak będzie miał 

powyżej 65 lat, co czternasty – ponad 80, a na jednego emeryta będzie przypadała 

jedna osoba w wieku produkcyjnym), koszty tych świadczeń będą ogromne. Warto 

jednak podkreślić, że nowa sytuacja może, poza oczywistymi zagrożeniami, 

generować także nowe możliwości ekonomiczne. Już w tym momencie w większości 

krajów rozwiniętych funkcjonuje struktura tzw. srebrnej gospodarki czy też 

                                                
34 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, paulina.tota@gmail.com 
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gospodarki senioralnej (silver economy), czyli systemu ekonomicznego 

ukierunkowanego na wykorzystanie potencjału osób starszych i uwzględniającego 

ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe i zdrowotne (definicja wg: Rudnicka M., Surdej 

A., Gospodarka senioralna). Jednym z dominujących obszarów tych usług jest  

z pewnością sektor mieszkalnictwa – zarówno prywatnego, wspólnotowego, jak  

i opartego na systemie świadczeń społecznych. 

6.2. Amerykański sen – fenomen słonecznych miast spokojnej 
starości 

Forma świadczeń emerytalnych jest wynalazkiem stosunkowo nowym. 

Wprawdzie opieka socjalna ze strony państwa realizowana z państwowych środków 

była znana już w starożytnym Rzymie, jednak powszechny dostęp do niej pojawił się 

dopiero w XIX wieku i miał podłoże polityczne: kanclerz Otto von Bismarck, chcąc 

uzyskać głosy robotników, wprowadził w 1880 roku gwarantowaną przez państwo 

emeryturę dla wszystkich ubezpieczonych pracowników, którzy kończyli 

siedemdziesiąty rok życia. Źródłem finansowania systemu były, oczywiście, składki 

potrącane im z pensji. Co istotne, reforma Bismarcka miała ogromne znaczenie dla 

gospodarki niemieckiej i w tym celu była wymyślona: z jednej strony nowych 

pracowników zyskał przemysł, kuszący wizją przyszłych świadczeń, z drugiej – sam 

koszt ich wypłacania był niemal żaden, skoro średnia wieku wynosiła wtedy około  

45 lat. Pomimo niewielkich dla ówczesnego przeciętnego robotnika możliwości 

skorzystania z dobrodziejstw świadczeń emerytalnych już w okresie reformy 

Bismarcka starość zaczęła być postrzegana jako czas zasłużonego odpoczynku, 

idącego w parze z niezależnością, również finansową. W ciągu kolejnych 

osiemdziesięciu lat, wraz ze stopniowym konstytuowaniem się grupy seniorów jako 

potencjalnych odbiorców pewnych dóbr i usług, obraz ten jeszcze się wyostrzył,  

a naturalnym jego dopełnieniem stał się swoisty fenomen budowania miast spokojnej 

starości. Pierwszą tego typu inwestycję – Sun City w Arizonie – oddano do użytku 

1 stycznia 1960 roku. W dniu otwarcia było to osiedle składające się  

z 5 modelowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, centrów: handlowego  

i rekreacyjnego, oraz pola golfowego. W ciągu pierwszego weekendu otwartych 

drzwi Sun City odwiedziło przeszło 100 tysięcy osób, a pierwsze 237 domów zostało 

sprzedanych w 3 dni. W ciągu pierwszego miesiąca sprzedaży liczba ta wzrosła do 

400. Sukces inwestycji był ogromny: deweloper – firma Del E. Webb Development – 

zakładał, że w ciągu 3 pierwszych lat sprzedanych zostanie 1700 mieszkań, 

tymczasem już do końca pierwszego roku zakupiono ich 2000. W chwili obecnej 

populacja Sun City to niemal 40 tysięcy osób, których średnia wieku to 75 lat. Sukces 

pomysłu był niewątpliwie wynikiem specyficznej sytuacji społeczno-ekonomicznej 

Ameryki przełomu lat 50. i 60. Na ten czas przypadły ogromny boom mieszkaniowy  
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i początek odpływu młodszej klasy średniej na przedmieścia, a przy tym – wzrost 

konsumpcjonizmu wraz z największym do tej pory w historii dostępem do dóbr 

wcześniej uważanych za luksusowe. Nie dziwi więc, że w takiej atmosferze wizja 

miasteczka spokojnej starości, w którym przez okrągły rok świeci słońce,  

a zrelaksowani emeryci spędzają czas na grze w golfa, pływaniu w basenie, 

redagowaniu własnej gazety (…) oraz spotkaniach towarzyskich35, okazała się 

kusząca (rys. 6.2.1). 

 
Rys. 6.2.1. Fotografie promujące Sun City, lata 60. XX wieku 
Fig. 6.2.1. Sun City's promotion photos, 60s36 

 

Tym, co szczególnie odróżnia Sun City w Arizonie (oraz kolejne siostrzane 

projekty w Kalifornii, Newadzie i na Florydzie) od innych, podobnych, 

przeznaczonych dla seniorów, są przede wszystkim duże inwestycje w centra 

rekreacyjne i sportowe, ukończone jeszcze przed budynkami mieszkalnymi  

i stanowiące wizytówkę osiedla. Co więcej, w obrębie osiedla mogą mieszkać 

seniorzy o różnym poziomie samodzielności, na jego terenie istnieje szeroko 

rozwinięty rynek usług medycznych i opiekuńczych, dzięki czemu wraz  

z pogarszającym się stanem zdrowia nie trzeba zmieniać miejsca zamieszkania. Nie 

można zaprzeczyć, że mieszkanie w scenerii rodem z wakacyjnego folderu nie jest 

dostępne dla wszystkich. Aby zamieszkać w Sun City, trzeba spełnić kilka warunków: 

przynajmniej jeden z właścicieli musi mieć ukończone 55 lat, a żaden ze stałych 

mieszkańców nie może być poniżej 19. roku życia, ale przede wszystkim trzeba 

dysponować kapitałem umożliwiającym zakup tej nieruchomości. W praktyce – 

według dostępnych danych – mieszkańcy osiedla stanowią bardzo jednolitą grupę 

społeczną: prawie 96% populacji to biali, niehiszpańskojęzyczni Amerykanie z klasy 

średniej. 

 

 

                                                
35 Cytat [za:] Obarska M.: Miasto na emeryturze. 
36 Źródło: https://www.google.pl/search?q=sun+city+arizona&espv=2&biw=1422&bih 
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Europejskie podejście, czyli „aktywne jest życie staruszka” 

W 2007 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała tzw. Prze-

wodnik po Miastach Przyjaznych Starzeniu. Jednym z głównych zawartych  

w nim postulatów jest wspieranie tzw. aktywnego starzenia się w miejscu, czyli 

sytuacji, w której mieszkańcy miast są w stanie żyć samodzielnie we własnym 

domu37 i społeczności – bezpiecznie, niezależnie i wygodnie, bez względu na wiek, 

dochody lub indywidualne możliwości poszczególnych ludzi (…)38. Dokument ten  

w praktyce odrzuca wcześniejszą koncepcję tworzenia odosobnionych osiedli – 

swoistych gett ludzi starych. Głównym zadaniem miasta przyjaznego starzeniu jest 

przede wszystkim promowanie i wspomaganie aktywności miejskich seniorów przez 

optymalizację warunków dbania o zdrowie, pełne uczestnictwo w życiu społecznym 

i bezpieczeństwo wszystkich grup wiekowych. W praktyce miasto ma więc w taki 

sposób dostosować swoje struktury i usługi, aby były one dostępne dla wszystkich 

grup mieszkańców i uwzględniały ich odmienne możliwości39. Koncepcja miast 

przyjaznych starzeniu stała się bardzo popularna w krajach Europy Zachodniej  

i Skandynawii. Poza określonymi standardami i wytycznymi WHO opiera się ona na 

paradygmacie aktywnego starzenia się. Pojęcie to pojawiło się w literaturze w tym 

samym czasie, w którym pierwsi szczęśliwi emeryci wprowadzali się do Sun City, to 

znaczy na początku lat 60. XX wieku. Początkowo koncepcja ta była utożsamiana 

z kontynuowaniem w okresie senioralnym aktywności charakterystycznych dla wieku 

średniego, jednak takie ujęcie tematu spotkało się z dużą krytyką, jako 

nieuwzględniające uwarunkowań i ograniczeń wynikających z wieku. Pojęcie to 

ewoluowało aż do 2002 roku, kiedy to WHO sprecyzowała je jako proces 

optymalizacji szans związanych ze zdrowiem, uczestnictwem i bezpieczeństwem, 

mający na celu poprawę jakości życia osób starszych40. 

Bezpośrednim celem strategii aktywnego starzenia się jest podniesienie jakości 

życia seniorów przez utrzymanie ich w stanie maksymalnej niezależności  

i swobody, a przy tym – zmniejszenie wydatków publicznych związanych ze 

świadczeniami na rzecz osób starszych i ograniczenie obciążenia powodowanego 

przez konieczność opieki nad nimi. Koncepcje aktywnego starzenia się i miast 

przyjaznych starzeniu stały się również wytycznymi dla projektowania nowych 

rodzajów rozwiązań mieszkaniowych dla seniorów powstających w krajach 

europejskich. Wychodząc z założenia, że w obiektach tego rodzaju podstawowym 

problemem do rozwiązania jest zapewnienie równowagi pomiędzy niezależnością 

jednostki a wsparciem i opieką nad nią, opracowano dwa odrębne rozwiązania. 

Pierwszym z nich jest wpisanie w tkankę miejską pojedynczych obiektów lub 

niewielkich kompleksów mieszkaniowych dostosowanych do potrzeb osób starszych. 

                                                
37 http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=CF 
38 Cytat [za:] Szołtysek J.: Miasta przyjazne seniorom. 
39 Dane [za:] Żakowska M.: Sieć miast przyjaznych starzeniu. 
40 Rudnicka, Sudej 2013. 
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Każde z takich mieszkań jest adaptowane do potrzeb użytkownika i wyposażone  

w wiele nowoczesnych technologii (m.in. systemy szybkiego reagowania  

i przyciski alarmowe), mających za zadanie zapewnienie mieszkańcom poczucia 

komfortu i bezpieczeństwa. Dzięki pewnej liczbie zatrudnionych w takim obiekcie 

osób (pracownika dbającego o budynek, opiekunów czasowych lub całodobowych 

itp.) seniorzy mają zapewnioną dyskretną pomoc i opiekę, a przy tym zachowują 

niezależność, która jest dla nich niezwykle ważna. Drugim z kolei rozwiązaniem, 

popularnym szczególnie w krajach Beneluksu i Skandynawii, jest tworzenie 

intencjonalnych wspólnot mieszkaniowych typu cohousin  ̶  przykład 6.2.2. Układ  

i skala tego typu wspólnoty tworzą poczucie więzi sąsiedzkich i przynależności do 

wspólnoty: typowy cohousing jest zazwyczaj tworzony przez skupisko od 10 do 30 

gospodarstw domowych. Co ważne, zwłaszcza w kontekście mieszkań dla seniorów, 

osiedla cohousingowe oferują swoim mieszkańcom (jak sami twierdzą) dużo 

wsparcia: już współpraca przyszłych właścicieli przy tworzeniu projektu stwarza 

między nimi więzi wspólnotowe, utrwalające się jeszcze przed zasiedleniem terenu 

inwestycji. Każda wspólnota tego typu do pewnego stopnia wymaga też od 

mieszkańców identyfikowania się ze wspólnymi wartościami, zawartymi  

w zobowiązaniu, które każdy z nich musi podpisać. 

 
Rys. 6.2.2. Sala wspólnotowa w cohousingu Sooke Ocean Resort, należącym do stowarzy-

szenia Canadian Senior Cohousing 
Fig. 6.2.2. Cohousing Community Hall in Sooke Ocean Resort, belonging to the Association 
                  Canadian Senior Cohousing 
 

Zarządzanie udogodnieniami wspólnotowymi wytwarza więzi społeczne między 

mieszkańcami. Podobnie działa rozplanowanie przestrzeni, które daje okazję do 

częstych kontaktów między nimi: sieć deptaków czy dom wspólnotowy, z którego 
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odbiera się pocztę i w którym można spędzać czas wolny. Te cechy mają 

bezpośredni wpływ na promowanie zrównoważonego sposobu życia: łatwiej jest 

wspólnie wybrać się na zakupy czy na koncert, ale także cieszyć się życiem 

towarzyskim na miejscu. Idea cohousingu rozwinęła się w latach 60.  

w Danii, gdzie polityka rządu wspierała podobne działania, widząc w nich wiele 

korzyści: zarówno środowiskowych, jak i społecznych. W początkowym okresie 

koncepcja dotyczyła przede wszystkim osób młodych – głównie małżeństw i rodzin  

z małymi dziećmi – jednak, co ciekawe, w tym momencie staje się coraz 

popularniejsza wśród grup seniorów, którzy albo tworzą oddzielne wspólnoty, albo 

też  ̶ co jest prawdopodobnie najlepszym z możliwych rozwiązań – wchodzą  

w społeczności międzypokoleniowe. Wspólne mieszkanie wiąże się bowiem ze 

zwiększonym poczuciem bezpieczeństwa i komfortu, ale, co ważniejsze, niesie też 

ze sobą przekonanie, że osoby starsze wciąż stanowią ważną część społeczeństwa  

i są potrzebne innym pokoleniom. 

6.3. Polskie drogi (do mieszkania dla seniora) 

Na świecie nie brakuje inwestycji mieszkaniowych przeznaczonych specjalnie dla 

osób starszych. W Polsce rynek ten nie jest jeszcze tak rozwinięty, powstają jednak 

pierwsze ciekawe (a przy tym przez część seniorów bardzo oczekiwane) 

rozwiązania. Pierwsze polskie Miasto Aktywnego Seniora powstaje obecnie  

w Radkowie w województwie dolnośląskim. Inwestycja miała być inspirowana 

amerykańskimi rozwiązaniami mieszkaniowymi w typie Sun City (i tak też była 

przedstawiana), jednak w praktyce bliżej jej chyba do zaleceń Światowej Organizacji 

Zdrowia, a konkretnie – reprezentuje pierwszy z wypracowanych w krajach Europy 

Zachodniej modeli, opierających się na uzupełnianiu tkanki miejskiej obiektami 

przeznaczonymi dla seniorów. Miasteczko w Radkowie (rys. 6.3.1) to 

wkomponowane w tkankę miasta kamieniczki, którym ma towarzyszyć kompleks 

usług ułatwiających życie seniorom. Pomysłodawcy liczą na zmęczonych miastem 

mieszkańców bloków, którzy chcieliby spędzić jesień życia w uzdrowiskowym 

klimacie. Osiedle zaprojektowano docelowo dla grupy dwóch tysięcy mieszkańców 

powyżej 55. roku życia. Do tej pory udało się oddać do użytku jedną kamienicę, 

zbudowaną od podstaw w centrum miasta i w pełni przystosowaną do potrzeb osób 

starszych. Metraż mieszkań mieści się w przedziale od 40 do 80 m2, a cena za metr 

to około 3 tys. zł. Oddane do użytku mieszkania sprzedały się bardzo szybko. 
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Rys. 6.3.1. Plan Miasteczka Aktywnego Seniora w Radkowie 
Fig. 6.3.1. Active Senior City plan, Radków 

 

Rys. 6.3.2. Zabudowa osiedla dla seniorów w Stargardzie Szczecińskim 
Fig. 6.3.2. Seniors' housing estate, Stargard Szczeciński 

 

W ostatnim czasie do użytku został oddany także pierwszy etap osiedla dla 

seniorów w Stargardzie Szczecińskim (rys. 6.3.2), gdzie swoich mieszkańców mają 

już 22 mieszkania. Lokalizacja zespołu i jego architektura nawiązują do wzorców 

zabudowy jednorodzinnej, jednak co najważniejsze – zarówno sam budynek, jak  

i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych: obiekt (mimo że tylko 

dwukondygnacyjny) jest wyposażony w windę, a wszyscy mieszkańcy korzystają 

także z radiowego systemu przywoływania pomocy. Inwestycja w Stargardzie  
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w aspekcie funkcjonalno-architektonicznym realizuje uproszczony (bo zarządzany 

odgórnie, nie przez samych mieszkańców) model senioralnej wspólnoty 

cohousingowej: poza indywidualnymi mieszkaniami przewidziano również wspólne 

pomieszczenia: świetlicę i taras, a przy tym – obecność stałego opiekuna i lekarzy 

wraz z pielęgniarkami. W ramach działań kolektywnych realizowane są także zajęcia 

z psychologiem, fitness, koło śpiewacze i szachowe41. 

6.4. Podsumowanie 

Osoby starsze, pomimo problemów zdrowotnych i pewnych ograniczeń 

w funkcjonowaniu, zazwyczaj życzą sobie przede wszystkim niezależności 

i możliwości decydowania o sobie, na drugim miejscu stawiając dopiero 

profesjonalną opiekę i poczucie bezpieczeństwa. Otoczenie, w jakim mieszkają, ma 

ogromny wpływ na jakość ich życia: może zarówno podwyższać, jak i zmniejszać ich 

samodzielność i niezależność, a nawet polepszać stan zdrowia czy wytwarzać 

społeczne interakcje. Rynek związany z tzw. gospodarką senioralną na świecie 

rozwija się bardzo szybko, generując wciąż nowe możliwości i rozwiązania dla 

problemów osób starszych. W krajach rozwiniętych ważną część tego rynku stanowi 

sektor nieruchomości przeznaczonych dla seniorów i odpowiadających na ich 

specjalne potrzeby. W artykule przeanalizowano różnorodne modele mieszkalnictwa 

dla tej grupy społecznej – począwszy od amerykańskich miast „szczęśliwych 

staruszków”, aż po europejskie rozwiązania, opierające się czy to na tworzeniu 

pojedynczych dostępnych obiektów w miastach, czy też na formowaniu wspólnot 

cohousingowych. Nie ma wątpliwości, że pomimo podążania Polski za krajami 

wysokorozwiniętymi, które widoczne jest w wielu dziedzinach, poziom zamożności 

większości emerytów wciąż nie jest (i zapewne długo nie będzie) wystarczający, by 

pozwalać na masowy rozwój srebrnej gospodarki w naszym kraju. Mimo to jednak 

pierwsze inwestycje mieszkaniowe skierowane do seniorów, a także powszechnie 

wdrażane projekty aktywizujące osoby starsze i budujące dla nich bezpieczne 

przestrzenie miejskie mogą już cieszyć. 

W procesie poszukiwania rozwiązań dla seniorów szczególnie ważne jest 

pamiętanie, że miasto stanowi zawsze obszar bardzo różnorodny – i właśnie ta 

różnorodność jest jego główną wartością. Dlatego też najlepsze wydają się te 

rozwiązania, które zamiast tworzyć getta dla ludzi starych (nawet te, w których, jak  

w Sun City, przez cały rok świeci słońce), będą budowały raczej międzypokoleniowe 

poczucie wspólnoty z nimi. Taka koncepcja jest też najlepsza dla długofalowej 

polityki senioralnej w naszym kraju, gdzie na poziomie krajowym, regionalnym  

                                                
41 Dane [za:] Piłat E.: Eden dla emeryta. 
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i lokalnym warto przygotować odpowiednie strategie na rzecz starzejącego się 

społeczeństwa, tak by gminy i miasta były możliwie przyjazne osobom starszym. 

Należy przy tym pamiętać, że miejsca przyjazne seniorom są jednocześnie przyjazne 

dla rodziców z dziećmi i niepełnosprawnych, czyli ludzi w każdym wieku. 
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MIASTA „SZCZĘŚLIWYCH STARUSZKÓW” 

Streszczenie 

Rynek usług skierowanych do seniorów rozwija się coraz szybciej – nie tylko  
z powodu ogólnego zaniepokojenia starzeniem się społeczeństwa czy też 
konieczności kompleksowego dostosowania otoczenia do potrzeb osób w podeszłym 
wieku. Ekonomiczny potencjał światowych seniorów szacunkowo oceniany jest na 
około 20 bilionów dolarów, emeryci są też jedną z najważniejszych grup 
konsumentów i najważniejszą grupą wyborców  ̶  w USA w wyborach bierze udział aż 
88% z nich, podczas gdy trzydziestolatkowie głosują dwa razy rzadziej. Większość 
specjalistów z różnych dziedzin – zarówno lekarzy, psychologów, socjologów, jak  
i urbanistów – podziela pogląd, że starsi ludzie nie powinni być izolowani od 
towarzystwa młodszych, a przenikanie się pokoleń sprzyja rozwojowi wszystkich 
grup wiekowych. Sami seniorzy nie zawsze jednak są o tym w takim samym stopniu 
przekonani. Pierwsze miasto przeznaczone tylko dla emerytów powstało w 1960 roku 
w Arizonie. Od tego czasu ruch mieszkalnictwa przeznaczonego wyłącznie dla osób 
starszych rozwija się coraz bardziej, a inwestycje tego typu zaczynają powstawać 
także w Polsce. Artykuł przybliża ideę powstawania miast typu „Sun City”, 
przeznaczonych dla osób po 50. roku życia, próbując jednocześnie odpowiedzieć na 
pytanie, czy zainteresowanie senioralnym mieszkalnictwem, podobne do tego na 
zachodzie, jest w Polsce w ogóle możliwe. 

HAPPY ELDERLIES' CITIES 

Abstract 

Market of services for seniors is growing faster and faster  ̶  ot only because of the 
general concern about the aging population or the need for a comprehensive 
environment to adapt to the needs of the elderly. The economic potential of seniors 
global estimate is estimated at around $ 20 trillion, retirees are also one of the most 
important consumer groups and most important group of voters  ̶  in the United States 
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participate in the elections with 88% of them, while thirty-two times less likely to vote. 
Most of professionals represented different disciplines - both doctors, psychologists, 
sociologists and urban planners - share the view that older people should not be 
isolated from society and the generations intermingling can promote the development 
of all age groups. Seniors themselves, however, are not always so convinced. 

The first city designed just for retirees was founded in 1960 in Arizona. Since 
then, the housing-movement dedicated solely to older people grows wider. What is 
more, investments of this type are beginning to emerge even in Poland. The article 
presents the idea of the formation of "Sun Cities", dedicated to people, after fifty, 
while trying to answer the question of whether interest senioralnymhousing, similar to 
that in the West, is in Poland possible at all. 
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Damian POKLEWSKI-KOZIEŁ42 

7. BUDOWA MIAST WOLNYCH OD SAMOCHODÓW –  
    TO SIĘ OPŁACA 
 
 

Wszystkie cztery główne cele  

tętniące życiem miasta, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i zdrowie  

mogą zostać niepomiernie wzmocnione  

          dzięki zwiększeniu uwagi na potrzeby pieszych, rowerzystów i życia w mieście. 

Jan Gehl 

7.1. W stronę modernizmu 

Od lat 60. XX wieku w urbanistyce do głosu doszły idee modernizmu ze swoją 

wizją miasta jako maszyny, w której poszczególne części są od siebie odseparowane 

(Gehl J.: Cities for People, Island Press  ̶  Kindle Edition, Washington 2010, p. 49). 

Odstąpiono wtedy od zasad, które od tysiącleci decydowały o  wyglądzie miast, gdzie 

na jednym obszarze tętniło życie: handel, produkcja, kultura i sztuka. Modernizm 

kładł niestety bardzo niewielki nacisk na budowanie przestrzeni publicznych, ruch 

pieszy i rolę, jaką odgrywają w kreowaniu spotkań (ibidem, p. 84). 

Nie możemy jednak zapominać, że idee modernizmu powstały na gruncie bardzo 

silnego głosu sprzeciwu. W centrum uwagi planistów były elementarne potrzeby 

człowieka, takie jak dostęp do światła dziennego, przestrzeń i kontakt  

z przyrodą (zob. Curtis W.:  Modern Architecture since 1900. Phaidon Press, 1996). 

Warunki sanitarne, jakie panowały w miastach w okresie ich dynamicznego rozwoju, 

którego doświadczyły wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej w wiekach XVIII  

i XIX, pozostawiały wiele do życzenia. Thomas Jefferson w 1800 r. mówił tak: (...) 

postrzegam (miasta) jako zagrożenie dla moralności, zdrowia i wolności człowieka  

(Frumkin H., Frank L., Jackson R.: Urban Sprawl and Public Health. Designing, 

Planning, and Building for Healthy Communities. Island Press (Kindle Edition), 

Washington 2004, p. 493). Model urbanistyczny, w którym miasta stanowiły 

                                                
42 D.Poklewski@madoarchitekci.pl 
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konglomerat funkcji często wzajemnie się wykluczających, przestał zdawać egzamin. 

Potrzebne były zdecydowane zmiany. Rozpoczęła się era oddzielania wszystkiego 

od wszystkiego (Speck J.: Walkable city: how downtown can save America, one step 

at a time; Farrar, Straus and Giroux, New York 2012, p. 105), a towarzyszył jej 

dynamiczny rozwój motoryzacji (co ciekawe, w USA rozwój ten w początkowych 

latach XX w. odbywał się powoli na skutek słabej jakości dróg, ale również i braku 

odpowiednich znaków drogowych, co utrudniało bezpieczne poruszanie się.  

Zob. Frumkin H., Frank L., Jackson R.: Urban..., p. 550). Wkrótce potem do głosu 

doszły interesy wielkich korporacji związanych z produkcją ogumienia, paliw i dróg 

oraz deweloperzy, którzy popchnęli rozwój miast w stronę budowy dróg. Wtedy to 

właśnie zmienił się charakter ulic z otwartej przestrzeni wspólnej na wydzielone 

arterie przeznaczona wyłącznie dla ruchu kołowego. Miasta zaczęły się zmieniać,  

a do głosu doszli planiści ruchu (Speck J.: Walkable, p. 10). Drogi stawały się coraz 

szersze, a odległości pomiędzy jednostkami usługowymi coraz większe. 

Społeczeństwa uzależniły się od samochodów, które zaczęły odgrywać kluczową 

rolę w życiu. Stały się nieodzownym towarzyszem codziennych czynności  ̶  

pomagały w zakupach, w budowie i wyposażeniu domu, wychowywaniu dzieci etc.43 

Czy warto budować miasta mniej oparte na samochodach, skoro tak bardzo się 

od nich uzależniliśmy? Zanim jednak odpowiem na postawione pytanie, warto 

uzmysłowić sobie, jaką cenę płacimy za rozwój miast oparty na samochodach. 

7.2. Konsekwencje odejścia od klasycznych zasad urbanistycznych 

Większe odległości 

Rewolucja przemysłowa i jej zdobycze, w tym przede wszystkim tramwaj, winda  

i wieżowce, przyczyniły się w sposób bezpośredni do dynamicznego rozwoju miast, 

jaki nastąpił chociażby w Stanach Zjednoczonych w latach 1890-1950. W sposób 

niebezpośredni wynalazki te zapoczątkowały ich upadek  ̶  wpływając na rosnące 

ceny nieruchomości, wyparły funkcje mieszkalne z centralnych lokalizacji, zmuszając 

ludzi do poszukiwania tańszych miejsc do zamieszkania44. Olbrzymie niezagospo-

darowane tereny podmiejskie stały się nowymi obszarami zabudowy. Po 1950 roku 

rozwój terytorialny miast przestał być mierzony funkcją zależną od przyrostu 

ludności45. Miasta zaczęły się rozrastać w sposób ekstensywny. Pisarz i krytyk 

społeczny William H. Whyte pisał: (…) przedmieścia są złe, tak z punktu widzenia 

estetycznego, jak i ekonomicznego. Zagospodarowuje się  ̶  i to źle  ̶  pięć akrów 

                                                
43 Frumkin H., Frank L., Jackson R.: Urban..., p. 560. 
44 Ibidem, p. 519. 
45 Ibidem, p. 537. 
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ziemi, a przecież to samo można osiągnąć, zagospodarowując jeden46. W ciągu 

ostatnich 15 lat przyrost nowej zabudowy w USA to 25% całkowitego przyrostu 

odnotowanego w ciągu ostatnich 225 lat!47 O ile za oceanem nowe formy zabudowy 

wiązały się z realizacją idei budowy osiedli domów jednorodzinnych, o tyle w Europie 

z kolei wcielano w życie założenia modernizmu. Te dwie skrajne formy zabudowy 

miały jednak pewien istotny wspólny mianownik, a mianowicie powierzchnio-

chłonność, monofunkcyjność i autozależność. Życie w każdej z nich bez samochodu 

było niewygodne, poza tym samochód stał się manifestacją statusu społecznego, 

obiektem pożądania, dlatego też ich liczba sukcesywnie rosła. Opisany trend wciąż 

jest obecny, a dotyczy zwłaszcza krajów rozwijających się, w tym i Polski. W latach 

2004-2010 w naszym kraju zanotowano systematyczny wzrost liczby samochodów, 

przeciętnie w tempie 7,0% rocznie. W 2010 roku wskaźnik ten wzrósł o 43,6%  

w porównaniu z 2004 rokiem48. Rosnąca liczba samochodów ma przełożenie na 

utrudnienia w ruchu ulicznym. Na podstawie raportu opracowanego przez firmę 

Deloitte, dotyczącego korków w 7 największych miastach Polski, można stwierdzić, 

że w każdym z nich należy się liczyć z utrudnieniami powodującymi wydłużony czas 

przejazdu. Dane oczywiście są różne dla poszczególnych miast. Najlepiej przedsta-

wia się sytuacja w Katowicach, gdzie średnio czas przejechania 10-kilometrowego 

odcinka drogi wydłuża się o około 24%, podczas gdy w Krakowie aż o 87%49.  

W przeciągu 20 lat godziny szczytu w większości miast zwiększyły się z 4,5 do  

7 godzin. Średnia długość czasu, jaką kierowcy spędzają w korkach w skali roku, 

poszybowała w górę50. Niestety ciągłe poszerzanie dróg przynosi skutek wręcz 

odwrotny. Jan Gehl pisze wprost: (…) po stu latach doświadczania korków ulicznych 

pogląd, że więcej dróg prowadzi do większych utrudnień, jest już dziś faktem.  

W Szanghaju i innych większych miastach więcej dróg rzeczywiście zaowocowało 

większymi korkami51. 

Czy jeździmy przez to mniej? W okresie od 1960 do 2000 roku średnia liczba mil, 

jaką przejechał statystyczny Amerykanin, zwiększyła się ponaddwukrotnie,  

z 4000 do blisko 10 000 mil rocznie52. Mniej więcej w tym okresie w USA koszty 

                                                
46 Ibidem, p. 178 cyt. [za:] Whyte WH Jr.: Urban sprawl. Fortune January 1958. Reprinted in Whyte 
WTI Jr., ed. The Exploding Metropolis. New York: Doubleday, 1958, reprinted Berkeley: University of 
California Press, 1993, p. 133. 
47 Ibidem, p. 63. 
48 Czarski E. (kier.): Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Główny Urząd Statystyczny, 
Katowice 2011, URL: 
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wskazniki_zrownowazonego_rozwoju_Polski_us_kat.pdf. 
(dostęp 15.10.2014). 
49 Nachyła D., Antczak R., Frańczak H., Mikołajczak R., Michał Beim M., Krassowski T.: Raport  
o korkach w 7 największych miastach Polski Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, 
Gdańsk. Deloitte, 2011, URL: http://www.deloitte.ehost.pl/RejestracjaDoc/KORKI_2011_FINAL.pdf, 
(dostęp 13.10.2014). 
50 Na przykład w Dallas z 6 do 36 godzin, z 1 do 28 godzin w Minneapolis i z 6 do 34 godzin  
w Atlancie. Zob.Frumkin H., Frank L., Jackson R.: Urban..., p. 74. 
51 Gehl J.: Cities..., p. 168. 
52 Frumkin H., Frank L., Jackson R.: Urban..., p. 76. 
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utrzymania samochodu podwoiły się, w 1960 roku stanowiły one 1/10 część 

domowego budżetu, podczas gdy obecnie jest to już 1/553. 

Zbudowaliśmy miasta w oparciu o moduł samochodu, by stały się  karykaturami 

samych siebie. Duże odległości, szerokie drogi i architektura dostosowana do skali 

poruszającego się pojazdu  ̶  wielkie znaki reklamujące stacje paliw czy restauracje 

typu drive-in, olbrzymie tereny przeznaczone na parkingi i człowiek wciśnięty gdzieś 

tam pomiędzy – dobrze, że przynajmniej na chodniku. Podróżując z prędkością 50, 

80 czy 100 km/h tracimy okazję, by spostrzec ludzi i detale. „Architektura spaceru”  

doświadczana z prędkości około 5 km/h oddziałuje na nas całym bogactwem 

doznań. Przestrzenie są niewielkie, budynki blisko siebie, a ich partery urzekają 

detalem, wszędzie pełno jest ludzi54. 

Strefowanie 

Strefowanie to oddzielanie funkcji i lokowanie ich w różnych obszarach miasta na 

podobieństwo poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniach. Idea  ta zrodziła się na 

gruncie separowania niekompatybilnych funkcji, takich jak np. fabryki, rzeźnie, 

pralnie i domostwa. Powstała na początku XX wieku najpierw m.in. w Niemczech,  

a potem w Californii, po to by ochronić zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan ludzi 

mieszkających w miastach. O ile koncepcja ta, gdy weźmie się pod uwagę zdolność 

do oddzielania funkcji wzajemnie się wykluczających, osiągnęła sukces, o tyle, 

przeciwnie niż zakładano, kreowanie wysokiej jakości środowiska mieszkalnego 

zupełnie jej nie wyszło55. Monofunkcyjne osiedla mieszkaniowe zamierają w określo-

nych porach dnia wynikających z rytmu naszych codziennych obowiązków. 

Modernizm, który z taką skutecznością zaadaptował ideę strefowania, odrzucił to, co 

było do tej pory najważniejsze, a więc samo miasto postrzegane jako żyjący 

organizm. Zupełnie poległ na gruncie kreowania miejsc sprzyjających wzajemnym 

kontaktom, a całą swoją uwagę skoncentrował na indywidualnych budynkach. Jan 

Gehl w swojej krytycznej ocenie modernizmu posuwa się nawet do bardzo 

zdecydowanej konstatacji, że modernizm można traktować wręcz jako formułę na 

odarcie miasta z życia56. Podobnie na tę kwestię patrzyła Jane Jacobs w książce 

The Death and Life of Great American Cities57. 

 

 

 

                                                
53 Speck J.: Walkable…, p. 30. 
54 Gehl J.: Cities..., p. 700. 
55 Frumkin H., Frank L., Jackson R.: Urban..., p. 2524. 
56 Gehl J.: Cities..., p. 105. 
57 Zob. Jacobs J.: The Death and Life of Great American Cities, Random House, New York 1961. 
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Zdrowie 

Sukcesywne zwiększanie odległości w miastach na skutek zmniejszania gęstości 

zabudowy oraz separowania poszczególnych funkcji uzależniło nas od samochodów. 

Przyczyniło się to do zmiany trybu naszego życia na bardziej osiadły,  

a to ma wiele negatywnych konsekwencji wpływających na stan naszego zdrowia tak 

fizycznego, jak i psychicznego. Ameryka ludzi otyłych, nieaktywnych, cierpiących na 

depresję i z brakiem poczucia bycia cząstką szerszej wspólnoty nie pojawiła się ot 

tak po prostu  ̶  została skutecznie zalegalizowana, subsydiowana i zaplanowana58. 

Nie możemy zapominać, że na przestrzeni lat zmienił się charakter naszej pracy  

z fizycznej na intelektualną. Większość czynności fizycznych wykonują za nas 

maszyny, nawet pokonywanie pięter jest obecnie wspomagana przez windy czy 

ruchome schody. Środowisko, w którym żyjemy, wpływa na nasze zachowania; jeśli 

dodamy do tego fakt, że wraz z nadejściem nowego millenium liczba ludzi żyjących  

w miastach zrównała się z liczbą żyjących na terenach wiejskich59 i trend wzrostowy 

wciąż będzie się utrzymywał, to wtedy łatwo sobie uzmysłowimy, jak ważne jest 

podnoszenie tych kwestii, które odnoszą się do zdrowego życia w miastach. Brak 

aktywności fizycznej jest odpowiedzialny za wiele chorób, w tym m.in. za: choroby 

układu sercowo-naczyniowego, zwiększenie ryzyka zawału serca, raka, depresję  

i otyłość. W połowie lat 70. jeden na dziesięciu Amerykanów był otyły, trzydzieści lat 

później ten wskaźnik wzrósł trzykrotnie do ponad 30%, a kolejne 30% mieszkańców 

miało nadwagę! Badania potwierdziły zależność między środowiskiem 

mieszkaniowym a stopniem otyłości. Im mieszkańcy żyli w obszarach gęściej 

zaludnionych, mniej zależnych od samochodu, a co za tym idzie  ̶  bardziej opartych 

na komunikacji zbiorowej, rowerze czy własnych nogach, tym byli oni mniej otyli60.  

W dalszych rozważaniach o skutkach poruszania się samochodami po ulicach miast 

nie możemy zapominać o zagadnieniach takich jak jakość powietrza  

i bezpieczeństwo. Smog pochodzi głównie z rur samochodowych. Sytuacja jest 

gorsza niż przed latami, a szczególnie zła w miastach opartych na ruchu 

samochodów osobowych. Z tego powodu zwiększa się liczba zachorowań na astmę. 

Według danych jeden Amerykanin na piętnastu cierpi z jej powodu, a koszty tej 

choroby są szacowane na poziomie 18 bilionów dolarów rocznie61. 

Wypadki drogowe są przyczyną śmierci ponad 1 mln osób co roku62. Mniejszy 

odsetek wypadków śmiertelnych notuje się w miastach, które są mniej zależne od 

samochodów. Gdyby w całych Stanach Zjednoczonych odnotowywano takie 

wskaźniki jak w Nowym Yorku – 2,5 – ocaliłoby to więcej niż 24 tysiące osób. Miasta 

bardziej dostępne dla pieszych, mniej zależne od samochodów rywalizują na tym 

                                                
58 Frumkin H., Frank L., Jackson R.: Urban..., p. 90. 
59 Gehl J.: Cities..., p. 199. 
60 Speck J.: Walkable ..., p. 40. 
61 Ibidem, p. 48. 
62 b.a., Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce. The World Bank, 
http://www.worldbank.org/pl/news/feature/2013/06/20/road-safety-in-poland (dostęp 14.10.2014). 
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polu z Nowym Jorkiem. San Francisco i Portland mają wskaźniki na poziomie 2,5 

oraz 3,2, podczas gdy miasta oparte na ruchu samochodowym, takie jak Atlanta, 

mają ten wskaźnik na poziomie 12,7, a Tampa zatrważające 16,763. 

7.3. Korzyści z budowy miast mniej zależnych od samochodów 

Czy zamiłowanie do samochodów mamy już zapisane w genach i jesteśmy po 

prostu na nie skazani? Wydaje się, że możemy powoli mówić o trendzie wręcz 

odwrotnym. W Stanach Zjednoczonych od końca lat 90. zanotowano spadek udziału 

kilometrów przejechanych przez dwudziestolatków z 20,8% do 13,7%. Dodajmy do 

tego jeszcze wyniki badań, które potwierdzają, że od lat 70. potroiła się do poziomu 

23% liczba nastolatków, którzy zrezygnowali z posiadania prawa jazdy, a otrzymamy 

obraz rodzącego się pokolenia autoniezależnych. Okazuje się również, że wiele firm, 

aby zatrzymać exodus najbardziej wartościowych i kreatywnych pracowników, 

postanowiło przenieść swoje siedziby z przedmieść do centralnych miejskich 

lokalizacji. Stało się tak dlatego, że suburbia nie oferowały rozwiniętej i tak 

oczekiwanej „kultury spaceru”. Atrakcyjne przestrzenie publiczne, które pozwoliłby na 

społeczne interakcje, były osiągalne tylko i wyłącznie dzięki samochodom, a zatem  

w drodze zaproszenia, a nie spontanicznej decyzji. Młodzi kreatywni potrzebują 

stymulującego środowiska mieszkalnego, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie znajdą 

interesujące ich miejsca, takie jak księgarnie, sklepy czy kina.  

Miasta dostępne dla pieszych zaczęły już czerpać wymierne korzyści 

ekonomiczne dzięki trzem podstawowym czynnikom: po pierwsze, wspomniani już 

tutaj młodzi i kreatywni pracownicy poszukują takich właśnie miejsc, po drugie, dzięki 

ogólnoświatowemu trendowi migracyjnemu do dużych aglomeracji miejskich, po 

trzecie wreszcie, miasta mniej autozależne przynoszą wymierne oszczędności dla 

tych, którzy w nich mieszkają. O atrakcyjności obszarów przyjaznych pieszym 

najlepiej świadczą różnice w cenach metra kwadratowego nieruchomości, sięgające 

od 40% do nawet 200%. Rosnące zapotrzebowanie na miejsca przyjazne  

i zachęcające do spacerów znajduje potwierdzenie w olbrzymim sukcesie strony 

Walk Score (rys. 7.3.1), która zajmuje się mierzeniem stopnia dostępności miast dla 

ich pieszych użytkowników i nadawaniem na tej podstawie not64. Walk Score wpłynął 

na zmianę rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Ludzie zaczęli wybierać 

miejsce zamieszkania na podstawie tej noty, a ceny nieruchomości poszły  

w górę. Portland jest świetnym przykładem obrazującym ten stan rzeczy. Kiedy inne 

miasta rozbudowywały system dróg, Portland je zawężało oraz inwestowało  

w transport publiczny i infrastrukturę rowerową. Inwestycje te zmieniły sposób życia 

                                                
63 Speck J.: Walkable ..., p. 44. 
64 Im dane miejsce jest bardziej dostępne dla pieszych, co jest mierzone bliskością kawiarni, bibliotek, 
sklepów, szkół, transportu etc., tym dany obszar otrzymuje wyższą notę. 
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mieszkańców tego miasta. Ograniczyły liczbę przejeżdżanych kilometrów, a to  

w konsekwencji zredukowało korki uliczne w mieście. Portlandczycy przejeżdżają  

o 20% kilometrów mniej niż ich rodacy w innych częściach kraju. Zaoszczędzone 

pieniądze wydają lokalnie. Średnio każda amerykańska rodzina wydaje około 14 000 

dolarów rocznie na jazdę samochodami. Oznacza to, że statystyczny Amerykanin 

pracuje od stycznia do około połowy kwietnia tylko po to, by zaspokoić potrzeby 

transportowe. Dla typowej rodziny o średnim poziomie dochodu oznacza to, że 

wydają więcej na transport niż na dom, a przecież te pieniądze można zaoszczędzić,  

i to w przeważającej mierze z pozytywnym skutkiem dla zdrowia. W porównaniu 

innymi największymi miastami USA w Portland w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca jest najwięcej niezależnych księgarni, restauracji65 i m.in. bagażników 

dachowych, zgodnie z tendencją, że zaoszczędzone pieniądze wydawane są 

lokalnie na potrzeby ciała i ducha66 (rys. 8.3.2).  

 

Rys. 7.3.1. Strona Walk Score  
Fig. 7.3.1. Walk Score website  
Źródło: www.walkscore.com (dostęp 15.10.2014) 

                                                
65 W przypadku restauracji tylko Seattle i San Francisco mają ich więcej. 
66 Zob. Speck J.: Walkable…, p. 17-34. 
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Rys. 7.3.2. Targ warzywny w Portland 
Fig. 7.3.2. Farmers market in Portland 
Źródło: http://globecornerbookstore.com/blogs/2010/10/12/a-tale-of-two-markets-or-a- 
            saturday-in-portland-oregon/ (dostęp 15.10.2014) 

7.4. Korzyści dla zdrowia i kieszeni 

Wykazanie negatywnych skutków dotychczas obowiązujących modeli 

urbanistycznych oraz bezpośrednich korzyści płynących z ich odrzucenia to główne 

cele, jakie przyświecały autorowi niniejszego rozdziału. Co może nas lepiej 

przekonać do zmian niż twarde dowody na to, że lepiej zaprojektowane miasta mogą 

wpłynąć nie tylko na poprawę stanu naszego zdrowia, lecz także i kieszeni? Miasta, 

które podjęły wyzwania, już dziś zbierają wymierne żniwo. Autozależność to nie jest 

urbanistyczny dogmat. Młodzi ludzi odmiennie niż ich ojcowie i dziadkowie 

postrzegają samochody. Przestały one być dla nich synonimem wolności, komfortu  

i wygody, wręcz przeciwnie  odbierane są jako przedmiot tę wolność ograniczający. 

Dobrze zaprojektowane miasto z rozbudowaną komunikacją zbiorową, systemem 

bezpiecznych i ciągłych ścieżek rowerowych działa o wiele lepiej niż to oparte na 

samochodach. W Kopenhadze liczba dojeżdżających do pracy na rowerze 

przewyższyła już liczbę dojeżdżających samochodami67. Wołanie o miasta dostępne 

pieszo to również walka o odrzucenie idei strefowania i większą gęstość zabudowy. 

Zwiększając funkcjonalną różnorodność, otrzymamy w zamian tętniące życiem 

środowisko mieszkalne z atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi. 

 

 

                                                
67 Gehl J.: Cities..., p. 199. 
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BUDOWA MIAST WOLNYCH OD SAMOCHODÓW – TO SIĘ OPŁACA 

Streszczenie 

Celem rozdziału jest próba udowodnienia, że budowanie miast bardziej 
przyjaznych dla ludzi, a przez to mniej zależnych od samochodów może przynieść 
wiele korzyści dla mieszkańców oraz ogólnej kondycji miasta. W artykule skupiono 
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się na kilku aspektach życia, po pierwsze na transporcie. W jaki sposób się 
poruszamy i ile czasu poświęcamy na codzienne dojazdy? Czy komunikację 
indywidualną opartą na samochodach osobowych wciąż możemy traktować jako 
najwygodniejszą formę przemieszczania się, a może jednak warto rozwijać (jeżeli 
tak, to dlaczego?) systemy lokomocji zbiorowej i infrastrukturę rowerową? Jak 
zmieniły się miasta „zorientowane na samochód” i czy ta zmiana wyszła im na 

dobre? Po drugie  zdrowie. Czy poruszanie się samochodami ma wpływ na stan 
naszego zdrowia? Czy istnieją dowody na to, że to samochody właśnie są 
odpowiedzialne za choroby cywilizacyjne, takie jak astma, nadciśnienie czy otyłość? 
Czy współcześni urbaniści w swojej walce o miasta mniej zależne od samochodów 
mogą liczyć na przekonywające dane potwierdzające ten stan rzeczy przez 
naukowców w dziedzinie medycyny? Ostatecznie, po trzecie, konieczna jest 
odpowiedź na pytanie, czy miasta, które coraz bardziej orientują się na potrzeby 
ludzi, mogą być atrakcyjne dla współczesnych użytkowników, a może dalece 
zakorzeniona w naszej świadomości zależność od pojazdów dyskwalifikuje takie 
rozwiązania? W artykule podjęto dyskusję, czy miasta, które podjęły wyzwanie 
wyeliminowania jak największej liczby samochodów, chylą się dziś ku upadkowi,  

a może wręcz przeciwnie  przeżywają czas największej prosperity, nienotowany od 
dawna? 
 
 
* Mgr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł, Mado Architekci s.c., Kraków; studia 
doktoranckie, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej 

BUILDING CAR-FREE CITIES PAYS OFF  

Abstract 

The aim of this article is to make an attempt to prove that building cities that are 
more friendly to people and therefore less dependent on cars can bring many 
benefits, not only for the residents but also for the overall condition of the city. The 
article focuses on several aspects of life. Firstly, communication. What means of 
transport do we use and how much time do we spend on commuting every day? 
Should we still treat communication based on passenger cars as the most convenient 
(if yes, why?) or should we develop systems of public transport and cycling 
infrastructure perhaps? How have car-oriented cities changed? Is it a change for 
good? Secondly, health. Does going by car have an impact on our health? Is there 
any evidence that cars are responsible for lifestyle diseases such as asthma, 
hypertension and obesity? Can contemporary urban planners - in their fight for the 
cities less dependent on the car - count on convincing data that comes from the 
world of medicine to support this thesis? And finally, it is necessary to answer the 
question if the cities that are increasingly oriented on the needs of people can be 
attractive for the contemporaries, or maybe the dependence on vehicles, which is 
deeply ingrained in our consciousness disqualify such solutions? Are the cities that 
have taken up these challenges bending towards collapse, or in the contrary, are 
they experiencing the greatest prosperity unnoticed for a long time? 
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Barbara STANKIEWICZ68 

8. STRATEGIA ROZWOJU A RÓWNOWAŻENIE FUNKCJI 
    NA PRZYKŁADZIE GMIN AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ 
 

 

 

Istnieją oczywiste powiązania między poprawą warunków życia ludzi (…) i wizją 

do osiągnięcia miast pełnych życia, bezpiecznych, zrównoważonych i zdrowych.  

(…) Koszt włączenia ludzkiego wymiaru jest tak niewielki, że inwestycje w tej materii 

będą możliwe (…) niezależnie od stopnia rozwoju i zdolności finansowych.  

W każdym przypadku główną inwestycją będzie troska i zrozumienie – za to zyski 

będą ogromne. 

 Jan Gehl69 
 

8.1. Wprowadzenie 

Dla polityki rozwoju przestrzennego miast kluczowe znaczenie  ̶  przed podjęciem 

decyzji projektowych  ̶  mają dokumenty, które nie mają mocy prawnej. Do pierwszej 

grupy tych dokumentów należą gminne opracowania dotyczące strategii rozwoju 

miast, do drugiej   ̶ Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. Zarówno dokumenty o charakterze strategicznym, jak i te 

o charakterze planistycznym są układane w perspektywie wieloletniej. W pierwszej 

grupie znajdują się opracowania specjalistyczne w postaci planów dotyczących 

konkretnych zadań, jak na przykład: plany rozwoju lokalnego, lokalne plany 

rewitalizacji, programy gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, programy 

ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami. Wyrażają one potrzeby miast 

w opinii samorządów lokalnych oraz takie, które powstały, bo taki obowiązek nałożył 

na samorządy ustawodawca. Studium powinno brać pod uwagę te opracowania 

i przez analizy przestrzeni gminy pod różnorodnymi kątami oraz ujawnienie 

                                                
68 Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, barbara.stankiewicz@polsl.pl 
69 Cytat pochodzi z wypowiedzi Jana Gehla na spotkaniu w Nowohuckim Centrum Kultury 21.10.2014, 
opublikowanej na stronie internetowej: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/jan-gehl-dla-onetu-
polska-jest-juz-dorosla-czas-na-zmiane/jfrds (dostęp 14.11.2014). 
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tkwiących tutaj problemów dawać wytyczne do przestrzennego rozwoju. Życie gminy, 

organizacja przestrzeni, w jakiej żyją obywatele, a także sposób życia mieszkańców 

danego obszaru są tym lepsze, im lepsze jest zaplanowanie rozwiązywania 

ujawnionych problemów. 

Na obszarze Aglomeracji Górnośląskiej przemiany historycznego rozwoju 

doprowadziły do wykształcenia specyficznej sieci osadniczej. Na skutek różno-

rodnych podziałów administracyjnych dawne osady, miasta czy kolonie robotnicze 

zostały połączone i stały się gminami. Czy zastosowanie używanych w planowaniu 

wskaźników urbanistycznych może mieć znaczenie dla budowania strategii rozwoju 

gmin w obecnym ich kształcie? Czy takie działanie może pomóc w równoważeniu 

rozwoju funkcji w dzielnicach miast dla wygodniejszego w nich życia? 

8.2. Strategie rozwoju gmin Aglomeracji Górnośląskiej70 

Zadaniem zarządzania strategicznego71 jest ułatwienie władzom samorządowym 

utrzymania głównych długookresowych celów rozwoju gminy [4]. Zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców, rozwijanie infrastruktury technicznej, społecznej oraz rozwój 

gospodarczy są uwarunkowane wieloma czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 

Gminy w swoich strategiach rozwoju rozpatrują zarówno zewnętrzne, jak 

i wewnętrzne czynniki, które sprzyjają realizacji zakładanych programów, oraz te, 

które je utrudniają. Do sprzyjających rozwojowi czynników zewnętrznych zaliczają: 

czynnik gospodarczy (np. bliskość Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

i inwestorów zagranicznych lokalizujących się w tej strefie), czynnik infrastrukturalny 

związany z przebiegiem autostrad, realizacją Drogowej Trasy Średnicowej 

i obwodnic. Dopełnieniem atrakcyjności transportowej miast jest bliskość 

międzynarodowego lotniska w Pyrzowicach. Czynnik polityczny jest łączony 

w strategiach z potencjalnymi możliwościami rozwojowymi, które tworzy „Kontrakt dla 

województwa katowickiego” (w tym tzw. północna wspólnota ponadlokalna sześciu 

miast), a czynnik makroekonomiczny dotyczy kontynuacji procesów wzrostu 

gospodarczego kraju, także opanowania zjawisk inflacyjnych i zwiększania dostępu 

do kredytu bankowego. 

                                                
70 Przykładowe strategie: Strategia Rozwoju Miasta Bytom 2020+, aktualizacja Strategii Rozwoju 
Bytomia na lata 2009-2020, przyjętej uchwałą nr XLVI/640/09 Rady Miejskiej w Bytomiu  
z dn. 27.05. 2009 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Bytomia na lata 2009 – 2020.Urząd Miejski 
w  Bytomiu, 2014.; „Katowice 2020” Strategia Rozwoju Miasta, Załącznik do uchwały nr LII/1068/05 
Rady Miasta Katowice z dn. 19.12.2005 r., Urząd Miejski w Katowicach, 2005; Strategia Rozwoju 
Miasta „Piekary Śląskie 2020”, Załącznik nr 1do Uchwały Nr XII/174/11 Rady Miasta Piekary Śląskie  
z dn. 24.11.2011 r., Urząd Miasta w Piekarach Śląskich, 2011; Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska 
na lata 2014-2030, Uchwała Nr PR.0007.49.2014 Rady Miasta, Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej, 
2014. 
71 Model zarządzania strategicznego w literaturze jest najczęściej przedstawiany w postaci cyklu: 
analiza → planowanie → wdrażanie → ocena, która w kolejnej fazie przyjmuje postać korekty planów. 
Gaczek W. …, s. 456. 
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Czynniki zewnętrzne utrudniające rozwój gmin to: czynnik ekonomiczny  

opóźnianie i przesuwanie w czasie procesów restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa 

i energetyki; czynnik infrastrukturalny  niski standard infrastruktury drogowej i słaby 

postęp przebudowy podstawowego układu komunikacyjnego Aglomeracji 

Górnośląskiej, czynnik polityczny  utrzymująca się centralizacja państwa, nadmierny 

fiskalizm i zmniejszająca się siła finansowa samorządów lokalnych, czynnik 

ustrojowy  brak samorządu regionalnego i rozdrobniony podział kraju na małe 

województwa administrowane przez resortowe układy decyzyjne, czynnik społecz- 

ny  chroniczne niedofinansowanie sfery usług społecznych, w tym edukacji, ochrony 

zdrowia i kultury. Wymienione czynniki zewnętrzne są regulowane przez organy 

wyższej instancji. 

Do wewnętrznych czynników rozwoju zalicza się: czynniki decyzyjne związane ze 

stabilnością polityczną władz lokalnych i sprawnością zarządzania gminą (dotyczy to 

w szczególności promocji gospodarczej i kulturalnej, wspierania rozwoju lokalnego  

i małej przedsiębiorczości oraz kreowania nowych, atrakcyjnych form zagospodaro-

wania przestrzennego), czynniki wzmacniające siłę konkurencyjną gminy, odbu-

dowanie siły konkurencyjnej przedsiębiorstw i podniesienie atrakcyjności lokalnego 

otoczenia dla inwestorów w zakresie lokalizacji, telekomunikacji, edukacji, zasobów 

ludzkich oraz usług bankowych, inicjatywy lokalne wspierane przez władze gmin, 

umiejętności pozyskiwania przez środowiska lokalne środków zewnętrznych oraz 

wolę wchodzenia we wspólne przedsięwzięcia z innymi gminami i regionalnymi 

instytucjami wspierającymi procesy rozwojowe. Aby te wewnętrzne czynniki dały 

odpowiedni wynik, musi nastąpić ich w miarę pełne wykorzystanie oraz racjonalne 

skorzystanie z wiedzy i umiejętności jego mieszkańców. Dokumenty używają tu 

zazwyczaj sformułowania „kapitał ludzki72 i środowiska liderskie” oraz „kapitał 

społeczny”73i podkreślają, że osiągnięcie celów będzie wymagać: dobrej komunikacji 

społecznej pomiędzy mieszkańcami i prowadzenia przez władze gmin skutecznej 

polityki informacyjnej, przełamania partykularnych priorytetów dzielnicowych 

i społeczno-zawodowych oraz uzyskania konsensusu co do kierunków rozwoju przez 

pozostające w rozproszeniu środowiska liderskie [1], [7]. 

Do diagnozy panującej sytuacji oraz uświadomienia sobie, jaką strategię 

postępowania miasto powinno wybrać, wykorzystuje się zazwyczaj analizę SWOT, 

ale także i inne, mniej popularne analizy74 [5], [8]. Diagnoza stanu istniejącego opiera 

                                                
72 Kapitał ludzki to wiedza, umiejętności, zdolności oraz inne właściwe jednostce atrybuty ułatwiające 
tworzenie osobistego, społecznego oraz ekonomicznego dobrostanu. Auksztol J., s. 3. Najistotniej-
szym miernikiem kapitału ludzkiego jest poziom wykształcenia ludności.  
73 Według Roberta Putnama kapitał społeczny to te cechy organizacji społecznych, takich jak sieci 
(układy) jednostek lub gospodarstw domowych oraz powiązanych z nimi norm i wartości, które kreują 
efekty zewnętrzne dla całej wspólnoty.  
74 Analiza PESTER (ang. Political, Economic, Social, Technological, Ecological, Regulations)  jest 
narzędziem planowania polegającym na analizowaniu czynników politycznych, ekonomicznych, 
społecznych, techniczno-technologicznych, środowiskowych oraz regulacji prawnych. Istotą tego 
narzędzia jest określenie obszarów, które mogą mieć kluczowy wpływ na funkcjonowanie przedmiotu 
analizy i przyszłą strategię działania. Celem analizy PESTER jest określenie głównych sfer 
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się na danych ilościowych i faktograficznych, ma charakter kompilacji 

i charakteryzuje się różnym zakresem informacji w poszczególnych dziedzinach. 

Dobór danych jest uzależniony od ich dostępności oraz dynamiki opisywanych 

zjawisk. 

Na podstawie uzyskanej wiedzy o gminie tworzy się dalekosiężną wizję jej 

rozwoju. Wizja ta jest opisem wizerunku gminy w dalekiej przyszłości przy założeniu 

korzystnych uwarunkowań. Jest to koncepcja pewnego modelu gminy w przyszłości. 

Powinna być ona motywująca, przedstawiać pozytywny obraz uwzględniający 

lokalne uwarunkowania. Syntetyczna deklaracja określająca, jaki powinien być 

kierunek rozwoju gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety 

samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców, jest misją 

rozwoju gminy, która w strategii tworzonej z udziałem partnerów społecznych określa 

wspólne zobowiązania także w przyszłości75 [8]. Struktura strategii przypomina 

piramidę, której wierzchołek stanowi misja.  

Dalej wyróżnia się niższe poziomy planowania, takie jak: cele strategiczne, 

kierunkowe i szczegółowe, projekty realizacyjne, zadania do wykonania, w odpo-

wiedniej hierarchii. Powinny one być formułowane zgodnie z zasadami SMART76. 

Cele te opracowuje się w obszarach (domenach) strategicznego rozwoju, zazwyczaj: 

gospodarczego, społecznego, instytucjonalnego. Przy formułowaniu celów 

strategicznych nierzadko strategie biorą pod uwagę badania ankietowe mieszkańców 

na temat jakości życia w mieście oraz  jego przyszłych kierunków rozwoju. Cele 

strategiczne wynikają bezpośrednio z misji. Definiują kierunki rozwoju gminy, 

pozwalając jednocześnie na zachowanie podziału strategii, grupując poszczególne 

programy i projekty. Ich realizacja w przyjętej perspektywie czasowej powinna 

doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju gminy, określonego w jej 

misji. Z kolei programy są „tematami” działań, których wykonanie powoduje osiągnię-

                                                                                                                                                   
makrootoczenia, które mogą mieć wpływ na realizację strategii w gminie. Analizując makrootoczenie, 
określa się jego zmiany (czyli szanse i zagrożenia), dokonuje się tego w podziale na segmenty: 
polityczny, ekonomiczny, społeczno-kulturowy, technologiczno-techniczny, środowiskowy i regulacyjny 
(prawny). Analiza PESTER została zastosowana w Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 
2014-2030, Uchwała PR.0007.49.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dn. 27.03.2014 r. W niektórych 
opracowaniach pojawia się samodzielnie czynnik środowiskowy – environment. Wtedy analiza jest 
określana akronimem PEEST. Jako uzupełnienie analizy SWOT wykonuje się czasem także analizę 
PEST, która pozwala na określenie wpływu poszczególnych grup czynników na makrootoczenie: 
polityczne, ekonomiczne, socjokulturowe, technologiczne. Można również dodać otoczenie 
środowiskowe  (wtedy nazwa analizy jest przekształcania na STEP), otoczenie prawne (PESTL), 
otoczenie demograficzne (PESTD). Inną analizą wspomagającą SWOT jest STEEPVL (czynniki: 
społeczne, technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe, polityczne, wartości, prawne). Podczas 
wykonywania analizy STEEPVL wypisuje się zarówno pozytywne, jak i negatywne czynniki z ich 
klasyfikacją.  
75 Pojawiają się sformułowania typu: (miasto) gdzie dostatnio żyją aktywni, świadomi, wyedukowani, 
szczęśliwi, przedsiębiorczy mieszkańcy z potencjałem, czy: miasto dzielnic, które nie dzielą – dobre 
do zamieszkania, pracy i wypoczynku (…), (miasto) gdzie odrębność dzielnic nie dzieli lecz łączy 
i integruje (…), tworzenie nowoczesnego i przyjaznego miasta w oparciu o potencjał i aktywność jego 
mieszkańców; ze strategii Rudy Śląskiej. Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska …, op. cit.   
76 Zasady SMART – Specyficzny, Mierzalny, Ambitny, Realny, Terminowy (ang. Specific, Measurable, 
Attinable/Ambitious, Realistic, Timely): koncepcja formułowania celów w planowaniu, będąca zbiorem 
postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel. 
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cie określonych celów. Programy strategiczne grupują projekty związane tematycznie 

z poszczególnymi dziedzinami życia czy działaniami samorządu. Projekty 

realizacyjne to już konkretne przedsięwzięcia, najłatwiej mierzalne przy wdrażaniu 

aktualizowanej strategii rozwoju. 

Monitorowanie i okresowa ewaluacja wdrażania strategii są dokonywane na 

podstawie wskaźników realizacji celów szczegółowych i programów realizacyjnych 

oraz ogólnych wskaźników charakteryzujących rozwój miasta i gminy w głównych, 

określonych obszarach problemowych.  

Najszerzej problematyką planowania strategicznego zajmują się przepisy Ustawy 

z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym [9]. Nakładały one 

obowiązek zapewnienia wewnętrznej spójności polityki planowania przestrzennego. 

Dotyczy to zarówno studium zagospodarowania przestrzennego województwa, jak 

i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

powinny więc opierać się one na strategii rozwoju77.  

8.3. Wskaźniki urbanistyczne a strategie rozwoju gmin Aglomeracji 
Górnośląskiej 

Gmina, która jest systemem społeczno-gospodarczym, ma cechy istotne z punktu 

widzenia praktyki zarządzania. Można do nich zaliczyć: współzależność procesów 

zarządzania od decyzji i działań wielu podmiotów na jej terenie i w otoczeniu, 

złożoność procesów rozwojowych wynikającą ze złożoności i różnorodności struktu-

ry  od przyrodniczych po bardzo subiektywne procesy kulturotwórcze, liczne 

powiązania z otoczeniem, które będąc mocno zmiennymi i niepewnymi, są źródłem 

pojawiających się szans i zagrożeń, niepewność wynikającą z otwartości 

i niedeterministycznego charakteru systemu gminy i niemożności pełnego jego 

zrozumienia, pogłębioną przez cechy specyficzne dla okresu transformacji, trwałą, 

bezwzględną ograniczoność niektórych zasobów i nieodwracalność większości 

zmian środowiska (przyrodniczego, społecznego), nadmiar formułowanych przez 

społeczność potrzeb i celów przy stałym deficycie środków na ich realizację przez 

władze publiczne, konfliktogenność. Większość wymienionych cech stanowi  

o specyfice systemów terytorialnych gminy.  

Gminy Aglomeracji Górnośląskiej swój obecny stan zagospodarowania 

zawdzięczają m.in. bogactwom naturalnym, które kształtowały ich oblicze 

gospodarcze od XVIII w. Złoża węgla kamiennego i rud metali warunkowały 

                                                
77 Możliwe są trzy rodzaje relacji zachodzących pomiędzy strategią gminy a studium: podejście 
kompleksowe, zakładające integralność strategii i studium; studium zostaje oparte na poprzedzającej 
go strategii; prace nad studium i strategią przebiegają równolegle. W każdym przypadku należy 
oczekiwać nieco odmiennych rezultatów, jednak najbardziej efektywne wydaje się podejście 
zintegrowane, łączące politykę gospodarczą i przestrzenną. Takie podejście umożliwia realizację 
spójnego, wzajemnie uzupełniającego się, kompletnego systemu planowania strategicznego.pub 
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i ukształtowały tereny miast, w większości jako ośrodków hutnictwa i górnictwa węgla 

kamiennego, szczególnie w części Aglomeracji Górnośląskiej. Przemysł spowodował 

budowę osiedli robotniczych, z których powstały dzielnice współczesnych gmin. 

Oprócz tych osiedli na skutek licznych – na przestrzeni XIX i XX w.  ̶  przemian 

administracyjnych w obszarze dzisiejszej Aglomeracji dzielnicami gmin stały się 

niegdyś niezależnie istniejące miejscowości, które nie miały powiązań historycznych 

między sobą. Procesy kolejnych podziałów administracyjnych są widoczne do dzisiaj 

w przestrzeniach gmin. Niejednokrotnie dzielnice – stare miejscowości połączone 

administracyjnie  ̶  nie tworzą spójnego zagospodarowania.  

Cele rozwoju gmin Aglomeracji Górnośląskiej są zbieżne. Każda ze strategii, 

chociaż w pewnym stopniu specyficzna dla każdej z gmin, zawsze podkreśla, że 

największym kapitałem stanowiącym o postępie i rozwoju są ludzie, czyli zakłada 

podwyższenie powszechnie rozumianej jakości życia mieszkańców. Warto zwrócić 

uwagę na to, że żaden z dokumentów tego typu nie analizuje potencjału i możliwości, 

jakie tkwią w dzielnicach gmin – przez traktowanie ich indywidualnie. Dzielnice te 

w swoich uformowaniach przestrzennych zachowały zazwyczaj historycznie 

wykształconą odrębność, niezatartą do dzisiaj, a nierzadko i tożsamość konkretnych 

miejsc. Strategie wypowiadają się na temat całych – w granicach administracyjnych – 

gmin. Podmiotem i przedmiotem jest tutaj społeczność całych gmin, a przecież 

potrzeby społeczności poszczególnych dzielnic – dawnych miejscowości – warunkują 

poziom życia w gminach. 

Strategie rozwoju gmin poruszają problemy zaistniałe w gminach (na przykład: 

zdegradowane obszary poprzemysłowe, szkody górnicze), jednak bez wchodzenia 

w szczegóły i wskazywania konkretnych rozwiązań. Poruszają temat 

skomunikowania przedmiotowych gmin z pozostałymi gminami Aglomeracji 

Górnośląskiej, jednak, na dobrą sprawę, nie poruszają tematów rozwoju w strukturze 

wewnętrznej miast – ich dzielnic, analizując indywidualne potencjały rozwojowe. 

Zazwyczaj dokumenty te rozważają na przykład lokalizację pewnej funkcji, która jest 

niezbędna lub potrzebna, z punktu widzenia funkcjonowania gminy. Wybór lokalizacji 

jest niejako intuicyjny wobec wyzwań stawianych przez zmieniające się okoliczności, 

a strategia musi być zaprojektowana do szczególnej, indywidualnej sytuacji 

i szczególnego czasu realizacji, jest też wyrazem możliwego do osiągnięcia 

consensusu społecznego. Taka faktyczna zgoda społeczna może być osiągnięta pod 

warunkiem akceptacji społeczności lokalnych dzielnic gmin. Jednak w żadnej ze 

strategii Aglomeracji nie mówi się o równoważeniu rozwoju funkcji między 

dzielnicami w gminach, co powinno być gwarantem zadowolenia i podwyższenia 

jakości życia mieszkańców dzielnic, z których składa się gmina – w jej granicach 

administracyjnych78. 

                                                
78 Klasycznym przykładem takiej gminy w obszarze Aglomeracji może być wspomniana Ruda Śląska. 
Jest to gmina rozległa obszarowo, o skomplikowanym układzie funkcjonalno-przestrzennym, 
z niewykształconymi centrami handlowo-usługowymi w dzielnicach. Zlepek miejscowości powoduje 
ciążenie dzielnic ku dużym ościennym ośrodkom miejskim, takim jak Katowice, Bytom, Zabrze 
i Chorzów. W Rudzie Śląskiej brakuje ogólnomiejskiego centrum administracyjnego, usługowego, 
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W koncepcji strategii równoważenia dysproporcji w rozwoju dzielnic jako 

wytyczne projektowe można wykorzystać wskaźniki programowe oraz wybrane 

wskaźniki urbanistyczne, podane w tabelach poniżej.  

Tabela 8.3.1  

Założenia funkcjonalno-przestrzenne [3] 

Lp. Element programu Wskaźnik / przedział wartości 

1. Tereny mieszkalnictwa 30%-40% 

2. Tereny aktywności usługowo-

gospodarczej 

20%-30% 

3. Tereny zieleni 20%-30% 

4. Tereny komunikacyjne 20%-30% 

5. Tereny infrastruktury 5%-10% 

6. Tereny inne 5%-10% 

 

Tabela 8.3.2 

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej [10] 

Lp. Element programu Wskaźnik / Przedział wartości 

 Oświata79 [2] 

1. 1 przedszkole 4-5 tys. mieszkańców 

2. 1 szkoła podstawowa 10 tys. mieszkańców 

3. 1 gimnazjum 10-20 tys. mieszkańców 

4. 1 szkoła ponadgimnazjalna 20 tys. mieszkańców 

5. 1 żłobek 20 tys. mieszkańców 

 Zdrowie [6] 

6. Szpital miejski 15 łóżek / 1 tys. mieszkańców 

7. 1 przychodnia zdrowia z apteką 4,5 tys. mieszkańców 

 Kultura [2] 

8. Ośrodek kultury 80 m2 / 1 tys. mieszkańców 

 Usługi [2] 

9. 1 komisariat policji 15-60 tys. mieszkańców 

10. Handel, gastronomia i usługi dla ludności 0,15 ha działki / 1 tys. 

mieszkańców 

 Zieleń i wypoczynek [2] 

11. Tereny ogólnodostępne zieleni urządzonej (z placami 

zabaw) 

min. 8 m2 / 1 mieszkańca 

12. Tereny sportu powszechnego min. 4 m2 / 1 mieszkańca 

13. Powierzchnia zieleni osiedlowej min. 8 m2 / 1 mieszkańca 

14. Razem tereny zieleni i rekreacji min. 30 m2 / 1 mieszkańca 

Powierzchnia zieleni osiedlowej (wraz z placami zabaw) nie może być mniejsza niż wymagana 

w ustaleniach planistycznych powierzchnia biologicznie czynna i powinna stanowić nie mniej niż 25% 

powierzchni działki. 

                                                                                                                                                   
handlowego i finansowego. Jak w większości miast Aglomeracji występują tutaj duże liczby terenów 
zdegradowanych przez eksploatację górniczą, energetykę i hutnictwo. Jednocześnie istnienie wolnych 
przestrzeni przydatnych dla różnorodnych funkcji jest atutem dla przebudowy wewnętrznej gminy. 
Strategia Rudy Śląskiej zakłada zrównoważony rozwój gminy. 
79 Dąbrowska-Milewska G., s. 17-31. 
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Wskaźniki powinny zostać porównane z procentową powierzchnią terenów 

pełniących aktualnie określone funkcje w poszczególnych dzielnicach gmin. Na 

podstawie wskaźników można zaproponować uzupełnienia programu rozwoju 

o funkcje brakujące. Zalecenia będą wynikać z istnienia dysproporcji w rozkładzie 

funkcji w stosunku do liczby mieszkańców i powierzchni poszczególnych dzielnic.  

W  takim ujęciu każda z dzielnic konkretnej gminy będzie wymagać zmian 

w obecnych swoich strukturach w celu optymalizacji programu funkcjonalnego. 

W dalszym toku prac nad strategią rozwoju gminy mogą zostać podane zalecenia 

działań dla poszczególnych dzielnic, mające na celu zrównoważenie dysproporcji 

w występujących funkcjach w każdej z nich. 

Wszystkie działania i przeobrażenia struktury gmin powinny mieć na celu przede 

wszystkim poprawę warunków życia mieszkańców, ochronę środowiska 

przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego, gdyż to one są najcenniejszymi 

elementami struktur miejskich, służącymi również następnym pokoleniom. Każda 

z dzielnic gmin ma własną, indywidualną historię oraz strukturę przestrzenną, 

a wspólnie tworzą organizm gminy. Dlatego dla każdej z dzielnic wyznaczone cele 

można podzielić na sferę równoważenia rozwoju dzielnicy w zakresie podstawowych 

funkcji, w obszarach: rozwój gospodarczy i komfort życia, oraz cele umożliwiające 

rozwój dzielnic na tle gmin przez wykorzystanie, akcentowanie i rozwój 

wyróżniających ją, pełnionych przez daną dzielnicę funkcji. 

Innym aspektem planowania strategicznego rozwoju dzielnic gmin jest traktowa-

nie ich jako obszarów urbanizacji80 [11]. Takie zakwalifikowanie dzielnic pozwoli na 

tworzenie ogólnych miejscowych przepisów urbanistycznych już na etapie sporzą-

dzania strategii, a doprecyzowanych w studiach uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego. Przepisy te mogą mieć charakter porządkujący i mogą obowiązywać 

również na obszarach już objętych miejscowymi planami zagospodarowania prze-

strzennego. Miejscowymi przepisami urbanistycznymi gmina będzie mogła doprecy-

zować na przykład gęstość zabudowy, wielkość obowiązkowej powierzchni terenów 

zieleni w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, charakter i standardy architektury,  

a także zapobiegać problemowi rozlewania się miast, co zwiększa koszty obsługi 

mieszkańców. Taka zmiana paradygmatów polityki przestrzennej w strategiach 

rozwoju gmin może przyczynić się nie tylko do stworzenia miasta przyjaznego dla 

                                                
80 Obszary urbanizacji to te obszary, które w obecnych studiach uwarunkowań są przewidziane na 
cele inwestycyjne, czyli są zgodne z polityką przestrzenną gminy. Obszar urbanizacji to obszar, 
w którym gmina jest zobowiązana do zagwarantowania całej infrastruktury. Inwestycje  mogą być 
prowadzone jedynie tam, gdzie taka infrastruktura istnieje lub ma w najbliższej przyszłości powstać. 
Takie działanie może obniżyć koszty prowadzenia inwestycji i utrzymania gmin. W sytuacjach gdy nie 
ma planu zagospodarowania przestrzennego, można by dostosować możliwość stawiania budynków 
do tych obszarów, które są zgodne z polityką przestrzenną gminy. W przypadku kontynuacji 
zabudowy gmina będzie mogła wydać decyzję w sprawie urbanistycznego planu realizacyjnego. Na 
podstawie tej decyzji nie będzie można stawiać budynków wyższych niż średnia co najmniej dwóch  
w danym kwartale zabudowy. Informacje pochodzą z wywiadu z architektem Olgierdem Dziekońskim 
na temat projektu nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
https://www.poiu.pl/site_media/aktualnosci/pliki/544_zalacznik-krajowe-przep-urb.pdf  
[dostęp: 15.11.2015]. 

https://www.poiu.pl/site_media/aktualnosci/pliki/544_zalacznik-krajowe-przep-urb.pdf
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mieszkańców, lecz także do utrzymania tożsamości lokalnej dzielnic – dawnych 

miejscowości. 

Dalej podano schemat wprowadzenia wskaźników urbanistycznych do procedury 

sporządzania strategii rozwoju gminy. 
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STRATEGIA ROZWOJU A RÓWNOWAŻENIE FUNKCJI NA 
PRZYKŁADZIE AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ 

Streszczenie 

W planowaniu przestrzennym gmin, które są systemami społeczno-
gospodarczymi, zasadnicze znaczenie mają uzyskanie  zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, rozwijanie infrastruktury technicznej, społecznej oraz rozwój 
gospodarczy. Tym długookresowym celom służą strategie rozwoju, które są 
uwarunkowane czynnikami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Organizacja 
przestrzeni, w jakiej żyją obywatele, a także sposób życia mieszkańców są tym 
lepsze, im lepsze jest zaplanowanie rozwiązywania ujawnionych problemów  
w sposób strategiczny. Gminy Aglomeracji Górnośląskiej – w ich obecnym wyrazie 
przestrzennym – są niejednokrotnie zlepkiem średniowiecznych miejscowości, XIX-
wiecznych kolonii robotniczych i współczesnych osiedli mieszkaniowych. W tej 
sytuacji niezmiernie ważne jest równoważenie rozwoju podstawowych funkcji w tych 
dzielnicach w celu harmonijnego wzrostu całych gmin. Artykuł podaje propozycję 
wykorzystania wybranych wskaźników urbanistycznych jako wytycznych 
projektowych do uzupełnienia programu rozwoju dzielnic gmin o brakujące 
podstawowe funkcje w celu równoważenia ich rozwoju w kontekście całej gminy. 
Podano schemat wprowadzenia wskaźników urbanistycznych do procedury 
sporządzania strategii rozwoju gmin. 

THE DEVELOPMENT STRATEGY AND A BALANCE OF FUNCTIONS 
ON EXAMPLE OF UPPER SILESIAN AGGLOMERATION 

Abstract 

In the planning of municipalities that are socio-economic systems, it is essential to 
meet the needs of residents, the development of technical infrastructure, social and 
economic development. To reach this long-term goals -  the development strategies 
replies. The strategies are conditioned by the factors of the both external and 
internal. The organization of space in which citizens live and the way of their life is 
better, when the better is the plan to solve the exposed problems strategically. 
Municipalities of the Upper Silesian Agglomeration - in their current spatial 
expression - are often a mosaic of medieval towns, nineteenth-century of workers 
colonies and the modern housing estates. In this situation, it is extremely important to 
balance functions in the development of these areas for the harmonious development 
of whole municipalities. The article gives a proposal for the use of selected indicators 
of the urban design guidelines to implement the development of the districts of 
municipalities with the needed basic functions to balance their development, in the 
context of the whole municipality. A schema how to introduce urban indicators to 
preparing the municipal development strategies was shown. 
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Wojciech SUMLET81 

9. POJĘCIE SKALI LUDZKIEJ W KONTEKŚCIE 
ARCHITEKTUROLOGII P. BOUDONA 

9.1. Wstęp 

Pojęcie skali nie ma w architekturze długiej historii, niemniej jednak zaskarbiło 

sobie zaszczytne miejsce w słownikach architektów. Jego popularność idzie w parze  

z niejednoznacznością, o której mówi się, że jest nawet większa niż w przypadku 

słowa architektura. Jeśli chodzi o skalę właściwie zgoda panuje tylko co do tego, że 

budynki powinny mieć odpowiednią skalę oraz że jest to ważne. O tym, jak bardzo 

jest to ważne, mamy nieraz okazję się przekonać, oglądając współczesne realizacje 

osiedli mieszkaniowych budowanych na podstawie bezwzględnego paradygmatu 

maksymalizacji powierzchni użytkowej. W dyskusji o skali znamienną rolę odgrywa 

pojęcie skali ludzkiej, jako szczególny rodzaj skali w architekturze. Rozdział 

podejmuje próbę wskazania nowej definicji skali ludzkiej, opierając się na 

architektonicznej definicji skali P. Boudona. 

9.2. Sposoby używania pojęcia skala w architekturze 

O skali w architekturze mówi się w trojaki sposób. Najpopularniejszym sposobem 

wyrażania się jest wskazanie, że dany budynek ma dobrą albo złą skalę. Można też 

powiedzieć, że jej nie ma w ogóle. W takim rozumieniu skala jest pewną kategorią 

absolutną, którą dana przestrzeń architektoniczna ma bądź też nie, a jej jakość jest 

osadzona na osi określonej terminami dobry – zły.  

Innym sposobem wyrażania się jest wskazanie, że budynek ma skalę odnoszącą 

się do jakiegoś modelu. Taką skalą będzie np. skala ludzka albo skala pałacu. Można 

wtedy powiedzieć, że np. osiedle ma skalę ludzką, a willa skalę pałacu. Rezultat 

                                                
81 Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego – Politechnika Krakowska, 
wojciechsumlet@gmail.com 
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takiego porównania może być zarówno pozytywny, jak i negatywny, istotne jest 

natomiast to, że model będący odniesieniem jest zawsze obiektem rzeczywistym  

i materialnym. 

Trzecim sposobem traktowania skali jest wskazanie, czy dana skala została 

zachowana. Ten sposób, w odróżnieniu od dwóch poprzednich, nie bywa 

wykorzystywany w mowie potocznej z uwagi na to, że wymaga precyzyjnego 

zdefiniowania słownika skal, o jakich jest mowa. W literaturze architektonicznej od 

drugiej połowy XIX wieku spotykane są deskryptywne pojęcia skal na określenie 

rozmaitych aspektów organizacji wymiarów w architekturze. (Wydaje się, że 

pierwszym autorem, który wprowadził tego rodzaju deskryptywne pojęcie skali 

opisane naukowo, był H. Maertens z pojęciem skali optycznej w 1884 roku,  

H. Blumenfeld, Scale in Civic Design). Przedstawienie mnogości pojęć nie jest 

przedmiotem tego rozdziału z uwagi na jego ograniczoną objętość, niemniej jednak 

sporo w tej materii zostało napisane przez takich autorów, jak H. Blumenfeld82,  

H. Lickider (H. Licklider, Architectural scale, Wyd. The Architectural Press, London 

1965) czy P. Boudon. (W przypadku dorobku P. Boudona mowa tu o kilkunastu 

tytułach, z których część wymieniona jest w bibliografii). W takim sposobie 

traktowania skali istotna jest uwaga, że jej odniesienie niekoniecznie musi być 

materialne, ale może być znacznie bardziej abstrakcyjne. Licklider pisze więc  

o zachowywaniu skali fizycznej i skali proporcji, a Boudon np. o skali wymiarów 

symbolicznych. 

9.3. Sposoby rozumienia pojęcia skali w architekturze 

W literaturze przedmiotu nie ma zgody co do tego, czym jest skala w archite-

kturze. K. Lenartowicz pisze, że w architekturze rozmiar jest tradycyjnie nazywany 

skalą (H. Licklider, Architectural scale, Wyd. The Architectural Press, London 1965). 

Podobnie w „Słowniku psychologii architektury” pisze, że „skala określa rzeczywisty, 

obiektywny, bezwzględny wymiar przedmiotu (K. Lenartowicz, Słownik psychologii 

architektury, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, s. 106). To rozumienie jest 

jednak obarczone uwagą, że: „każda współczesna koncepcja skali musi brać pod 

uwagę iluzoryczny charakter wielkości i wzajemne zależności między wielkościami, 

tak jak są one odbierane przez obserwatora" (K. Lenartowicz, O przestrzeni  

w architekturze, Politechnika Krakowska, 1979, s. 121). Wprowadza przy tym 

pośrednio pewien podział na linii pojęć skali i skali ludzkiej, klasyfikując je w ten 

sposób, że pierwsze jest niemal synonimem pojęcia rozmiaru, a drugie określa 

pewne wrażenie wynikające z odbioru wielkości takimi, jakimi są one widziane  

                                                
82 Ibidem. 
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w procesie percepcji wizualnej. Taki sposób rozumienia pojęcia jest przy tym zbieżny 

z praktyką mowy potocznej, z której korzystają również architekci. Polemizowanie  

z takim rozumieniem byłoby zajęciem jałowym i choćby z racji tego należy przyjąć, że 

jest to znaczenie poprawne. 

Niemniej jednak traktowanie skali wyłącznie jako synonimu rozmiaru jest 

uproszczeniem nieuwzględniającym mnogości zagadnień związanych z wymiaro-

wością przestrzeni architektonicznej i jako takie jest odrzucane przez większość 

autorów zajmujących się głębiej tym zagadnieniem. Niektórzy autorzy, jak np. Frank 

Orr, wprost piszą, że skala nie jest rozmiarem, ponieważ „zawiera znacznie więcej 

niż cechy rozmiaru, które odzwierciedla” (F. Orr, Scale in Architecture, Van Nostrand 

Reinhold Company, New York 1985, p. 26). Philippe Boudon, kreśląc swoją 

niezwykle ważną metadefinicję skali, czy też inaczej  definicję skali 

architektonicznej, bardzo precyzyjnie sytuuje relacje pomiędzy pojęciami rozmiaru  

i skali, wskazując na to, że rozmiar  jest niezbędną, ale jednak  składową cechy  

o nazwie skala. 

Niektórzy autorzy traktują skalę jako koncepcję odpowiedniego zestawiania 

wymiarów ze sobą w celu osiągnięcia zgodności z zamierzonym odniesieniem. Taki 

sposób zakłada organizację odpowiednich wymiarów wedle zestawu reguł przyjętego 

za nadrzędny w danym układzie. Mianowicie np. organizacja wymiarów wedle 

prawideł wybranego kanonu proporcji jest określana mianem skali proporcji  

u Licklidera, natomiast organizacja wymiarów wg reguł widoczności jest określana 

mianem skali optycznej w nauczaniu P. Boudona. Niektórzy autorzy, jak Blumenfeld 

(Teoria sekwencji skal ludzkich, patrz: H. Blumenfeld, Scale in Civic Design, [in:] The 

Town Planning Review, vol. XXIV, No. 4, pp. 35-46, University Press, London 1953) 

albo Ashihara (Y. Ashihara, Exterior Design in Architecture, Wyd. Van Nostrand 

Reinhold Company, 1981) wskazują nawet konkretne relacje wymiarowe, które 

należy zachowywać w celu otrzymania układów przestrzennych mających 

odpowiednią skalę. Taki sposób traktowania skali w literaturze jest niezwykle cenny  

z uwagi na niebagatelną liczbę pożytecznych wskazań o charakterze czysto 

projektowym, niemniej jednak komplikuje działania mające na celu usystematyzo-

wanie pojęć towarzyszących zagadnieniom skali. 

Na podstawie przeanalizowanych przez autora materiałów wydaje się, że 

najbardziej odpowiednim sposobem rozumienia skali jest traktowanie jej jako cechy 

jakościowej budynku bądź też szerzej  przestrzeni architektonicznej. Prawdo-

podobnie pierwszym architektem-pisarzem, który tak potraktował to pojęcie, był  

E. Viollet-le-Duc w swoim słynnym „Słowniku architektury francuskiej” w 1861 roku83.  

 

 

 

                                                
83 E. Viollet-le-Duc: Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. Vol. 5,  
Wyd. B. Bance, Paryż. 
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Pod tym względem analogicznie o skali pisali: E. Raskin84, S.E. Rasmussen85,  

Ch. Moore86, sygnatariusze tzw. deklaracji stuttgardzkiej87, i wielu autorów amery-

kańskich88. 

Szczegółowa analiza dostępnych w literaturze definicji i poglądów na temat skali 

nie jest przedmiotem niniejszej pracy z uwagi na ich obfitość, niemniej jednak wydaje 

się, że najrozsądniejszym sposobem traktowania skali jest rozumienie jej jako przede 

wszystkim cechy jakościowej przestrzeni architektonicznej. Taki sposób 

odpowiada przy tym powszechnemu w mowie potocznej sposobowi określania 

architektury jako mającej dobrą bądź złą skalę i nie wyklucza przy tym stosowania 

mnogości pojęć deskryptywnych, jak np. skali ludzkiej. 

9.4. Architekturologiczna definicja skali P. Boudona 

Spośród autorów zajmujących się przedmiotowym tematem na szczególna uwagę 

zasługuje prof. Philippe Boudon, który wraz z zespołem, najpierw z uniwersytetu  

w Nancy, a obecnie z paryskiej Szkoły Architektury La Villette, zgłębia zagadnienia 

skali nieprzerwanie od ponad 40 lat. W 1971 roku wysunął on postulat stworzenia 

całkowicie autonomicznej dziedziny nauki o architekturze, którą nazwał 

architekturologią. Przez termin „nauka o architekturze” należy tutaj rozumieć 

specyficzne zagadnienie architektury, a mianowicie naukę o przestrzeni koncepcji 

architektonicznej, w której pojęcie skali odgrywa fundamentalną rolę. Jak mówi  

P. Boudon: „architekturologia to nie jest doktryna, ale język teoretyczny pozwalający 

opisać koncepcje architektoniczne w ich złożoności”89. Co więcej, język ten może być 

też wykorzystywany jako rodzaj metodologii procesu projektowego. Architekturologia 

zyskała pewne uznanie i jest aktywnie rozwijana we Francji, gdzie od 2004 roku jest 

rzeczywiście podstawą nauczania oryginalnej metody projektowania koncepcji 

architektonicznej, opartej na skrupulatnej analizie tzw. skal architekturologicznych90. 

Czym zatem jest skala, a zwłaszcza czym są wspomniane skale 

architekturologiczne w rozumieniu P. Boudona? W najogólniejszym sensie „skala 

określa różnice pomiędzy przestrzenią geometryczną i przestrzenią architektonicz-

                                                
84 E. Raskin, R.: Osborn, Architecturally speaking. Wyd. Kessinger Publishing, Whitefish, Montana, 
USA 2010. 
85 S.E. Rasmussen: Odczuwanie architektury. Wyd. Murator, Warszawa 1999. 
86 Ch. Moore, G. Allen: Dimensions, Architectural. Records Book, New York 1976. 
87 V.M. Lampugnani: Die Stuttgarter Erklärung, [w:] L’Architettura, XXIV, No. 4-5 (8-9), 1978. 
88 Między innymi: B. Brolin (1976), F. Wilson (1968), W. Caudill (1978). 
89 P. Boudon, Referat wygłoszony z okazji konferencji „Archipol EXPO Warszawa 2009. Twórczość 
architektów polskich we Francji od lat 60-tych do dziś”, zorganizowanej przez zarząd główny SARP  
w dniach 15.04-04.05.2009. Materiał niepublikowany, otrzymany bezpośrednio od autora, s. 9. 
90 C. Lecourtois, F. Guéna: Architectural Design Education and Parametric Modeling: An 
Architecturological Approach, [in:] Ning Gu, Xiangyu Wang: Computational Design Methods and 
Technologies: Applications in CAD,  CAM and CAE Education. Wyd. IGI Global,  Hershey (USA) 2012. 
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ną”91, a przestrzeń architektoniczna tym różni się od geometrycznej, że w odróż-

nieniu od drugiej ma wymiary. W jednym z tekstów pisze nawet nieco prowokacyjnie, 

że „skala nie istnieje – istnieją skale”92, nakreślając przy tym listę szczególnych skal 

spotykanych w praktyce projektowej, które to właśnie określa mianem skal 

architekturologicznych. Lista tych skal jest względnie stała, chociaż wciąż rozwijana, 

o czym świadczy fakt, że w 1992 r. liczyła 20 pozycji, a w 2012 r. już 2193. Co istotne, 

wszystkie określone skale architekturologiczne mają pewien wspólny mianownik, 

który został określony jako architekturologiczna definicja skali bądź też metadefinicja 

skali. Wedle tej bardzo prostej definicji „skala to trafność wymiarów” (scale is  

a relevance of measurement)94 albo w mniej skróconej i zarazem bardziej przystęp-

nej formie: Skala wyraża relacje pomiędzy dwoma elementami, a natura tej relacji 

zależy od trafności doboru elementów95. 

Istotą tej nieco zaskakującej definicji jest określenie uniwersalnej triady pojęć, 

które są obecne w każdej sytuacji określania skali. Te pojęcia to: wymiar (dimension), 

odniesienie (reference) i trafność (relevance). W rozumieniu tej definicji skala to 

pewna abstrakcyjna jakość powstająca na styku dwóch wymiarów. Jeden z nich to 

wymiar przynależny do przedmiotu odniesienia – czyli wymiar mierzony – i jest on 

określany jako odniesienie. Drugi to wymiar przynależny przedmiotowi oceny lub 

projektu – wymiar nadawany  i jest on nazywany po prostu wymiarem. Te wymiary 

mogą być zestawiane trafnie albo przypadkowo. Tam, gdzie wymiary zestawiane są 

trafnie, pojawia się skala, a jej jakość jest adekwatna do stopnia dopasowania 

zestawianych wymiarów. Istotą architekturologicznej definicji skali jest zatem słowo 

trafność. 

Wobec tak postawionej sytuacji warto ponownie zadać pytanie o skalę ludzką, ale 

zadać je w inny sposób. Jeśli nie da się odpowiedzieć bezpośrednio na pytanie: 

czym jest skala ludzka?, proponuje się zapytać: kiedy skala w architekturze jest 

ludzka? Na podstawie przedstawionych ustaleń architekturologii odpowiedź powinna 

brzmieć: „skala jest wtedy ludzka, gdy jest trafnie dopasowana do wymiaru 

człowieka”, bądź też inaczej  „skala jest na tyle ludzka, na ile trafnie dopasowana 

jest do wymiaru człowieka”. Przy poszukiwaniu zatem istoty skali ludzkiej pozostaje 

odpowiedzieć na pytanie, czym jest wymiar człowieka. 

 

 

 

                                                
91 Jest to właściwie najogólniejsza teza manifestu architekturologii: P. Boudon: Sur l'espace 
architectural. Wyd. Dunod, Paryż 1971, patrz też: P. Boudon: Back to scale, p. 2. 
92 P. Boudon: Back to scale, p. 1. 
93 O 20 pozycjach pisze: K. Lenartowicz, (1992), s. 64, natomiast o 21: C. Lecourtois, F. Guéna (2012) 
(rozdz. 19, s. 4). 
94 P. Boudon: Back to scale, op.cit., p. 6. 
95 P. Boudon: Back to scale, op.cit, p. 4. 
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9.5. Klasyfikacja upodobań ludzkich według J. Żórawskiego 

Le Corbusier, tworząc swój słynny system skali  i proporcji – Modulor, posłużył się 

wymiarem angielskiego policjanta, który w 1949 roku miał przeciętnie 175 cm 

wzrostu. Pomimo pozornej spójności tej koncepcji słusznie zarzucono jej, że nie 

uwzględniała „niezbędnego człowiekowi wymiaru psychicznego” (K. Lenartowicz,  

O psychologii architektury, op.cit., s. 63). J. Żórawski, pisząc o upodobaniach 

ludzkich, wyprowadza podział zaczerpnięty od Immanuela Kanta na upodobania 

bezpośrednie i funkcjonalne96. Upodobania bezpośrednie dotyczą sytuacji, kiedy 

przedmiot ewaluacji podoba się bez wyraźnego racjonalnego powodu i nie daje się 

łatwo wytłumaczyć. Upodobania funkcjonalne dotyczą najogólniej sytuacji, kiedy 

przedmiot ewaluowany jest oceniany przez pryzmat czysto jednostkowych preferencji 

albo przez pryzmat walorów funkcjonalnych. O upodobaniach funkcjonalnych 

mówimy zatem w sytuacji, gdy np.: „podoba mi się ten drewniany budynek, ponieważ 

lubię drewno” albo „podoba mi się to miejsce, bo tu jest dużo sklepów, które lubię”. 

Ten dualizm jest też tłumaczony w ten sposób, że upodobania funkcjonalne  

oddziałują raczej na warstwę świadomości, podczas gdy bezpośrednie na warstwę 

podświadomości i emocji.   

Komplementarna definicja skali powinna obejmować zaspokojenie potrzeb 

psychicznych na obydwu płaszczyznach – zarówno upodobań funkcjonalnych, jak  

i bezpośrednich  z tą świadomością, że w kontekście skali upodobania bez-

pośrednie wydają się być na pierwszym miejscu. Trzeba mieć tutaj świadomość, że 

w procesie percepcji wizualnej komunikaty odbierane w pierwszej kolejności to te 

przynależne do dziedziny upodobań bezpośrednich, ponieważ one wynikają 

bezpośrednio z wrażenia wywieranego przez miejsce. Komunikaty przynależne do 

dziedziny upodobań funkcjonalnych są rezultatem świadomej analizy i częstokroć 

wymagają czasu. 

Co ważne, dla oceny jakości skali przestrzeni architektonicznej komunikaty 

przynależne do dziedziny upodobań funkcjonalnych nie są w ogóle niezbędne i dość 

często w ogóle nie są przedmiotem rozgrywającej się w głowie analizy miejsca. 

Należy zaznaczyć, że jeśli mówimy o odpowiedniej skali, niedopuszczalna jest 

sytuacja, kiedy niepokojące komunikaty przynależne do dziedziny upodobań bezpo-

średnich są „zagłuszane funkcjonalnymi wymówkami”, czyli komunikatami przynależ-

nymi do upodobań funkcjonalnych. Oczywiście rodzi to sytuacje względnego 

zadowolenia z jakości przestrzeni, dyktowanego rozumowymi uzasadnieniami, ale 

nie może być wtedy mowy o odpowiedniej skali. 

 

                                                
96 J. Żórawski: O budowie formy architektonicznej. Wyd. Arkady, Warszawa 1973, s. 147. 
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9.6. O adekwatności skali ludzkiej 

Jak chwytliwie napisał Viollet-le-Duc, skalą psiej budy jest pies. Konsekwentnie 

można powiedzieć, że skalą hangaru lotniczego jest samolot, a skalą garażu 

samochód. Z tych oczywistych prawd wynika nie całkiem oczywista konkluzja, że 

skala ludzka jako cecha jest pożądana w tej przestrzeni architektonicznej, w której 

pierwszorzędnym podmiotem jest człowiek. Można, wydaje się bezpiecznie, przyjąć, 

że wszystko, co człowiek buduje, służy człowiekowi, chociaż niekoniecznie 

bezpośrednio. Jest bardzo wiele budynków, które służą bezpośrednio pewnym 

bardzo konkretnym, specyficznym celom, jak np.: produkcja, magazynowanie, 

hodowla albo uprawa. Człowiek jest w takich obiektach nie tyle użytkownikiem, ile 

obsługującym pewne procesy składające się na ich program. Dopiero rezultaty tych 

procesów służą w konsekwencji jakiemuś powszechnie rozumianemu człowiekowi. 

Wobec powyższego rodzi się naturalne pytanie: na ile jest konieczność, aby rozmaite 

przestrzenie zachowywały skalę ludzką? 

Wydaje się, że odpowiedź jest w szeroko rozumianych potrzebach. Co 

zrozumiałe, inne są potrzeby w środowisku mieszkaniowym, inne w zakładzie 

produkcyjnym, a jeszcze inne w katedrze. Emanacja majestatu jest odpowiednia dla 

kościoła albo ratusza, ale już niekoniecznie dla sklepu spożywczego. Podobnie 

wrażenie kameralności jest mile widziane na osiedlu mieszkaniowym, ale już 

niekoniecznie w siedzibach potężnych korporacji. 

Zatem jakiekolwiek określanie jakości skali ludzkiej powinno rozgrywać się tylko  

w stosunku do przestrzeni, o których wiadomo, że jest tam pożądana w zakresie 

adekwatnym do potrzeb i funkcji. Czyli przy powrocie do P. Boudona ponownie 

okazuje się, że istotą jakości jakiejkolwiek skali jest trafność. 

9.7. Proponowana definicja skali ludzkiej 

Skala w architekturze jest cechą jakościową przestrzeni architektonicznej,  

a przestrzeń architektoniczna jest jej materią. K. Lenartowicz, pisząc o przestrzeni  

w architekturze, wyszczególnia trzy elementy tworzące strukturę każdej przestrzeni 

architektonicznej, a mianowicie: rozmiar, kształt i substancję97. Chociaż pozornie 

wydaje się, że elementem określającym skalę niemal wyłącznie jest rozmiar, 

doświadczenia pokoleń architektów i ustalenia psychologii architektury 

bezsprzecznie udowadniają, że pozostałe elementy odgrywają rolę nie mniej istotną.  

Przyjmując założenie, że wskazane parametry przestrzeni architektonicznej 

określają wszystkie jej możliwości w sposób wyczerpujący, wydaje się, że można 

określić skalę w architekturze jako funkcję (rozumianą analogicznie do funkcji 
                                                

97 K. Lenartowicz: O psychologii architektury, op.cit., s. 53. 
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matematycznej), gdzie obecnych jest 5 parametrów. Te parametry to 3 zmienne, 

będące budulcem każdej przestrzeni architektonicznej: rozmiar, kształt i substancja, 

oraz 2 stałe, wynikające ze względnie niezmiennej natury człowieka: wymiar fizyczny 

i wymiar psychiczny człowieka. 

Skoro ustalono, że skala, w tym skala ludzka, jest cechą jakościową architektury 

reprezentowaną przez przestrzeń architektoniczną, a jej jakość jest adekwatna do 

trafności dopasowania do wymiarów człowieka, można przyjąć, że: 

Skala ludzka zachodzi wtedy i tylko wtedy, kiedy przestrzeń architektoniczna 

określona przez kształt, substancję i rozmiar jest tak ukształtowana, że odpowiada 

wymiarowi fizycznemu i psychicznemu człowieka (na polu zarówno upodobań 

bezpośrednich, jak i funkcjonalnych) w ramach potrzeb adekwatnych do jej funkcji. 
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POJĘCIE SKALI LUDZKIEJ W KONTEKŚCIE ARCHITEKTUROLOGII 
P. BOUDONA 

Streszczenie 

Rozdział przedstawia wiele rozważań o charakterze teoretycznym, służących 
zrozumieniu istoty zagadnienia, jakim jest skala w architekturze. Klasyfikuje sposoby 
rozumienia skali w literaturze przedmiotu, wyróżniając 3 podejścia, wg których skala 
to: synonim rozmiaru, koncepcja zestawiania wymiarów ze sobą albo cecha 
jakościowa przestrzeni architektonicznej. Tekst dodatkowo charakteryzuje pokrótce 
koncepcję architekturologii Philippe Boudona, która stanowi fundament teoretyczny 
autorskich rozważań o skali w architekturze. W dyskusji o skali znamienną rolę 
odgrywa pojęcie skali ludzkiej, jako szczególny rodzaj skali w architekturze. Rozdział 
podejmuje próbę wskazania nowej definicji tego pojęcia, opierając się na tak zwanej 
metadefinicji skali P. Boudona i ustaleniach innych autorów. 
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THE CONCEPT OF HUMAN SCALE IN CONTEXT  
OF ARCHITECTUROLOGY OF P. BOUDON 

Abstract 

The article presents a number of theoretical considerations for understanding the 
essence of scale in architecture. Article classifies ways of understanding the scale in 
the literature, highlighting three approaches, according to which the scale is:  
a synonym for size, dimensions juxtaposition concept or qualitative feature of 
architectural space. Additionally the text describes briefly an idea of Architecturology 
of Philippe Boudon, which is the theoretical foundation of author's considerations 
about scale in architecture. In the discussion on scale a significant role is played by 
the concept of human scale, which is a special kind of scale in architecture. Article 
attempts to identify the new definition of that term, based on the so-called  
P. Boudon's metadefinition of scale and findings of other authors. 
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Paweł SUDRA98 

10. PROBLEMY SUBURBANIZACJI REZYDENCJALNEJ 
      NA OBSZARZE METROPOLITALNYM WARSZAWY 

10.1. Wprowadzenie 

Miasto stołeczne Warszawa, wraz z regionem miejskim, będące motorem 

rozwoju całego województwa mazowieckiego, skupia jednocześnie wiele problemów, 

które mają swój przestrzenny wymiar. Jest to jedyny w Polsce obszar metropolitalny 

miasta będącego metropolią europejską III rzędu (ang. potential MEGA) według 

kryteriów wyróżnionych w ramach programu ESPON (2007). Jednocześnie jest to 

jedyna w Polsce aglomeracja monocentryczna licząca powyżej 2 milionów 

mieszkańców. Procesy suburbanizacji na obszarze metropolitalnym Warszawy są 

najintensywniejsze wśród innych ośrodków w naszym kraju i mają największy zasięg 

przestrzenny. Autor pragnie przedstawić pewne problemy związane  

z rozprzestrzenianiem się zabudowy mieszkaniowej na tym obszarze, uwzględniając 

uwarunkowania historyczne, zmiany związane z demografią i ruchem wędrówkowym 

ludności, a także specyfikę zmian przestrzennych przyrostu terenów 

mieszkaniowych. Na koniec wskazanych będzie kilka kwestii istotnych z punktu 

widzenia gospodarowania przestrzenią w gminach. Zjawiskiem opisywanym  

w przedstawionym artykule jest suburbanizacja rezydencjalna, rozumiana zarówno  

w kontekście migracji ludności, jak i rozprzestrzeniania się zabudowy mieszkaniowej 

w strefie podmiejskiej. Suburbanizację rezydencjalną odróżnia się od suburbanizacji 

przemysłowo-usługowej, związanej z dekoncentracją przestrzenną firm i instytucji, 

choć oba te zjawiska często występują równolegle. Określenie „obszar 

metropolitalny”, którym się tutaj posługujemy, jest bliskie pojęciu aglomeracji 

miejskiej. W uproszczeniu terminy te można stosować wymiennie, jednak „obszar 

metropolitalny” jest pojęciem nowszym, uwzględniającym powiązania funkcjonalne, 

stosowanym współcześnie w terminologii polityki regionalnej, podczas gdy 

„aglomeracja” jest pojęciem tradycyjnym, odnoszącym się w większym stopniu do 

morfologii i struktury obszaru. Mówi się także o „zespole miejskim”, „regionie 

                                                
98 Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, p.sudra@gmail.com, pawel.sudra@igpim.pl 
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miejskim” czy „miejskim obszarze funkcjonalnym”. Zależnie od przyjętej delimitacji 

granice obszaru metropolitalnego Warszawy są przyjmowane w średniej odległości 

20-30 km, a nawet 40-50 km od centrum stolicy. Szczegółowe delimitacje nie będą 

jednak w tym miejscu rozważane. 

10.2. Uwarunkowania historyczne 

Uruchomienie procesów urbanizacyjnych na gruntach rolnych w otoczeniu 

Warszawy jest zjawiskiem sięgającym II połowy XIX wieku. Wcześniej rozwój 

przestrzenny miasta był ograniczony m.in. pasem rosyjskich fortyfikacji, czego 

przykładem jest lokalizacja cytadeli na północnym skraju ówczesnego miasta.  

W następstwie wzmożonej industrializacji oraz rozwoju sieci kolei podmiejskich 

postępowała pierwotna faza suburbanizacji – w strefie podmiejskiej były lokalizowane 

osiedla dla pracowników zakładów przemysłowych oraz pracowników kolei.  

W okresie międzywojennym pojawiły się „miasta-ogrody”, tworzone z inspiracji 

ideami E. Howarda, takie jak Milanówek, Podkowa Leśna, Ząbki. Miejscowości te 

przyciągały intelektualistów, artystów, ludzi wolnych zawodów. Rozwijała się 

podwarszawska zabudowa letniskowa. Procesom rozpraszania zabudowy sprzyjały 

kolejne reformy rolne, prowadzące do parcelacji dużych majątków ziemskich,  

z których każda była prowadzona w odmiennych warunkach społeczno-ustrojowych 

(1864, 1920, 1944) i przyniosła różne skutki w wymiarze zagospodarowania 

przestrzeni (Majewska 2011). W związku z narastaniem chaosu przestrzennego 

pojawiła się koncepcja „Warszawy Funkcjonalnej” (Chmielewski, Syrkus 1934), 

nawiązująca do idei miasta modernistycznego, śmiała w założeniach i obejmująca 

swym zasięgiem również strefę podmiejską. Sugerowała ona węzłowo-pasmowy 

rozwój aglomeracji jako optymalny.  

Po zniszczeniach II wojny światowej nastąpiły zmagania z odbudową stolicy, 

wzmożony przypływ ludności ze wsi do miast, reindustrializacja. Miało się 

urzeczywistnić hasło „cały naród buduje swoją stolicę”, powstawały nowe zespoły 

osiedli mieszkaniowych dla robotników. W latach 70. XX wieku w socjalistycznych 

realiach powrócono częściowo do idei „Warszawy Funkcjonalnej”, uwzględniając jej 

elementy w planach Warszawskiego Zespołu Miejskiego (WZM). Przystąpiono do 

realizacji idei dekoncentracji przemysłu i funkcji miastotwórczych zgodnie z tzw. poli-

tyką deglomeracji, co jednak nie zostało uwieńczone sukcesem (Kowalewski 1981). 

Jednocześnie ograniczenie możliwości meldunkowych w samej stolicy przez 

rygorystyczne przepisy, a także niedostateczna podaż mieszkań sprawiły, że znów 

ruszyła suburbanizacja, początkowo dotycząca głównie osób poszukujących pracy  

w zawodach robotniczych. W drugiej połowie lat 70. rozpoczęła się kolejna fala 

budowy osiedli letniskowych w podwarszawskich lasach, a także nad Zalewem 

Zegrzyńskim. Sprzyjało jej m.in. większe upowszechnienie samochodu jako środka 

transportu indywidualnego. Uruchomienie suburbanizacji na największą skalę wiąza-
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ło się z nowymi warunkami gospodarowania, będącymi skutkiem transformacji 

gospodarczej początku lat 90. 

10.3. Wpływ cyklu migracyjnego na suburbanizację 

Suburbanizację rezydencjalną zachodzącą współcześnie na obszarze 

metropolitalnym Warszawy trzeba rozpatrywać jako proces dwukierunkowy. 

Suburbanizacja „dośrodkowa” jest związana z tradycyjnymi, wciąż następującymi 

procesami migracji ludności z innych miast i regionów do samej Warszawy, z której 

część ludności osiedla się w strefie podmiejskiej stolicy, tworząc „dośrodkową” falę 

suburbanizacyjną. Nowi mieszkańcy aglomeracji, przede wszystkim ludzie w wieku 

produkcyjnym mobilnym (18-44 lata), a w szczególności ludzie młodzi (zarówno 

samotni, jak i małżeństwa) w wieku 18-35 lat sprowadzają się do Warszawy głównie 

w związku z poszukiwaniem lub podjęciem pracy, a strefę podmiejską część z nich 

wybiera jako miejsce zamieszkania ze względu na niższe koszty zakupu lub 

wynajmu mieszkania i utrzymania. Jest to ludność migrująca do miejsc pracy  

w Warszawie w cyklu codziennym transportem podmiejskim (lub indywidualnym). 

Tradycyjną „zlewnią migracyjną” Warszawy, a więc miejscem pochodzenia ludności 

w wymiarze suburbanizacji „dośrodkowej”, jest, oprócz Mazowsza i Polski centralnej, 

Polska wschodnia i północno-wschodnia (Lubelszczyzna, Podlasie, Mazury, 

Suwalszczyzna).  

W ruchu wędrówkowym do Warszawy i jej regionu miejskiego trzeba jednak 

zauważyć istotną cezurę, jaką były lata 2006-2008. Nastąpił wówczas spadek 

dynamiki przyrostu migracyjnego na obszarze metropolitalnym Warszawy 

(Śleszyński 2012). Przyczyny tego spadku były dwojakie. Pierwszą przyczyną było 

pojawienie się alternatywnych atrakcyjnych kierunków migracji zarobkowej dla 

mieszkańców tych regionów do krajów Unii Europejskiej, które otworzyły swoje rynki 

pracy po polskiej akcesji w 2005 roku. Drugą przyczyną było wprowadzenie bardziej 

restrykcyjnej polityki udzielania kredytów hipotecznych, a także intensywny wzrost 

cen mieszkań w Warszawie. Zjawiska te były jednym z następstw rozwijającego się 

od 2007 roku kryzysu gospodarczo-finansowego. Drugim wymiarem pod-

warszawskiej suburbanizacji rezydencjalnej jest suburbanizacja „odśrodkowa”.  

W tym przypadku migruje ludność średnio nieco starsza, w wieku 25-55 lat. 

Mieszkańcy Warszawy szukają lepszych warunków życia w strefie peryferyjnej 

miasta i w miejscowościach podmiejskich. Własny dom w atrakcyjnej lokalizacji jest 

oznaką prestiżu i zasobności majątkowej. Ten proces następuje z wysoką dynamiką 

od lat 90. nieprzerwanie do dzisiaj. Ciekawy jest obraz przestrzenny zachodzących 

migracji. Procesy te, odbywające się zazwyczaj na niewielkich odległościach, można 

określić mianem „migracji sąsiedzkiej”. Mieszkańcy Śródmieścia przenoszą się 

zwykle na bliskie peryferia miasta (z przewagą kierunku południowego). Mieszkańcy 
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dzielnic poza ścisłym centrum migrują zaś głównie do sąsiadujących bezpośrednio  

z nimi dzielnic peryferyjnych lub do osiedli położonych poza granicami miasta, ale na 

tym samym kierunku względem centrum, np. mieszkańcy dzielnicy Mokotów do 

dzielnicy Ursynów, względnie do Piaseczna, mieszkańcy Żoliborza do dzielnicy 

Bielany, względnie do Łomianek itd. (Potrykowska, Śleszyński 1999; Śleszyński 

2014). 

Na obszarze metropolitalnym Warszawy z pewnością następują procesy 

suburbanizacji rozumianej jako obrastanie miasta suburbiami, ale czy następuje 

również dezurbanizacja? Czy mamy do czynienia z depopulacją związaną  

z ujemnym saldem migracji całego ośrodka miejskiego? Na bezwzględną 

decentralizację wskazywały już dane bilansowe dotyczące salda migracji w dziel-

nicach i gminach z lat 90. Później ten trend uległ wyhamowaniu, ale rola migracji do 

strefy podmiejskiej ponownie wzrasta. 

 Rozpatrując Warszawę nie w granicach administracyjnych, ale według kryteriów 

funkcjonalnych, możemy już mówić o procesach dezurbanizacji. Następuje 

dekoncentracja ludności z dzielnic miasta o zwartej zabudowie do osiedli 

pozostających w granicach Warszawy, ale mających pod względem zagęszczenia  

i form zabudowy wiele cech strefy podmiejskiej (np. Ursus, Wawer, Wilanów). Warto 

zauważyć, że Warszawa jest miastem o szeroko zakrojonych granicach 

administracyjnych (ang. overbounded) w odróżnieniu od wielu metropolii (np. Paryż), 

które w swych granicach mieszczą tylko obszary o typowo miejskiej strukturze 

zabudowy (ang. underbounded). Trzeba jednak powiedzieć, że „twarde” dane 

statystyczne nie pozwalają obecnie stwierdzić, że Warszawa jest objęta procesami 

dezurbanizacji. Rozrastaniu się przedmieść towarzyszy intensywny rozwój centrum 

Warszawy pod względem urbanistycznym i gospodarczym. Procesy dekoncentracji 

ludności na obszarze metropolitalnym są nadal równoważone dużym napływem 

migracyjnym do Warszawy, który w znaczącej części jest nierejestrowany. 

Niedotrzymywanie obowiązku meldunkowego jest zresztą jednym z problemów 

pojawiających się przy szacowaniu salda migracji ludności w obrębie aglomeracji 

warszawskiej (Śleszyński 2012). Nie notuje się jeszcze spadku ludności całego 

zespołu miejskiego. Jednak prognozy demograficzne dla całego kraju są 

niekorzystne i wskazują, że w perspektywie najbliższych dziesięcioleci będą 

następować procesy starzenia się społeczeństwa i depopulacji. Może to być jednym  

z czynników prowadzących do wykształcenia się „kraterów” ludnościowych  

w strefach centralnych miast – sytuacji, w której ich gęstość zaludnienia jest znacznie 

mniejsza niż w strefach peryferyjnych. 
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10.4. Wymiar przestrzenny suburbanizacji 

Wyrazem przestrzennym następującej współcześnie suburbanizacji pod-

warszawskiej jest urban sprawl, tj. wzorzec zabudowy rozpraszającej się w sposób 

chaotyczny, umykający kontroli planistycznej. Rozpraszanie następuje nie tylko  

w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących terenów zabudowy, nie tylko w pasmach 

wzdłuż tras transportowych (jak w układzie węzłowo-pasmowym), lecz także  

w oderwanych enklawach wśród terenów rolnych i leśnych. Charakterystyczne dla 

żywiołowej suburbanizacji typu urban sprawl jest występowanie stref peri-urban 

(kontinuum miejsko-wiejskiego), gdzie funkcje typowo miejskie i wiejskie są 

przemieszane (Grochowski 2011). Postępujące zmiany w krajobrazie prowadzą do 

zacierania się granicy między miastem a krajobrazem wiejskim. Następuje dalsze 

rozdrobnienie istniejących małoobszarowych gospodarstw rolnych i wprowadzanie 

na tereny rolne funkcji niezwiązanych z rolnictwem. Rozrost terenów zabudowy 

powoduje fragmentację i synantropizację krajobrazu, co stanowi zagrożenie dla 

cennych przyrodniczo obszarów. Za J.M. Chmielewskim (2005) można wyróżnić kilka 

faz procesu rozpraszania zabudowy w strefie podmiejskiej Warszawy. Pierwsza faza 

wiąże się z wyłączaniem gruntów z gospodarki rolnej przez właścicieli, 

powstawaniem pojedynczych budynków mieszkalnych niezwiązanych z gospodarką 

rolną. Jest to pierwszy symptom wycofywania się zabudowy siedliskowej z danego 

obszaru. Średni udział terenów zabudowy wynosi wówczas poniżej 8%, a gęstość 

zaludnienia poniżej 100 os./km². W drugiej fazie następuje obudowa dróg 

ponadgminnych, gminnych i dojazdowych zabudową mieszkaniową i inną. Wówczas 

udział terenów zabudowy wynosi 8-22%, a gęstość zaludnienia 100-500 os./km2.  

W trzeciej, ostatniej fazie powstaje sieć wąskich, często prywatnych dróg do-

jazdowych do powstających zespołów zabudowy, o przebiegach dostosowanych do 

nowej parcelacji. Udział terenów zabudowy w tej fazie przekracza 22%, a gęstość 

zaludnienia jest większa niż 500 os./km². Struktura użytkowania terenu upodabnia 

się do występującej w podwarszawskich miasteczkach.  

Analizując współczesne kierunki rozprzestrzeniania się zabudowy mieszkaniowej 

na obszarze metropolitalnym Warszawy, stwierdza się, że dominujący od wielu lat 

jest kierunek południowy (m.in. gminy Piaseczno, Lesznowola, Nadarzyn) oraz 

południowo-zachodni (m.in. gminy: Michałowice, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki). 

Wiąże się to przede wszystkim z korzystnymi powiązaniami transportowymi (linia 

kolejowa nr 4 wraz z linią średnicową; linia kolejowa nr 8, łącząca Warszawę  

z Krakowem; al. Krakowska, z przedłużeniem trasą E67 w kierunku Krakowa oraz 

E77 w kierunku Katowic; ul. Puławska i droga krajowa nr 79; droga wojewódzka nr 

719), a także szerokim zakresem obsługi infrastrukturą techniczną. Istotny wpływ na 

rozwój zabudowy na tych terenach miała też atrakcyjność krajobrazowa (Lasy 

Chojnowskie, Młochowskie, Nadarzyńskie). Po transformacji ustrojowej oddziaływała 

na rozwój proinwestycyjna działalność samorządów gminnych oraz aktywność 
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deweloperów mieszkaniowych. Gminy tych pasm, rozmieszczone w odległości do ok. 

40 km od centrum Warszawy, mają najbardziej znaczący w całej aglomeracji udział 

zabudowy mieszkaniowej w ich całkowitej powierzchni. Udział ten w kilku gminach 

wiejskich mieści się w przedziale 5-7% (Nadarzyn, Lesznowola, Piaseczno), 

największe wartości uzyskując w gminach wiejskich Michałowice (14%) i Raszyn 

(10%). W ostatnich latach zauważalny jest jednak nowy trend w rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej pod Warszawą, mianowicie wzrasta znaczenie kierunków: 

północnego (Jabłonna, Wieliszew, Nieporęt), włącznie z gminami położonymi po 

północnej stronie Jeziora Zegrzyńskiego (Serock), a także wschodniego (Wołomin, 

Halinów, Mińsk Mazowiecki) oraz południowo-wschodniego (Józefów, Karczew) 

(Degórska 2012). Jest to związane z atrakcyjnością krajobrazową tych terenów, 

dostępnością transportu samochodowego, dużą podażą tańszych gruntów pod 

inwestycje. Ten ostatni czynnik wydaje się najważniejszy, szczególnie w kontekście 

polityki państwa oraz gmin nakierowanej na złagodzenie ochrony terenów rolnych 

przed zabudową i ułatwienie obrotu handlowego ziemią przez właścicieli. Działania te 

sprzyjają pojawianiu się nowych inwestycji deweloperów mieszkaniowych. Pewien 

wpływ na rozwój zabudowy mieszkaniowej w paśmie północnym mają duże 

inwestycje infrastrukturalne, takie jak Most Północny w Warszawie czy Port Lotniczy 

Warszawa-Modlin. Warto zauważyć, że opracowania studialne, w tym różne warianty 

rozwoju WZM z lat 70., wskazywały pasmo północne jako rozwojowe. Postulowano 

lokalizację nowego miasta Modlin. Cały obszar miał przyjąć zaludnienie 500 tys. 

osób (obecnie jest to ok. 120 tys. osób).  

10.5. Wyzwania dla polityki przestrzennej gmin 

Na koniec trzeba wspomnieć o kilku zagadnieniach problemowych – wyzwaniach 

stojących przed samorządami w kontekście żywiołowego rozprzestrzeniania się 

zabudowy na obszarze metropolitalnym Warszawy. Należą do nich koszty 

doprowadzenia infrastruktury technicznej do planowanej zabudowy, co stanowi 

niemały problem w przypadku osiedli oderwanych od istniejącej struktury osadniczej  

i generuje również koszty utrzymania oraz renowacji sieci. Kolejną kwestią jest 

wykup gruntów pod drogi oraz na cele infrastruktury na terenach zabudowy 

wyznaczonej w planach, co przekracza możliwości finansowe wielu samorządów.  

W skali całego kraju przeszacowany bilans potrzeb terenów pod zabudowę 

mieszkaniową powoduje pojawienie się potencjalnych kosztów wykupu gruntów  

w wysokości szacowanej, zależnie od źródła, na 40 – 128 mld złotych (Kowalewski  

i in. 2013). W kategorii kosztów należy rozpatrywać również skutki środowiskowe 

niekontrolowanej suburbanizacji – fragmentację krajobrazu, niszczenie eko-

systemów, degradację „zielonego pierścienia” Warszawy. Zasadniczym wyzwaniem 

jest prowadzenie polityki przestrzennej przez gminy w sytuacji obowiązywania reguł 
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rynkowych i swoistego dyktatu deweloperów oraz prywatnych właścicieli gruntów, 

dążących do przeforsowania zmian w prawie, utożsamiających prawo własności  

z prawem do zabudowy. Ograniczona kontrola planistyczna wynika z faktu, że 

znaczna liczba inwestycji jest realizowana przy braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, 

których wymogi wynikające z tzw. zasad „dobrego sąsiedztwa” są mało precyzyjne 

(Fogel 2010). Jeżeli już plany miejscowe powstają, są często uchwalane po to, aby 

usankcjonować planowane inwestycje lub wyznaczyć do odrolnienia większe połacie 

gruntów, a nie w celu porządkowania sytuacji planistycznej. Przykładem jest gmina 

Lesznowola, która przyjęła politykę ekspansywnej urbanizacji terenów rolnych.  

W gminie obowiązują 94 plany miejscowe, pokrywające ponad 90% jej powierzchni. 

Są to plany, które obejmują powierzchnię ogromnie zróżnicowaną, od 0,4 ha do  

947 ha. Problemem jest m.in. niewskazywanie funkcji dominującej dla terenów  

o różnym przeznaczeniu, niewyznaczanie terenów pod usługi publiczne, nieustalanie 

terenów zieleni urządzonej, nieprecyzyjne określanie wskaźników urbanistycznych 

(Topczewska, Maliszewski 2014). 

Wśród innych problemów planistycznych należy wymienić przeznaczanie 

nierealistycznie dużych obszarów pod zabudowę w studiach uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Wynika to z braku prowadzenia 

rzetelnych analiz demograficznych i programowania urbanistycznego, 

uwzględniającego zarówno chłonność obszarów, jak i rzeczywiste potrzeby. Zapisy 

studiów gmin mają następnie przełożenie na podobne zapisy planów miejscowych. 

Brakuje etapowania rozwoju przestrzennego gmin, a więc wyznaczania kolejności 

terenów do zainwestowania w powiązaniu z gminnymi strategiami rozwoju. Brakuje 

wreszcie koordynacji polityki przestrzennej pomiędzy miastem stołecznym Warszawą 

a gminami obszaru metropolitalnego. Istnieje wyraźna potrzeba skutecznego 

planowania w skali metropolitalnej jako środka zaradczego dla niekontrolowanego 

rozprzestrzeniania się zabudowy mieszkaniowej. Obecna praktyka planowania nie 

uwzględnia planowania w tej skali mimo zapisów znajdujących się w Ustawie  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 39, pkt. 6, 7), postulujących 

uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego miejskich obszarów 

funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich.  
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PROBLEMY SUBURBANIZACJI REZYDENCJALNEJ NA OBSZARZE 
METROPOLITALNYM WARSZAWY 

Streszczenie 

Suburbanizacja mieszkaniowa (rezydencjalna), zachodząca w regionie Warszawy 
szczególnie intensywnie w ostatnim 25-leciu, jest typowym następstwem przemian 
społeczno-gospodarczych, ale nosi również specyficzne cechy wynikające  
z wielkości i rangi ośrodka metropolitalnego. Procesy migracji ludności i rozpraszania 
zabudowy w strefie podmiejskiej Warszawy zostały przedstawione w kontekście 
historycznym. Autor zwraca uwagę na równoległe występowanie dwóch fal 
suburbanizacyjnych: „dośrodkowej” – z regionów peryferyjnych, i „odśrodkowej” –  
z miasta stołecznego. Wskazuje na cechy dezurbanizacyjne zachodzących procesów  
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i zagrożenie depopulacji zespołu miejskiego. Opisany jest chaotyczny wzorzec 
rozpraszania zabudowy typu urban sprawl, a także rozkład przestrzenny zjawiska. 
Najbardziej zurbanizowane pozostaje pasmo południowe i południowo-zachodnie 
obszaru metropolitalnego Warszawy, jednak w ostatnich latach zauważalny jest 
wzrost znaczenia suburbanizacji w paśmie północnym. Opisywane zjawisko niesie ze 
sobą liczne problemy, z którymi muszą borykać się gminy w ramach obsługi terenów 
infrastrukturą, wykupu gruntów, kosztów środowiskowych. Środkiem zaradczym jest 
prowadzenie właściwej polityki przestrzennej przez samorządy oraz koordynacja 
planowania przestrzennego w skali metropolitalnej. 

PROBLEMS OF RESIDENTIAL SUBURBANIZATION 
IN THE WARSAW METROPOLITAN AREA 

Abstract 

Residential suburbanization in the Warsaw urban region, which has been 
especially intensive during the last 25 years, is a typical consequence of the socio-
economic transformations, holding some specific features resulting from the size and 
significance of the metropolis. Processes of population migration and dispersion of 
development in the suburban area of Warsaw are presented in historical context. The 
author draws attention tothe collateral occurrence of two waves of suburbanization: 
"centripetal"– coming from the peripheral regions and "centrifugal" – coming from the 
capital city. De-urbanizing characteristics of these processes and the threat of 
depopulation of the urban core are indicated. The chaotic, ‘urban sprawl’ type, 
pattern of scattering of built-up areas is described, as well as the spatial distribution 
of the phenomenon. The southern and southwestern bands of the Warsaw 
metropolitan area remain most urbanized, however in recent years there has been  
a noticeable increase of suburbanization processes in the northern band. The 
phenomenon described involves a number of problems that municipalities have to 
deal with, including the construction and maintenance of infrastructure, land 
acquisition, environmental costs. The remedy is through conducting of a reasonable 
spatial policy onthe local leveland coordination of spatial planning at the metropolitan 
scale. 
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Andrzej DŁUGOŃSKI99, Marek SZUMAŃSKI100 

11. ZIELONA INFRASTRUKTURA W POLITYCE PRZESTRZENNEJ 
      MIASTA 

11.1. Wprowadzenie 

Przedmiot rozdziału stanowi sposób ujmowania zielonej infrastruktury  

w polityce przestrzennej miast. Celem rozdziału jest ukazanie niespójności 

ujmowania zielonej infrastruktury w przepisach prawa regulującego formowanie 

polityki przestrzennej na szczeblu lokalnym i w dokumentach planistycznych, 

określających tę politykę w stosunku do idei zielonej infrastruktury. Niespójność ta 

została ukazana na wybranym przykładzie Łodzi, miasta ubiegającego się  

o tytuł „Zielonej Stolicy Europy” .  

 Polityka przestrzenna miast to rozległe pojęcie. Polityka ta wpływa na i definiuje 

zasady kształtowania środowiska życia człowieka w mieście, a w tym także 

standardu ekologicznego obszarów miejskich. Dbałość o wysokie standardy 

ekologiczne środowiska miejskiego jest coraz bardziej powszechna tak w Polsce, jak 

i w Europie. Trend ten jest wyzwaniem współczesności, decydującym o atrakcyjności 

miast i jakości terenów budujących je (Drapella-Hermansdorfer 2014, Pancewicz 

2014, Zachariasz 2014). Potwierdzeniem tego trendu jest przyznawanie tytułu 

„Zielonej Stolicy Europy” (European Green Capital website – About the award)  

w wyniku konkursu przez Komisję Europejską miastom, które legitymują się wysokim 

standardem ekologicznym. Standard ten jest mierzony m.in. udziałem zielonej 

infrastruktury w strukturze urbanistycznej. Zielona infrastruktura jest traktowana jako 

wyznacznik nowej jakości przestrzeni miejskiej i nowego stylu życia. W obecnej 

praktyce kształtowania polityki przestrzennej w Polsce pojęcie zielonej infrastruktury 

jest nieużywane, co utrudnia analizę porównawczą zasobów zielonej infrastruktury 

miast polskich z miastami Unii Europejskiej, a także zmniejsza potencjalną 

możliwość kształtowania wysokich standardów ekologicznych miasta. 

                                                
99 Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, andrzej_dlugonski@sggw.pl 
100 Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, marek_szumanski@sggw.pl 
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11.2. Materiały i metody 

Podstawą do napisania artykułu były: analiza krytyczna Opracowania 

ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby Studium… miasta Łodzi (2007)  

i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi 

(2010), miasta ubiegającego się o status Zielonej Stolicy Europy, a także zapisy 

obowiązującej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa  

z dnia 27 marca 2003 r. DzU 2003 r., nr 80, poz. 7,17) w zakresie regulującym 

sporządzanie Studium… oraz ustawa Prawo ochrony środowiska (Ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. DzU z 2001 r., nr 62 poz. 627). Analizie poddano także 

okołoustawowe rozporządzenia o przedmiotowym zakresie. Mowa tu  

o Rozporządzeniu w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (Rozporządzenie z dnia 28 kwietnia  

2004 r.) oraz Rozporządzenie w sprawie opracowań ekofizjograficznych 

(Rozporządzenie z dnia 9 września 2002 r.). Zawarte w rozdziale refleksje wynikają  

z badań przeprowadzonych w odniesieniu do zielonej infrastruktury Łodzi. Rozdział 

nie stanowi jednak raportu z tych badań. Analiza krytyczna wymienionych powyżej 

materiałów polegała na porównaniu zakresu stanowienia, określenia zgodności  

z przepisami prawnymi i przystawalnością do idei zielonej infrastruktury. Treść to 

wybrane wyniki i refleksje z przeprowadzonych badań.  

11.3. Stan wiedzy 

Co to jest idea zielonej infrastruktury? Idea ta, choć jest stosunkowo nowym 

pojęciem (zwłaszcza w Polsce), powstała już na początku XX wieku w Stanach 

Zjednoczonych (Benedict, McMahon 2006; Kowalski 2011; Pancewicz 2014). 

Niektórzy autorzy podają jednak, że tego terminu zaczęto używać dopiero  

w latach 90. XX wieku (Szulczewska 2014, Zachariasz 2014).  

Idea zielonej infrastruktury jest różnie rozumiana i rozpatrywana przez autorów 

publikacji (Benedict, McMahon 2002; Yeang 2009; Kowalski 2011, Neuman 2011; 

Długoński, Szumański 2014; Drapella-Hermansdorfer 2014; Szulczewska 2014, 

Zachriasz 2014). Według Yeanga (2009) zielona infrastruktura to jeden z czterech 

rodzajów infrastruktury, obok infrastruktury niebieskiej, czerwonej i szarej, z którymi 

„powinna tworzyć przenikające się ciągłe układy”. Według Benedicta i McMahona 

(2006) zielona infrastruktura to „sieć wzajemnie powiązanych obszarów 

przyrodniczych i innych terenów otwartych, która zachowuje naturalne wartości  

i funkcje ekosystemu, utrzymuje czyste powietrze i wodę oraz oferuje szeroki 

wachlarz korzyści dla ludzi i przyrody”. Według Neumana (2011) zielona 

infrastruktura to „sieć naturalnych i półnaturalnych obszarów, terenów zieleni  
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w lądowych obszarach wiejskich i miejskich, a także słodkowodnych i morskich 

obszarów przybrzeżnych”. Według Pancewicz zielona infrastruktura to „część 

struktury przestrzennej miast tworzonej przez sieci wielofunkcyjne”.  

Jakie są pożytki płynące z idei zielnej infrastruktury? Według Neumana (2011) 

„zielona infrastruktura ma za zadanie poprawiać stan zdrowia i odporności 

ekosystemów, przyczyniając się do zachowania różnorodności biologicznej  

i osiągnięcia korzyści populacji ludzkich poprzez utrzymanie i poprawę stanu 

ekosystemu. Zielona infrastruktura może być wzmacniana poprzez strategiczne  

i skoordynowane inicjatywy, które koncentrują się na zachowaniu, przywracaniu, 

poprawie połączeń istniejących obszarów i ich ról, jak również kształtowaniu nowych 

obszarów”. Jednak jak podaje Pancewicz (2014), zielona infrastruktura „służy nie 

tylko ochronie przyrody, ale także potrzebom człowieka, stanowiąc tym samym 

ekologiczne ramy istotne dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich”. Według 

Yeanga (2009) „zielona infrastruktura ma znaczenie fundamentalne dla organizacji 

życia ludzi wokół natury”. Według Zachariasz (2014) „zielona infrastruktura 

traktowana równorzędnie z innymi [terenami/rodzajami infrastruktury] stanowi 

obowiązkowy program polityk miejskich związanych z kształtowaniem lepszego 

środowiska dla życia i powinna stanowić integralną część samorządowych 

programów i budżetu”, wpisując się w działania tzw. usług ekosystemów  

(ang. „ecological services”). 

11.4. Rezultaty 

 Relacja pomiędzy modelowymi zapisami dotyczącymi rozpatrywania środowiska 

przyrodniczego w Rozporządzeniu w sprawie opracowań ekofizjograficznych (2002)  

i tymi ujmowanymi w Rozporządzeniu o zakresie projektu studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (2004) jest następująca.  

W Rozporządzeniu w sprawie opracowań ekofizjograficznych (2002) uwzględniono  

w ogólności środowisko przyrodnicze, jego rozpoznanie, ocenę i określenie 

możliwości rozwoju, a także predyspozycje terenów do pełnienia poszczególnych 

funkcji, tu: „rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska” 

(ust. 1, par. 6) „diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska” (ust. 2, par. 6), 

 – „określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-

przestrzennej (…) wskazanie obszarów, które powinny przede wszystkim pełnić 

funkcje przyrodnicze” (ust. 4, par. 6), 

 – „ocenę przydatności środowiska, polegającą na określeniu możliwości rozwoju  

i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszarów”, 

 – „uwarunkowania ekofizjograficzne polegające na „określeniu przydatności 

poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych (tu m.in.: funkcji 

wypoczynkowo-rekreacyjnej, rolniczej, leśnej, uzdrowiskowej) z uwzględnieniem 

infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tych funkcji” (ust. 6,  
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pkt a par. 6). Natomiast w Rozporządzeniu w sprawie zakresu studium... (2004)  

uwzględniono jedynie niektóre tereny budujące zieloną infrastrukturę, tu: tereny 

lasów, tereny rolnicze („ustalenia dotyczące kierunków zasad kształtowania rolniczej  

i leśnej przestrzeni produkcyjnej" – ust. 6, par. 6), a także formy ochrony przyrody 

stanowiące przedmiot innych rozważań („ustalenia dotyczące zasad ochrony 

środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, planów ochrony dla parków 

narodowych, rezerwatów”  ust. 3, par 6). W obydwu rozporządzeniach nie używa się 

pojęcia zielonej infrastruktury. 

 Relacja pomiędzy modelowym zapisem sposobu ujmowania środowiska 

przyrodniczego w Rozporządzeniu w sprawie opracowań ekofizjograficznych (2002)  

a zapisami zawartymi w Opracowaniu ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby 

Studium dla miasta Łodzi (2007) jest następująca. Zapisy dotyczące ujmowania 

środowiska przyrodniczego zawarte w Opracowaniu ekofizjograficznym 

sporządzonym na potrzeby Studium dla miasta Łodzi (2007), zdaniem autorów 

artykułu, są zgodne z modelowym zapisem sposobu ujmowania środowiska 

przyrodniczego zawartym w Rozporządzeniu w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (2002). Należy zauważyć, że Opracowanie ekofizjograficzne 

sporządzone na potrzeby Studium dla miasta Łodzi (2007) zostało rozszerzone  

o genezę i ewolucję koncepcji systemu przyrodniczego Łodzi w dokumentach 

planistycznych, co wykracza poza modelowy zapis ustaleń ujętych  

w Rozporządzeniu w sprawie opracowań ekofizjograficznych (2002). Zarówno  

w Rozporządzeniu (2002), jak i w Opracowaniu ekofizjograficznym (2007) nie używa 

się pojęcia zielonej infrastruktury. 

 Relacja pomiędzy modelowym zakresem ujmowania środowiska przyrodniczego 

w Rozporządzeniu w sprawie zakresu projektu studium (2004) a sposobem jego 

ujmowania zawartym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łodzi (2010) jest następująca. Zapisy dotyczące ujmowania 

środowiska przyrodniczego zawarte w Studium dla miasta Łodzi (2010), zdaniem 

autorów artykułu, są zgodne z zapisami zawartymi w modelowym zapisie sposobu 

ujmowania środowiska przyrodniczego w Rozporządzeniu w sprawie zakresu 

projektu studium… (2004). Należy zauważyć, że Studium dla miasta Łodzi (2010) 

zostało rozszerzone o: uwarunkowania i kierunki rozwoju niektórych terenów zieleni 

(tu: parki i zieleńce, a także inne: tereny zieleni osiedlowej i tereny zieleni ulicznej), 

kierunki rozwoju systemu przyrodniczego/ekologicznego miasta, co wykracza poza 

modelowy zapis ustaleń ujętych w Rozporządzeniu w sprawie zakresu projektu 

studium (2004). Zarówno w Rozporządzaniu… (2004), jak i w Studium… (2010) nie 

używa się pojęcia zielonej infrastruktury. 

 Relacja pomiędzy zakresem ujmowania środowiska przyrodniczego  

w Opracowaniu ekofizjograficznym Łodzi (2007) a sposobem jego ujmowania 

zawartym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Łodzi (2010) jest następująca. Zapisy sposobu ujmowania środowiska 

przyrodniczego w Opracowaniu ekofizjograficznym, sporządzonym na potrzeby 
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Studium miasta Łodzi (2007), zdaniem autorów artykułu są zbliżone treściowo. 

Obydwa dokumenty były wykonane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi 

pod nadzorem tego samego autora. Zarówno w Opracowaniu ekofizjograficznym dla 

miasta Łodzi (2007), jak i w Studium dla miasta Łodzi (2010) położono nacisk na 

znaczenie i rolę środowiska przyrodniczego w mieście. Dodatkowo Opracowanie 

ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby Studium miasta Łodzi (2007) zostało 

rozszerzone o genezę i ewolucję koncepcji systemu przyrodniczego Łodzi  

w dokumentach planistycznych i waloryzację przyrodniczo-ekologiczną miasta, co 

różni zapisy analizowanego specjalistycznego opracowania i dokumentu 

kształtującego politykę przestrzenną miasta. Natomiast Studium dla miasta Łodzi 

(2010) zostało rozszerzone o koncepcję rozwoju systemu przyrodniczego miasta: 

„Zielony Krąg Tradycji i Kultur” (autor: K. Bald), a także nową – „Błękitno-Zieloną 

Sieć” (autor: M. Zalewski) oraz uwarunkowania i kierunki rozwoju terenów rolniczych, 

co różni zapisy analizowanego dokumentu kształtującego politykę przestrzenną 

miasta i opracowania specjalistycznego. Należy zauważyć, że obydwa dokumenty 

nie opisują w sposób wyczerpujący terenów zieleni. Charakterystyka terenów zieleni 

w tych opracowaniach opiera się w dużej mierze na informacjach źródłowych  

z roczników statystycznych w stosunku do parków, zieleńców i terenów zieleni 

osiedlowej oraz mieszkaniowej, z pominięciem terenów ogrodów działkowych  

i terenów cmentarzy. W obydwu analizowanych dokumentach nie używa się pojęcia 

zielonej infrastruktury. 

11.5. Dyskusja 

Pojęcie zielonej infrastruktury rodzi wiele pułapek, o czym mówi Szulczewska 

(2014). Należy zgodzić się z autorką, że choć na pierwszy rzut oka ma ono sporo 

zalet, to jednak po dokładniejszej analizie ma też swoje ukryte wady. Wadami tymi są 

np.: definicje i ich interpretacje, wielofunkcyjność, identyfikacja i sposób zarządzania 

zieloną infrastrukturą. Pomimo wielu niedociągnięć, jakie niesie ze sobą pojęcie 

zielonej infrastruktury, należy zauważyć potrzebę, a nawet konieczność stosowania 

tego pojęcia. Choć samo określenie nie jest jeszcze dość popularne w Polsce, to  

w Europie mówi się wyraźnie już tylko o zielonej infrastrukturze w sensie koncepcji 

rozumianej jako układ terenów otwartych/ sieć ekologiczna/ system 

przyrodniczy/ekologiczny miasta etc. Trzeba powiedzieć, że w pragmatyce 

kształtowania zielonej infrastruktury w Polsce tereny przynależne zielonej 

infrastrukturze są wyraźnie ujmowane w dokumentach i opracowaniach 

planistycznych. Jak zauważa Drapella-Hermansdorfer (2014), obecnie za termin 

zbliżony do zielonej infrastruktury, pojawiający się w instrumentach planowania 

przestrzennego (tu: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 

2012), należy uznać pojęcie sieci ekologicznej. Według tego dokumentu sieć 
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ekologiczną rozumie się jako: system przestrzenny składający się  

z chronionych przed zabudową biocentrów o różnym formalnym statusie ochronnym  

i korytarzy ekologicznych, łączących interesujące obszary o wysokiej koncentracji 

siedlisk i gatunków oraz pozostałą przestrzeń ważną dla zasilania systemu 

przyrodniczego. W tę sieć włączane są lasy, obszary trans graniczne i systemy 

terenów otwartych wokół miast, łącznie z ich zieloną infrastrukturą, cenne 

przyrodniczo obszary mokradłowe, zadrzewienia śródpolne i przydrożne oraz te 

struktury przyrodnicze i krajobrazowe, których poziom ochrony określa prawo inne 

niż ustawa o ochronie przyrody. Kolejnym terminem zbliżonym do pojęcia zielonej 

infrastruktury są tereny otwarte budujące zieloną infrastrukturę, takie jak: tereny 

zieleni, tereny lasów, tereny rolnicze, a także inne (wg definicji Długońskiego  

i Szumańskiego, 2014). Wzorem innych krajów europejskich pojęcie zielonej 

infrastruktury powinno być nie tylko powszechnie stosowane, lecz także powinno 

zostać umocowane w obowiązującym w Polsce prawie. Wzorem Chmielewskiego 

(2001), definiującego pojęcie infrastruktury, należy zauważyć, że zielona 

infrastruktura to nie tylko zbiór terenów otwartych/ powierzchni biologicznie 

czynnych, lecz także podmioty zarządzające zieloną infrastrukturą. Dopiero takie 

rozumienie zielonej infrastruktury wydaje się całościowe i wyraźne wskazuje na 

upodmiotowienie polityki przestrzennej. 

Podsumowując, należy zauważyć, że zieloną infrastrukturę należy zatem 

rozumieć jako: „zbiór powierzchni biologicznie czynnych o różnych sposobach 

użytkowania i zagospodarowania wraz z podmiotami zarządzającymi i użytkującymi 

te tereny” (Długoński, Szumański 2014).  

11.6. Wnioski/uwagi końcowe 

1. W żadnym z analizowanych opracowań planistycznych na szczeblu lokalnym 

kształtujących politykę przestrzenną (tu: Łodzi) nie mówi się o zielonej 

infrastrukturze czy związanych z nią usługach ekosystemalnych. 

2. Zakres ujmowania polityki kształtowania terenów otwartych bądź polityki 

kształtowania środowiska przyrodniczego lub polityki ochrony jednego i drugiego  

w podstawach prawnych i instrumentach planowania przestrzennego można 

uznać za zbliżony do idei zielonej infrastruktury. 

3. Zakres ujmowania środowiska przyrodniczego w Opracowaniu ekofizjogra-

ficznym… miasta Łodzi (2007) oraz Studium uwarunkowań i kierunków miasta 

Łodzi (2010) należy traktować jako sygnał potrzeby nowego traktowania substancji 

przyrodniczej miast. 

4. Pojęcie zielonej infrastruktury i sposób jego ujmowania zaczyna być 

obowiązującym trendem w kształtowaniu polityki przestrzennej zwłaszcza wielkich 



127 

miast, co jest wyzwaniem współczesności dla obecnego systemu planowania 

przestrzennego. 

5. W Polsce zielona infrastruktura powinna być pojęciem umocowanym prawnie. 

Pojęcie to, korespondujące z pojęciami środowiska przyrodniczego i terenów 

otwartych, powinno znaleźć zastosowanie w treściach opracowań i dokumentów 

planistycznych. 

6. W nawiązaniu do „Rocznika statystycznego miast” (1975 i 1980) do badań 

statystycznych należałoby włączyć całościowo ujętą zieloną infrastrukturę.  
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ZIELONA INFRASTRUKTURA W POLITYCE PRZESTRZENNEJ 
MIASTA 

Streszczenie 

Zasoby przyrodnicze miasta są jednym z ważniejszych elementów wpływających 
na kształtowanie się standardu ekologicznego obszarów miejskich. Zielona 
infrastruktura może być rozumiana jako zbiór powierzchni biologicznie czynnych  
o różnych sposobach użytkowania i zagospodarowania wraz z podmiotami 
zarządzającymi i użytkującymi te tereny.  

Przedmiot rozdziału stanowią wybrane zagadnienia kształtowania zielonej 
infrastruktury w polityce przestrzennej miast, wynikające z analizy krytycznej 
dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną w tym zakresie. 

Rozpoznanie obszaru kształtowania zielonej infrastruktury w odniesieniu do 
uwarunkowań prawnych i praktyki kształtowania polityki przestrzennej może mieć 
znaczenie w procesie modelowania jej rozwoju. Wyniki tego rozpoznania mogą 
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posłużyć do poszukiwania nowych, skutecznych sposobów kształtowania standardu 
ekologicznego obszarów miejskich.  

GREEN INFRASTRUCTURE IN CITY SPATIAL POLICY 

Abstract 

Natural resources of the city are one of the most important elements influencing 
the ecological standard of urban areas. Green infrastructure can be understood as  
a set of biologically active agents with different management and using traders of 
these areas. 

The subject of the article are selected shaping issues of the green infrastructure in 
urban spatial policies resulting from the critical analysis of planning documents 
defining the spatial policy in this regard.  

Recognizing the scope of green infrastructure development in relation to the legal 
requirements and practices of spatial policy should play a role in the modeling 
process of green infrastructure development. The results of this diagnosis can be 
used to search for new, effective ways of shaping the ecological standard of urban 
areas. 
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Magdalena OCIEPKA-MIŚKOWIEC101 

12. WPŁYW ROZWOJU CYWILIZACJI INFORMACJI  
      I NIEKONTROLOWANEJ URBANIZACJI NA STYL 
      FUNKCJONOWANIA I WARUNKI ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA 

 

 

Dziś, u progu XXI wieku, możemy dostrzec 

zarys wielu nowych wyzwań (...). Ziszczenie się 

wizji miast pełnych życia, zrównoważonych  

i zdrowych stało się powszechnym i naglącym 

postulatem.   

– Jan Gehl,  

Miasta dla ludzi, Kraków 2014, s. 6 

12.1. Wprowadzenie 

Cechą współczesnego świata stało się wzajemnie przenikanie i nakładanie 

przestrzeni fizycznej i wirtualnej. Dzięki powszechnej dostępności Internetu 

standaryzacji ulega styl życia, pracy i sposób spędzania wolnego czasu niezależnie 

od szerokości geograficznej, mniejsze znaczenie ma dziś odległość, a słowem 

kluczowym stał się czas.  

Współcześnie obserwujemy i bezpośrednio odczuwamy efekt przemian, których 

początek nastąpił na przełomie latach 50. i 60. XX wieku w krajach wysoko 

rozwiniętych102. Trwająca od prawie 200 lat era przemysłowa103, polegająca na 

koncentracji władzy, pieniędzy i energii, zaczęła przechodzić w gospodarkę opartą 

na przepływie informacji. Koncentracja gospodarki wokół wiedzy miała znaczący  

i bezpośredni wpływ na dalszy rozwój wszystkich dziedzin życia. Tak szerokie 

spektrum zmian zostało porównywane do rewolucji, a społeczeństwa jej podlegające 

                                                
101 Wydział Architektury PK, magdalena.ociepka@op.pl 
102 Za datę przełomu przyjmuje się 1956 rok, kiedy w USA liczba pracowników umysłowych przekro-
czyła liczbę pracowników fizycznych. 
103 W 1796 roku James Watt wynalazł maszynę parową, która dała początek rewolucji przemysłowej  
i transportowej. 
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są określane mianem cywilizacji postindustrialnej, cywilizacji wiedzy lub cywilizacji 

informacji (Palej, 2003).   

 

Rys. 12.1.1. Schemat zachodzących przemian w latach 50. XX wieku. Opracowanie własne 

                    na podstawie: A. Palej: Miasta cywilizacji informacyjnej  poszukiwanie 
                    równowagi pomiędzy światem fizycznym a światem wirtualnym 
Fig. 12.1.1. The scheme of changes in the 50s of the 20th century. Own work based on: 

   A. Palej: Miasta cywilizacji informacyjnej  poszukiwanie równowagi pomiędzy 
   światem fizycznym a światem wirtualnym 

12.2. Czas przemian 

Masowa gospodarka przemysłowa wywołała gwałtowny napływ ludności do miast 

w celu poszukiwania pracy. Miasta stawały się zatłoczone, a dodatkowo większość  

z nich nie gwarantowała odpowiednich warunków sanitarnych. Pracownicy 

wytwarzający dobra materialne stanowili kadrę osób niewykształconych i nisko 

wykwalifikowanych.  

Rozwijający się sektor usług w latach 50. XX wieku zaczął stawiać nowe 

wymagania. Kapitałem stała się wiedza, która umożliwiała dalszy rozwój 

technologiczny. Przepływ informacji ułatwiały coraz szybciej rozwijające się środki 

komunikacji międzyludzkiej, media104. W 1974 roku zostaje uruchomiony przekaz 

                                                
104 Od momentu zainstalowania pierwszego telefonu w 1877 roku do odbycia pierwszej rozmowy 
międzykontynentalnej w 1927 roku mija 50 lat. Proces przepływu informacji gwałtownie przyśpieszył 
po umieszczeniu pierwszego sztucznego satelity na orbicie okołoziemskiej w 1957 roku. 
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satelitarnych sygnałów telewizyjnych, w 1990 roku powstaje pierwsze internetowe 

łącze analogowe, 1992 roku po raz pierwszy zostaje wysłana wiadomość SMS,  

a w 1994 roku telewizja kablowa zaoferowała swym użytkownikom dostęp do 

Internetu. 

Ważna stała się elastyczność i kreatywność w każdej dziedzinie gospodarki, 

pracy i życia. Upowszechnieniu uległo szkolnictwo wyższe. Zaczęła rozwijać się 

demokracja. 

Dobrze zarabiający pracownicy nowego sektora – usług, chcąc poprawić swoje 

warunki mieszkaniowe, zaczęli osiedlać się na przedmieściach, które miały się stać 

enklawą, namiastką sielskiego życia na wsi, gdzie po pracy mogli znaleźć ciszę  

i spokój.  

Model takiego życia był popularyzowany przez kilkadziesiąt lat przez 

amerykańskie media, które utożsamiały go z ostoją tradycyjnych wartości. 

Posiadanie własnego domu na obrzeżach było wiązane z sukcesem zawodowym, 

prestiżem, dobrobytem, szczęściem rodzinnym. Znaczna odległość miejsca 

zamieszkania od miejsca pracy zdawała się nie mieć znaczenia ze względu na 

prężnie rozwijający się przemysł samochodowy i coraz większą łatwość w dostępie 

do własnych środków transportu.  

Tworzone układy zabudowy podmiejskiej były w opozycji do zasad tradycyjnej 

urbanistyki, która dążyła do minimalizacji przemieszczeń i eliminacji podróży 

niepotrzebnych. W konsekwencji na suburbiach zaczął panować wzmożony ruch,  

z czasem stały się rozproszonymi, skomplikowanymi i dezorientacyjnymi obszarami 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zamieszkiwanymi przez pary, którym 

narzucono ten sam styl życia.  

Równolegle do monotonnych i jednofunkcyjnych suburbiów rozwijały się  

i umacniały ośrodki uniwersyteckie, które gwarantowały wykwalifikowanych 

pracowników. Przy Uniwersytecie Stanford w Kalifornii zaczęło się kształtować 

centrum amerykańskiego przemysłu komputerowego Silicon Valley. Do dziś miejsce 

to jest przodującym ośrodkiem na świecie, mimo dużej konkurencji podobnych 

technopolii105. 

Nowa forma gospodarki wymagała i nadal wymaga od pracowników 24-godzinnej 

dyspozycyjności. W celu uzyskania jak najlepszych wyników w pracy firmy zaczęły 

wspierać pracowników przez pomoc w kreowaniu idyllicznej krainy zamieszkania,  

w której dochodzi do „eliminacji trosk i zmartwień”, tak aby problemy związane  

z życiem prywatnym nie wpływały negatywnie na życie zawodowe. Dlatego oprócz 

zagwarantowanych wysokich zarobków, pracownikom i ich rodzinom zapewnia się 

odpowiednio wygodne i ładne otoczenie, opiekę nad dziećmi, elastyczny system 

szkolnictwa, rozrywkę oraz miejsca do wypoczynku. Ośrodki te w porównaniu  

z pierwszymi przedmieściami amerykańskimi nie są homogeniczne, ale różnorodne 

                                                
105 Podobne ośrodki: Orange County  ̶  Los Angeles, Silicon Fen – Cambridge, Sophia-Antipolis – 
Nicea (Kajdanek, s. 68). 
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pod względem kultury, rasy i religii, ponieważ specjaliści byli i są nadal sprowadzani 

z różnych stron świata.  

12.3. Początki polskich przedmieść  

Sen o posiadaniu własnego domu za miastem spełniają również Polacy. 

Rozwijająca się gospodarka wolnorynkowa w Polsce po 1989 roku zaowocowała 

rozwojem przedmieść. Proces ten przyśpieszyło m.in. wejście Polski do Unii 

Europejskiej. Łatwość w uzyskaniu kredytu hipotecznego po 2004 roku spowodowała 

spekulacje na rynku nieruchomości. Alternatywą dla gwałtownie rosnących cen 

mieszkań w centrum stały się tańsze tereny poza granicami administracyjnymi 

dużych miast.  

Badania przeprowadzone przez CBOS wskazują, że liczba osób deklarujących 

chęć zamieszkania na wsi zmieniła się  z ok. 30% w 1998 roku do 42% w 2006 roku,  

a ok. 75% Polaków mieszkających w miastach powyżej 50 tys. chciałoby zamieszkać 

we własnym domu (R. Gardziński: „Jak spełnić marzenie o własnym domu?”, 

www.rp.pl (stan: październik 2014)). Zabudowa oddawana do użytku w ciągu 

najbliższych kilku lat zgodnie z dotychczasowym trendem będzie głównie 

podmiejską, prywatną zabudową jednorodzinną – deweloperską lub indywidualną 

(Twardoch, s. 168). Na taki stan rzeczy mają wpływ zachodzące procesy 

gospodarcze, zmieniający się system wartości, przedstawiane w mediach trendy, 

władza ogólnokrajowa i lokalni decydenci, stanowione prawo i wprowadzane przez 

państwo programy dotyczące budownictwa. Kształt i organizacja naszej przestrzeni 

podmiejskiej nigdy nie zależały  tylko od architektów i urbanistów.  

12.4. Niekontrolowana urbanizacja 

Powszechność Internetu budzi przekonanie, że miejsce nie gra dziś większej roli, 

a istotna jest przede wszystkim techniczna możliwość korzystania z przestrzeni 

wirtualnej, która nie uznaje żadnych granic, która spowodowała, że świat stał się 

globalną wioską. Dostęp do Internetu zwiększa się z każdym rokiem, obecnie 

korzysta z niego co trzeci człowiek na świecie, a dla 85% użytkowników stał się 

podstawowym źródłem informacji (http://www.vobacom.pl/Rozwoj_Internetu_ 

w_Polsce_i_na_swiecie (stan: wrzesień 2014)). W Polsce posiadanie komputera  

i umiejętność korzystania z niego deklaruje ok. 70% osób, a ok. 57% korzysta  

z Internetu w domu i pracy (liczba internautów: w USA 77%, Korea Południowa 

86%). Ponad 82% osób pracujących na własny rachunek deklaruje oddziaływanie 
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Internetu na ich działalność zarobkową (http://stat.gov.pl). Globalizacja nie wpłynęła 

negatywnie na małe przedsiębiorstwa, wręcz wbrew wszelkim prognozom 

zaobserwowano, że sprzyja ona rozwojowi również małych podmiotów, zlokalizo-

wanych poza dużymi ośrodkami miejskimi.  

Postęp w sektorach IT i ITC umożliwia realizację pewnych czynności, które 

możemy wykonać bez konieczności opuszczania domu. Tradycyjne elementy 

struktury miejskiej zostały przeniesione do wirtualnego świata, w którym robimy  

zakupy (wg danych Eurostatu w Polsce zakupy przez Internet robi ok. 30% osób  

z ogółu korzystających,  na pierwszym miejscu w Europie jest Norwegia – 71%), 

które następnie dostarcza nam kurier. W wirtualnym banku wykonujemy transakcje, 

za pomocą portali społecznościowych nawiązujemy znajomości. W sieci zamawiamy 

bilety lotnicze i rezerwujemy wakacje w miejscach, które wcześniej możemy 

podglądać za pomocą zainstalowanych kamer miejskich. W sieci oglądamy filmy, 

„chodzimy” do opery, teatru, odwiedzamy wirtualne muzea, biblioteki, rozwijają się e-

szkoły i uniwersytety. W Internecie panuje duża swoboda, równe prawa do 

wypowiadania się przez wszystkich niezależnie od pozycji społecznej czy statusu 

materialnego. Kontakt wirtualny charakteryzuje się innymi prawami niż kontakt 

bezpośredni i nie jest w stanie go zrekompensować.  

Przemodelowanie związków między miejscem pracy a domem powoduje, że 

możliwe staje się rozproszenie zabudowy. W odpowiedzi na problemy paliwowe  

w USA i konieczność oszczędności czasu, który poświęcano na dojazdy, a który 

można poświęcić na pracę, zrodził się pomysł pracy zdalnej. Dziś w UE wykonuje ją 

ok. 15%, a na terenie Polski ok. 10% pracujących i odsetek ten utrzymuje się od kilku 

lat na stałym poziomie (http://info.pracazdalna.eu, stan: październik 2014). Tego typu 

praca daje oszczędność, jeżeli chodzi o czas i koszty dojazdu, oszczędności 

powierzchni biurowej, ale ogranicza kontakt między pracownikami. Zatarciu ulega 

granica między życiem prywatnym a zawodowym.  

Czynnikiem, który znacząco utrudnia porządkowanie przestrzeni, jest brak planów 

zagospodarowania przestrzennego lub błędne w nich założenia demograficzne oraz 

uznaniowość przy wydawaniu decyzji WZ. Dodatkowo zmiana profilu gospodarstw 

domowych i odchodzenie od funkcji rolniczych oraz eksploatacyjne podejście 

inwestorów w stosunku terenów powodują przeznaczanie znacznych nowych 

obszarów pod zabudowę mieszkaniową, głównie indywidualną.   

W wyniku rozwoju cywilizacji informacyjnej i globalizacji dochodzi do centralizacji 

pewnych ośrodków miejskich ze względu na ich decyzyjność i kontrolę,  

a jednocześnie do decentralizacji w obrębie miast. Zjawisko to widać na podstawie 

rozwijających się parków technologicznych, ośrodków badawczo-rozwojowych, które 

potrzebują odpowiedniego zaplecza naukowego i społecznego. Do największych  

w kraju obecnie zalicza się Kraków, Warszawa, Poznań i szybko rozwijający się 

Wrocław, który w ostatnim czasie znacznie zwiększył liczbę osób zatrudnionych  

w sektorze usług. Sytuację tę wykorzystują ościenne gminy, które często rywalizują, 

a nie współpracują z metropoliami i chcąc zwabić na swój teren mieszkańców miast 
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zarabiających powyżej średniej krajowej, ułatwiają im dostęp do terenów 

budowlanych przez odpowiednie zapisy w MPZP.  

Chłonność demograficzna gmin w pobliżu ww. metropolii w opracowanych 

planach zagospodarowania przestrzennego niekiedy kilkukrotnie przekracza 

dotychczasową liczbę mieszkańców. W rejonie oddziaływania Warszawy jest gmina 

Piaseczno, w której od grudnia 1994 do września 2014 rok liczba mieszkańców 

wzrosła z 42,4 tys. do 73,7 tys.106. Zwiększenie liczby mieszkańców odnotowuje 

oddalona o 15 km od Warszawy gmina Prószków, która 50% powierzchni terenu 

przeznaczyła w planie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a gmina wiejska 

Lesznowola ok. 60%.  

Wprowadzany od stycznia 2014 roku przez rząd program dopłat „Mieszkanie dla 

Młodych”, mający pomóc osobom do 35. roku życia przy zakupie pierwszego 

mieszkania, wspiera rynek pierwotny. Określona w programie max. cena za 1 m2, 

zróżnicowana w zależności od województwa i lokalizacji, jest niższa od średnich 

rynkowych cen na terenie miast. Deweloperzy, chcąc spełnić warunki programu 

dotyczące ceny, inwestują na obrzeżach lub poza granicami miast, co powoduje 

pogłębienie problemu rozlewania się miast i niekontrolowanej zabudowy terenów 

podmiejskich. Dochodzi do rozbudowy istniejących struktur lub budowy na terenach 

dotychczas niezainwestowanych. 

                                                                                           Tabela 12.4.1  

Porównanie limitów cenowych programu MdM i średnich  
cen za 1 m² w wybranych miastach 

 

Miasto Limity cenowe obowiązujące  

w programie MdM107 

Średnia cena 108 

mieszkań  

2-pokojowych 

 I kw. 2014 r. 

[zł/m2] 

IV kw. 2014 r. 

[zł/m2] 

 

[zł/m2] 

Warszawa 5864,65 6583,14 8325 

Kraków 4894,45 5083,10 6831 

Wrocław  4771,00 5112,25 5876 

Poznań 5604,50 5915,80 6256 

  

 

Na zachód od Poznania, w Dąbrówce, realizowane są projekty osiedli: „Dąbrówka 

Osada Leśna” i „Dąbrówka Leśna Polana”. Deweloper przyciąga atrakcyjnymi 

cenami mieszkań oraz możliwością skorzystania z programu MdM. Tę wielofunkcyjną 

strukturę wyposażono w szkołę, przedszkola, sklepy, kościół i można ją porównać do 

                                                
106 ttp://piaseczno.eu (stan: październik 2014). 
107 http://mieszkaniedlamlodych.pl 
108 http://rynekpierwotny.pl 
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egdcity. Odległość od centrum Poznania wynosi ok. 15 km, a czas podróży jest 

zależny od wybranego środka transportu i wynosi 19 min pociągiem lub ok. 31 min  

w przypadku samochodu lub autobusu. W sąsiedniej Dąbrowie od 2012 roku rozwija 

się Park Naukowo-Technologiczny-Eureka Technology Park, co daje możliwość 

zatrudnienia nowych mieszkańców osiedla.  

Nie wszystkie układy stanowią tak uporządkowaną strukturę, gdyż większość to 

obszary, gdzie działania inwestycyjne podejmują inwestorzy indywidualni systemem 

gospodarczym. 

12.5. Konsekwencje zachodzących przemian 

Niekontrolowana urbanizacja powoduje konsekwencje ekonomiczne, społeczne  

i środowiskowe. 

Elementem charakterystycznym gospodarki opartej na wiedzy stały się miasta 

pulsary, czyli miasta o dużej dziennej amplitudzie liczby ludności. Rozproszona 

zabudowa mieszkaniowa poza terenem miasta, struktury pozbawione skali 

człowieka, monofunkcyjność powodują znaczne problemy transportowe. Według 

badań z 2010 roku 71% dojeżdżających do pracy potrzebuje na to ok. 30 min, 22% –  

od 31 min do 1 godziny, 5% – od 1 do 2 godzin, 2% powyżej 2 godzin109. W drodze 

do pracy granice gmin przekracza ok. 3,4. mln osób, co stanowi 26,4% 

zarejestrowanych zatrudnionych. Liczba ta zwiększa się z każdym rokiem. Obecnie 

najwięcej dojeżdżających jest na terenie województw śląskiego, mazowieckiego  

i dolnośląskiego, a miastem, w którym najdłużej stoi się w korkach, jest wciąż 

Warszawa. Roczny koszt dojazdów do pracy wynosi dziś, tj. w 2015 roku,  

25,6 mld zł, w tym transport zbiorowy stanowi zaledwie 12,5% tej kwoty.  

Brak przestrzeni publicznych wywołuje brak poczucia przynależności do powstałej 

grupy osiedleńczej, dlatego może dochodzić do konfliktów ludności miejscowej  

i napływowej. Wśród nowych mieszkańców przedmieść obserwuje się spadek 

aktywności kulturalnej ze względu na konieczność pokonywania znacznych 

odległości do centrów miast.   

Znaczna nadwyżka terenów inwestycyjnych w stosunku do potrzeb będzie 

powodować  dalsze  rozpraszanie  zabudowy,  a  tym samym wzrost kosztów obsługi 

sieci infrastrukturalnych, dostępu do usług publicznych itd. Jest to szczególnie ważne 

z punktu widzenia spodziewanego szybkiego wzrostu udziału populacji starszej 

biologicznie, dla których oznaczać to będzie pogorszenie się warunków życia110.  

 

                                                
109 Materiał na konferencję prasową w dniu 22 grudnia 2011 roku. Monitoring rynku pracy. Dojazdy do 
pracy w 2010 roku na podstawie BAEL. 
110 Załączniki do Raportu, s. 13. 
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12.6. Podsumowanie 

Liczba bodźców dostarczanych przez miasto, sposób pracy wymagający większe-

go wysiłku intelektualnego spowodowały ucieczkę ludzi z centrum miasta na przed-

mieścia, które przez wielu są utożsamiane z dobrobytem, sukcesem i zamożnością.  

Niekontrolowana urbanizacja jest barierą rozwoju nie tylko miasta, lecz także 

regionu. Powoduje liczne patologie społeczne, środowiskowe oraz generuje wysokie 

straty ekonomiczne. W jej konsekwencji dostajemy przestrzeń o niskich walorach 

estetycznych, braku miejsc publicznych, chaos form architektonicznych, ograniczony 

dostęp do usług.  

Ciągły brak czasu, szybki przepływ informacji i następujące przemiany były  

i mogą być nadal wśród wielu osób powodem stresu i poczucia zagubienia,  

a wynikają one z ograniczonych w czasie możliwości adaptacyjnych organizmu 

ludzkiego.   

Wydawać by się mogło, iż w sytuacji pojawienia się tylu nowości, podbudowanych 

przez nowoczesne technologie, na świecie utrwalą się takie hasła jak dobrobyt, (...) 

rozwój zrównoważony czy demokracja. Tymczasem znakiem nowych czasów stają 

się nowe rodzaje ludzkiego cierpienia wywołane przez marginalizację społeczną, 

polaryzację, degradacje i zanieczyszczenie środowiska, nieuleczalne choroby, biedę, 

samotną starość i brak nadziei (Palej 2003, s. 43). 

Nie można doprowadzić do polaryzacji miast. Należy dążyć do prawidłowych 

proporcji w tkance miasta między światem wirtualnym a rzeczywistością oraz 

rzeczywistością, która również funkcjonuje w sieci.  

Zachodzące procesy możemy porównać do rewolucji, która oferuje ogromne 

możliwości, ale też odciska piętno na warunkach naszego życia i stylu 

funkcjonowania. Dlatego należy dążyć do ożywienia miast i ich przestrzeni 

publicznych, uczynienia ich atrakcyjnymi dla użytkowników, tak aby mogło dochodzić 

w dalszym ciągu do wzajemnych interakcji nie tylko człowiek – człowiek, lecz także 

miasto – przestrzeń fizyczna, architektoniczna – człowiek.  
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WPŁYW ROZWOJU CYWILIZACJI INFORMACJI  
I NIEKONTROLOWANEJ URBANIZACJI NA STYL 

FUNKCJONOWANIA I WARUNKI ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA 

Streszczenie 

Zachodzące od lat 50. i 60. procesy, wynikające z przejścia z gospodarki 
przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy, możemy porównać do rewolucji, 
która oferuje ogromne możliwości, ale też odciska piętno na warunkach naszego 
życia i stylu funkcjonowania. W wyniku rozwoju cywilizacji informacyjnej dochodzi do 
centralizacji pewnych ośrodków miejskich ze względu na ich decyzyjność i kontrolę, 
a jednocześnie do decentralizacji w obrębie miast.  

Reguła wolnorynkowego kształtowania przestrzeni, odejście od funkcji rolniczych, 
eksploatacyjne podejście do przyrody spowodowały niekontrolowaną urbanizację. 
Wprowadzane w Polsce programy, takie jak np. MdM, ze względu na niski stopień 
wsparcia finansowego i dyskryminację rynku wtórnego w pewnym sensie pogłębiają 
problem rozproszonej zabudowy mieszkaniowej. Konsekwencje ekonomiczne, 
społeczne i ekologiczne niewłaściwej polityki przestrzennej są już dziś przez nas 
odczuwane.  

Nowo powstające osiedla na przedmieściach, z których ludzie wyjeżdżają rano do 
pracy w centrum, a wracają wieczorami, są często pozbawione „miejsc trzecich”. 
Ograniczona ilość wolnego czasu utrudnia kontakt fizyczny m.in. z osobami  
z najbliższego sąsiedztwa. Próba kontaktu przenosi się do przestrzeni wirtualnej,  
w której szukamy odpowiedników i substytutów realnego świata. 
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THE IMPACT OF DEVELOPMENT OF CIVILIZATION  
OF INFORMATION AND UNCONTROLLED URBANIZATION  

ON THE STYLE AND THE LIVING CONDITIONS OF SOCIETY 

Abstract 

  A lot of processes have been taking place since the 1950s and 60s, resulting from 
the transition from an industrial economy to a knowledge-based economy, can be 
compared to the revolution, which offers great opportunities, but also leaves an 
imprint not only on our conditions of life but also on our style of living. As a result of 
the development of the information’s civilization comes to the centralization of certain 
urban centres due to their decision-making and control with simultaneous 
continuation of decentralization within the cities.  

The rule of free market development space, the moving away from agricultural 
functions, an operational approach to nature have caused uncontrolled urbanisation. 
Placed in the administrative programs such as eg. MdM, due to the low degree of 
financial support and discrimination a secondary market, in some ways aggravated 
the problem of scattered housing. Economic, social and environmental 
consequences of wrong spatial policies are already percepted today by all of us. 

New builded neighborhoods in the suburbs, from which people go to work in the 
city center  and come back in the evening, are often deprived of the "third places".  

A limited amount of free time, makes difficulties  in physical contact among people 
from the nearest neighborhood. An attempt to contact moves into virtual space, in 
which we are looking for equivalents and substitutes for the real world. 
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Gabriela REMBARZ111 

13. SLOW SMART ORUNIA – POTENCJAŁ MIEJSKIEGO 
ROLNICTWA W REWITALIZACJI METROPOLII 

 

 

It is a cultural revolution against the notion that faster is always better. 

In Praise of Slowness: Challenging the Cult of Speed, Carl Honore 

13.1. Wprowadzenie 

Refleksja nad współczesnym społeczeństwem metropolitalnym dostarcza wielu 

twardych przesłanek wspierających dążenie do rewizji obowiązującego paradygmatu 

stałego przyspieszenia technologiczno-ekonomicznego. Głównym argumentem staje 

się tu konieczność zachowania bezpiecznego zrównoważenia w rozwoju 

społecznym, uzyskania lub utrzymania parametrów określanych dziś jako 

„urbanresilient”, czyli elastyczna odporność na zmianę uwarunkowań rozwojowych. 

Szczególne emocje wywołuje redukowanie strategii SMART112 głównie do wdrażania 

coraz bardziej zaawansowanych technologii. Powrót do genezy określenia 

doprowadza coraz szersze kręgi teoretyków i praktyków miasta do konkluzji, że 

SMART powinno upodmiotawiać społeczności (smart people), włączając jednostki  

i wspólnoty jako partnerów do procesu miejskiego113. Smart City, poprawiając 

komunikację między mieszkańcami, powinno otwierać nowe kanały dla rozwoju 

zarówno nowych formuł współdecydowania (creativeplanning and governance)  

i współodpowiedzialności adekwatnych do współczesnego tempa i stylu życia, jak  

i mobilizowania nowo odkrytych endogenicznych potencjałów miasta, prowadząc do 

podniesienia wszystkich parametrów ukrytych pod określeniem „zrównoważony 

rozwój”.   

                                                
111 Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, grem@pg.gda.pl 
112 Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound, dosł. sprytny, czyli działania zakładające, 
że cel w dziedzinie planowania powinien być skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, realny, 
określony w czasie oraz atrakcyjny. 
113 Za przykład tego nurtu może służyć berliński festiwal „Make City – Resourcing the Urban” 
makecity.berlin2015 r., w ramach którego odbyła się publiczna debata pt: „Another City is Possible: 
Practices of the Minimum Viable Utopia”, której głównym speakerem był Adam Greenfield teoretyk 
miasta, autor „Against the smart city” (2013). 
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W takim widzeniu specjalnego znaczenia nabierają alternatywne strategie 

wdrażane w celu wzmocnienia kapitału społecznego i kulturowego. Jednym z tych 

nowo odkrytych zasobów jest temat miejskich form uprawy roślin jako narzędzia 

umocnienia społeczności miejskiej i form jej wspólnotowego funkcjonowania  

w demokratycznym mieście. 

Temat produkcji żywności w metropolii jest dziś rozpoznawany jako znaczący 

potencjał rozwojowy114 wielu współczesnych megamiast w dwóch podstawowych 

aspektach. Po pierwsze, to światowa polityka rozwojowa reprezentowana głównie 

przez inicjatywy ONZ (FAO) skierowane do megacities krajów rozwijających się. 

Celem programów  jest obniżenie kosztów życia w mieście dla mas oraz 

zapewnienie im taniej, ale zdrowej i zróżnicowanej diety przy jednoczesnym 

wzmocnieniu rynku pracy. Wspierane są ekologiczne, ale efektywne i systemowe 

rozwiązania techniczno-organizacyjne porządkujące tzw. urban and peri-

urbanagriculture (Dubbeling, de Zeeuw 2011). Po drugie, to temat odnowy miast 

poprzemysłowych przechodzących różne fazy procesów restrukturyzacji społeczno-

gospodarczej oraz przyrodniczej rewitalizacji (Giecewicz 2005), której ekstremalną 

ikoną stało się Detroit. Oba te nurty w sposób szczególny coraz silniej łączą się  

w debacie wokół efektywnego zarządzania wewnątrzmiejskimi zasobami europejskiej 

metropolii wysokich technologii. Temat „zasilania” (resourcing) miast i jego 

mieszkańców stał się przyczyną podjęcia kwestii żywności w ramach światowej 

wystawy EXPO 2015 w Mediolanie „Feeding the Planet, Energy of Life”,  

w centralnym punkcie dyskusji o przyszłości świata stawiając człowieka (a nie 

infrastrukturę)  i  temat zdrowej żywności jako energii rozwoju (www.expo2015.org ).  

13.2. SLOW City w SMART metropolii w regionie Morza Bałtyckiego 
(BSR) 

Wielowątkowy dyskurs o miastach metropolitalnych wspieranych polityką unijną, 

jako kołach zamachowych wzrostu gospodarczego i głównych ogniwach integracji 

europejskiej, zmienił optykę patrzenia na potencjały największych polskich miast.  

W ostatniej dekadzie (od 2004 roku przystąpienie do UE) Polska przeszła od 

modernizacji przyspieszającej proces konwergencji do stanu, w którym przejście do 

kategorii państw wysokorozwiniętych, wg URBACT określanych jako kategoria 

competitiveness, wymaga uzyskania wyższych wskaźników jakości życia, 

porównywalnych do standardów skandynawskich metropolii regionu Morza 

Bałtyckiego (BSR) (www.interreg-baltic.eu, www.balticsea-region-strategy.eu, 

                                                
114 Produkcja żywności koegzystująca w miastach od zarania dziejów została z niego w XX wieku 
sukcesywnie niemal całkowicie wycofana, początkowo ze względu na ograniczenia przestrzenne, 
później z uwagi na warunki higieniczne i zdrowotne, co szczególnie ważne stało się w mieście 
zindustrializowanym (Palej 2010). 
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www.ubc.net). Temat porównań Gdańska z najsilniejszymi ośrodkami BSR 

wprowadzają coraz mocniej lokalne i regionalne deklaracje promocyjne, zakładające 

pełne i trwałe wpisanie Trójmiasta na listę równoprawnie liczących się centrów 

gospodarczo-kulturalnych Europy (Magazyn Idei Gazety Wyborczej: „Tu rośnie nowe 

centrum Europy”, nr 1, 26.11.2014). Szczególnie mocno deklarowane są te intencje 

podczas dorocznych kongresów, tj. Forum Gospodarcze w Gdyni czy Smart 

Metropolia w Gdańsku (www.smartmetropolia.pl).   

Planowanie oparte na zasadach SMART115 jest głównym założeniem strategii 

rozwojowych w metropoliach, tj. Hamburgu, Sztokholmie, Helsinkach, czy rosnącego 

panskandynawskiego 8-milionowego megamiasta Oslo-Göteborg-Malmo-

Kopenhaga116. Ich najwyższe miejsca w rankingach mierzących jakość życia  

w Europie117 wynikają z realizacji polityki Smart Growth118 na dwóch dopełniających 

się i przenikających kierunkach, których inspirującym spoiwem jest sfera kultury 

metropolitalnej, nierozdzielna z pojęciem stylu życia i zamieszkiwania. Pierwszy  

z kierunków strategii rozwojowej, symbolicznie oficjalny i naturalny dla istoty 

wizerunku metropolii, polega na planowaniu wzrostu opartego na utrzymywaniu 

przyspieszenia cywilizacyjnego, dopływu ludności, postępu wysokich technologii oraz 

pędu ekonomicznego. Drugi zaś, rozwijający się w cieniu pierwszego, eksploruje 

kwestie metropolii jako szerokiej alternatywy  – zbioru możliwości wyboru różnych 

scenariuszy życia i zamieszkiwania. Liczne projekty artystyczne119 rejestrują dziś 

czytelnie złożone wymiary metropolitalnego stylu życia tych miast, nierzadko 

wpisujące się wprost w założenia ruchu SlowMovement – prądu kulturowego 

działającego na rzecz zmiany paradygmatu rozwoju w celu umożliwienia powrotu do 

naturalnego rytmu i wymiaru życia; ruch apelujący o kulturę zgody na zwolnienie 

tempa i zmianę kierunku rozwoju, samoograniczenie cywilizacyjnego przymusu 

przyspieszania120.  

Zachodzi tu pewne odwrócenie stanu sprzed niemal półwieku. Gdy w 1968 roku 

Archigram deklarował, że metropolia jest przede wszystkim zaraźliwym stanem 

umysłu (the metropolisisfirst and foremost a contagiousmentalstate), w swym 

                                                
115 SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound, dosł. sprytny), czyli działanie 
zakładające, że cel w dziedzinie planowania powinien być skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, 
realny, określony w czasie oraz atrakcyjny. 
116 www.8millioncity.com/assets/files/AndersOlshov_AO_Scandinavia_Oct13.pdf 
117 OECD Better Life Index, Quality of life in 79 European cities 2013, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2013_en.pdf 
118 Smart growth (USA) lub Compact city (Europa) to teoria planowania urbanistycznego i transporto-
wego  zakładająca koncentrację obszarów rozwojowych wokół miejskich centrów sprzyjających 
komunikacji pieszo-rowerowej w celu ograniczenia procesu suburbanizacji. 
119 Popularna facebookowa seria „Humans of …” pokazuje różnorodność mieszkańców, zarówno tych 
wpisanych, nadążających i dyktujących tempo, jak i ignorujących konieczność zmian, zatopionych  
w swoich niemal niezmiennych, sennych sąsiedztwach. 
120 Ruch Slow Movement rozpoczął się od rozwoju ruchu slow food jako protestu przeciw promocji 
sieci restauracji fastfood we Włoszech (McDonald’s na Piazza di Spagna, 1986). Najbardziej 
wyrazistymi formami ruchu są subkultury realizujące się przez ruchy, tj. Slow Food, Slow Living, Slow 
Travel, Slow Design oraz Cittaslow (Slow Cities). 
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projekcie Instant City121 modernizował senną prowincję, atakując ją 

technologicznymi rozwiązaniami infekującymi lokalne społeczności tempem 

metropolitalnej kultury. Dziś sielska, na wpół wiejska wspólnotowość równoważy 

zmodernizowane centra metropolii przez ideę slow life, wizualizującą się najsilniej 

przez modę na miejską permakulturę122. Opierające się na medycznej  

i psychologicznej wiedzy współczesnej nadal rozproszone działania mają jednak 

duże potencjały przerodzenia się w nową miejską ideologię eko-eto123: prowadzenia 

zdrowego trybu życia opartego na ekologicznej żywności, powrotu do harmonii  

w relacji z najbliższym otoczeniem, a przede wszystkim budującej wspólnotowości. 

Alternatywa slow life ma potencjał kreatywnej mobilizacji radykalnie odmiennych grup 

społecznych. Mieszkańcy, współdziałając, uruchamiają rozproszone środki 

ekonomiczne, stosując w rozwoju miejskim rozwiązania o charakterze swego rodzaju 

SlowInnowacji, metod z zakresu nurtu high-lowtech, opierającej się na filozofii reuse. 

Ten wymiar silnie jest podkreślany obecnie w berlińskiej dyskusji na temat 

przyszłości miast i metropolii, toczonej przez pryzmat rozwoju postmaterialnych 

wartości i kurczenia się zasobów i środków modernizacyjnych124. 

W metropolii europejskiej w obu wymiarach rozwojowych, przyspieszającym  

i zwalniającym, znajduje zastosowanie strategia planowania SMART o szerokim 

spektrum innowacji, coraz chętniej łączących możliwości wysokich i niskich technik 

oraz technologii125. Obserwacja tego światowego procesu dążącego do połączenia 

SMART ze SLOW generuje pytania o narzędzia polityki miejskiej utrwalania tego 

fenomenu, umacniającego trwałość potencjału wzrostu miast, ich tzw. resilience, 

czyli odporność na zmienne uwarunkowania rozwojowe126.   

Założenia ruchu Slow Cities próbują obecnie wdrażać miasta prowincjonalne, 

zrzeszone w stowarzyszeniu CittaSlow127 (Olsztynek, Gołdap, Lidzbark Warmiński, 

Nowy Dwór Gdański, Pasym), oddalone od metropolii i przez to zmuszone do polityki 

alternatywnego rozwoju. Oferują one głównie zmianę tempa w formule urlopu od 

wielkomiejskiego stresu, atrakcję turystyczną. Tendencja ta ma jednak imperatyw 

rozwojowy. Istnieje wiele przykładów potwierdzających, że zarówno wybrane miasta 

obszarów metropolitalnych (np. Puck), jak i niektóre dzielnice miast centralnych 

również mają korzystne parametry dla utrzymania swojej specyfiki wewnętrznych 

stref slow life, rodzaju alternatywnych miejskich wiosek. Niemal ikonicznym 

przykładem może być tu nowojorska wyspa Staaten Eylandt (Sławińska 2015). Czy 

                                                
121 Archigramwww.atributosurbanos.es/en/terms/instant-city 
122 Podstawowym celem ruchu permakultury jest wspieranie ludzi, aby byli bardziej samowystarczalni, 
przez projektowanie oraz rozwój płodnych, zrównoważonych ogrodów i gospodarstw. Zasady 
projektowania będące koncepcyjną podstawą permakultury wywodzą się z ekologii systemów i badań 
przedprzemysłowych przykładów zrównoważonego używania Ziemi (Holmgren 1997). 
123 M. Sapała, „Ideologia eko-eto podbija miasta. Wyznawcy Zmiany”, Tygodnik Polityka, 06.05.2014. 
124 Berliński festiwal „Make City – Resourcing the Urban”, makecity.berlin,2015. 
125 Analiza zainspirowana działalnością w latach 2009-14 grupy badawczej High-Low Tech przy MIT 
Media Lab. 
126 Patrz też np.: www.100resilientcities.org 
127 Międzynarodowa sieć miast, które pracują nad poprawą jakości życia ich społeczności, 
www.cittaslow.org 
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jest to poprawiona wersja azylu od presji współczesnego miasta o znaczeniu dla 

rozwoju miast porównywalnym do idei miasta/przedmieścia ogrodu? 

13.3. Ogrody sąsiedzkie i wspólnotowość 
  

Konieczność rozwiązania problemu głodu wśród biedoty miejskiej w XIX wieku  

w różnych krajach Europy doprowadziła do utworzenie tzw. ogrodów dla ubogich, 

później jako standardowego zabezpieczenia żywności dla robotników przemysło-

wych. Tę postać zawiera również prototyp spółdzielczości miejskiej  howardowski 

model miasta ogrodu. Idea ogrodów pracowniczych z biegiem czasu przekształcała 

się w działki rekreacyjno-edukacyjne (w 1864 roku powstaje niemiecki ruch ogrodów 

Schrebera). W okresie II wojny światowej problem masowego głodu powrócił, 

przywracając w miastach powszechność warzywniaków przydomowych  

w różnej postaci, tj.  brytyjskie i amerykańskie „Victory Gardens”. Utylitarna funkcja 

działki pracowniczej o produkcyjnym charakterze utrwalonym kryzysem lat 80. 

przetrwała w Polsce do dziś w raczej zdegenerowanej formule. Wraz ze zmianą 

generacyjną pojawiają się jednak coraz częściej nowe sposoby użytkowania,  

tzw. działki128. Jest to najczęściej powrót do jej nowoczesnej roli indywidualnej, 

rodzinnej przestrzeni rekreacyjnej na otwartym powietrzu. Zarówno socjologiczna 

obserwacja (Olechnicki 2012), jak i analiza wniosków składanych do miejskich 

konkursów w ramach budżetu obywatelskiego wskazują na rosnące zainteresowanie 

nie tylko w Polsce wspólnotowym zagospodarowaniem terenów zieleni sąsiedzkiej 

(wspólne planowanie, wykonanie i pielęgnacja). Ten kierunek wzmacniają 

realizowane w całym kraju liczne przykłady zorganizowanych jako projekty 

partycypacyjne działań o charakterze placemakingowym129 – zakładających 

podniesienie jakości przestrzeni dla „sąsiedzkiego chill-out”130. Te żargonowe 

zapożyczenia z języka angielskiego wskazują równocześnie na nowy, dizajnerski 

kierunek interwencji przestrzennej, łączący odnowione w tej konwencji przestrzenie 

miejskie ze wzrastającą w liczbę grupą tzw. nowych mieszczan i ich specyficzną 

kulturą dnia codziennego. Silne są tu odwołania kulturowe do współczesnych 

trendów miejskiej partycypacyjnej architektury i estetyki tymczasowej, w swojej 

genezie sięgającej przełomu lat 60. i 70. ubiegłego wieku, ruchów protestu wobec 

modernistycznego, zorientowanego na indywidualny transport miasta. Tak zwana 

generacja ’68 miała w Europie Zachodniej (RFN) w dekadach następnych 

bezpośredni wpływ na redefinicję urbanistyki przestrzeni miejskiej. 

 

                                                
128 O. Woźniak: Działka to stan umysłu. GW, 01.05.2014. 
129 Na wymienienie zasługuje co najmniej postoczniowy ogród-manifest przy Instytucie Sztuki 
„Wyspa”. 
130 Cytat prezentacji studenckiej na WAPG, 2013, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska. 
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Zmiana przeznaczenia terenów miejskich, zarówno poprzemysłowych, jak  

i zrujnowanych mieszkaniowych, w USA bierze swoją silną kulturową konotację  

w nowojorskiej inicjatywie początku lat 70. – okresie zapaści społeczno-przestrzennej 

historycznych struktur śródmiejskich (downtowns) miast północnoamerykańskich.  

W radykalnie zdegradowanej dzielnicy miasta Lower East Side Green Guerillas jako 

pierwsza grupa tego typu rozrzucała wśród ruin bomby nasienne, wierząc, „że gdy na 

zgliszczach wyrosną słoneczniki, narkomani przeniosą się gdzie indziej” (Rittenhouse 

2013). Lokalni mieszkańcy, squattersi,  społecznicy, artyści, lewicujący intelektualiści 

podjęli inicjatywę uporządkowania okolicy przez zorganizowanie wspólnym wysiłkiem 

pracy pierwszego ogrodu sąsiedzkiego „Bowery Houston Community Farm and 

Garden”. Stał się on naśladowanym symbolem i modelem mającym siłę sprzeciwu 

wobec dominujących konsumpcyjnych modeli kształtowania społeczności miejskiej, 

alternatywnego narzędzia kształtowania samoorganizacji wspólnoty lokalnej. Ten 

wymiar miejskiego ogrodownictwa silnie inspiruje od lat prospołeczne elity północno- 

europejskiego społeczeństwa, działające na rzecz włączającego modelu rozwoju 

miast131.  

 

Rys. 13.3.1. Przykłady community garden, po lewej ogród w centrum Detroit (USA) pod opie-
ką liceum, po prawej warzywniak w rejonie campusu Harvard University  
w Cambridge (USA)  

Fig. 13.3.1. Community garden examples, left pic. Garden in the Detroit center run by the 
local high school, right pic. vegetable boxes located in the middle of the Harvard 
University kampusu, Cambridge (USA)  

Źródło: Fot. Gabriela Rembarz 

 

Do najbardziej znanych i radykalnych należy tu przykład Detroit, miasta-ikony 

przemysłu motoryzacyjnego, w którym miejskie rolnictwo i ogrodownictwo 

zainicjowane i prowadzone przez oddolne inicjatywy stały się alternatywą życiową 

dla zmarginalizowanego społeczeństwa. Tworzące się rolnicze spółdzielnie 

produkcyjne, wspierane przez formułę CDC Community Develpment Corporations 

(Kleszcz 2014), stały się narzędziami łączącymi programy resocjalizacji, stabilizacji 

ekonomicznej i odbudowy zaufania społecznego przywracającego strukturę 

                                                
131 Tak zwane inclusive development. 
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lokalnych społeczności. Utożsamiono je jednocześnie z symbolicznym ruchem 

protestu przeciw praktykom komercyjnym skazującym ubogą ludność na szkodliwą, 

uprzemysłowioną żywność, której masowa produkcja wyniszczyła lokalną, tradycyjną 

produkcję rolną oraz kulturę kulinarną.  2000  ogrodów miejskich różnej wielkości 

wzmocnionych inicjatywami dawnych gigantów, tj. General Motors – z projektem 

Cadillac Urban Gardens – 350 kontenerów przekształconych na skrzyniowe grządki 

ogrodowe, czy Ford – oferujący znaczące granty na realizację zamierzeń z zakresu 

urban agriculture, farming, gardening, czy nawet forestry są obecnie nowym, 

pokryzysowym wizerunkiem promowanym jako oficjalny alternatywny i kreatywny 

rozwój miejski o parametrach trwałej odnowy gospodarczo-kulturowej (Hoffmann, 

Riederer 2014). Z dorobku praktycznego Detroit korzystały liczne europejskie 

poprzemysłowe miejskie regiony, tj. niemieckie Zagłębie Ruhry i Lipsk, włoskie Vento 

czy brytyjskie Czarne Miasta (Oswalt 2004).  

 

Rys. 13.3.2. Berlin-Kreuzberg, ogrody sąsiedzkie w rejonie Mariannenplatz  
Fig. 13.3.2. Berlin-Kreuzberg, community gardens around Mariannenplatz  
Źródło: Fot. Gabriela Rembarz 

 
Przenoszenie nowojorskich inspiracji sprzed 40 lat na grunt europejski nie ma  

w sobie tak dramatycznej genezy, jak miasta pełnej zapaści gospodarczo-społeczno-

politycznej. Zachodzi tu raczej świadoma implementacja sprawdzonych rozwiązań,  

z jednej strony, jako narzędzia polityki społecznej, z drugiej jako wynik pewnej mody – 

stylu życia nowych miejskich elit (artyści, hipsterzy, BOBO’s). Przykłady znajdziemy 

w rosnącym Londynie, z jego licznymi inicjatywami łączenia miejskiego rolnictwa  

i społecznej ekonomii132 czy adaptacji (re-use) opuszczonych śródmiejskich obiektów 

na cele uprawy lub hodowli133. Również dzisiejszy Berlin, kultywując model 

rewitalizacji opracowany przed laty na Kreuzbergu w nurcie samopomocowej odnowy 

środowiska zamieszkania134, przeżywa rozkwit rozwiązań w konwencji zarówno 

                                                
132 CULTIVATE LONDON, http://cultivatelondon.org 
133 Realizacja spiętrzonej farmy aquaponicznej produkującej ryby w opuszczonym garażu: Projekt 
GrowUp! 
134 Formuła międzynarodowej wystawy budowlanej IBA Alt 1978-1986. 



148 

community garden, jak i formuły co-housing135. Świadczą o tym zarówno 

partycypacyjnie zaplanowane i zrealizowane sztandarowe inwestycje miejskie,  

tj. Mauer Park czy Stadtplatz Marie na Prenzlauerbergu, jak i najnowsze 

spontaniczne inicjatywy oddolne, tj. przekształcenie przestrzeni ronda Moritzplatz  

w Princessinen Garten136 czy fragmentów terenów byłego lotniska Tempelhof na 

Stadtteilgarten Schillerkiez137. Na szyldzie wśród zieleni nieformalnie utrzymanego 

ogrodu Ton-Steine Garten w rejonie dawnego muru w dzielnicy Kreuzberg można 

przeczytać sentencję, swego rodzaju memento dla planistów i decydentów: „Inny 

świat da się zasadzić”138.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4. Slow Smart na Oruni 

W 2013 roku zespół Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego WAPG139 

w ramach badań statutowych zrealizował we współpracy z Gdańską Fundacją 

Innowacji Społecznej GFIS projekt pt. „Slow Smart Orunia: Slow Life in Smart City – 

alternatywny scenariusz rozwoju dzielnicy na skraju śródmieścia, centrum rosnącej 

                                                
135 Więcej  szukając przez  hasło „mieszkania szyte na miarę” lub „Baugruppen Model Berlin”. 
136 prinzessinnengarten.net   
137 inhabitat.com/a-community-garden-blooms-at-berlins-abandoned-tempelhof-airport. 
138 “Einandere Welt id pflantzbar”, Ton Steine Garten, Berlin 2014. 
139 Kierownik projektu dr G. Rembarz współpracuje z GFIS na Oruni od 2010 roku, podejmując wraz 
ze studentami WAPG prace analityczno-projektowe obejmujące problematykę dzielnicy jako temat 
prac semestralnych i dyplomowych. 
http://mojaorunia.pl/index.php?option=com_orunia&task=artykul&Itemid=24&id=1172, 
www.youtube.com/watch?v=gyK9C1s3ExE&feature=share 

Rys. 13.3.3. Berlin-Kreuzberg, tymczasowy ogród sąsiedzki Prinzessinnengärten w rejonie 
ronda Moritzplatz  

Fig. 13.3.3. Berlin-Kreuzberg, temporary community garden Prinzessinnengärten on the 
Moritzplatz round-about  

Źródło: Fot. Gabriela Rembarz 
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metropolii”. Posłużono się formułą „mentoringu urbanistycznego”, pozwalającą na 

wykonanie studialnych badawczo-projektowych opracowań w bezpośredniej stałej 

współpracy z lokalną społecznością. To uwarunkowanie ułatwiło zastosowanie 

metody planowania scenariuszowego dla obszaru problemowego, jakim jest 

dzielnica Gdańska Orunia. W projekcie wzięła udział 25-osobowa grupa studentów 

pod kierunkiem specjalistów: G. Rembarz (urbanista) oraz J. Rayss (architekt 

krajobrazu) i P. Kluz (socjolog), wypracowując 10 kompatybilnych mikrokoncepcji 

strategii przestrzenno-społecznego rozwoju dzielnicy. Badania miały za cel 

odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można wykorzystać rolniczą tradycję 

dzielnicy jako jej endogeniczny potencjał decydujący o tożsamości miejsca  

i społeczności.  

 

Rys. 13.4.1. Gdańsk Orunia, położenie w regionie i w granicach miasta  
Fig. 13.4.1. Gdańsk Orunia, location in region and the city limits  
Źródło: Rysunki: L. Popko, Ł. Trzebiatowska, J. Skotarczak 

 

Wyniki eksperymentu poddano konstruktywnej krytyce międzynarodowemu 

zespołowi zewnętrznych ekspertów140 oraz po uzupełnieniach i redakcji przedsta-

wiono lokalnej społeczności (rada dzielnicy) i kierownictwu Referatu Rewitalizacji  

UM w Gdańsku141. 

Orunia, gdański symbol społeczno-przestrzennej degradacji, to dzielnica 

położona na depresyjnych terenach żuławskich, w odległości półgodzinnego 

pieszego spaceru od ratusza Głównego Miasta. Unikalna lokalizacja i wielowiekowa 

tradycja ogrodniczo-sadownicza, która do niedawna (lata 80.) stanowiła podstawy 

zatrudnienia lokalnej społeczności, została tu w dużym stopniu utracona i niemal  

w całości wizerunkowo zanegowana. Pomimo że od 10 lat dzielnica jest objęta 

granicami gdańskiego obszaru rewitalizacji, nie doszło tu do istotnych zmian. Rejon 

                                                
140 Zespół w składzie: dr Doris Gstach (landscapeplanner), University of Applied Science Erfurt 
Niemcy, prof. dr Mikey Lauria Clemson University SC US, dr Agata Twardoch, Politechnika Śląska, 
ocenił projekt w trakcie międzynarodowego warsztatowego seminarium pt. ”Slow Life in Smart City” 
30-31.05.2014,  http://mojaorunia.pl/index.php?option=com_orunia&Itemid=24&task=artykul&id=3331 
141 Seminarium – debata pt. “Plan Działania: Zwolnij na Oruni”, 20.06.2014, 

http://mojaorunia.pl/index.php?option=com_orunia&task=artykul&Itemid=24&id=3373 
http://mojaorunia.pl/index.php?option=com_orunia&task=artykul&Itemid=24&id=3380  
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Orunia – Święty Wojciech, z dużym udziałem gruntów miejskich, znajduje się poza 

zainteresowaniami inwestorów mogących zainspirować władze miasta do 

intensyfikacji działań innych niż korekty granic dzielnicy w celu administracyjnego 

wyłączenia spod niekorzystnego wizerunku nazwy maksymalnie rozległych obszarów 

tej części Gdańska142. Efekty publicznych działań silnie pozytywnych, tj. adaptacja 

zabytkowej kuźni na cele maleńkiej kawiarenki, odnowa historycznego parku 

Oruńskiego czy działalność domu kultury Dworek Artura w dawnym dworze 

Schopenhauera są niweczone brakiem korelacji z innymi administracyjnymi 

decyzjami wzmacniającymi przyczyny degradacji: zdewastowany komunalny zasób 

mieszkaniowy przyjmuje nadal nowych mieszkańców wysiedlanych z dzielnic 

centralnych, stanowiących priorytet polityki rewitalizacyjnej miasta Biskupiej Górki, 

Wrzeszcza, Dolnego Miasta. Jednocześnie buduje się nowe socjalne budynki 

mieszkalne, które wraz z instytucjami, tj. Domem Brata Alberta, wzmacniają silnie 

marginalizujący całą dzielnicę wizerunek. Podział przestrzenny pogłębiła 

modernizacja linii kolejowej nr 721 relacji Gdańsk-Warszawa (2012-13) – szlabany 

zamiast bezkolizyjnych przejazdów oraz betonowe, toporne podziemne przejścia dla 

pieszych, zdezintegrowane z zagospodarowaniem terenu dookoła, mogą stanowić 

książkowy przykład wadliwego projektowania i planowania, brakującego partnerstwa 

publiczno-publicznego.  

Na Oruni od 2010 roku działa GFIS prowadząca w dzielnicy Dom Sąsiedzki 

„Gościnna Przystań”143, ściśle współpracuje z radą dzielnicy, pełni funkcję fasylitatora 

lokalnej społeczności (ok. 15 tys. mieszkańców). Jednym z pól działań jest kwestia 

poprawy jakości przestrzeni publicznej i sąsiedzkiej. Zrealizowany we współpracy  

z miastem i WAPG w latach 2011-12 placemakingowy projekt „Rewolucja 

podwórkowa”144 zaktywizował mieszkańców do czynu sąsiedzkiej samopomocy. 

Wypracowywany został tu swego rodzaju oruński model rewitalizacji, postępujący 

dzięki alternatywnemu scenariuszowi – wzmacniania oddolnej samoorganizacji, 

budowania wewnętrznych i zewnętrznych oddolnych partnerstw na rzecz dzielnicy 

przez realizację projektów o charakterze samopomocowym.   

Bezpośrednie sąsiedztwo śródmieścia i chronionych rozległych areałów rolnych 

jest zjawiskiem niecodziennym w przypadku półmilionowego miasta europejskiego, 

centrum niemal milionowej metropolii. Taka sytuacja, jako wynik historycznych, 

przyrodniczych oraz prawnych uwarunkowań, charakteryzuje Gdańsk, najbogatsze  

w różnorodność krajobrazową miasto w Polsce. Poza linią historycznych fortyfikacji 

ziemnych flankujących nadal od południa obszar historycznego miasta (dzielnicę 

Śródmieście) rozciągają się obszarowo zwarte, wysokiej klasy tereny rolnicze, 

należące do malowniczej krainy Żuław Gdańskich.  

 

                                                
142 Uchwała Rady Miasta Gdańska z ostatniej sesji  28.10.2010. 
143 http://gfis.pl/ 
144 www.youtube.com/watch?v=U117aOVW4sU 
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Relacja region-miasto-wieś w takich okolicznościach przestrzennych, w kontek-

ście kwestii modelu zamieszkiwania w metropolii, wprowadza do rozważań nad 

kierunkami rozwoju miasta nowe wątki – potencjału utworzenia w sensie zachowania 

i odnowienia tu modelowego „slow przedmieścia”. Taka teza stawia dotychczasowej 

polityce miejskiej nowe, trudne, ale jeszcze możliwe do zrealizowania wyzwanie. Nie 

ma w Polsce jeszcze wdrożonych wzorców dla tej strategii. 

Studia badawczo-projektowe rozwijające filozofię Slow Smart City wypracowały 

koncepcje wykorzystujące 10 odmiennych głównych wątków tej problematyki. 

Skupienie na głównym potencjale dzielnicy – wsi i rolnictwie – umożliwiło wy-

eksponowanie tego kontekstu nawet w tezach ogólnych i oczywistych, postulujących 

rozwój Oruni jako dzielnicy w modelu mieszkanie-praca-rekreacja-rolnictwo 

(„UrbanPuzzle”, aut.: Sampławska, Sikora), wykorzystujące dla promocji turystki 

żuławski potencjał krajobrazowo-kulturowy oraz narzędzie tematyzacji przestrzeni  

w nawiązaniu do tradycji holenderskiej („Orunia jako część Żuław”, aut.: Popoko, 

Trzebiatowska), eksponującej wodę jako pragenezę tradycji dzielnicy („HydrOrunia”, 

aut.: Storczyk, Worek) i potencjał gospodarczo-wizerunkowy dla rozwoju turystyki  

i aquaponicznej produkcji żywności w rozwiązaniach wysokich technologii 

wprowadzający rewizję modernistycznej konstrukcji systemu drogowego odcinają-

cego i rozcinającego dzielnicę na wiele zdezintegrowanych części, zachęcającej do 

konkretnie określonej, odważnej aktualizacji planów rozwojowych miasta na rzecz 

włączenia przedmieścia do aktywnej strefy miasta, zapewniającej Oruni 

komunikacyjne „uspokojenie” („Slow Down Zone/ Zwolnij na Oruni” aut.: Kurek, 

Malinowski).  

Rys. 13.4.2. Gdańsk Orunia, (lewe) „17 tysięcy słoneczników dla Oruni” 2010, pierwsza 
wspólna akcja społeczna inicjowana przez WAPG i GFIS, (środkowe) Slow 
Smart Orunia 2014, prezentacja wyników projektu dla społeczności lokalnej, 
(prawe) Ogrodnictwo Lawenda przy ul. Żuławskiej dostarczające zioła i ja-
dalne kwiaty do najlepszych restauracji regionu  

Fig. 13.4.2. Gdansk Orunia (left) bottom-up action “17 sunflowers for Orunia” initiated by 
WAPG and GFIS in 2010, (middle) Slow Smart Orunia 2014 local community 
listening to the final results presentation, (right) Lawenda Gardening Farm  
at Żuławska str. delivering herbs and eatable flowers to the very best 
restaurants in the region  

Źródło: Fot. Gabriela Rembarz 

 



152 

Rozważania pierwiastków Slow do Smart w tak skonstruowanych projektach 

pozwalają wysnuć tezę, że w obecnych uwarunkowaniach stosowanie rozwiązań 

planistycznych smart pozwala ochronić przed utratą cennych potencjałów slow.  
 

Rys. 13.4.3. Synergiczna koncepcja Grow Slow dla Gdańska Oruni: rozpatruje potencjał łączenia 
wielu znanych praktyk odpowiadających na dzisiejsze potrzeby młodej dzielnicy: 
mieszkalnictwo dostępne, szkolenie zawodowe, prosta praca. Sugeruje aktywizację 
lokalnych potencjałów przyrodniczo-gospodarczych w kierunku budownictwa 
ekologicznego z wykorzystaniem technologii pasywnych oraz co-housingu 
realizowanego w systemie ekonomii społecznej  

Fig. 13.4.3. Grow Slow synergic development in Gdansk-Orunia district. Social economy combine 
with eco technologies in building trade and co-housing results with innovative 
solutions for main needs of the young district: increase of affordable housing, new 
job and vocational couching opportunities and all based on local natural and 
economic potentials  

Źródło: Archiwum projektu: autorki rysunków Aleksandra Gordowy, Zofia Żuchowicz 
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W większości projektów pojawiają się propozycje, które wprost nie wymagają 

zaawansowanych technicznych rozwiązań, ale gruntownej zmiany polityki 

pozwalającej administracji na sektoralne i pasywne mijanie potencjałów współpracy 

ppp na rzecz prospołecznych rozwiązań przestrzenno-gospodarczych – rewitalizacja 

ze śladową warstwą ekonomii społecznej. W sercu projektu znalazły się studia 

pokazujące cały wachlarz możliwości, jakie daje odnowienie ogrodów działkowych  

w ich wersji 1.0 od współpracy bezpośredniej w formule community garden (wersja 

2.0) po formy swoistej spółdzielni pracy zajmującej się wsparciem utrzymania  

i uprawy ogródka wśród budującej się klasy tzw. nowych mieszczan (wersja 3.0) 

(Ogródek na odległość/Distant Gardening, Derdzikowska, Kupść, Zabłotny).  

Ważnym rozwinięciem tego wątku są opracowania dopełniające: pokazujące, jak 

aktywne ogrody i ogrodnicy/spółdzielcy z Dolnej/Starej Oruni mogą odnowić swoje 

podwórka, a nadmiarem produkcji zasilić ryneczek blokowiska na Oruni 

Górnej/Chełmie („Odnawialna Orunia”, aut.: Stachowska, Skowrońska); pokazujące 

możliwości wypromowania dzielnicy jako marki kojarzonej ze zdrową żywnością – 

energia dla pracowników i studentów skutkująca odnową pół i ogrodów oraz nowe 

miejsca pracy (produkcja i dystrybucja) przez wykreowanie nowego popytu na 

lunchboxy prosto z Oruni („Orunia Energy”, aut.: Kirsztel, Kościelny) – koncepcja 

wyprzedzająca temat EXPO 2015.  

Najbardziej złożone i wprost stosujące techniczne rozwiązania slow smart 

koncepcje uzupełniające temat urbanagriculture w rolniczym rejonie południowego 

przedmieścia Gdańska dały prace: rozważające proces rozwoju na Oruni kampusu 

uczelni i instytucji edukacyjnych zajmujących się tematem zdrowej żywności i slow 

life, również w ujęciu ekonomicznym: nauka zawodu, praktyki, międzypokoleniowy 

transfer doświadczenia, resocjalizacja, rehabilitacja ect. (EcoEduOrunia,  

aut.: Stawiska, Przyłucka), profilująca lokalne środowisko firm budowlanych  

w kierunku technologii ekologicznych stosujących typowe dla regionu materiały,  

tj. trzcina, wierzba, słoma, glina, i tworzenia oruńskich mobilnych budowlanych 

kompanii rzemieślniczych (praca i edukacja zawodowa dla młodych) oraz rozbudowy 

zasobu mieszkaniowego technologicznie eksperymentalnych domów dostępnych 

rosnących na miarę potrzeb swoich mieszkańców (GrowSlow, aut.: Gordowy, 

Żuchowicz). Uzupełnienie tematu stanowi studium rozwoju w historycznym centrum 

dzielnicy programów i pracowni edukacyjnych rozwijających w dzieciach i młodzieży 

plastyczne talenty artystyczne oraz rewitalizujące bogatą zieloną przestrzeń 

publiczną z użyciem sztuki landartowej i trashartowej, używającej lokalnych 

materiałów typowych dla krajobrazu Żuław i zapomnianej przez urzędników dzielnicy 

robotniczej („OK. Orunia Kreatywna”, aut.: Chrzanowska, Świderska). 

Wyniki badań zostały przekazane do Rady Dzielnicy GFIS oraz Referatu 

Rewitalizacji UMG z nadzieją na wykorzystanie ich przy aktualizacji polityki miejskiej 

w tym rejonie, głównie w formułowaniu koncepcji LPR dla Oruni wersja 1.0-4.0. 

Zebrany materiał posłużył przygotowaniu i realizacji  projektu „Quo vadis Gdańsk? 

Mieszkańcy planują swoją dzielnicę”, finansowanego przez Fundację im. Stefana 
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Batorego przez program „Obywatele dla Demokracji” z funduszu EOG. Partnerami 

projektu są GFIS, WAPG oraz SSW. Projekt zakłada opracowanie metodą 

partycypacyjną w formule mentoringu urbanistycznego dzielnicowych mikrostrategii 

rozwoju systemu przestrzeni publicznej w czterech dzielnicach Gdańska.  

13.5. Wnioski  

Podsumowując problematykę omawianą w rozdziale, należy stwierdzić, że 

potencjał tkwiący w metodach rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich, 

wykorzystujących motyw miejskiego ogrodnictwa, jest złożony i bardzo rozległy. Jest 

to nowy wymiar relacji region-miasto-wieś. Wykorzystanie ich potencjału dla 

tworzenia miasta odpornego (resiliant) wymaga zaawansowanych technik (SMART) 

organizacji procesów rewitalizacyjnych. Jest to szczególnie istotne w kontekście 

ograniczonych środków publicznych na odnowę i utrzymanie przestrzeni sąsiedzkich, 

które niezbędną dobrą jakość mogą zawdzięczać jedynie trosce wspólnot 

mieszkaniowych i sąsiedzkich. Ten proces wymaga, z jednej strony, wsparcia 

publicznego, z drugiej może stanowić skuteczne narzędzie wzmocnienia lokalnych 

społeczności, niezbędnych partnerów w tworzeniu i utrwalaniu stabilnego efektu 

rewitalizacyjnego.   
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SLOW SMART ORUNIA: POTENCJAŁ MIEJSKIEGO ROLNICTWA  
W REWITALIZACJI METROPOLII 

Streszczenie 

Metropolizacja stała się w Polsce płaszczyzną debaty urbanistycznej w nowym 
świetle widzącej relację region-miasto-wieś. Miejskie rolnictwo stało się hasłem 
wywoławczym dla pogłębienia refleksji nad rewizją realizowanego w naszym kraju od 
25 lat modernizacyjnego paradygmatu rozwojowego. 

Temat miejskich obszarów produkcji rolnej i działalności ogrodniczej jest w Polsce 
postrzegany głównie w dwóch blokach: po pierwsze, jako niekontrolowana dyspersja 
zabudowy podmiejskiej, przesuwanie granicy strefy zurbanizowanej, powodujące 
konfliktowe sąsiedztwa pomiędzy strefą mieszkaniową a produkcyjną i po-
produkcyjną145, po drugie, jako społecznie sporna kwestia restrukturyzacji wewnątrz-
miejskich kompleksów byłych pracowniczych ogrodów działkowych.  

Rozdział odnosi się do trzeciego bloku problemowego – roli miejskiego 
ogrodnictwa jako narzędzia rewitalizacji. Zarys problematyki wykorzystania 
potencjału tej alternatywnej strategii zilustrowano na odniesieniach do zagranicznej  
i krajowej praktyki. Na tym tle opisano wyniki projektu studialno-badawczego  
pt. „SlowSmartOrunia: SlowLife in SmartCity – alternatywny scenariusz rozwoju 
dzielnicy na skraju śródmieścia, w granicach aktywnej metropolii”, zrealizowanego  
w formule mentoringu urbanistycznego na WAPG w 2013 roku. Zestawiono w nim 
wątki polityki metropolitalnej ukierunkowującej się na wdrożenia strategii SMART  

                                                
145 Kontrowersyjna debata polityczna nad przepisami ułatwiającymi „odrolnienie” gruntów w granicach 
administracyjnych miast (w terenach zabudowanych, 2013). 

http://www.amazon.de/Tim-Rieniets/e/B00IVBOMWM/ref=dp_byline_cont_book_2
http://lubimyczytac.pl/seria/811/terra-incognita
http://lubimyczytac.pl/seria/811/terra-incognita
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z potencjałami rozwojowymi reprezentowanymi przez postawy w duchu filozofii „slow 
life”.  

Rola miejskiego ogrodnictwa jest współcześnie widziana jako endogeniczny 
zasób miasta, postrzegany jako narzędzie rewitalizacji. Zarys problematyki 
wykorzystania potencjału tej alternatywnej strategii zilustrowano na odniesieniach do 
zagranicznej i krajowej praktyki. Na tym tle opisano wyniki projektu studialno-
badawczego pt. „SlowSmartOrunia: SlowLife in SmartCity – alternatywny scenariusz 
rozwoju dzielnicy na skraju śródmieścia, w granicach aktywnej metropolii”, 
zrealizowanego w formule mentoringu urbanistycznego na WAPG (2013-14). 
Zestawiono w nim wątki polityki metropolitalnej ukierunkowującej się na wdrożenia 
strategii SMART z potencjałami rozwojowymi reprezentowanymi przez postawy  
w duchu filozofii „slow life”. W takim widzeniu specjalnego znaczenia nabierają 
alternatywne strategie wdrażane wzorem krajów, tj. RFN, UK, USA, w celu 
wzmocnienia kapitału społecznego i kulturowego. Jednym z tych na nowo odkrytych 
zasobów jest temat miejskich form uprawy roślin, permakultury, jako narzędzia 
wprowadzenia nawyków zdrowego stylu życia oraz umocnienia społeczności 
miejskiej i form jej wspólnotowego funkcjonowania w demokratycznym mieście.  

SLOW SMART ORUNIA: URBAN AGRICULTURE, REVITALIZATION 
ENHANCING CAPABILITY IN METROPOLIS 

Abstract 

Urban agriculture has been recently recognized as the new endogenic capacity, 
potential tool in the urban revitalization process. In this paper the overview of this 15 
alternative strategy was described on international best praxis examples. Due to this 
premises in 2013-14 AF GUT team worked on research project for Gdańsk-Orunia 
district in frame of “urban mentoring” formula ut: „SlowSmartOrunia: SlowLife in 
SmartCity in limits of the active metropolis. Alternative development scenarios for the 
district at the edge of the city center”. In this research tendencies of the metropolitan 
development strategy trying to orient itself towards SMART solutions were weigh 
against development capacity represented by the attitude representing “Slow Life” 
philosophy. In this perspective, following German, British or American successful 
experience, alternative solution enforcing socio-cultural capacity in revitalization 
areas, are gaining special meaning. One of these new discovered resources is urban 
food crop permaculture, used as a tool for introducing healthy life style habits and to 
reassert local community and all forms of its common activities in frame of 
democratic city. 
 


