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1. Wstęp 

Zdanie wypowiedziane przez wybitnego holenderskiego urbanistę Cornelisa 

van Eesterena (1897-1988) Miasta nie mogą być lepsze ani bardziej uporządkowane 

od społeczeństw, które je stworzyły – obrazuje przyczyny, stojące u podstaw wyglądu 

również polskich miast, ich przedmieść lub otaczających je krajobrazów. 

Jako pracownik Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, sporządzając 

m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, często obserwowałem wpływ, jaki 

społeczeństwo wywiera na tworzone dokumenty planistyczne – dokumenty bezpośrednio 

oddziaływujące na przestrzeń. Wpływ ten wywierany jest podczas wstępnych spotkań 

z mieszkańcami, na których prezentowane są uwarunkowania i koncepcje sporządzanych 

dokumentów; na posiedzeniach komisji Rady Miasta, na których radnym oraz mieszkańcom 

przedstawia się projekty planów miejscowych; podczas dyskusji publicznych w czasie 

wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu lub poprzez składanie wniosków oraz 

uwag do projektów planów. Wpływ na kształt dokumentów planistycznych mają też rady 

gmin, gdyż to przedstawiciele mieszkańców – radni, wprowadzają poprawki lub uchwalają 

przygotowane dokumenty, stanowiące później prawo miejscowe. Powyższa sytuacja 

potwierdza pogląd powtarzany przez zastępcę dyrektora krakowskiego Biura Planowania 

Przestrzennego Elżbietę Szczepińską1, że planowanie przestrzenne powinno zwać się polityką 

przestrzenną, gdyż to gra polityczna radnych, interesy mieszkańców oraz inne niezależne 

od planistów czynniki odgrywają istotną rolę w wyglądzie i ostatecznym kształcie 

sporządzanych dokumentów planistycznych. 

Przedstawiony powyżej bezpośredni wpływ mieszkańców na dokumenty stanowiące 

o przestrzeni to tylko jeden z wielu aspektów wzajemnych oddziaływań pomiędzy 

społeczeństwem i przestrzenią. Przechodząc do szerszej, ogólnopolskiej skali problemu, 

to reprezentanci społeczeństwa – parlamentarzyści znieśli obowiązek posiadania przez gminy 

obowiązujących planów ogólnych, uchwalając w dniu 7 lipca 1994 r. ustawę 

o zagospodarowaniu przestrzennym [74]. Ustawa ta, nałożyła na gminy obowiązek 

uchwalania, dla całych swych obszarów, jedynie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego (dalej studium), jako dokumentu, który nie jest aktem 

                                                 
1 Elżbieta Szczepińska - wieloletni pracownik Urzędu Miasta Krakowa, od powstania Biura Planowania 
Przestrzennego UMK w 2003 r. kierownik w tej jednostce, a od 2011 zastępca Dyrektora Biura. 
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prawa miejscowego, a stanowi jedynie zbiór uwarunkowań i wytycznych kierunkowych, 

które są wiążące dopiero dla sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (dalej mpzp) – jeżeli w ogóle zostaną one podjęte i uchwalone! Oczywistym 

jest, że decyzja Sejmu z 1994r. wciąż negatywnie wpływa na kształt polskiej przestrzeni. 

Pomimo badań, ekspertyz i licznych publikacji alarmujących o zatrważającym stanie 

polskiego planowania przestrzennego (patrz rozdz. 6 pt. Stan badań), posłowie RP w 2014 r. 

uchwalili również ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

regulowanych [77] w ramach której, zlikwidowano zawód i izbę urbanistów. Ustawowa 

deregulacja na pewno ułatwiła dostęp do planowania przestrzennego architektom 

czy absolwentom studiów z zakresu gospodarki przestrzennej. Zmiana ta ułatwiła również 

sporządzanie dokumentów planistycznych osobom działającym zgodnie z oczekiwaniami 

m.in. deweloperów, deprecjonując istotę zawodu urbanisty jako zawodu zaufania 

publicznego. Oczywistym jest, że wszelkie działania obniżające rolę i rangę urbanisty 

osłabiają również wagę i wartość dokumentów jakie oni tworzą. Należy pokreślić, że tak 

tworzone – osłabione plany miejscowe nie zawsze będą gwarantem ładu przestrzennego, 

a aktualna polityka dotycząca zawodu urbanisty jest sprzeczna z przesłaniem Nowej Karty 

Ateńskiej 2003 [66] oraz Europejskiej Karty Planowania - Barcelona 2013 [63]. Dokumenty te, 

podkreślają rolę urbanistów, dając im legitymację do bycia mediatorami, stróżami ładu 

w przestrzeni, liderami zmian czy politycznymi doradcami2. 

Nagminna jest również walka z niesprawiedliwym prawem miejscowym, które ogranicza 

wolność budowlaną, a dokumenty planów są często zaskarżane i unieważnianie przez sądy 

administracyjne3. Przyczyny tej walki tkwią m.in. w przekonaniu społeczeństwa (zwłaszcza po 

1989 roku), że liczy się jedynie święte prawo własności zapominając o tym, że własność 

ta również zobowiązuje!  

Powyższe działania i dane obrazują stan tzw. kapitału społecznego –  świadomości 

i wiedzy społeczeństwa polskiego na temat zagadnień przestrzennych, jak również wyraźne 

                                                 
2 Jak podaje Maciej Nowakowski [28, str. 244] degradacja zawodu urbanisty zaczęła się już wcześniej - 
prof. Kazimierz Wejchert na posiedzeniu Narodowej Rady Kultury w 1987 wygłosił referat pt. „Dziesięć prawd 
o sytuacji naszej urbanistyki i architektury”. Pierwsze stwierdzenie dotyczyło właśnie degradacji pozycji 
urbanistyki i architektury w Polsce. Władze polityczne i administracyjne nie wykazywały zainteresowania 
problemami kształtowania ładu przestrzennego, ograniczając się jedynie do problemów ilościowych, ignorując 
problemy jakości.  
3 W ocenie aktualności studium i planów miejscowych dla Miasta Krakowa na lata 2010 -2014 podano  
[80, str. 162], że w okresie 4 lat (2010 -2014) w Krakowie sądy administracyjne unieważniły miejscowe plany dla 
1 074,9 ha, co stanowiło 3,3% powierzchni miasta. 
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dążenie do osłabienia funkcji planowego zagospodarowywania przestrzeni i urbanistyki 

w ogóle – co w konsekwencji prowadzi do pozostawienia jak największej swobody 

budowlanej. 

Interesujące w tej materii są badania Centrum Badania Opinii Społecznej (dalej CBOS) 

dotyczące tego, kto powinien decydować o zabudowie (patrz. Rysunek 1). Głębsza analiza 

przedmiotowych wyników pozwala zauważyć niewielką poprawę świadomości (wzrost 

o 2,1%) wśród ludzi, którzy uważają, że powinny funkcjonować przepisy dostosowujące 

zabudowę do istniejącego obecnie stylu architektury osiedla. Z kolei obniża się odsetek 

społeczeństwa (o 2,4%), które uważa, że własność powinna zagwarantować pełną swobodę 

przy budowie własnego domu. 

 
Rysunek 1. Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2005 i 2008 przez CBOS na temat tego, kto powinien 
decydować o sposobie zabudowy (sąsiada). Źródło: [61]. 

Z nadzieją (lub obawą?!) można obserwować również powolne opracowywanie 

tzw. Kodeksu Urbanistyczno ‒ Budowlanego, które rozpoczęto w 2012 r. Jest to dokument, 

który zgodnie z opisem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sposób kompleksowy 

reguluje proces inwestycyjny począwszy od kreacji polityki przestrzennej na wszystkich 

szczeblach administracyjnych kraju, poprzez uzyskanie zgody inwestycyjnej na realizację oraz 

do finalnej budowy inwestycji. Dodatkowo, stwarza również odpowiednie narzędzia 
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koordynujące realizację inwestycji celu publicznego z planowaniem przestrzennym [86]. 

Jest to wciąż projekt dokumentu (aktualnie w 2017 r. w fazie konsultacji), jednakże już jego 

pierwotne zapisy gruntowanie zmieniają i przebudowują dotychczasowe zasady gospodarki 

przestrzenią. Projekt ten budzi wiele kontrowersji wśród środowisk samorządowych 

i zawodowych. Do projektu Kodeksu w czasie jego konsultacji w 2016r. wpłynęło ponad 3 tyś. 

uwag, a sam projekt był przedmiotem licznych spotkań i dyskusji np. na LVII Otwartym 

Forum Dyskusyjnym Urbanistów krakowskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. 

Podkreślić należy, że dopóki kodeks nie zostanie uchwalony, nie można stwierdzić, 

jak wpłynie on na polską politykę przestrzenną4. 

Mówiąc o polityce przestrzennej w Polsce, wyjaśnić należy, że aktualnie opiera się ona 

na ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [74] 

(dalej ustawa), która dała możliwość zagospodarowywania przestrzeni dwiema odrębnymi 

drogami: przy pomocy mpzp oraz przy pomocy decyzji ustalającej warunki zabudowy 

(dalej WZ). Uzyskanie decyzji WZ miało umożliwić zabudowę w przypadku braku planu 

miejscowego. Jak już zostało wspomniane, ustawa z 1994 r. wprowadziła obowiązek 

posiadania przez gminy studium, z którym od 2003 r. mpzp muszą być zgodne, a pojedyncze 

decyzje WZ już nie. Decyzje o warunkach zabudowy, chociaż opierają się na zasadzie 

tzw. dobrego sąsiedztwa, często wprowadzają chaos w przestrzeni, szczególnie 

w przypadkach, gdy w innych dokumentach te same tereny mają inne przeznaczenia i zasady 

zagospodarowania lub gdy na sąsiednich terenach powstaje również zabudowa 

na podstawie WZ – a dwie decyzje nawet ze sobą sąsiadujące mogą być od siebie zupełnie 

różne! Stanowisko mówiące o destrukcyjnej roli tego instrumentu zagospodarowania 

wyrażają liczne stowarzyszenia zawodowe, jak również liczne środowiska naukowe (patrz 

rozdz. 5 pt. Stan badań), mówiące jednym głosem, że decyzje WZ wprowadzają chaos 

do polskiej przestrzeni. Potwierdza to materiał informacyjny na posiedzenie Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2016 r. [57], że w Polsce 

około połowa pozwoleń na budowę wydawana jest na podstawie decyzji WZ, czyli że w około 

50% polska przestrzeń zagospodarowywana jest w sposób przypadkowy i chaotyczny!  

                                                 
4 Tak jak np. z kwestią zgodności decyzji WZ ze studium w obecnej ustawie. Pierwsza wersja projektu ustawy 
zakładała, że będzie to decyzja obowiązkowo zgodna z dokumentem studium. Dopiero w trakcie prac nad 
ustawą w sejmie usunięto ten istotny element, który diametralnie zmienił charakter i możliwości 
zagospodarowywania przestrzeni na podstawie tej decyzji. 
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Pomimo długotrwałej procedury i kosztów, wiele gmin w Polsce uchwaliło mpzp, 

pokrywające ich powierzchnie w mniejszej lub większej części. Gliwice dla przykładu, 

z wyłączeniem terenów leśnych, pokryte są w 100% planami (stan na 2013 r.), Zabierzów 

pokryty jest planami prawie w 100% (stan na styczeń 2015 r.), a Kraków w około 50% (stan 

na styczeń 2016 r.). Patrząc globalnie, w 2012 roku 28% powierzchni Polski pokryte było 

planami miejscowymi [60]. Należy w tym miejscu podkreślić, że pojawiają się postulaty 

np. Business Centre Clubu, aby planami zagospodarowania przestrzennego objąć całe 

obszary wszystkich gmin w Polsce, co ma na celu, ograniczenie uznaniowości urzędników 

przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy [52]. Zauważa się również zainteresowanie 

deweloperów planami w innym kontekście, a mianowicie jako gwaranta (dla klienta) 

stabilności otoczenia inwestycji – czyli zachowania np. widoku z okna lub niezabudowanego 

pobliskiego terenu zielonego. 

Jak się jednak okazuje, planowanie – sporządzane studia i mpzp zapewniające ład 

w przestrzeni, generują również w tej przestrzeni problemy. Dokumenty planistyczne 

wykazują olbrzymie zasoby terenów budowlanych w Polsce. Biorąc pod uwagę ilość terenów 

zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w obowiązujących planach miejscowych w 2010 r. 

w Polsce mogłoby osiedlić się około 77 mln ludzi. Biorąc pod uwagę te same przeznaczenia 

w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujących 

w 2010 r. w Polsce mogłoby się osiedlić 316 mln ludzi [53]. Przy obecnym tempie 

inwestowania (ok. 150 tys. mieszkań oddanych rocznie do użytku, z czego połowę stanowią 

domy jednorodzinne) daje to rezerwy budowlane aż na 150-210 lat [52]. Należy pamiętać, 

że zabudowa może powstawać również na pozostałych 72% terenów – nie objętych planami 

miejscowymi, gdyż może ona być zrealizowana na podstawie decyzji WZ. 

Odnosząc analogiczne dane do Krakowa – miasta szczególnie autorowi bliskiego, na bazie 

którego opierać się będzie przedmiotowa rozprawa – to w ocenie aktualności studium 

i planów miejscowych z 2014r. [80] wskazano, że gmina posiada zasób wolnych terenów 

przeznaczonych do zabudowy w mpzp wynoszący 2 300 ha, co stanowi 7,04% powierzchni 

miasta, a w dokumencie studium zasób wynoszący 6 668 ha, co stanowi 20,6% powierzchni 

miasta. Liczba nowej ludności, która mogłaby zamieszkać na tej przestrzeni wynosi 120 175 

(wg mpzp) lub 348 457 (wg studium)5. Analizując dane i prognozy Głównego Urzędu 

Statystycznego (dalej GUS) z 2014 r. [58] liczba mieszkańców Krakowa do 2050 r. zmniejszy 
                                                 
5 Obliczenia autora na podstawie danych z Oceny aktualności studium i planów miejscowych [80].  
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się o około 40 tys. do wartości 710 464. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego w obowiązującym 

od 2014 r. studium dla Krakowa, określającym jego rozwój do 2030 r., wyznaczono tak duży 

zapas mieszkaniowy i przyrosty nowych terenów budowlanych, skoro wyznaczony już 

w obowiązujących planach miejscowych zasób i tak nie zostanie spełniony?! 

Konsekwencją udostępniania tak wielkich połaci terenu pod inwestycje jest rozpraszanie 

zabudowy. Model zabudowy, który stał się w Polsce standardem, tzn. ekstensywna 

zabudowa wolnostojąca na działkach ponad 1000m2, realizowana w sposób rozproszony 

prowadzi do kosztów uzbrojenia 15 razy wyższych niż w londyńskich dzielnicach willowych, 

gdzie średnia działka ma powierzchnię około 200m2 [53, str. 12]. 

Należy również podkreślić, że sporządzanie planów miejscowych to nie tylko gminny 

przywilej dysponowania gruntami na cele budowlane, ale również obowiązki związane 

między innymi z przyrodą, kulturą czy przestrzeniami publicznymi oraz przede wszystkim 

z infrastrukturą. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym [76] uzbrojenie terenu, a więc 

doprowadzenie dróg, wodociągów czy kanalizacji, leży właśnie w gestii gminy. Według 

różnych szacunków, koszty jakie będą musiały ponieść gminy na budowę infrastruktury 

technicznej oraz wykup gruntów pod drogi publiczne, zaprojektowane w uchwalonych 

i obowiązujących dokumentach planistycznych, wynoszą 40-59 mld zł (wg Instytutu Geografii 

i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk z 2011 r.), 67 mld zł 

(wg Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej/GUS z 2012 r.) lub 

129 mld (wg Raportu Kozińskiego i Olbrysza z 2011 r.). Wpływy z opłat adiacenckich (jeden 

z 3 głównych dochodów gmin z planowania oprócz opłat planistycznych i podatków) 

są prognozowane jedynie na poziomie 8 mld.6  

Przyglądając się dokładniej wydatkom gmin związanych z uchwalaniem miejscowych 

planów zauważyć można, że wydatki te są prawie w całości związane z wykupem gruntu pod 

drogi; pod inne funkcje publiczne gminy praktycznie nie pozyskują terenów [55, str. 1]. 

Analizując bilans skutków finansowych uchwalenia planów w gminach i miastach na prawach 

powiatu okazuje się, że dochody z planowania pokryły odpowiednio 2,1% i 0,1% wydatków 

z nimi związanych [55]. 

Powyższe dane potwierdzali przedstawiciele samorządów, na zorganizowanej w 2013 r. 

w Poznaniu konferencji pt. Skutki finansowe planowania przestrzennego – konsekwencje 

                                                 
6 Zestawienie danych z powyższego akapitu pochodzi z raportu Andrzeja Kowalewskiego i in. pt. Raport o 
ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce [52] 
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dla rozwoju. Prezydenci trzech dużych miast (Poznania, Gdańska i Gliwic) przedstawili 

zestawienia finansów, wynikające z uchwalania dokumentów planistycznych. Przywołując 

za przykład Gdańsk, który miał 501 obowiązujących planów, obejmujących ok. 16,7 tys. ha, 

(ok. 62,9% ogólnej powierzchni miasta), w 2013 dochód z renty planistycznej to 169 000 zł 

(2012 – 199 000 zł, 2011 – 371 000 zł), a odszkodowania – 5 591 000 zł (2012 – 10 640 000 zł, 

2011 – 881 000 zł). Kolejną poruszaną kwestią były przestrzenie publiczne, np. w Gdańsku – 

625 ha, gruntów (własność osób prawnych i fizycznych oraz użytkowników wieczystych) 

przeznaczonych jest na cel publiczny w mpzp do wykupu, w tym 126 ha ujętych 

w Wieloletnich Prognozach Finansowych. Na ten cel potrzebne jest 1,5 mld zł, przy czym 

budżet Gdańska to ok. 3 mld zł. [98]. Wydźwięk wszystkich prezydenckich wypowiedzi był 

podobny – na gminy ustawowo nałożono liczne obowiązki odszkodowawcze (art. 36 ustawy, 

art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami [73]), nie dając rekompensat. 

Próbą uniknięcia nadmiernych skutków finansowych mpzp jest eliminowanie zapisów 

i rozwiązań skutkujących odszkodowaniami. Dochodzi wtedy jednak np. do ograniczenia 

wydzielania dróg publicznych, zawężania ich przekrojów czy rezygnacji z projektowania 

przestrzeni publicznych, czyli gorszej jakości planowania przestrzeni.  

Przytoczone powyżej i wymieniane w raportach Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa 

Infrastruktury i Budownictwa (np. Diagnoza regulacji planowania przestrzennego 

A. Kowalewskiego [51]) czy Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [65] 

problemy występujące w planowaniu przestrzennym to: roszczenia finansowe, zbyt duże 

połacie terenów przeznaczonych do zabudowy, złe założenia demograficzne, rozpraszanie 

zabudowy, konieczność zapewnienia infrastruktury, ułomności dokumentów planistycznych 

celem ograniczania ich kosztów itd. Problemy te, prowadzą do pytania: czy lepiej nie 

sporządzać planów miejscowych (sic!), które „gwarantują” ład w przestrzeni7, ale są drogie 

i wymagające, a oprzeć się na decyzjach ustalających warunki zabudowy, które przestrzeń 

niszczą, ale nie generują kosztów?! Patrząc na popularność pojedynczych WZ wydaje się, 

                                                 
7 W tym miejscu należy dodać wyjaśnienie, że autor podziela przedstawiony pogląd, iż urbanizacja bazująca 

na decyzjach WZ prowadzi do chaosu, a zagospodarowywanie przestrzeni na podstawie planu do ładu. Znane 
autorowi jest również popularne wśród urbanistów stwierdzenie „że lepszy jakikolwiek plan, niż żaden plan”. 
Jednakże należy mieć świadomość, że można znaleźć miejsca, gdzie zagospodarowanie na podstawie 
pojedynczych decyzji WZ może prowadzić do ładu przestrzennego (szczególnie gdy właściciel lub deweloper ma 
duże połacie terenów, racjonalnie i jednolicie chce je zagospodarować i sam szuka urbanisty do wykonania tego 
zadania). Z drugiej strony są również plany miejscowe wprowadzające chaos do przestrzeni - szczególnie gdy są 
niewielkie obszarowo, posiadają niezrozumiale wyznaczone granice lub wyznaczają olbrzymie połacie terenów 
budowlanych, które zapewne nigdy nie zostaną skonsumowane. 
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że taka opcja jest często w polskich miastach realizowana, a dla wielu gmin indywidualna 

decyzja administracyjna jest podstawowym elementem rozwoju ich przestrzeni.  

Przedstawiony obraz gospodarki przestrzennej w Polsce wyraźnie pokazuje, 

że planowanie polskiej przestrzeni znajduje się w kryzysie prowadzącym do chaosu. 

W połowie jest to przypadkowa zabudowa tzw. Wuzetkami, a w części plany miejscowe, 

które również mogą powodować patologie w zarządzaniu przestrzenią. 

Powyżej opisana sytuacja, występująca aktualnie w całej Polsce, znajduje 

odzwierciedlenie w urbanizacji Krakowa, gdzie w ciągu ostatnich stu lat zabudowa 

nieuporządkowana towarzyszyła urbanizacji planowej. To między innymi chaotyczna 

zabudowa na początku XX w. gmin wokół miasta Krakowa była przyczyną poszerzenia granic 

i konkursu na plan regulacji tzw. Plan Wielkiego Krakowa. Włodarze miasta dostrzegli ten 

problem i obawiali się, że dynamiczna i chaotycznie realizowana zabudowa 

na przedmieściach uniemożliwi późniejsze racjonalne zagospodarowanie tych terenów. 

Procesowi chaotycznego zagospodarowania miało zapobiec objęcie przedmieścia 

dokumentami planistycznymi, celem zapewnienia nowym terenom przyszłego ładu 

przestrzennego. 

W okresie powojennym Kraków obejmowany był planami zagospodarowania 

i prowadzona była gospodarka planowa, jednak równie często zabudowa i tak powstawała 

w sposób chaotyczny i przypadkowy. Zjawisko to bardzo dobrze widoczne było w okresie 

budowy kombinatu metalurgicznego Nowa Huta. Inwestycja rządowa zapewniała miejsce 

pracy i generowała przypływ ludności. Ustrój i gospodarka państwa nie nadążała jednak 

z budową domów dla robotników, co pomimo sukcesu i budowy nowego miasta Nowa Huta, 

później prowadziło do licznych oddolnych inicjatyw i realizacji samowoli budowanych (więcej 

na ten temat w rozdz. 8 pt. Kryteria wyboru i wybór obszarów). 

Pomimo aktualnych, różnych problemów i zagrożeń występujących w gospodarce 

przestrzennej, najważniejszą docelową cechą zagospodarowanej przestrzeni jest ostateczny 

efekt – a więc czy przestrzeń obrazuje ład czy chaos przestrzenny!? Celem planowania 

przestrzennego jest sterowanie zmianami w pożądanym kierunku [4, str. 327], czyli zgodnie 

z aktualnie obowiązującą ustawą, jest to zachowanie ładu przestrzennego i zrównoważonego 

rozwoju. Intencją niniejszej pracy jest pokazanie i udowodnienie, że aktualnie rzadko 

realizowany ład przestrzenny jest rozwiązaniem najlepszym, i że powinno się w ten sposób 

zagospodarowywać przestrzeń. Mając na względzie łacińską sentencję Historia vitae 
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magistra (historia jest nauczycielką życia) autor będzie analizował urbanizację Krakowa 

od początku XX wieku i będzie się starał wykazać wyższość przestrzeni uporządkowanych nad 

przestrzeniami chaotycznie zagospodarowanymi. 

Praca ta, może stanowić kolejny przyczynek do zmian w aktualnej ideologii 

zagospodarowania przestrzeni udowadniając, że to jednak przestrzeni uporządkowanej 

powinno się w Polsce realizować więcej niż przestrzeni chaotycznej – jak to ma obecnie 

miejsce. Ponadto, może przyczynić się do zmiany obecnej sytuacji, w której inne względy 

niż dążenie do ładu przestrzennego wpływają na podejmowane przez włodarzy miast i gmin 

decyzje, co w konsekwencji prowadzi do zeszpecenia krajobrazu, estetyki miast i utrudnia 

życie zamieszkujących w nim ludzi. 
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2. Zakres problemowy – teza 

Widząc szereg wad systemu zagospodarowywania przestrzeni w Polsce, który został 

nakreślony we wstępie dysertacji, można zadać następujące pytania badawcze: 

• Dlaczego tworzona jest przestrzeń prezentująca chaos przestrzenny?  

• Jakie są zalety ładu bądź chaosu w przestrzeni?  

• Kto jest beneficjentem korzyści płynących z konkretnego sposobu 

zagospodarowania?  

Poszukując odpowiedzi, autor dysertacji stawia tezę zgodną z panującymi powszechnie 

przekonaniami, a negującą dane przedstawione we wstępie, że: ład przestrzenny jest lepszy 

od chaosu przestrzennego. Z kolei za cel pracy ustanawia się udowodnienie tej tezy, opartej 

dotąd na stereotypach i intuicji. 

Powyższa teza, w związku ze swym ogólnym charakterem, może zostać pomocniczo 

uszczegółowiona przyjmując brzmienie: przestrzeń tworząca ład przestrzenny, przedstawia 

wartość wyższą (również ekonomiczną) od przestrzeni prezentującej chaos przestrzenny, 

dzięki czemu dookreśla się podmiot rozważań, którym jest rzeczywista przestrzeń w Polsce. 

Ponadto, w postawionej tezie wyjaśnienia wymaga, na czym ma polegać lepszość ładu (ład 

jest lepszy…, ład ma wyższą wartość). Mianowicie w ramach pracy oceniana będzie 

przestrzeń, a słowo lepsza będzie określało wyższe noty otrzymane w ramach oceny. 

Zagadnienie to zostanie dogłębnie wyjaśnione w dalszej części dysertacji - w rozdziale 10 pt. 

Zasady i przedmiot oceny, gdzie omówiono warunki wartościowania i przyznawania ocen 

przestrzeniom prezentującym ład i chaos przestrzenny. 
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3. Metoda opracowania 

Udowodnienie postawionej tezy przeprowadzone zostanie metodą tzw. hipotezy 

niestatystycznej używanej do uzasadnień w naukach empirycznych [54]. Zbadanie problemu 

odbywać się będzie na przykładzie Krakowa. 

Postawiona w poprzednim rozdziale teza, będzie stanowiła hipotezę niestatystyczną 

o treści Ład przestrzenny jest lepszy od chaosu przestrzennego i sprawdzona zostanie 

na gruncie przestrzeni zurbanizowanej w Krakowie. 

Wybrane zostaną przestrzenie będące fragmentami miasta (tzw. zdania obserwacyjne), 

które mogą potwierdzić lub zaprzeczyć postawionej hipotezie. Następnie, obszary 

te sprawdzone zostaną w oparciu o metodę – czyli ocenę. W zależności od wyników oceny 

każdego z badanych obszarów hipotezę, że ład przestrzenny jest lepszy o chaosu uznamy 

za potwierdzoną lub jeżeli ocena chociaż jednego z wybranych przez nas przykładów 

zaneguje przyjętą tezę, to albo zostanie ona odrzucona w całości albo poszukując przyczyny, 

zostaną poddane weryfikacji założenia przyjęte w dowodzie. 

 Podkreślić należy, że wyżej wymieniona metoda dowodzenia odpowiada 

problematyce pracy, gdyż daje autorowi możliwość decyzji, ile zdań obserwacyjnych 

potrzebuje oraz daje możliwość doboru przykładów reprezentatywnych, tak aby 

przeanalizowawszy jedynie część przypadków z ogółu, można było z jak największą 

pewnością stwierdzić prawdziwość postawionej tezy (hipotezy niestatycznej). 

Przeprowadzenie dowodu (postępowanie opisane powyżej) dzieli się na 4 etapy 

zawarte w rozdziałach:  

• 6. Kryteria wyboru i wybór obszarów,  

• 7. Przyporządkowanie obszarów do grup, 

• 8. Kryteria oceny, 

• 9. Ocena wybranych obszarów.  

Po etapie oceny wyciągnięte zostaną wnioski zawarte w rozdz. 10 pozwalające 

na stwierdzenie, czy postawiona teza była poprawna, a cały wywód zamknięty zostanie 

podsumowaniem zawartym w rozdziale 11. 
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4. Określenie kontekstu terytorialnego i czasowego 

Dowód postawionej tezy przeprowadzony zostanie na przykładzie miasta Kraków, w jego 

obecnych granicach zaprezentowanych na poniższej ilustracji (rys. 2).  

Miasto aktualnie zajmuje powierzchnię 326,85 km2 oraz składa się z 18 dzielnic 

pomocniczych. Zlokalizowane jest po północnej i południowej stronie Wisły, posiadając 

rozciągłość południkową 18km, a rozciągłość równoleżnikową 31km. 

 

Rysunek 2. Miasto Kraków w granicach z 2014 r. wraz z podstawowymi elementami zagospodarowanej 
przestrzeni (główne drogi, budynki i sieć rzeczna). Źródło: Opracowanie Autora. 

Kraków w ciągu ostatnich 100 lat ponad 50 krotnie zwiększył swoją powierzchnię 

(patrz rys. 3 i 4). Szybki rozwój terytorialny rozpoczął się po 1906 r., kiedy zdemilitaryzowano 

wewnętrzny pierścień umocnień i rozpoczęto realizację Planu Wielkiego Krakowa, 

przyłączając w latach 1909-1915 sąsiednie gminy [45], a w następnych latach - 1941, 1951, 

1973, 1986 i 2013 kolejne obszary, aż do obecnego rozmiaru (poniżej zamieszczono 

tabelaryczne zestawienie przyrostu powierzchni miasta względem czasu – tabela 4-1). 
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Tabela 4-1. Przyrost powierzchni miasta Krakowa 

Lata 
Powierzchnia 

[km2] 
Przyrost [%] 

Przyrost w 
stosunku do 

1900 r. 
[krotność] 

Opis 

1900 5,8  ---  --- 
Kraków z przedmieściami w granicach 
katastralnych 

1915 46,9 812,8 8,1 Wielki Kraków 

1941 168,0 358,2 29,1 
Kraków - rozszerzenie granic w 1941 
(1945) roku 

1951 233,0 138,7 40,4 Kraków - rozszerzenie granic w 1950 

1973 325,3 139,6 56,4 Kraków - rozszerzenie granic w 1973 

1986 326,8 100,5 56,6 Kraków - rozszerzenie granic w 1986 

2013 326,9 100,0 56,6 Kraków - rozszerzenie granic w 2013 

Zjawisko włączania do miasta otaczających je obszarów ma wpływ na określenie 

kontekstu czasowego, gdyż przeprowadzenie dowodu wymaga wyboru obszarów 

reprezentatywnych – a więc znajdujących się w różnych częściach miasta, przyłączonych 

w różnych okresach czasu oraz analizy ich zagospodarowywania (patrz rozdz. 6 pt. Kryteria 

wyboru i wybór obszarów). Zakres czasowy opracowania powinien więc obejmować lata 

kiedy tereny, na których znajdują się wybrane obszary włączano w struktury miasta 

i następowało ich zagospodarowywanie, gdyż zgodnie z założeniami pracy badane ma być 

m.in. zagospodarowanie poszczególnych obszarów.  

 

 

Rysunek 3. Rozwój przestrzenny Krakowa od XIII wieku 
do końca XX wieku wg Zbigniewa Beiersdorfa, Źródło: 
[27]. 

Rysunek 4. Zmiany granic administracyjnych Krakowa 
wg Rajmunda Mydla. Źródło: [24, str. 23].8 

Z analizy wyłącza się okres i obszar zabudowy tzw. Średniowiecznego zespołu miejskiego 

[27], gdyż jego zabudowa powstawała na przestrzeni wieków, posiada liczne nawarstwienia 

                                                 
8 Z porównania granic miasta przedstawionych na rysunkach 3 i 4 wynika, że ich autorzy różnie interpretowali 
granice miasta na początku XX wieku. Według opracowania Z. Beiersdorfa, Kraków zawierał dodatkowo 
tzw. Kraków Czarną Wieś oraz wyciągnięty korytarz wzdłuż obecnej al. 29 Listopada, a granice określone przez 
R. Mydla tych obszarów nie obejmowały. 
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historyczne i nie może stanowić reprezentatywnego materiału do badań. W związku 

z powyższym, jako datę początkową w niniejszej dysertacji przyjmuje się symbolicznie 

rok 1900.  

Analizy kończące badania nad urbanizacją miasta opierają się na dwóch dokumentach 

planistycznych przyjętych przez Radę Miasta Krakowa w 2014 r. Jest to dokument pt. Ocena 

aktualności studium i planów miejscowych oraz zmiana Studium dla Miasta Krakowa. 

Podsumowując, zakres czasowy opracowania obejmuje w sumie 114 lat –  

od 1900 r. do 2014 r., a zakres terytorialny to miasto Kraków w jego granicach z 2014 r. 

z wyłączeniem obszaru historycznego centrum, w granicach określonych przez Rajmunda 

Mydla. 

 

Rysunek 5. Zakres terytorialny opracowania (czerwony skośny szraf) na mapie rozwoju przestrzennego 
Krakowa wg Rajmunda Mydla [24]. Źródło: Opracowanie Autora. 
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5.  Stan badań 

Przegląd stanu badań na temat zagadnień powiązanych z problematyką niniejszej pracy 

obejmuje gospodarowanie przestrzenią w Polsce, zagospodarowanie i stan przestrzeni 

w Krakowie, metody dowodzenia postawionej tezy oraz ocenę przestrzeni i zagadnienia 

związane z ładem przestrzennym. Literatura przedmiotu jest bogata, stąd poniżej 

wymienione zostaną jedynie najważniejsze zdaniem autora pozycje odnoszące się 

do tematyki rozprawy. W związku z faktem, że przedmiotem dysertacji jest przestrzeń 

w Polsce, a badania prowadzone są na przykładzie Krakowa, przedstawiona literatura 

w większości jest polskojęzyczna. 

1. Gospodarowanie przestrzenią w Polsce 

Planowanie przestrzenne opiera się i jest regulowane przez akty prawne. 

W określonych w dysertacji ramach czasowych, na terytorium państwa polskiego, 

obowiązywały chronologicznie następujące akty regulujące kwestie gospodarki 

przestrzennej: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym [74], ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym [75], 

ustawa o planowaniu przestrzennym z dnia 12 lipca 1984 r. [71], ustawa o planowaniu 

przestrzennym z dnia 31 stycznia 1961 r. [72], dekret z dnia 2 kwietnia 1946 r. o planowym 

zagospodarowaniu przestrzennym kraju [62], rozporządzenie prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej z mocą ustawy z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli 

[68] oraz rozporządzenie prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie 

miast [67]. W związku z faktem, że wcześniej Polska znajdowała się pod zaborami, w różnych 

jej częściach obowiązywało różne prawo, a odnosząc się do obszaru Krakowa należałoby 

dodać również akt regulujący procesy budowalne w mieście na początku XX wieku, czyli 

ustawę budowniczą dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa opublikowaną 

w dzienniku rozporządzeń dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w 1883 r. [70]. 

Znajomość tych aktów jest niezbędna dla prawidłowego rozumienia gospodarki przestrzenią 

w różnych okresach urbanizacji miasta, jak również daje nam obraz jakie były cele 

zagospodarowywania przestrzeni w poszczególnych okresach rozwoju (patrz rozdz. 7 pt. 

Przyporządkowanie obszarów do grup).  

Mając na względzie możliwe trudności w interpretacji powyższych aktów prawnych, 

odnaleźć można komentarze na ich temat (szczególnie do ustawy), jak np. publikacje, 
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których redaktorem jest Zygmunt Niewiadomski pt. Planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne. Komentarz z 2015r. [25], lub Planowanie przestrzenne. Zarys systemu [26] 

czy publikacja Huberta Izdebskiego i Igora Zachariasza pt. Ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz z 2013 r [10]. Interesującą publikacją jest 

książka Macieja Nowakowskiego pt. Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-

2010) [28], która przekrojowo omawia sytuację prawno- planistyczną w Polsce 

w przedmiotowych latach.  

Opis aktualnej sytuacji przestrzennej w kraju podają dokumenty często wymagane 

przez ustawy, jak np. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 [65], przyjęta 

uchwałą Rady Ministrów w dniu 13 grudnia 2011 r.; materiały informacyjne przygotowywane 

dla rządu, jak np. Problemy w dziedzinie planowania przestrzennego [57] – materiał 

informacyjny na posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 

11 maja 2016 r. Wreszcie sporządzane są dokumenty i oceny na szczeblu gminnym, jak 

np. Ocena aktualności studium i planów miejscowych dla miasta Krakowa, przyjęta uchwałą 

nr CXIX/1889/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r. [80].  

Publikowane są również liczne raporty, jak np. Raport o finansowych efektach 

polskiego systemu zagospodarowania przestrzenią z 2011 r. [55] autorstwa architektów 

Andrzeja Olbrysza oraz Jacka Kozińskiego; Doktryna swobody budowlanej. Aspekty 

ekonomiczne i urbanistyczne [53] Jacka Kozińskiego z 2012 r.; Ekspertyza nt.: Ład 

przestrzenny w Polsce – stan i problemy [50] Bartłomieja Kolipińskiego; czy Raport 

o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce [52] 

Adama Kowalewskiego z 2013 r. ostrzegający o kryzysie finansów państwa w przypadku 

niepodjęcia kroków prawnych i instytucjonalnych, zmierzających do poprawy systemu 

planowania przestrzennego. Warto wspomnieć również o raporcie dotykającym nieco 

odmiennych, jakkolwiek nieodłącznych planowaniu kwestii (szczególnie na najniższym, 

gminnym poziomie), a mianowicie o raporcie pt. Narastające dysfunkcje, zasadnicze 

dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności w Polsce z 2013 r. pod 

redakcją Jerzego Hausnera [9]. 

Liczne są również publikacje identyfikujące problemy polskiej przestrzeni i szukające 

rozwiązań tych zagadnień poprzez zmianę prawa, jak np. książka pod redakcją naukową Igora 

Zachariasza z 2012 r. pt. Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania 

przestrzennego [42], a w niej m.in. bardzo ciekawy artykuł Mirosława Gdesza pt. Rozkładanie 
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kosztów urbanizacji lub książka Huberta Izdebskiego, Aleksandra Nielickiego i Igora 

Zachariasza pt. Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów 

demokratycznego państwa prawnego z 2007 r. [11]. 

Ponadto, na terenie kraju odbywają się konferencje, poruszające problemy 

gospodarowania przestrzenią, jak np. konferencja w Poznaniu w 2013 r. pt. Skutki finansowe 

planowania przestrzennego – konsekwencje dla rozwoju. Konferencji tej towarzyszył również 

panel ekspercki, na którym prelegenci (naukowcy, sędziowie, rzeczoznawcy majątkowi) 

omawiali problemy gospodarowania przestrzenią w Polsce [47, 48, 49]. Wartościowe 

są również cyklicznie odbywające się kongresy urbanistyki polskiej, spotkania TUP etc., 

na których specjaliści omawiają i dyskutują aktualne problemy polskiej gospodarki 

przestrzennej [105]. 

Stan polskiej przestrzeni jest tak interesujący (lub może tak zatrważający), że stał się 

również tematem publikacji o charakterze popularno-naukowym, skierowanych do szerokich 

mas społeczeństwa. Mowa tutaj o takich pozycjach jak Anty-bezradnik przestrzenny – prawo 

do miasta w działaniu z 2013 r. [20] autorstwa Lecha Merglera, Kacpra Pobłockiego i Macieja 

Wudarskiego (aktualnie drugi zastępca prezydenta Poznania); Wanna z kolumnadą, 

Reportaże o polskiej przestrzeni z 2013 r. [33] autorstwa Filipa Springera; Wrzask 

w przestrzeni [35] Piotra Szarzyńskiego z 2012 r. lub Hawaikum – w poszukiwaniu istoty 

piękna [14], pod redakcją Moniki Kozień, Marty Miśkowiec i Agaty Pankiewicz. Problemy 

polskiej przestrzeni są również tematem prasy codziennej. W Rzeczpospolitej z dnia 

9.12.2013 pojawił się np. artykuł pt. Planowanie przestrzenne kosztuje samorządy zbyt wiele 

[59]. 

Kończąc wywód dotyczący aktualnego stanu badań na temat przestrzeni w Polsce 

należy zauważyć, że o sytuacji planowania przestrzennego piszą i mówią głównie prawnicy, 

często sędziowie, ewentualnie samorządowcy oraz socjolodzy i dziennikarze. Niewiele jest 

wypowiedzi urbanistów, którzy studia oraz plany tworzą i są najbardziej predysponowani 

do oceny obecnej sytuacji. 

2. Rozwój i stan zagospodarowania Krakowa 

Omawiając stan badań dotyczący rozwoju Krakowa od początku XX wieku, można 

zacząć od publikacji Celiny Bąk–Koczarskiej, która w książce pt. Juliusz Leo – twórca 

Wielkiego Krakowa [1] opisała rozwój miasta, kulisy rządów i prezydentury tego wybitnego 

krakowskiego prezydenta w latach 1904-1918. Kolejną pozycją opisującą rozwój budowlany 
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Krakowa z okresu Galicji jest książka Jacka Purchli pt. Jak powstał nowoczesny Kraków [30]. 

Późniejszy rozwój miasta opisywał Rajmund Mydel w publikacji pt. Rozwój urbanistyczny 

miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej [24], gdzie podano dokładny opis urbanizacji 

Krakowa do roku 1994 wraz z prognozami na rok 2015. Autor ten opublikował również 

skondensowany artykuł, dotykający analogicznych kwestii w Folia Geographica-Oeconomica 

pt. Terytorialny wzrost i ewolucja struktury przestrzennej miasta Krakowa w okresie 1946-

1990 [23]. Ciekawymi, choć jedynie fragmentarycznie odnoszącymi się do przestrzeni miasta, 

(książki poruszają również szereg innych zagadnień), są publikacje Andrzeja Chwalby Dzieje 

Krakowa – Kraków w latach 1945 -1989 [7], Jerzego Sulimskiego pt. Kraków w procesie 

przemian. Współczesne przeobrażenia zbiorowości wielkomiejskiej [34] czy książka pod 

redakcją Jerzego Wyrozumskiego Nowe studia nad rozwojem miasta [41]. Całościowo 

i przekrojowo o rozwoju Krakowa pisał również Maciej Motak w podręczniku dla studentów 

szkół wyższych pt. Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie [21]. 

Przestrzenny rozwój i zmiany granic obszaru miejskiego bardzo dobrze zilustrowano 

w Atlasie historycznym miast polskich pod redakcją Zdzisława Nogi – tom V pt. Małopolska, 

zeszyt nr 1 pt. Kraków [27]. Publikacja ta, oprócz serii map, zawiera również obszerne opisy 

poszczególnych etapów rozwoju. Do zagadnienia kartograficznego przedstawienia Krakowa 

na pewno należy dodać dzieło Kazimierza Trafasa pt. Atlas Miasta Krakowa [38], składające 

się z 40 plansz obrazujących różne problemy geograficzno-gospodarczo-przestrzenne miasta. 

Mówiąc o planowaniu miasta i aspekcie jego rozwoju urbanistycznego przywołać 

należy artykuł Zygmunta Ziobrowskiego z Folia Geographica-Oeconomica pt. Plany rozwoju 

Krakowa – ich uwarunkowania i efekty przestrzenno-funkcjonalne [45], gdzie przekrojowo 

omówiono 6 planów zagospodarowania przestrzennego Krakowa opracowanych po 1910r. – 

Plan Wielkiego Krakowa, Plan Dziewońskiego z 1939 r., Plan Hagera z 1964 r., Plan Seiberta 

z 1977 r., Plany Ziobrowskiego z 1988 i 1994 r. Dostępne są ponadto bardzo szczegółowe 

publikacje, dotyczące poszczególnych planów, jak np. publikacja Krystiana Seiberta pt. Plan 

Wielkiego Krakowa [32] omawiająca przede wszystkim plan zagospodarowania jego 

autorstwa z 1977r. Wszystkie powyższe plany są aktualnie dostępne w Biuletynie Informacji 

Publicznej [102] krakowskiego Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. 

Jednostka ta sporządziła po 2000r. również dwa dokumenty określające politykę rozwoju 

całego miasta, czyli Studium miasta Krakowa – w 2003 r. pod Kierunkiem Zbigniewa Zuziaka 
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[78] oraz w 2014 r. zmianę tego dokumentu pod kierunkiem Jana M. Chmielewskiego 

(uwarunkowania) oraz Elżbiety Koterby (kierunki rozwoju) [79].  

Odrębną grupą opisującą stan zagospodarowania Krakowa są prace doktorskie, 

spośród których autor pragnie wymienić dwie: pracę doktorską Anny Ziobro pt. Modelowe 

interpretacje przestrzennej struktury metropolitalnej w planach rozwoju Krakowa i jego 

regionu: okres 1960-2010 [43] pod kierunkiem Zbigniewa Zuziaka oraz rozprawę Janusza 

Jeżaka pt. Ekonomiczne aspekty rozpraszania zabudowy w regionach miejskich na przykładzie 

aglomeracji Krakowa [12] pod kierunkiem Zygmunta Ziobrowskiego. 

Stan aktualnego zagospodarowania Krakowa jest przedstawiany również w ocenach 

aktualności Studium i mpzp [np. 80]. Ponadto, wiedzę z zakresu przestrzenno-gospodarczego 

w Krakowie można czerpać z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), czyli 

systemu do wspomagania zarządzania przestrzenią geograficzną miasta, który składa się 

 z 2 podsystemów: portalu MSIP (Obserwatorium) [89] oraz portalu MIIP [87] prezentujących 

informacje dotyczące różnego rodzaju zagadnień w przestrzeni miasta Krakowa. 

3. O metodach dowodzenia 

Podstawową publikacją dotyczącą dowodzenia, na której bazuje autor jest Mała 

Encyklopedia Logiki pod redakcją Witolda Marciszewskiego z 1970 r. [18],  

a jej uzupełnieniem zestaw wykładów Michała Lipnickiego z Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza w Poznaniu dotyczących logiki [54]. 

4. O ocenie przestrzeni i ładzie w przestrzeni 

Rozpoczynając przegląd literatury dotyczącej oceny przestrzeni na początek wymienić 

można pozycje dwóch autorów: Kazimierza Wejcherta i Zygmunta Ziobrowskiego. Pierwszy 

z nich, w Elementach kompozycji urbanistycznej [39] określił kryteria - tzw. narzędzia 

kompozycji, które musimy stosować przy ocenie planu urbanistycznego, a które pozwolą 

również na właściwą ocenę kompozycji architektury przestrzeni. Nowatorsko do problemu 

oceny przestrzeni podchodził Zygmunt Ziobrowski, którego badania podsumowane 

są w publikacji pt. Mierniki jakości przestrzeni miejskiej [44]. Autor wyróżnił w niej cały szereg 

mierników, przy użyciu których ocenił trzy duże polskie miasta: Kraków, Wrocław i Poznań. 

Oceną jakości przestrzeni miejskiej, a także jakości osiedli mieszkaniowych (na których 

opierał się Ziobrowski) zajmowali się również Stanisław Nurek (Waloryzacja przestrzeni 

osiedli mieszkaniowych, UŚ Katowice 1982), Jerzy Mikułowski-Pomorski (Society and 
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Economy in the time of crisis, AE Kraków 1985), Kazimierz Sowa (Miasto-Środowisko-

Mieszkania, PK Kraków 1988) i inni. Jak podaje jednak Zygmunt Ziobrowski [44, str. 5] już 

na początku swojej pracy praktyka planowania przestrzennego w naszym kraju (…) mimo 

zainteresowania jakością przestrzeni miejskiej nie wykształciła dostatecznie spójnych 

i precyzyjnych sposobów charakterystyki oceny jakościowych przemian zachodzących 

w miastach. Przyczyn tego stanu rzeczy należałoby szukać w systemie decyzyjnym i systemie 

parametryzowania wyraźnie sprecyzowanych założeń dotyczących jakości życia [44, str.11 ].  

Opierając się na powyższej wypowiedzi, a jednocześnie chcąc ocenić przestrzeń (aby 

udowodnić postawioną tezę) autor dysertacji stwierdził, że oceniać przestrzeń można 

również poprzez znalezienie zasad, wedle których przestrzeń należy budować lub 

zagospodarowywać, a następnie sprawdzić, czy przestrzeń została utworzona według tych 

przyjętych – określonych reguł (por. rozdz. 8 pt. Kryteria oceny). Kryteria i zasady budowania 

jako jeden z pierwszych zapisał Marcus Vitruwius Pollio w traktacie O architekturze ksiąg 

dziesięć [40] w I wieku p.n.e. Czynniki wpływające na kształt miasta wyodrębnił na początku 

XX w. Tadeusz Tołwiński w tomach Urbanistyki [36, 37]. W okresie komunizmu wyznaczano 

standardy urbanistyczne, do których należało się stosować, aby tak jak pisał Janusz 

Matyjaszkiewicz i Donat Putkowski [19] nie marnotrawić przestrzeni. Podobne (co do zasady) 

parametry i współczynniki organizacji przestrzeni wyodrębniają również standardy 

urbanistyczne wyznaczone w Stanach Zjednoczonych w ramach tzw. Smart Codes [69].  

W ramach poszukiwania uniwersalnych przymiotów do oceny, można przywołać 

również wspominany już dokument pt. Ocena aktualności Studium i planów miejscowych, 

w ramach którego wykonuje się również analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gmin [80]. Jako ostatnią, ale wciąż nie wyczerpującą zasobu literatury dotyczącej 

przedmiotu, wymienia się publikację pt. Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej 

[17] pod redakcją Mikołaja Mandurowicza, która ukazała się jako wynik konferencji 

w Warszawie w 2010 r. pod tym samym tytułem. 

Podstawowe publikacje dotykające problemów ładu w przestrzeni, kompozycji 

i estetyki to m.in. prace Juliusza Żurawskiego O budowie formy architektonicznej [46], 

Kazimierza Wejcherta Elementy kompozycji urbanistycznej [39], Janusza Bogdanowskiego 

Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu [3] czy publikacja Karola Estreichera 

Historia sztuki w zarysie [8]. Bardzo istotna dla autora jest również publikacja Stanisława 

Ossowskiego U podstaw estetyki [29], wyjaśniająca różnorodne zagadnienia związane 
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z odczuwaniem i definiowaniem piękna oraz przeżyć estetycznych. Kończąc zestawienie 

literatury, przywołać należy ważne pozycje Aleksandra Böhma pt. Planowanie przestrzenne 

dla architektów krajobrazu - o czynniku kompozycji: podręcznik dla studentów wyższych szkół 

technicznych [5] oraz drugą publikację tego autora pt. O czynniku kompozycji w planowaniu 

przestrzeni [4], a ponadto obszerną publikację Jana Macieja Chmielewskiego pt. Teoria 

urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast [6]. 
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6. Kryteria wyboru i wybór obszarów 

Rozdział ten ma na celu wybranie reprezentatywnych, zurbanizowanych 

lub podlegających urbanizacji obszarów z terenu Krakowa, które w dalszej części dysertacji 

zostaną ocenione (rozdz. 9 pt. Ocena wybranych obszarów). Właściwy wybór obszarów, 

stanowiących reprezentatywne próbki do badań, jest zadaniem trudnym i wymagającym już 

na samym początku naświetlenia kilku faktów. 

Na kształt i zagospodarowanie poszczególnych fragmentów miasta miały wpływ m.in. 

zapisy ustaw dotyczących gospodarowania przestrzenią, które wyrażały aspiracje państwowe 

w zakresie planowania przestrzennego oraz np. ustawy dotyczące ochrony środowiska, które 

umożliwiały (z większą lub mniejszą przychylnością) realizację np. obiektów przemysłowych - 

oddziałujących na środowisko. Rozporządzenie z 1928 r. oraz ustawa z 1946 r. określały 

zasady zagospodarowywania kraju, nie kładąc wyraźnego nacisku na żadną gałąź gospodarki. 

Natomiast w ustawie o planowaniu przestrzennym z 1961 r. już artykuł 1 mówi, że celem 

planowania przestrzennego jest zapewnienie prawidłowego rozwoju poszczególnych 

obszarów kraju z uwzględnieniem ich wzajemnych związków i interesów ogólnokrajowych 

oraz ustalenie prawidłowych współzależności przestrzennych między urządzeniami 

produkcyjnymi i usługowymi (do których zaliczano również tereny mieszkaniowe) na tych 

obszarach i stworzenie w ten sposób warunków dla rozwoju produkcji, wszechstronnego 

zaspokajania potrzeb ludności oraz ochrony naturalnych bogactw i walorów przyrodniczych 

kraju. Powyższe zostało powtórzone, ale w mniej dobitnej formie, w ustawie z 1984 r., która 

określiła, że celem planowania jest (…) zwiększanie efektywności procesów gospodarczych. 

Ustawy o planowaniu, które obowiązywały po zmianie ustroju państwowego, przyjęły 

za podstawę, działań dotyczących gospodarowania przestrzenią, rozwój zrównoważony 

(od ustawy z 1994 r.) oraz ład przestrzenny (dodany w ustawie z 2003 r.).  

W poszczególnych latach obowiązywały również zmienne zasady finansowania 

założeń przestrzennych. W analizowanym okresie rozróżnić można systemy kapitalistyczne: 

od 1900 do 1945 (wyłączając okresy wojny, kiedy polityka była podporządkowana działaniom 

wojennym) i od 1989 do 2014 oraz okres budowy socjalizmu od roku 1945 do 1989. 

W okresie gospodarki centralnie sterowanej środki na zagospodarowywanie przestrzeni 

dotowane były odgórnie przez władzę (centralnie), a ustrój sprawiał, że jak pisał Krzysztof 
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Herbst [28, str. 253] przestrzeń i zasoby środowiska traktowano niemal jak tani, 

bezpostaciowy i obficie występujący surowiec. Nie można jednak powiedzieć, że nie liczono 

się z kosztami zabudowy, gdyż względy ekonomiczne lub praktyczno - technologiczne brane 

były pod uwagę np. ponieważ sprawność montowania takiego samego typu budynku, przez 

tę samą załogę wzrasta w miarę jego powtarzania, zlecono stosowanie rytmów jednakowych 

budynków. Konieczność wielokrotnego powtarzania tych samych elementów, sztywność 

torowisk żurawi, stosowanie podobnych materiałów i konstrukcji na całym osiedlu, 

prowadziły do schematyczności i monotonii [28, str. 144].  

Okresy wolno rynkowe, odwrotnie do socjalistycznych, cechowały się większą 

oszczędnością i dbałością o przestrzeń (szczególnie w latach 1900 – 1945), która była droga. 

W czasach tych uwzględniano i szanowano własność prywatną, a kapitał który 

zagospodarowywał przestrzeń, pochodził zazwyczaj z rąk prywatnych, a nie państwowych. 

Na wygląd miast mieli również wpływ sami polscy architekci, poddawani silnej 

indoktrynacji – np. w 1949 r. ogłosili, że miasta mają być zwarte oraz socjalistyczne w treści 

i narodowe w formie [28, str. 131]. Na tej podstawie zabudowano jeden z najlepiej 

(po Starym Mieście) zagospodarowanych w Krakowie obszarów – Centrum Nowej Huty.9 

W 1955 r. nastąpił przewrót myślowy, gdyż działająca przy rządzie Narada 

Architektów stwierdziła, że to co robiono od 1949r. było złe, a po obaleniu niewłaściwego 

kierownictwa można robić to, co się uznaje za słuszne. Obowiązywały wówczas normatywy 

urbanistyczne, które w praktyce zanadto zwalniały od myślenia i brania pod uwagę 

specyficznych wymagań i uwarunkowań poszczególnych miast. Na wygląd miasta miały 

również wpływ obowiązujące plany gospodarcze i przestrzenne, choć jak twierdziła Hanna 

Adamczewska-Wejchert, ponieważ w polskiej gospodarce – przewrotnie zwanej planową – 

uwarunkowania inwestycyjne zmieniały się kompletnie bezplanowo, sterowanie rozwojem 

miasta trzeba przenieść z uchwalanego planu na osoby fizyczne pracujące nad planem 

w sposób ciągły. W latach sześćdziesiątych urbaniści obserwowali jak pod naciskiem 

arbitralnych decyzji kierownictwa politycznego i administracyjnego, wynikającymi z aktualnej 

w danym momencie interpretacji sytuacji ekonomicznej, plan był deformowany i realizowany 

w sposób niezgodny z przyjętymi w nim zasadami. [28, str. 173].  

                                                 
9 Jak stwierdził Witold Cęckiewicz w Krakowie zaprojektowane i uporządkowane urbanistycznie są jedynie dwa 
miejsca: Stare Miasto i Nowa Huta, reszta to chaotycznie zbudowane miasto – opinia przywołana na wykładzie 
z filozofii w ramach studiów doktoranckich przez Eugeniusza Szumakowicza z 12 marca 2015 r. 
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Na zagospodarowywaną przestrzeń wpływ miały również przyjmowane standardy 

mieszkaniowe czy wzrost zamożności społeczeństwa. Biorąc za przykład ustęp – na początku 

XX w. toaleta w zabudowie jednorodzinnej była pomieszczeniem lokalizowanym zazwyczaj 

na zewnątrz domostwa [16, str. 221- 242], a w budynkach wielorodzinnych (kamienicach) 

często była lokalizowana na korytarzu – będąc pomieszczeniem wspólnym10; w XXI w. 

posiadanie jednej lub dwóch łazienek wewnątrz każdego domu a nawet mieszkania jest 

normom. Standard mieszkaniowy zmienił się więc diametralnie, oddziałując na kształt 

zabudowy, infrastrukturę i środowisko przyrodnicze. 

Mając na względzie powyższe fakty, poszukując i wybierając reprezentatywne 

zurbanizowane lub podlegające urbanizacji osiedla z terenu Krakowa, należy określić 

podstawowe kryteria, które spełniać powinien każdy z obszarów: 

1. Poddaje się badaniom podobne terytorialnie obszary – maksymalnie do około 100 ha. 

2.  Obszary prezentują urbanizację pochodzącą z każdego spośród wyróżnionych 

5 okresów rozszerzania granic miasta. 

3. Obszary zlokalizowane są w różnych miejscach na terenie miasta i danego terytorium 

przyłączonego w danym roku. Uwzględniana jest odległość (w stosunku do centrum 

miasta), jak również równomierny rozkład wybranych obszarów na całym terenie 

Krakowa (również w tzw. wschodnim klinie miasta, który był użytkowany 

przemysłowo). 

4. Zurbanizowane tereny stanowią przykłady terenów mieszkaniowych z podziałem 

na obszary jednorodzinne (MN), obszary wielorodzinne (MW), obszary jedno 

i wielorodzinne (MN/MW). 

5. Granice obszarów są wyznaczane zgodnie z ich pierwotnymi planami (jeżeli założenie 

realizowane było kompleksowo) lub w oparciu o aktualnie istniejące elementy 

topograficzne (drogi, cieki, lasy, ew. granice administracyjne gminy) – po granicach 

obecnych działek lub w oparciu o tereny przeznaczone do zabudowy w ostatnim 

obowiązującym dla całego miasta dokumencie planistycznym, jakim był plan ogólny 

z 1994 roku. 

                                                 
10 Wniosek z analizy ofert sprzedaży mieszkań komunalnych w gminie w Kraków, które powstały w tym okresie 
[110]. 
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6. Analizowane obszary są wyselekcjonowane na podstawie takich samych, dostępnych 

dokumentów i materiałów przestrzennych. 

7. Przyjmuje się do badań wybór 20 przykładów urbanizacji. 

Zestaw wybranych obszarów, uwzględniający powyższe kryteria, przedstawia poniższy  

rys. nr 6. 

 

Rysunek 6. Dwadzieścia obszarów wytypowanych do analiz urbanizacji na mapie rozwoju przestrzennego 
Krakowa wg Rajmunda Mydla [27] Źródło: Opracowanie Autora. 

Na potrzeby pracy, wytypowane obszary nazywać się będzie również osiedlami, choć 

autor ma świadomość różnego znaczenia lub sposobu delimitacji tego słowa (por. Leksykon 

urbanistyki i planowania przestrzennego [31]). Zabieg ten uprości dalsze nazewnictwo, nie 

wpływając znacząco na możliwy merytoryczny błąd określnikowy. Poniżej przedstawiono 

listę 20 wybranych osiedli, z przyporządkowaniem do poszczególnych okresów przyłączania 

do Krakowa. W ten sposób wyróżniono: 

• Osiedla powstałe na terenie przyłączonym tzw. Wielki Kraków: 

1. Osiedle Cichy Kącik – zabudowa jednorodzinna (MN); 

2. Osiedle wzdłuż ul. Królewskiej (Licht und Luft) – zabudowa wielorodzinna (MW); 

3. Osiedle Żabiniec – zabudowa wielorodzinna (MW); 
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4. Osiedle Oficerskie – zabudowa jednorodzinna (MN)11; 

5. Osiedle Robotnicze na Dębnikach  – zabudowa wielorodzinna (MW). 

• Osiedla powstałe na terenie przyłączonym w 1941 r : 

6. Osiedle na Bielanach – zabudowa jednorodzinna (MN); 

7. Osiedle Bronowice Małe  – zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej 

intensywności (MN/MNW); 

8. Fragment osiedla Tonie – zabudowa jednorodzinna (MN); 

9. Zespół osiedli przy ul. Bobrzyńskiego (os. Ruczaj)  – zabudowa wielorodzinna (MW); 

10. Osiedle Kliny Borkowskie – zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej 

intensywności (MN, MNW); 

11. Osiedle Piaski Nowe – zabudowa wielorodzinna (MW). 

• Osiedla powstałe na terenie przyłączonym w 1950 r.: 

12. Osiedle Oświecenia – zabudowa wielorodzinna (MW)12; 

13. Centrum Starej Nowej Huty – zabudowa wielorodzinna (MW); 

14. Osiedle Na Stoku – zabudowa jednorodzinna (MN), 

15. Fragment osiedla Wadów – zabudowa jednorodzinna (MN). 

• Osiedla powstałe na terenie przyłączonym w 1973 r.: 

16. Osiedle Przylasek Wyciąski – zabudowa jednorodzinna (MN); 

17. Osiedle Złocień – zabudowa wielorodzinna (MW); 

18. Osiedle Kosocice – zabudowa jednorodzinna (MN); 

19. Osiedle Olszanica – zabudowa jednorodzinna (MN). 

• Osiedla powstałe na terenie przyłączonym w 1986 r.: 

20. Osiedle Wróżenice – zabudowa jednorodzinna (MN). 

Poniżej przedstawiono kadry poszczególnych osiedli z aktualną (stan na 2014 r.) 

zabudową (kolor czarny) oraz z aktualną strukturą działek (jasno szare linie). Kadry obejmują 

za każdym razem terytorium o powierzchni 1,5 km x 1,1 km (165 ha). Linią w kolorze 

czerwonym oznaczono granice danego obszaru, określoną według ww. kryteriów (str. 28-29), 

a szczegółowo opisaną w rozdz. 9.1 – 9.10. W poniższej tabeli dokonano również 

rozróżnienia na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN), zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną (MW) oraz zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną (MN/MW). 
                                                 
11 Osiedle powstało na terenach przyłączonych do Krakowa w dwóch różnych okresach (1915 i 1941). 
12 Osiedle powstało na terenach przyłączonych do Krakowa w dwóch różnych okresach (1941 i 1950). 
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Zestawienie 6-1. Obszary wybrane do analiz urbanizacji 

     
1. Os. Cichy Kącik – zabudowa jednorodzinna 

(MN) 
2. Os. wzdłuż ul. Królewskiej – zabudowa 

wielorodzinna (MW) 
3. Os. Żabiniec – zabudowa wielorodzinna 

(MW) 
4. Os. Oficerskie – zabudowa 

jednorodzinna (MN) 
5. Os. Robotnicze na Dębnikach  – 

zabudowa wielorodzinna (MW) 

     

6. Os. Bielany – zabudowa jednorodzinna (MN) 7. Os. Bronowice Małe  – zabudowa 
jednorodzinna i wielorodzinna (MN/MW) 

8. Fragment os. Tonie – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

9. Fragment os. Ruczaj  – zabudowa 
wielorodzinna (MW) 

10. Os. Kliny Borkowskie – zabudowa 
jednorodzinna i szeregowa (MN) 

     
11. Os. Piaski Nowe  – zabudowa wielorodzinna 

(MW) 
12. Os. Oświecenia  – zabudowa wielorodzinna 

(MW) 
13. Centrum Starej Nowej Huty – zabudowa 

wielorodzinna (MW) 
14. Os. Na Stoku – zabudowa jednorodzinna 

(MN) 
15. Fragment os. Wadów  – zabudowa 

jednorodzinna (MN) 

     
16. Os. Przylasek Wyciąski  – zabudowa 

jednorodzinna (MN) 
17. Os. Złocień  – zabudowa wielorodzinna 

(MW) 
18. Os. Kosocice  – zabudowa jednorodzinna 
(MN) 

19. Os. Olszanica – zabudowa jednorodzinna 
(MN) 

20. Os. Wróżenice – zabudowa jednorodzinna 
(MN) 
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7. Przyporządkowanie obszarów do grup 

Następnym krokiem dowodu jest przydzielenie wybranych obszarów do grup 

prezentujących ład lub chaos przestrzenny. Dokonanie podziału jest możliwe 

po zdefiniowaniu pojęcia ładu oraz chaosu przestrzennego w ramach dowodu.  

Jak podkreślono w poprzednim rozdziale, w dysertacji dokonywana jest ocena 

w czasie i w przestrzeni, gdzie okres rozwoju warunkował określone standardy 

zagospodarowania, ramy prawne czy w końcu rozumienie czym jest ład przestrzenny. Należy 

dodać, że nie ma jednolitego, obowiązującego dla wszystkich założeń standardu ładu 

przestrzennego, gdyż tak jak ustawa o planowaniu, ład zmieniał się w przeciągu 

analizowanego okresu i inaczej był rozumiany na początku XX, inaczej w okresie PRL-u,  

a jeszcze inaczej po roku 1989 (por. cele ustaw o planowaniu zawarte w rozdz. 6 pt. Kryteria 

wyboru i wybór obszarów). 

Próbując zdefiniować, co oznacza ład przestrzenny, można przywołać obowiązującą 

ustawę, według której ład to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną 

całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 

funkcjonalne, społeczne, gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno- 

estetyczne [74]. Ponadto Piotr Saternus w Leksykonie urbanistyki i planowania 

przestrzennego [31] definiuje ład przestrzenny (oprócz wcześniej wymienionej definicji 

ustawowej) jako stan docelowego zagospodarowania przestrzennego określonego obszaru, 

w którym do minimum ogranicza się pola konfliktów wynikające z procesów rozwojowych 

oraz uzyskuje się harmonijnie skomponowany krajobraz, przy zachowaniu jego lokalnej 

tożsamości kulturowej i środowiskowej.  

Analiza dwóch powyższych definicji wykazuje, że przyporządkowanie na ich 

podstawie obszaru, jako prezentującego ład przestrzenny, stanowi niezmiernie 

skomplikowane zagadnienie, gdyż określenie, że zagospodarowanie ogranicza do minimum 

konflikty lub uwzględnia wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczne itd.  

jest zadaniem prawie niemożliwym. W tym miejscu pojawia się pytanie: jak spełnić cały 

szereg niesprecyzowanych i nigdzie nie wymienionych zagadnień mając pewność, że już 

przeanalizowaliśmy/rozwiązaliśmy wszelkie uwarunkowania lub ograniczyliśmy do minimum 

konflikty? Zagadnienia te wpierw należałoby poznać, zrozumieć ich genezę lub przewidzieć  

je w przyszłości. 
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Mając powyższe na uwadze, na potrzeby niniejszej pracy autor zdecydował 

o ograniczeniu liczby komponentów determinujących zakwalifikowanie obszaru jako 

prezentującego ład przestrzenny. Pomocna jest w tym przypadku publikacja Kazimierza 

Wejcherta, który w Elementach kompozycji urbanistycznej [39] już we wstępie (na str. 6) 

pisał, że na przestrzeni wieków myślenie o przestrzeni ograniczyło się częstokroć 

do dwuwymiarowego rozwiązania planu urbanistycznego, którego fascynujący nieraz 

rysunek stawał się „dziełem” samym w sobie, bez przewidywania jak będzie ukształtowana 

przestrzeń wyrosła na tym planie. W innym znów miejscu (str. 15) stwierdza, że zasady 

kształtowania miast w różnych epokach odnosiły się z reguły do planu miasta lub elementów 

planu przedstawionego w obrazie dwuwymiarowego rysunku. Trzeci wymiar – wysokość 

budynków – określany był najczęściej w formie przepisów prawnych, czy wynikał 

z charakterystycznego dla danej epoki typu domu mieszkalnego. 

Mając na uwadze dostępność danych oraz czasochłonność analiz, takie podejście – 

oceny dwuwymiarowej – wydaje się najlepsze do zastosowania w niniejszej pracy. 

Jakkolwiek, autor zdaje sobie sprawę, że trzeci wymiar jest kluczowy dla oceny przestrzeni 

w rzeczywistości. 

Ustaliwszy, że oceniane będą rzuty założeń przestrzennych, pozostaje do rozwiązania 

problem, jak na podstawie rzutu układu urbanistycznego stwierdzić, że prezentuje on ład 

przestrzenny? Jak ocenić rysunek dwuwymiarowy – czyli kompozycję czarnych figur jakimi 

są budynki? Jak stwierdzić, że przestrzeń zaprezentowana na rysunku będzie uporządkowana 

i piękna? Jak podaje Maciej Motak [22, str. 233] element piękna był zawsze wysoko ceniony 

w urbanistyce, natomiast od okresu nowożytnego zaczęto świadomie wprowadzać elementy 

kompozycji urbanistycznej, zarówno ortogonalnej jak i koncentryczno-promienistej oraz 

wariantów mieszanych. Kontynuując myśl o elemencie piękna w urbanistyce, można 

odwołać się do publikacji Juliusza Żurawskiego pt. O budowie formy architektonicznej [46]. 

Jest to publikacja wprowadzająca pojęcia formy swobodnej oraz formy spoistej (silnej). 

Forma silna, którą autor dysertacji przyjmuje jako formę prezentującą ład przestrzenny, 

posiada następujące cechy: 

• Forma silna jest to forma łatwo dostrzegalna [str.33], 

• Forma spoista wskazuje cechy jakiejś organizacji uformowania według takich 

lub innych prawideł [str.137], 
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• Forma silna zawiera punkt główny układu (tak jak np. w Wersalu) - wzrok patrzącego 

spostrzega najpierw punkt główny jakiejś formy, potem sukcesywnie obejmuje całość 

i powraca do punktu głównego, 

• Jeśli w pewnej formie istnieje punkt główny, podkreślenie go uczyni formę bardziej 

spoistą, a nie podkreślenie punktu głównego lub zaakcentowanie innego punktu czyni 

formę bardziej swobodną aż do zupełnego zatarcia wytycznej formalnej [str.56]. 

Do tego zestawu cech, które będą określały układ prezentujący ład przestrzenny można 

dodać kryterium zadowolenia Stanisława Ossowskiego. Mianowicie, układ będzie 

prezentował ład przestrzenny, jeżeli odczujemy przyjemność, gdy w pozornym chaosie 

elementów przestrzennych można dostrzec pewną zorganizowaną całość [29]. 

Przyporządkowanie danego obszaru, jako prezentującego ład przestrzenny, zależne 

będzie więc od jego ROZPLANOWANIA, PORZĄDKU UKŁADU oraz CZYTELNOŚCI UKŁADU 

i doznania ZADOWOLENIA podczas analizy rzutu danego założenia. Pozostałe obszary (nie 

prezentujące ładu) zaklasyfikowane zostaną do przykładów prezentujących chaos 

przestrzenny. 

Zgodnie z przywołaną powyżej metodą postępowania, wybrane w poprzednim rozdziale 

osiedla porównano13 i przyporządkowano na podstawie rzutu do grup prezentujących ład 

przestrzenny. Podczas analizy pozostałych obszarów (innych niż prezentujących ład 

przestrzenny) konieczne okazało się wyodrębnienie spośród nich, oprócz tych 

reprezentujących chaos przestrzenny, dodatkowej grupy tzw. przykładów neutralnych 

(mieszanych). Ich układ nie jest w pełni klarowny, ale widoczny jest pewien fragmentaryczny 

zarys układu lub porządku urbanistycznego. Ponadto, doznajemy zadowolenia z pewnych 

jego fragmentów. 

Dokonane w ten sposób przyporządkowanie opiera się na uznaniu, doświadczeniu 

i odczuciach autora pracy. Należy mieć świadomość, że gdyby ktoś inny dokonywał 

przyporządkowania, to mógłby inaczej sklasyfikować wyodrębnione obszary. Wynika 

to z faktu, że każdy człowiek ma własną ideę formy i to nie tylko takiej, jaka jest dana, ale 

i takiej jaka jest jemu i tylko jemu właściwa. Innymi słowy, każdy z nas w pewnym sensie 

                                                 
13 Według Juliusza Żurawskiego [46, str. 153] osądzenie czy jakaś forma jest spoista, czy też swobodna, może 
nastąpić wtedy, gdy będziemy rozporządzać miernikiem spoistości. Takim miernikiem może być tylko jakiś inny 
przedmiot doznania, inaczej uformowany od tego który mamy osądzić, bardziej spoisty lub swobodniejszy. 
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„ma w sobie formy”, których nikt inny ani dojrzeć ani zrozumieć, ani odczuć nie potrafi [46, 

str. 26].14 

Poniżej przedstawiono mapę Krakowa (rysunek 7) z oznaczonymi obszarami analiz wraz 

z ich przyporządkowaniem do poszczególnych grup: ład przestrzenny, chaos przestrzenny 

lub obszary będące przykładami neutralnymi. 

 

Rysunek 7. Ocena analizowanych obszarów (czarny – obszary prezentujące ład, czerwony – obszary 
prezentujące chaos, szary – obszary neutralne) na mapie rozwoju Krakowa wg Rajmunda Mydla [24]. Źródło: 
Opracowanie autora. 

Podczas przyporządkowywania obszarów do poszczególnych grup zauważa się, że:  

• wyodrębniona w pracy zabudowa wielorodzinna w Krakowie prezentuje zazwyczaj 

układy neutralne, 

• wyodrębniona w pracy zabudowa jednorodzinna w Krakowie to w większości 

zabudowa obrazująca chaos przestrzenny, 

• obszary prezentujące ład przestrzenny zlokalizowane są bardziej w centrum miasta 

w stosunku do obszarów prezentujących chaos, które częściej występują na jego 

obrzeżach. 

W poniższym zestawieniu nr 7-1 przedstawiono obszary zakwalifikowane przez autora 

jako prezentujące ład przestrzenny, chaos przestrzenny oraz obszary neutralne 

(wg ww. kryteriów) wraz z podaniem charakteru zabudowy w danym obszarze. 
                                                 
14 Jakkolwiek, po analizie i przyporządkowaniu wszystkich wytypowanych obszarów, grupa prezentująca chaos 
przestrzenny jest niemalże bezdyskusyjna. Autor jest świadom, że wątpliwości u różnego czytelnika 
(interpretatora) mogłyby budzić obszary neutralne, które w odczuciu innych mogłyby być zakwalifikowane do 
ładu przestrzennego. 
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Zestawienie 7-1. Klasyfikacja obszarów do grup 

ŁAD PRZESTRZENNY CHAOS PRZESTRZENNY OBSZARY NEUTRALNE 

    

1. Os. Cichy Kącik – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

2.Os. wzdłuż ul. Królewskiej – 
zabudowa wielorodzinna (MW) 

6.Os. Bielany – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

7.Os. Bronowice Małe  – zabudowa 
jednorodzinna i wielorodzinna 
(MN/MW) 

17. Os. Złocień  – zabudowa 
wielorodzinna (MW) 

9. Fragment os. Ruczaj  – zabudowa 
wielorodzinna (MW); 

      

4.Os. Oficerskie – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

10.Os. Kliny Borkowskie – zabudowa 
jednorodzinna i szeregowa (MN) 

8.Fragment os. Tonie – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

20. Os. Wróżenice – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

15. Fragment os. Wadów  – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

3. Os. Żabiniec – zabudowa 
wielorodzinna (MW) 

      
13.Centrum Starej Nowej Huty – 
zabudowa wielorodzinna (MW) 

14.Os. Na Stoku – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

12. Os. Oświecenia  – zabudowa 
wielorodzinna (MW) 

16. Os. Przylasek Wyciąski  – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

11. Os. Piaski Nowe  – zabudowa 
wielorodzinna (MW) 

5.Os. Robotnicze na Dębnikach  – 
zabudowa wielorodzinna (MW) 

  

  

  

  18. Os. Kosocice  – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

19. Os. Olszanica – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 
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Ponieważ celem pracy jest udowodnienie tezy, mówiącej o wyższości ładu 

przestrzennego nad chaosem przestrzennym, w dalszej części dysertacji analizowane będą 

jedynie obszary prezentujące ład i chaos przestrzenny, a obszary neutralne zostaną niejako 

odrzucone. 

Analizując genezę powstania wytypowanych przykładów, w tym obszaru Centrum Nowej 

Huty przyporządkowanego do grupy prezentującej ład przestrzenny, nasuwa się 

spostrzeżenie, że jest to fragment tkanki urbanistycznej powstałej jako osobne miasto, 

a ustalona wielkość analizowanego obszaru pozwoliła na objęcie granicami wyłącznie jego 

centrum. Mamy więc do czynienia z zupełnie odmienną, w stosunku do pozostałych osiedli, 

genezą powstania i wielkością obszaru. Mając to na uwadze, ten jeden przykład ładu 

przestrzennego nie będzie brany pod uwagę do dalszej oceny, gdyż nie stanowi przykładu 

w pełni reprezentatywnego – nie codziennie lokuje się nowe miasto! 

Ponieważ sposób przeprowadzenia oceny (patrz rozdziały 8 i 9) wymaga porównania tej 

samej liczby przykładów prezentujących ład przestrzenny (pozostało 5 przykładów), co chaos 

przestrzenny (aktualnie jest 8 przykładów), należy wyeliminować z dalszych rozważań trzy 

przykłady zaliczone do chaosu przestrzennego. Mając na uwadze przyjętą zasadę 

reprezentatywności obszarów (patrz. rozdz. 6 pt. Kryteria wyboru i wybór obszarów), z grupy 

obszarów negatywnych eliminuje się: 

• Os. Przylasek Wyciąski (oznaczony numerem 16), gdyż reprezentacja osiedli z okresu 

przyłączeń w 1973 r. jest wystarczająca, a do dalszej analizy pozostawia się obszar 

zlokalizowany niemalże najbardziej na wschód w mieście – czyli osiedle Wróżenice, 

• Os. Olszanica (oznaczone numerem 19) oraz os. Tonie (oznaczone numerem 8), gdyż 

reprezentacja obszarów z okresu przyłączeń w 1941 r. jest wystarczająca, a do dalszej 

analizy pozostawia się osiedla zlokalizowane w północnej (os. Bronowice) i zachodniej 

części miasta (os. Bielany).  

Podsumowując, do dalszej pracy z wytypowanych 20 obszarów wyłączono wszystkie 

obszary neutralne, obszar prezentujący ład przestrzenny – Centrum Nowej Huty oraz 

3 obszary prezentujące chaos przestrzenny – osiedle Przylasek Wyciąski, osiedle Olszanica 

i osiedle Tonie.  

Mapa oraz zbiór graficznie przedstawionych osiedli, zakwalifikowanych do oceny 

w ramach przeprowadzanego dowodu, prezentuje rys. 8 oraz zestawienie 7-2. 
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Rysunek 8 Dziesięć obszarów (5 prezentujących ład przestrzenny oraz 5 prezentujących chaos przestrzenny) podlegających ocenie, na mapie rozwoju przestrzennego 
Krakowa wg. R. Mydla [27]. Źródło: Opracowanie autora. 

3
8
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Zestawienie 7-2. Wyselekcjonowane do oceny obszary ładu i chaosu przestrzennego 

ŁAD PRZESTRZENNY CHAOS PRZESTRZENNY 

    

1. Os. Cichy Kącik – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

4.Os. Oficerskie – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

6.Osiedle Bielany – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

7.Os. Bronowice Małe  – zabudowa 
jednorodzinna i wielorodzinna (MN/MW) 

    

10.Os. Kliny Borkowskie – zabudowa 
jednorodzinna i szeregowa (MN) 

14.Os. Na Stoku – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

18. Os. Kosocice  – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

20. Os. Wróżenice – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

 

  

 

 2.Osiedle wzdłuż ul. Królewskiej – 
zabudowa wielorodzinna (MW) 

12. Os. Oświecenia  – zabudowa 
wielorodzinna (MW) 

 

3
9
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8. Kryteria oceny 

Wybrane 10 obszarów, prezentujących ład i chaos przestrzenny, poddano ocenie mającej 

na celu udowodnienie postawionej tezy. Ocenę wyodrębnionych założeń przestrzennych 

powinno się przeprowadzić na podstawie określonych kryteriów. Jak zostało to już 

wspomniane (w rozdziale 5 pt. Stan badań) wg Zygmunta Ziobrowskiego [44] w Polsce nie 

wykształcono dotychczas jednolitych sposobów oceny przestrzeni. Trudności przysparza 

również fakt, że dla porównywanych obszarów obowiązywały różne standardy podczas ich 

budowy (patrz rozdz. 6 pt. Kryteria wyboru i wybór obszarów). Istotnym ograniczeniem 

w trakcie doboru cech do porównań jest również dostępność informacji dotyczących danego 

obszaru, stanowiącego przedmiot oceny.15 

W ramach poszukiwania „uniwersalnych” przymiotów do oceny wybranych obszarów 

można przywołać wspominany już na wstępie dokument pt. Ocena aktualności studium 

 i planów miejscowych [80] – jest to opracowanie, które od 2003 r. cyklicznie (raz 

na kadencję rady) musi być sporządzane w każdej polskiej gminie. W ramach tego 

dokumentu wójt (burmistrz lub prezydent) dokonuje m.in. analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. W ostatnim opracowaniu dla Krakowa 

dotyczącym lat 2010-2014, analiza zmian w zagospodarowaniu opierała się na badaniu na 

początku i końcu badanego okresu istniejącego zainwestowania: czyli liczby budynków, 

powierzchni działek zainwestowanych, zależności pomiędzy aktualnym zagospodarowaniem 

a obowiązującymi planami miejscowymi i studium. Ponadto, w tym samym rozdziale (dot. 

zagospodarowania przestrzennego) znajduje się obszerna analiza wydanych decyzji 

administracyjnych (WZ, Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego – tzw. ULICP oraz 

Pozwoleń na Budowę). Cały dokument przed przyjęciem przez Radę Miasta, został poddany 

opiniowaniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (MKUA), która wydała 

pozytywną opinię o opracowaniu, ale zaleciła zgłębienie i poszerzenie zagadnień dotyczących 

zasad oceny. Opinia MKUA [56] jest więc zbieżna z opiniami Zygmunta Ziobrowskiego, 

że wciąż zarówno w Krakowie jak i w Polsce16, nie wykształcił się satysfakcjonujący zasób 

                                                 
15 Jak podaje Zygmunt Ziobrowski, w Niemczech roczniki statystyczne są przygotowywane m.in. na potrzeby 
planowania przestrzennego, stąd opracowania tam wykonane mają bardzo trafne mierniki i dokładne dane 
[44]. 
16 Autorzy Oceny aktualności studium i planów miejscowych dla Krakowa analizowali również inne oceny 
sporządzane w Warszawie, Łodzi i innych gminach w Polsce, szukając tzw. dobrych praktyk. Najlepsze 
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czynników, obrazujących zachodzące w przestrzeni procesy i należy poszukiwać dalszych 

mierników do tej oceny. 

Przegląd literatury dotyczącej architektury i urbanistyki pokazuje, że przez wieki 

ustalano różne wytyczne dotyczące zasad budowania. Jako jeden z pierwszych zapisał 

je Marcus Vitruvius Pollio w traktacie O architekturze ksiąg dziesięć. W traktacie tym 

zapisano np., że architektura ma być: firmitas (trwała), utilitas (użyteczna) oraz venustas 

(piękna, powabna). Tadeusz Tołwiński badając historię i porównując miasta w Europie 

 i w Ameryce w dwóch tomach Urbanistyki [36, 37] wyróżnił tzw. czynniki urbanistyczne, 

które stanowią podstawowy kręgosłup nowoczesnej budowy miasta, a mianowicie: czynnik 

warunków przyrodzonych, czynnik warunków gospodarczych, czynnik warowności, czynnik 

komunikacji, czynnik obyczajowo prawny oraz czynnik kompozycji urbanistycznej. 

Bardzo interesująco do oceny przestrzeni podchodził Kazimierz Wejchert, który 

w Elementach kompozycji urbanistycznej stwierdzał, że zrealizowany zespół przestrzenny 

ocenić jest łatwo: nie potrzebna jest już wyobraźnia tak niezbędna przy ocenie wartości 

planu, będącego jeszcze zamierzeniem [39, str. 271]. Ponadto określono kryteria - tzw. 

narzędzia kompozycji, które należy stosować przy ocenie planu urbanistycznego, a które 

pozwolą również na właściwą ocenę kompozycji architektury przestrzeni. Przedmiotowe 

kryteria to: 

• rola ocenianego zespołu przestrzennego w strukturze miasta czy krajobrazu; innych 

cech należy bowiem oczekiwać od elementów krystalizujących plan, innych od dróg, 

ulic, rejonów, pasm granicznych czy węzłów, 

• skala czasowa zespołu i analiza krzywej wrażeń, jakie występują na najbardziej 

uczęszczanych ciągach czasoprzestrzennych pod wpływem pozornego skracania się 

odległości i występowania pól martwych, 

• analiza kolejnych punktów widokowych i odczytanie obrazów powstałych w oczach 

odbiorców, znajdujących się w tych punktach o różnych porach dnia, z 

uwzględnieniem kształtowania podstawowych elementów przestrzeni podłogi, ścian i 

stropu; do punktów widokowych urbanistycznych zaliczyć należy również okna, 

zwłaszcza okna mieszkań, 

• zagadnienia oświetlenia, barwy, wyzyskania ich walorów, 

                                                                                                                                                         
rozwiązania starano się zawrzeć w przedmiotowej ocenie, która mimo to (zdaniem MKUA) niewystarczająco 
ocenia przestrzeń Krakowa. 
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• kompozycja zieleni rozpatrywana łącznie z kształtem całego zespołu w aspekcie 

formy, barwy i czynnika wzrostu roślin, 

• analiza oświetlenia nocnego, zmieniającego pozornie proporcje i charakter 

przestrzeni. 

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że autor dysertacji nie przyjmuje kryteriów określonych 

przez Kazimierza Wejcherta do oceny wybranych obszarów – jakkolwiek wydają się one 

właściwe do badanych problemów i oceny niewielkich obszarów. Świadoma rezygnacja 

z kryteriów wynika z analizy wymienionych narzędzi oceny, która wykazuje, że interpretacja 

i ocena obszarów na ich podstawie wymaga długotrwałych i złożonych badań in situ. 

Zamierzeniem autora jest „zdalna” ocena obszarów na podstawie posiadanych danych 

przestrzennych, gdyż tylko taka forma daje możliwość kompleksowej oceny dużej liczby cech 

dużej liczby wybranych obszarów w ramach opracowywanej dysertacji. 

Inaczej do problemu oceny podchodził Zygmunt Ziobrowski, który również badał 

zrealizowane już założenia i w książce pt. Mierniki jakości przestrzeni miejskiej [44] wyróżnił 

cały szereg mierników, przy użyciu których ocenił trzy duże polskie miasta: Kraków, Wrocław 

i Poznań. W pracy tej m.in. dokonano podziału na mierniki ilościowe oraz mierniki jakościowe 

jak również wyodrębniono tzw. komponenty jakości środowiska miejskiego. 

Wymienione wyżej kryteria (Witruwiusza), czynniki (Tołwińskiego) oraz mierniki 

(Ziobrowskiego) stanowić będą podstawę do określenia przedmiotu oceny, jakkolwiek nie 

wyczerpują możliwych atrybutów będących obiektem pomiarów. Warto w tym miejscu 

przywołać słowa Tadeusza Tołwińskiego mówiące, że zakres badań w pewnej dziedzinie 

technicznej musi być każdorazowo uzależniony od jej charakteru i związku z organizmem 

urbanistycznym [37, str. 188]. W tej materii podobnie wypowiedział się również Zygmunt 

Ziobrowski [44, str. 35-36], który stwierdził, że wyselekcjonowane lub proponowane przez 

autora mierniki są traktowane jako przykładowe, a ich system rekomendowany do dalszych 

badań i doskonalenia. Użytkownicy powinni aktywnie podjeść do ich modyfikacji w zależności 

od dostępności informacji i możliwości ich uzyskania. (…) Aby zaspokoić potrzeby właściwe 

dla selektywnych ujęć często należy poszerzyć zakres mierników o specyficzne dla danego 

problemu. Stąd można wprowadzić podział mierników na podstawowe i uzupełniające. Mając 

powyższe na uwadze, autor dysertacji ustala 11 mierników uzupełniających, które określać 

będą dane ogólne (podstawowe) każdego z osiedli, a które pozwolą czytelnikowi lepiej 

poznać i zrozumieć oceniane obszary. 
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Podsumowując, poniżej przedstawiono gamę mierników, wedle których dokonywana 

będzie ocena poszczególnych obszarów oraz sposób dokonania oceny. Badanych jest 

w sumie 30 cech (atrybutów) każdego z 10 obszarów - w sumie 300 ocen. Wybrane atrybuty 

to: 

• 11 danych ogólnych –podstawowe cechy obszarów, 

• 3 cechy Witruwiusza, 

• 6 czynników Tołwińskiego, 

• 11 mierników Ziobrowskiego, 

które szczegółowo omówiono w poniższych podrozdziałach 8.1-8.4. 

8.1. Dane ogólne 

W celu określenia ogólnej charakterystyki wybranych obszarów na początku wymienia 

się lub ocenia 11 atrybutów ogólnych dotyczących: 

1) Delimitacji obszarów, czyli wyznaczenia granic poszczególnych osiedli. Delimitacja 

odbywa się kolejno na podstawie jednej z trzech zasad (jeżeli nie da się określić 

na podstawie pierwszej z zasad, wybiera się następną): 

a) granica zgodnie z pierwotnymi planami – wg planszy nr U6 Studium [78] (warstwa: 

kolonie mieszkalne i osiedla specjalne), 

b) granica w oparciu o aktualnie istniejące elementy topograficzne (drogi, cieki wodne, 

lasy, granice gminy) – po granicach obecnych działek, 

c) granica w oparciu o tereny przeznaczone do zabudowy w ostatnim obowiązującym 

dla całego miasta dokumencie planistycznym, jakim był plan ogólny z 1994 roku. 

2) Funkcji podstawowej i funkcjach towarzyszących, gdzie rozpoznano przeznaczenie 

poszczególnych budynków na podstawie map zasadniczych oraz Miejskiego Systemu 

Informacji Przestrzennej [89]. W ramach zestawiania używane będą następujące skróty 

określające konkretne funkcje zabudowy: 

• MN – mieszkaniowa jednorodzinna, 

• MNW – mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, 

• MW – mieszkaniowa wielorodzinna, 

• U – usługi, 

• Uz – usługi z zakresu zdrowia, 



44 
 

• Uk – usługi z zakresu kultury, 

• Uo – usługi oświaty, 

• P – produkcyjne, 

• Inne – garaże, obiekty gospodarcze. 

Funkcja podstawowa – czyli ta, której jest najwięcej w analizowanym obszarze, 

wymieniana będzie zawsze na pierwszym miejscu. 

3) Powierzchni, podawanej jako powierzchnię obszarów wyznaczonych zgodnie z zasadami 

delimitacji podanymi w pkt 1. Powierzchnia podawana jest w hektarach [ha]. 

4) Liczby osób zameldowanych w danym obszarze, podawanej jako liczba osób 

zameldowanych na danym obszarze17.  

5) Liczby budynków, podawanej jako sumaryczna liczba wszystkich budynków znajdujących 

się w danych obszarze. 

6) Liczby budynków o funkcji podstawowej, podawanej jako sumaryczna liczba budynków 

o funkcji podstawowej (wymienianej na pierwszym miejscu w pkt 2), znajdujących się 

w danych obszarze. 

7) Powierzchni zabudowy, podawanej jako sumaryczna powierzchnia zabudowy (rzut 

parteru) wszystkich budynków, znajdujących się w ramach obszaru. Powierzchnia 

podawana jest w metrach kwadratowych [m2]. 

8) Wskaźnika powierzchni zabudowy, liczonego jako powierzchnia zabudowy (pkt 7) 

podzielona przez powierzchnię terenu (pkt 3). 

9) Daty przyłączenia obszaru do Krakowa, jako wartości odczytywanej z mapy rozwoju 

przestrzennego Krakowa (rozdz. 6 rys. 6) dla wybranego obszaru. 

10) Orientacyjnego czasu pomiędzy przyłączeniem obszaru do Krakowa, a odnotowanym 

docelowym zagospodarowaniem większości obszaru – jest to różnica pomiędzy datą 

docelowego zagospodarowania danego obszaru (odczytywaną z map zagospodarowania 

– patrz poniżej18), a datą przyłączenia z pkt. 9. Czas podawany jest w latach. 

                                                 
17 Dane na temat liczby osób zameldowanych zostały uzyskane w ramach zapytania skierowanego do Wydziału 
Mieszkalnictwa UMK. 
18Do nazwy tego atrybutu celowo dodano przymiotnik „orientacyjny”, gdyż mapy prezentujące 
zagospodarowanie zaprezentowane są w interwale czasowym wynoszącym od 20 do 35 lat, a więc podawana 
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Jeżeli obszar do dziś nie jest zagospodarowany w sposób docelowy, do obliczeń 

przyjmuje się rok 2014 jako rok zakończenia budowy układu. 

11) Liczby przepisów prawnych regulujących zasady zagospodarowania obowiązujących 

od przyłączenia do Krakowa, jako liczba ustaw dotycząca planowania przestrzennego 

(patrz rozdz. 5 pt. Stan badań), które obowiązywały w okresie od przyłączenia obszaru 

do Krakowa (pkt 9) do docelowego zagospodarowania większości obszaru (pkt 10). 

Ponadto, po tabelach ocen dla poszczególnych obszarów zamieszcza się informacyjnie 

zastawienia 6 opracowań kartograficznych (map, ortofotomap lub planów), wybranych przez 

autora i najlepiej obrazujących19 stan i przemiany danego obszaru w interwale czasowym 

wynoszącym około 20-35 lat, a więc: 

1. Mapę z roku 1912 lub gdy ta mapa nie obejmuje danego obszaru wykorzystuje 

się mapę wojskową z roku 1914 r. (mniej dokładna w stosunku do mapy z 1912r.), 

2. Mapę z roku 1947, 

3. Ortofotomapę z roku 1964 lub gdy ta mapa nie obejmuje danego obszaru 

wykorzystuje się ortofotomapę z 1965 r. (wykonaną w gorszej rozdzielczości), 

4. Plan ogólny z 1994r. sporządzony na podkładach geodezyjnych dobrze 

prezentujących ówczesne zagospodarowanie, 

5. Tzw. Shwarzplan, czyli układ urbanistyczny z 2014 r. – aktualną mapę zabudowy 

i układ działek, 

6. Planszę K1 Studium obrazującą przyszłe zagospodarowanie (w 2030 r.) tego obszaru 

oraz jego najbliższych okolic. 

W przypadku gdy mapy nie obejmowały danego obszaru umieszczono adnotacje o tym 

fakcie. 

                                                                                                                                                         
wartość zakończenia budowy może być opatrzona błędem. Jednakże wartość ta jest odczytywana w ten sam 
sposób dla każdego przypadku, a więc ewentualnie występujący błąd występuje z takim samym 
prawdopodobieństwem dla każdego z obszarów. 
Miernik ten nie stanowi atrybutu niezbędnego do przeprowadzenia dowodu, w związku z czym pomimo jego 
niedoskonałości pozostawia się go w obecnym kształcie, a autor planuje jego doprecyzowanie w ramach 
przyszłych badań tematu. 
19 Dobór map wynikał z przeanalizowanego zasobu (patrz rozdz. 5 pt. Stan badań), ustalając następujące 
kryteria doboru: jeżeli jest to możliwe, to w pierwszej kolejności wybierano mapy z działkami i budynkami, w 
następnej inne mapy i plany, a w przypadku braku poprzednich wybierano ortofotomapy. 
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8.2. Kryteria Witruwiusza 

Porównanie wybranych obszarów opiera się na trzech zasadach Witruwiusza, 

odnoszących się ogólnie do architektury, ale możliwych do zastosowania również 

w przypadku zagospodarowanej przestrzeni. Zgodnie z wymienionymi w traktacie zasadami 

architektura (przestrzeń) powinna być: firmitas (trwała), utilitas (użyteczna) oraz venustas 

(piękna/powabna). 

 
Rysunek 9. Idealne proporcje 
kolumny jońskiej. Źródło: [104]. 

Rysunek 10. Idealne proporcje 
Człowieka Witruwiańskiego wg 
Leonarda da Vinci. Źródło: [104]. 

Rysunek 11. Os. Cichy Kącik – 
czyli ideał piękna (ładu 
przestrzennego) wg przyjętych 
w dysertacji kryteriów.  

W ramach oceny czynniki te rozumiane będą przez autora w następujący sposób: 

1. Firmitas (trwała) – jeżeli analizowany obszar pozostał niezmieniony od czasu 

realizacji (co stwierdza się na podstawie map zawartych w tabelach zmian 

w zagospodarowaniu z rozdz. 9.1-9.10), to uznaje się, że układ jest trwały i otrzymuje 

wartość „1”. Jeżeli układ został zniszczony lub przebudowany, to znaczny że układ nie 

posiada cechy trwałości i otrzymuje wartość „0”. Jeżeli układ jest wciąż budowany to 

przyjmuje się, że nie posiada on również cech trwałości i otrzymuje wartość „0”. 

2. Utilitas (użyteczna) – jeżeli układ urbanistyczny zawiera zarówno obiekty mieszkalne, 

usługowe jak i inne, czyli jest układem polifunkcyjnym wtedy otrzymuje wartość „1”. 

Jeżeli jest układem monofunkcyjnym – wtedy otrzymuje wartość „0”20. 

                                                 
20 Kryterium użyteczności zostało w ten sposób sformułowane w nawiązaniu do pojęć rozwoju 
zrównoważonego, a w szczególności modelu „Stadt der kurzen Wege” (miasta krótkich dystansów), gdzie 
miejsca pracy – funkcje usługowe muszą być lokalizowane na danym obszarze (w jak najmniejszych 
odległościach od miejsc zamieszkania), aby nie generować niepotrzebnych podróży [103]. 
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3. Venustas (piękna/powabna) – ta kategoria będzie tożsama z przyporządkowaniem 

obszaru do grupy prezentującej ład przestrzenny - wtedy otrzyma on wartość „1” lub 

przyporządkowaniem do grupy prezentującej chaos przestrzenny i wtedy otrzyma 

wartość „0”.  

8.3. Czynniki Tołwińskiego 

Tadeusz Tołwiński, badając historię i porównując miasta w 1939 r. stwierdził, że 

w mieście współczesnym działają odwieczne, znane nam już czynniki urbanistyczne [37, str. 

3]. Cały II tom Urbanistyki miał na celu ustalenie wskazań do kompozycji urbanistycznej 

miasta nowoczesnego czyli stworzenie dogodnego mieszkania i warsztatu pracy dla ogółu 

mieszkańców [37, str. 152]. Wyróżnione czynniki, które stanowią kręgosłup nowoczesnej 

budowy miasta to: 

1. Czynnik warunków przyrodzonych, 

2. Czynnik warunków gospodarczych, 

3. Czynnik warowności, 

4. Czynnik komunikacji, 

5. Czynnik obyczajowo-prawny, 

6. Czynnik kompozycji urbanistycznej. 

W ramach wyżej wymienionych czynników zawiera się szeroka gama zagadnień, 

niemożliwych do kompleksowej i całościowej oceny w niniejszej pracy. Widząc potrzebę 

ograniczenia poszczególnych czynników, autor wybiera spośród nich do dalszej oceny 

jedynie pojedyncze aspekty. Pomocna w doborze właściwych aspektów jest interpretacja 

czynników dokonana przez Macieja Motaka, który w artykule pt. Miasta przyszłości według 

Historii Urbanistyki [22] dokonuje ich analizy, z odniesieniem do zasad realizacji miast 

przyszłości. 

Poniżej przedstawiono czynniki Tadeusza Tołwińskiego stanowiące o budowie miasta 

wraz z autorskim doprecyzowaniem lub interpretacją czynników, na podstawie jakich 

dokumentów nastąpi ocena poszczególnych aspektów oraz w jaki sposób będzie ona 

wystawiana, a mianowicie: 
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1. Czynnik warunków przyrodzonych będzie rozumiany jako dostępność do wody pitnej – 

do wodociągu miejskiego. Do oceny posłuży mapa K5 Studium Krakowa pt. Infrastruktura 

techniczna i komunalna kierunki i zasady rozwoju (patrz rys. 12).  

Ocena zostanie dokonana w następujący sposób: jeżeli dany obszar leży w obszarze 

wymagającym budowy, rozbudowy lub przebudowy miejskiego systemu 

wodociągowego, otrzyma wartość „0”, jeżeli obszar znajduje się poza tą strefą (czyli 

dostęp do wody jest zapewniony), to otrzyma wartość „1”. 

 
 

Rysunek 12. Mapa K5 Studium pt. Infrastruktura 
techniczna i komunalna kierunki i zasady rozwoju. Źródło: 
[102]. 

Rysunek 13. Mapa U2 Studium pt. Stan 
zagospodarowania i infrastruktura usługowa. Źródło: 
[102]. 

2. Czynnik gospodarczy będzie rozumiany jako dostępność do uczelni wyższych21. Do oceny 

posłuży mapa U2 Studium Krakowa pt. Stan zagospodarowania i infrastruktura usługowa 

(patrz rys. 13).  

Ocena zostanie wykonana w następujący sposób: jeżeli w obszarze lub w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się ośrodki akademickie, to otrzyma on wartość „1”. 

W każdym innym wypadku obszar otrzymuje wartość „0”. 

3. Czynnik warowności będzie rozumiany jako sąsiedztwo jednostek wojskowych. Do oceny 

posłuży mapa pt. Jednostki wojskowe (tereny zamknięte) na terenie Krakowa (patrz rys. 

14).  

                                                 
21 Uzależnienie przez autora czynnika gospodarczego od dostępności do ośrodków akademickich jest 
następstwem działań Michela R. Bloomberga – burmistrza Nowego Jorku, który chcąc dywersyfikować rozwój 
gospodarczy miasta przeprowadzał badania z przedsiębiorcami, czego najbardziej potrzebują. Wyniki były 
jednoznaczne - rozwój przedsiębiorstw zależy od potencjału naukowo–technicznego, w związku z czym 
wnioskowały one o dostarczenie jak najlepiej wykształconej kadry pracowniczej, a nie jakby się można było 
spodziewać np. o ulgi podatkowe [2]. 
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Ocena zostanie dokonana w następujący sposób: zmierzona zostanie odległość obszaru 

od najbliższej jednostki wojskowej. Dane zostaną zagregowane do 2 grup, a następnie 

każdemu zostanie przypisana wartość „1” dla obszarów, które znajdują się dalej niż 

odległość średnia oraz „0” dla obszarów, których odległość jest mniejsza od średniej22. 

 

Rysunek 14. Jednostki wojskowe (kolor czerwony) 
na obszarze Krakowa. Źródło: [85]. 

Rysunek 15. Mapa komunikacji Krakowa. Źródło: [84]. 

4. Czynnik komunikacji będzie rozumiany jako dostęp do komunikacji: autobusów 

i tramwajów. Do oceny posłuży Mapa Komunikacji Krakowa (patrz rys. 15).  

Ocena zostanie dokonana w następujący sposób: jeżeli na badanym terenie znajdują się 

przystanki autobusowe i tramwajowe, to otrzyma on wartość „1”. Jeżeli na danym 

terenie znajdują się przystanki tylko jednego z powyższych środków transportu, 

to otrzyma on wartość „0,5”. Jeżeli na badanym obszarze nie znajduje się żaden 

przystanek, to otrzyma on wartość „0”. 

5. Czynnik obyczajowo-prawny będzie rozumiany jako sposób powstania założenia: 

samorzutny albo zaplanowany. Do oceny posłużą mapy zawarte w tabelach zmian 

w zagospodarowaniu z rozdz. 9.1- 9.10. 

Ocena zostanie dokonana w następujący sposób: jeżeli założenie powstawało w sposób 

zaplanowany (parcelacja działek, plan założenia urbanistycznego, budowa), to otrzyma 

wartość „1”. Jeżeli w sposób przypadkowy (bez planu, budynki budowane pojedynczo), 

to otrzyma on wartość „0”.  

                                                 
22 Taka interpretacja czynnika wynika ze zmian w technice i sztuce wojennej (w stosunku do lat kiedy tworzona 
była Urbanistyka Tołwińskiego) oraz ostatnich doniesień mieszkańców ul. Wrocławskiej w Krakowie, którzy czuli 
zagrożenie wynikające z obecności jednostki wojskowej przy tej ulicy. Mieszkańcy argumentowali, 
że w przypadku konfliktu zbrojnego jednostka i pośrednio jej otoczenie staje się w pierwszej kolejności celem 
ataku obcych sił zbrojnych (por. [111]). 
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6. Czynnik kompozycji urbanistycznej będzie rozumiany jako występowanie układów 

urbanistycznych, obszarów i obiektów ujętych w ewidencji lub wpisanych do rejestru 

zabytków. Do oceny zostanie wykorzystana mapa U6 studium pt. Zasoby i stan ochrony 

wartości kulturowych (patrz rys. 16).  

Ocena zostanie dokonana w następujący sposób: jeżeli na obszarze lub w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie występują układy urbanistyczne, obszary i obiekty ujęte 

w ewidencji lub wpisane do rejestru zabytków, to otrzyma on wartość „1”. Jeżeli brak jest 

takich elementów, to otrzyma on wartość „0”. 

 

Rysunek 16. Mapa U6 Studium pt. Zasoby i stan ochrony wartości kulturowych. Źródło: [102]. 

8.4. Mierniki Ziobrowskiego 

O jakości przestrzeni miejskiej i ocenie przestrzeni pisał Zygmunt Ziobrowski w książce 

opublikowanej w 1992 r. pt. Mierniki jakości przestrzeni miejskiej [44]. Opracowanie to, jako 

jedno z nielicznych, skupia się wyłącznie na ocenie przestrzeni, stąd stanowi bogate źródło 

informacji dla oceny wykonywanej w niniejszej pracy. Książka wprowadza wyraźny podział 

na mierniki ilościowe oraz na mierniki jakościowe przestrzeni podkreślając, że dotychczas 

wzrost miast w Polsce w większości przypadków mierzony był w kryteriach ilościowych 

(np. które miasto zamieszkuje więcej ludzi, gdzie wyprodukowano więcej ton stali itd.), 

a istotny miernik jakości był pomijany. 
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Publikacja ta, opiera się m.in. na badaniach przeprowadzonych w latach 70 na Midwest 

Research Institute w Kansas City, gdzie rozwinięto metodologię konstruowania wskaźników 

opisujących zdrowie narodu i dobrobyt jego obywateli. W pracy Zygmunta Ziobrowskiego 

wyróżniono następujące, istotne dla badań nad jakością przestrzeni, komponenty: 

1. Jakość środowiska przyrodniczego i otoczenia w miejscu zamieszkania, 

2. Atrakcyjność krajobrazu miejskiego, 

3. Funkcjonalność i harmonijność (stopień zrównoważenia) układu przestrzennego, 

4. Wielość szans na zatrudnienie i wybór miejsca pracy, 

5. Aktywność społeczeństwa i władz miejskich, 

6. Poziom dobrobytu i bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

Rysunek 17. System mierników jakości przestrzeni miejskiej wg Zygmunta Ziobrowskiego. Źródło: [44, str. 34]. 

Powyższe komponenty podzielono następnie na subkomponenty i dalej na cechy 

szczegółowe charakteryzujące dany komponent jakości – mierniki zgodnie ze schematem 

na rys. 17. 

Do oceny obszarów w niniejszej pracy wybrano 10 z 42 mierników wymienionych przez 

Ziobrowskiego. Wybór opierał się na dwóch głównych przesłankach:  

• odrzucano mierniki, do których nie było możliwości uzyskania właściwych danych 

wynikowych (np. mierniki dot. aktywności społeczeństwa i władz miejskich można 

odnaleźć dla całego miasta, a brak jest danych odnoszących się do małych obszarów – 

tym bardziej, że granice obszarów często były ustalane w ramach niniejszej pracy), 
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• odrzucano mierniki, które powtarzały się z już wymienionymi wcześniej miernikami 

Witruwiusza, Tołwińskiego lub danymi ogólnymi. 

Niektóre mierniki poddano pewnym modyfikacjom, tak aby nie zatracić sensu 

merytorycznego miernika i lepiej oddać charakter wybranych obszarów – co jest zgodne 

z zaleceniami Ziobrowskiego zawartymi w przedmiotowej publikacji, a wymienianymi 

wcześniej w ramach dysertacji (patrz rozdz. 8 pt. Kryteria oceny). Ponadto, w ramach 

subkomponentu Atrakcyjność przyrodnicza oceniono aż 3 mierniki, gdyż odnoszą się one 

stricte do przestrzeni, co jest kluczowe w przeprowadzanej ocenie. 

Ostatecznie brane pod uwagę w ocenie komponenty, subkomponenty i mierniki to:  

1) Jakość powietrza: rozumiana jako ilość zanieczyszczeń powietrza pyłami. Do oceny 

posłuży mapa stężenia średniorocznego pyłu23 PM 2,5.  

Ocena zostanie dokonana w następujący sposób: zmierzona zostanie wartość 

zanieczyszczania dla każdego obszaru. Dane zostaną zagregowane do 2 grup, 

a następnie każdej grupie zostanie przypisana wartość „1” dla obszarów, w których 

stężenie jest mniejsze niż średnia, „0” dla obszarów w których stężenie jest większe od 

średniej. 

 

Rysunek 18 Stężenie średnioroczne pyłu PM 
2,5 w dniu zimowym (14.01.2016). Źródło: [87]. 

Rysunek 19. Osuwiska na terenie Krakowa. Źródło: [85]. 

2) Ekspozycja na klęski żywiołowe: występowanie osuwisk. Do oceny posłuży mapa 

pt. Osuwiska na terenie Krakowa. 

                                                 
23 Do oceny mogłyby posłużyć różne mapy charakteryzujące stan powietrza. Autor wybiera stężenie pyłów 
o wielkości PM2,5 w związku z doniesieniami w mediach, że w Krakowie jest to jedno z 3 głównych 
zanieczyszczeń. Niestety autor nie dotarł do średnich map stężeń np. na przestrzeni 1 roku czy 5, 10 lub 
ostatnich 20 lat (być może nie ma takich pomiarów), w związku z czym analiza jest przeprowadzana dla 
pojedynczej sytuacji (dnia) z 2016r. 
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Ocena zostanie dokonana w następujący sposób: jeżeli w obszarze znajdują się tereny 

osuwisk (patrz rys. 19), to otrzyma wartość „0”, jeżeli znajduje się poza tym obszarem, 

to otrzyma wartość „1”. 

3) Atrakcyjność przyrodnicza: różnica poziomów na danym obszarze. Do oceny posłuży 

Numeryczny Model Terenu oraz mapa topograficzna. 

Ocena zostanie wykonana w następujący sposób: dla każdego obszaru zmierzona 

zostanie różnica maksymalnych i minimalnych występujących rzędnych terenu (patrz 

rys. 20). Dane zostaną zagregowane do 2 grup, a następnie każdej grupie zostanie 

przypisana wartość „1” dla obszarów, w których stosunek ten jest większy niż średnia, 

a „0” dla obszarów, dla których stosunek ten jest mniejszy od średniej. 

4) Atrakcyjność przyrodnicza: liczba naturalnych punktów i ciągów widokowych. Do oceny 

posłuży mapa K2 Studium Krakowa pt. Środowisko kulturowe - Kierunki i zasady ochrony 

i rozwoju.  

Ocena zostanie dokonana w następujący sposób: Jeżeli na badanym obszarze lub w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są punkty, ciągi, osie widokowe – obszarowi 

zostanie przypisana wartość „1”, jeżeli takie elementy nie występują, przypisana 

zostanie wartość „0”. 

Rysunek 20. Numeryczny Model Terenu miasta 
Krakowa. Źródło: [90]. 

Rysunek 21. Mapa K2 Studium pt. Środowisko 
kulturowe - Kierunki i zasady ochrony i rozwoju. 
Źródło: [102]. 

5) Atrakcyjność przyrodnicza: udział powierzchni wód otwartych. Do oceny posłuży mapa 

U5 Studium pt. Stan środowiska naturalnego i przyrodniczego w Krakowie.  

Ocena zostanie dokonana w następujący sposób: jeżeli w ramach danego obszaru lub 

w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się cieki wodne lub zbiorniki wodne to obszar 
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otrzyma wartość „1”, jeżeli powyższe elementy przyrodnicze nie występują to obszar 

otrzyma wartość „0”. 

6) Atrakcyjność kulturowa: dobra kultury współczesnej, miejsca pamięci narodowej. Do 

oceny zostanie wykorzystana mapa K2 pt. Środowisko kulturowe – kierunki i zasady 

ochrony i rozwoju.  

Ocena zostanie dokonana w następujący sposób: jeżeli na obszarze występują dobra 

kultury współczesnej lub miejsca pamięci narodowej, to otrzyma on wartość „1”, jeżeli 

brak jest takich elementów, to otrzyma on wartość „0”. 

7) Struktura użytkowania terenów zainwestowania miejskiego: procent terenów zieleni 

urządzonej i nieurządzonej w całości terenów.  

Do oceny wykorzystuje się mapę pokrycia terenu (satelitarną klasyfikację obiektową 

z 2010 r). Mierzona jest powierzchnia terenów zielonych, a następnie liczona jest 

proporcja tych elementów do powierzchni obszaru. Dane zostaną zagregowane 

do dwóch grup, a następnie każdemu zostanie przypisana wartość „1” dla obszarów, 

w których stosunek ten jest większy niż średnia, a „0” dla obszarów, dla których 

stosunek ten jest mniejszy od średniej. 

 

Rysunek 22. Pokrycie terenu Krakowa w 2010 r. z wybranymi obszarami. Źródło: [90]. 



55 
 

8) Relacje pomiędzy wybranymi rodzajami użytkowania wynikające z sąsiedztwa lub 

dostępności: odległość obszaru od centrum miasta.  

Wskaźnik ten będzie określony przez najmniejszą odległość w linii prostej od granic 

badanego obszaru do Sukiennic na Rynku Głównym (wartość podana w [km]). 

9) Gęstość i intensywność użytkowania terenów: gęstość zaludnienia. 

Do określenia tego wskaźnika posłuży stosunek liczby osób zameldowanych (rozdz. 8.1 

pkt. 4) do powierzchni obszaru (rozdz. 8.1 pkt 3). Wartość odnoszona będzie do 

powierzchni 1 ha.  

10) Ekonomiczny dobrobyt jednostki: koszt 1m2 mieszkania w obrocie rynkowym. 

Do oceny wykorzystuje się mapę wartości nieruchomości. Sprawdzana jest średnia 

wartość mieszkania w danym obszarze, a następnie przypisywana do każdego z osiedli. 

(wartość podana w [zł/m2]). 

  

Rysunek 23. Mapa gęstości zaludnienia (dane 
zagregowane). Źródło: [89]. 

Rysunek 24. Rejestr cen lokali mieszkalnych w 
Krakowie. Źródło: [89]. 
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9. Ocena wybranych obszarów 

Ocenie podlega 5 następujących obszarów prezentujących ład przestrzenny:  

1. Osiedle Cichy Kącik – zabudowa jednorodzinna (MN), 

2. Osiedle wzdłuż ulicy Królewskiej (MW), 

3. Osiedle Oficerskie – zabudowa jednorodzinna (MN), 

4. Osiedle Kliny Borkowskie – zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej 

intensywności (MN, MNW), 

5. Osiedle Na Stoku – zabudowa jednorodzinna (MN). 

oraz 5 obszarów prezentujących chaos przestrzenny: 

6. Osiedle Bronowice Małe  – zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej 

intensywności (MN,MNW), 

7. Osiedle na Bielanach – zabudowa jednorodzinna (MN), 

8. Osiedle Oświecenia  – zabudowa wielorodzinna (MW), 

9. Osiedle Kosocice  – zabudowa jednorodzinna (MN), 

10. Osiedle Wróżenice – zabudowa jednorodzinna (MN). 

Dla każdego z obszarów sporządzono oddzielną tabelę – kartę ocen, w której 

zamieszczono wszystkie dane i noty na temat atrybutów (danych, cech, czynników oraz 

mierników) wymienionych w podrozdz. 8.1 - 8.4. Do kart dodawane są również zestawienia 

graficzne, przedstawiające zagospodarowanie danego obszaru w rożnych okresach 

czasowych (patrz rozdz. 8.1 pt. Dane ogólne). 

Ocena jest wykonana przy następujących założeniach:  

a) 11 danych ogólnych ocenianych jest poprzez przedstawienie rzeczywistej wartości 

danej cechy – np. rok powstania założenia: 1950 r., 

b) do każdej z wymienionych cech Witruwiusza, Tołwińskiego i pierwszych 7 mierników 

Ziobrowskiego ustala się noty o wartości „0” lub „1” (w szczególnych przypadkach 

również „0,5”) zgodnie z zasadami wymienionymi w rozdziale 8, z zastrzeżeniem  

że w wymaganych przypadkach agregacja danych następowała będzie dopiero 

w tabeli zbiorczej w rozdz. 9.11., 

c) 3 ostatnie mierniki Ziobrowskiego podobnie jak 11 danych ogólnych, ocenianych jest 

poprzez przedstawienie rzeczywistej wartości danej cechy – np. cena 1m2 mieszkania: 

4 000zł, 
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d) noty uzyskane z 16 atrybutów wymienionych w pkt. b) stanowią kanwę oceny 

w ramach przeprowadzanego dowodu, gdyż można jednoznacznie stwierdzić 

wyższość jednego atrybutu nad drugim, 

e) noty uzyskane z 11 danych ogólnych oraz 3 ostatnich mierników Ziobrowskiego 

traktowane są kontrolnie i badane będą zależności pomiędzy poszczególnymi 

ocenami. Atrybuty te cechują się brakiem właściwości określenia lepszości – np. nie 

można stwierdzić, że osiedle zbudowane w 1915 r. jest lepsze od osiedla 

zbudowanego w 1990 r., 

f) poszczególnym cechom nie przypisuje się wag (ważności zagadnienia). Wszystkie 

atrybuty traktuje się równoważnie. Ewentualne wątpliwości dotyczące ważności 

zagadnienia zostaną zweryfikowane przy pomocy analizy ostatniej z wyodrębnionych 

cech, czyli ceny lokalu mieszkalnego z każdego obszaru – jako cechy prezentującej 

wartość danego obszaru dla społeczeństwa. 

Autor dysertacji ma świadomość, że przeprowadzona ocena być może wciąż nie 

jest pełna i nie obejmuje wszystkich ważnych zagadnień przestrzennych, jednakże dobór 

cech wg wytycznych uznanych specjalistów (Witruwiusza, Tołwińskiego, Ziobrowskiego) 

wydaje się wystarczający do ukazania głównych tendencji w zagospodarowaniu 

poszczególnych obszarów oraz umożliwia sprawdzenie – dowiedzenie postawionej tezy. 
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9.1. Osiedle Cichy Kącik  

DANE OGÓLNE: 

1. Delimitacja obszaru: 
Po obszarze kolonii mieszkalnych i osiedli 

specjalnych wg planszy nr U6 Studium 

2. Funkcja podstawowa i f. towarzyszące: MN, Garaże, Inne 
3. Powierzchnia [ha]: 9,8 
4. Liczba osób zameldowanych: 650 
5. Liczba budynków:  209 
6. Liczba budynków o funkcji podstawowej: 140 
7. Powierzchnia zabudowy [m2]:  19 168 
8. Wskaźnik powierzchni zabudowy:  0,20 
9. Data przyłączenia obszaru do Krakowa:  1915 
10. Czas pomiędzy przyłączeniem, a odnotowanym docelowym 
zagospodarowaniem większości obszaru (w latach): 64 
11. Liczba przepisów prawnych, regulujących zasady 
zagospodarowania, obowiązujących od przyłączenia do Krakowa: 4 
CECHY WITRUWIUSZA: 

1. Firmitas (trwała): 1 
2. Utilitas (użyteczna): 0 
3. Venustas (piękna, powabna): 1 
CZYNNIKI TOŁWIŃSKIEGO: 

1. Czynnik warunków przyrodzonych (dostępność do wody):  1 
2. Czynnik warunków gospodarczych (dostępność ośrodków 
akademickich): 1 
3. Czynnik warowności (odległość od terenów wojskowych [km]): 1,2 
4. Czynnik komunikacji (dostęp do komunikacji publicznej – autobus 
i tramwaj):  1 
5. Czynnik obyczajowo prawny (sposób powstania założenia – 
samorzutny, zaplanowany): 1 
6. Czynnik kompozycji urbanistycznej (występowanie dominant lub 
unikalnych obiektów):  0 
MIERNIKI ZIOBROWSKIEGO: 

1. Jakość powietrza (PM2,5):  0 
2. Ekspozycja na klęski żywiołowe (występowanie osuwisk):  1 
3. Atrakcyjność przyrodnicza (różnica poziomów):  1 
4. Atrakcyjność przyrodnicza (występowanie naturalnych punktów 
widokowych):  1 
5. Atrakcyjność przyrodnicza (udział powierzchni wód otwartych):  0 
6. Atrakcyjność kulturowa (tereny i obiekty objęte ochroną np. 
konserwatorską):  1 
7. Struktura użytkowania terenów zainwestowania miejskiego  
(% terenów zielonych i rekreacyjnych): 42,6 
8. Relacje pomiędzy wybranymi rodzajami użytkowania (odległość 
od centrum [km]):  2,08 
9. Gęstość i intensywność użytkowania terenów (gęstość 
zaludnienia [l. os./ha]):  66,33 
10. Ekonomiczny dobrobyt jednostki (koszt 1m2 mieszkania  
w obrocie rynkowym [zł]):  6288,82 

Tabela 9.1-1. Dane i noty uzyskane podczas oceny osiedla Cichy Kącik 
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Zestawienie 9.1-1. Zmiany w zagospodarowaniu osiedla Cichy Kącik w latach 1912 – 2016 

 
Ortofotomapa z 1964 r. 

 

 
Studium miasta Krakowa – perspektywa 

zagospodarowania w 2030 r. 

Mapa z 1947 r. 

Struktura zabudowy w 2014 r. 

Mapa z 1912 r. 
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9.2. Osiedle wzdłuż ul. Królewskiej (Licht und Luft) 

DANE OGÓLNE: 

1. Delimitacja obszaru:  
Po obszarze kolonii mieszkalnych i osiedli 

specjalnych wg planszy nr U6 Studium 
2. Funkcja podstawowa i f. towarzyszące: MW, U, Uo, It, Garaże, Inne 
3. Powierzchnia [ha]: 33,2 
4. Liczba osób zameldowanych: 7199 
5. Liczba budynków:  586 
6. Liczba budynków o funkcji podstawowej: 380 
7. Powierzchnia zabudowy [m2]:  120190,0 
8. Wskaźnik powierzchni zabudowy:  0,36 
9. Data przyłączenia obszaru do Krakowa:  1915 
10. Czas pomiędzy przyłączeniem, a odnotowanym docelowym 
zagospodarowaniem większości obszaru (w latach): 32 
11. Liczba przepisów prawnych, regulujących zasady 
zagospodarowania, obowiązujących od przyłączenia do Krakowa: 2 
CECHY WITRUWIUSZA: 

1. Firmitas (trwała): 1 
2. Utilitas (użyteczna): 1 
3. Venustas (piękna, powabna): 1 
CZYNNIKI TOŁWIŃSKIEGO: 

1. Czynnik warunków przyrodzonych (dostępność do wody):  1 
2. Czynnik warunków gospodarczych (dostępność ośrodków 
akademickich): 1 
3. Czynnik warowności (odległość od terenów wojskowych [km]): 0,57 
4. Czynnik komunikacji (dostęp do komunikacji publicznej – 
autobus i tramwaj):  1 
5. Czynnik obyczajowo prawny (sposób powstania założenia – 
samorzutny, zaplanowany): 1 
6. Czynnik kompozycji urbanistycznej (występowanie dominant 
lub unikalnych obiektów):  0 
MIERNIKI ZIOBROWSKIEGO: 

1. Jakość powietrza (PM2,5):  0 
2. Ekspozycja na klęski żywiołowe (występowanie osuwisk):  1 
3. Atrakcyjność przyrodnicza (różnica poziomów) [m]:  4 
4. Atrakcyjność przyrodnicza (występowanie naturalnych punktów 
widokowych):  0 
5. Atrakcyjność przyrodnicza (udział powierzchni wód otwartych):  0 
6. Atrakcyjność kulturowa (tereny i obiekty objęte ochroną np. 
konserwatorską):  1 
7. Struktura użytkowania terenów zainwestowania miejskiego 
(% terenów zielonych i rekreacyjnych): 30 
8. Relacje pomiędzy wybranymi rodzajami użytkowania (odległość 
od centrum [km]):  1,52 
9. Gęstość i intensywność użytkowania terenów (gęstość 
zaludnienia [l.os./ha]):  216,83 
10. Ekonomiczny dobrobyt jednostki (koszt 1m2 mieszkania w 
obrocie rynkowym [zł]):  6958,34 

Tabela 9.2-1. Dane i noty uzyskane podczas oceny osiedla wzdłuż ulicy Królewskiej (Licht und Luft) 
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Zestawienie 9.2-1. Zmiany w zagospodarowaniu osiedla wzdłuż ul. Królewskiej (Licht und Luft) w latach 1912 – 2016 
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9.3. Osiedle Oficerskie  

DANE OGÓLNE: 

1. Delimitacja obszaru:  
Po obszarze kolonii mieszkalnych i osiedli 

specjalnych wg planszy nr U6 Studium 
2. Funkcja podstawowa i f. towarzyszące: MN, MW, U, Uo, Uz, It, Inne 
3. Powierzchnia [ha]: 60,1 
4. Liczba osób zameldowanych: 5781 
5. Liczba budynków:  927 
6. Liczba budynków o funkcji podstawowej: 642 
7. Powierzchnia zabudowy [m2]:  137 581 
8. Wskaźnik powierzchni zabudowy:  0,23 
9. Data przyłączenia obszaru do Krakowa:  1915 
10. Czas pomiędzy przyłączeniem, a odnotowanym docelowym 
zagospodarowaniem większości obszaru (w latach): 32 
11. Liczba przepisów prawnych, regulujących zasady 
zagospodarowania, obowiązujących od przyłączenia do Krakowa: 2 
CECHY WITRUWIUSZA: 

1. Firmitas (trwała): 1 
2. Utilitas (użyteczna): 1 
3. Venustas (piękna, powabna): 1 
CZYNNIKI TOŁWIŃSKIEGO: 

1. Czynnik warunków przyrodzonych (dostępność do wody):  1 
2. Czynnik warunków gospodarczych (dostępność ośrodków 
akademickich): 1 
3. Czynnik warowności (odległość od terenów wojskowych [km]): 0,13 
4. Czynnik komunikacji (dostęp do komunikacji publicznej – autobus 
i tramwaj):  1 
5. Czynnik obyczajowo prawny (sposób powstania założenia – 
samorzutny, zaplanowany): 1 
6. Czynnik kompozycji urbanistycznej (występowanie dominant  
lub unikalnych obiektów):  0 
MIERNIKI ZIOBROWSKIEGO: 

1. Jakość powietrza (PM2,5):  0 
2. Ekspozycja na klęski żywiołowe (występowanie osuwisk):  1 
3. Atrakcyjność przyrodnicza (różnica poziomów)[m]:  9 
4. Atrakcyjność przyrodnicza (występowanie naturalnych punktów 
widokowych):  0 
5. Atrakcyjność przyrodnicza (udział powierzchni wód otwartych):  0 
6. Atrakcyjność kulturowa (tereny i obiekty objęte ochroną np. 
konserwatorską):  1 
7. Struktura użytkowania terenów zainwestowania miejskiego  
(% terenów zielonych i rekreacyjnych): 38 
8. Relacje pomiędzy wybranymi rodzajami użytkowania (odległość 
od centrum [km]):  1,81 
9. Gęstość i intensywność użytkowania terenów (gęstość 
zaludnienia [l.os./ha]):  96,18 
10. Ekonomiczny dobrobyt jednostki (koszt 1m2 mieszkania 
w obrocie rynkowym [zł]):  6849,25 

Tabela 9.3-1. Dane i noty uzyskane podczas oceny osiedla Oficerskiego. 
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Zestawienie 9.3-1. Zmiany w zagospodarowaniu osiedla Oficerskiego w latach 1912 – 2016 
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9.4. Osiedle Kliny Borkowskie  

DANE OGÓLNE: 

1. Delimitacja obszaru:  

Od północy: Park Maćka i Doroty; od 
południa: zieleń pomiędzy fortami 52 

„Borek” i 52a „Łapianka”; od wschodu: 
ul. Borkowska 

2. Funkcja podstawowa i f. towarzyszące: MN, MNW, Uo,Uz, U, It, Garaże, Inne 
3. Powierzchnia [ha]: 47,8 
4. Liczba osób zameldowanych: 1444 
5. Liczba budynków:  775 
6. Liczba budynków o funkcji podstawowej: 479 
7. Powierzchnia zabudowy [m2]:  65246 
8. Wskaźnik powierzchni zabudowy:  0,14 
9. Data przyłączenia obszaru do Krakowa:  1941 
10. Czas pomiędzy przyłączeniem, a odnotowanym docelowym 
zagospodarowaniem większości obszaru (w latach): 23 
11. Liczba przepisów prawnych, regulujących zasady 
zagospodarowania, obowiązujących od przyłączenia do Krakowa: 2 
CECHY WITRUWIUSZA: 

1. Firmitas (trwała): 1 
2. Utilitas (użyteczna): 1 
3. Venustas (piękna, powabna): 1 
CZYNNIKI TOŁWIŃSKIEGO: 

1. Czynnik warunków przyrodzonych (dostępność do wody):  0 
2. Czynnik warunków gospodarczych (dostępność ośrodków 
akademickich): 0 
3. Czynnik warowności (odległość od terenów wojskowych [km]): 3,4 
4. Czynnik komunikacji (dostęp do komunikacji publicznej – autobus 
i tramwaj):  0,5 
5. Czynnik obyczajowo prawny (sposób powstania założenia – 
samorzutny, zaplanowany): 1 
6. Czynnik kompozycji urbanistycznej (występowanie dominant lub 
unikalnych obiektów):  1 
MIERNIKI ZIOBROWSKIEGO: 

1. Jakość powietrza (PM2,5):  0 
2. Ekspozycja na klęski żywiołowe (występowanie osuwisk):  1 
3. Atrakcyjność przyrodnicza (różnica poziomów):  12 
4. Atrakcyjność przyrodnicza (występowanie naturalnych punktów 
widokowych):  1 
5. Atrakcyjność przyrodnicza (udział powierzchni wód otwartych):  0 
6. Atrakcyjność kulturowa (tereny i obiekty objęte ochroną 
np.konserwatorską):  1 
7. Struktura użytkowania terenów zainwestowania miejskiego 
(% terenów zielonych i rekreacyjnych): 55 
8. Relacje pomiędzy wybranymi rodzajami użytkowania (odległość 
od centrum [km]):  7 
9. Gęstość i intensywność użytkowania terenów (gęstość 
zaludnienia [l.os./ha]):  30,20 
10. Ekonomiczny dobrobyt jednostki (koszt 1m2 mieszkania 
w obrocie rynkowym [zł]):  5025 

Tabela 9.4-1. Dane i noty uzyskane podczas oceny osiedla Kliny Borkowskie. 
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Zestawienie 9.4-1. Zmiany w zagospodarowaniu osiedla Kliny Borkowskie w latach 1912 – 2016 
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MAPA Z 1947 r. NIE OBEJMUJE 
 OBSZARU KLINÓW BORKOWSKICH 
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Wojskowa) 
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9.5. Osiedle Na Stoku  

DANE OGÓLNE: 

1. Delimitacja obszaru:  

od północy i zachodu: ul. Petofiego; 
od południa linia kolejowa; od wschodu: 

ogrody działkowe „Nowalijka I” oraz stacja 
uzdatniania wody „Dłubnia” 

2. Funkcja podstawowa i f. towarzyszące: MN, Garaże, Inne 
3. Powierzchnia [ha]: 39,6 
4. Liczba osób zameldowanych: 2402 
5. Liczba budynków:  516 
6. Liczba budynków o funkcji podstawowej: 450 
7. Powierzchnia zabudowy [m2]:  63157 
8. Wskaźnik powierzchni zabudowy:  0,16 
9. Data przyłączenia obszaru do Krakowa:  1950 
10. Czas pomiędzy przyłączeniem, a odnotowanym docelowym 
zagospodarowaniem większości obszaru (w latach): 44 
11. Liczba przepisów prawnych, regulujących zasady 
zagospodarowania, obowiązujących od przyłączenia do Krakowa: 3 
CECHY WITRUWIUSZA: 

1. Firmitas (trwała): 1 
2. Utilitas (użyteczna): 0 
3. Venustas (piękna, powabna): 1 
CZYNNIKI TOŁWIŃSKIEGO: 

1. Czynnik warunków przyrodzonych (dostępność do wody):  1 
2. Czynnik warunków gospodarczych (dostępność ośrodków 
akademickich): 0 
3. Czynnik warowności (odległość od terenów wojskowych [km]): 4,1 
4. Czynnik komunikacji (dostęp do komunikacji publicznej – autobus 
i tramwaj):  0,5 
5. Czynnik obyczajowo prawny (sposób powstania założenia – 
samorzutny, zaplanowany): 1 
6. Czynnik kompozycji urbanistycznej (występowanie dominant lub 
unikalnych obiektów):  1 
MIERNIKI ZIOBROWSKIEGO: 

1. Jakość powietrza (PM2,5):  1 
2. Ekspozycja na klęski żywiołowe (występowanie osuwisk):  1 
3. Atrakcyjność przyrodnicza (różnica poziomów):  41 
4. Atrakcyjność przyrodnicza (występowanie naturalnych punktów 
widokowych):  1 
5. Atrakcyjność przyrodnicza (udział powierzchni wód otwartych):  0 
6. Atrakcyjność kulturowa (tereny i obiekty objęte ochroną 
np.konserwatorską):  1 
7. Struktura użytkowania terenów zainwestowania miejskiego 
(% terenów zielonych i rekreacyjnych): 44 
8. Relacje pomiędzy wybranymi rodzajami użytkowania (odległość 
od centrum [km]):  8,1 
9. Gęstość i intensywność użytkowania terenów (gęstość zaludnienia 
[l.os./ha]):  60,65 
10. Ekonomiczny dobrobyt jednostki (koszt 1m2 mieszkania 
w obrocie rynkowym [zł]):  4567,47 

Tabela 9.5-1. Dane i noty uzyskane podczas oceny osiedla Na Stoku. 
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Zestawienie 9.5-1. Zmiany w zagospodarowaniu osiedla Na Stoku w latach 1912 – 2016 
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Struktura zabudowy w 2014 r. 
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Wojskowa) 
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9.6. Osiedle Bielany  

DANE OGÓLNE: 

1. Delimitacja obszaru:  
Po obszarze przeznaczonym 

do zabudowy w planie z 1994r. 
2. Funkcja podstawowa i f. towarzyszące: MN, U, Uo, Garaże, Inne 
3. Powierzchnia [ha]: 68,5 
4. Liczba osób zameldowanych: 2129 
5. Liczba budynków:  785 
6. Liczba budynków o funkcji podstawowej: 550 
7. Powierzchnia zabudowy [m2]:  82721 
8. Wskaźnik powierzchni zabudowy:  0,1 
9. Data przyłączenia obszaru do Krakowa:  1941 
10. Czas pomiędzy przyłączeniem, a odnotowanym docelowym 
zagospodarowaniem większości obszaru (w latach): 53 
11. Liczba przepisów prawnych, regulujących zasady 
zagospodarowania, obowiązujących od przyłączenia do Krakowa: 5 

CECHY WITRUWIUSZA: 
1. Firmitas (trwała): 0 
2. Utilitas (użyteczna): 1 
3. Venustas (piękna, powabna): 0 

CZYNNIKI TOŁWIŃSKIEGO: 
1. Czynnik warunków przyrodzonych (dostępność do wody):  1 
2. Czynnik warunków gospodarczych (dostępność ośrodków 
akademickich): 0 
3. Czynnik warowności (odległość od terenów wojskowych [km]): 4,9 
4. Czynnik komunikacji (dostęp do komunikacji publicznej – autobus i 
tramwaj):  0,5 
5. Czynnik obyczajowo prawny (sposób powstania założenia – 
samorzutny, zaplanowany): 0 
6. Czynnik kompozycji urbanistycznej (występowanie dominant lub 
unikalnych obiektów):  0 

MIERNIKI ZIOBROWSKIEGO: 
1. Jakość powietrza (PM2,5):  0 
2. Ekspozycja na klęski żywiołowe (występowanie osuwisk):  0 
3. Atrakcyjność przyrodnicza (różnica poziomów):  63 
4. Atrakcyjność przyrodnicza (występowanie naturalnych punktów 
widokowych):  1 
5. Atrakcyjność przyrodnicza (udział powierzchni wód otwartych):  0 
6. Atrakcyjność kulturowa (tereny i obiekty objęte ochroną 
np. konserwatorską):  1 
7. Struktura użytkowania terenów zainwestowania miejskiego  
(% terenów zielonych i rekreacyjnych): 51,53 
8. Relacje pomiędzy wybranymi rodzajami użytkowania (odległość 
od centrum [km]):  7,9 
9. Gęstość i intensywność użytkowania terenów (gęstość zaludnienia 
[l.os./ha]):  31,08 
10. Ekonomiczny dobrobyt jednostki (koszt 1m2 mieszkania 
w obrocie rynkowym [zł]):  4706 

Tabela 9.6-1. Dane i noty uzyskane podczas oceny osiedla Bielany. 
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Zestawienie 9.6-1. Zmiany w zagospodarowaniu osiedla Bielany w latach 1912 – 2016 

 
Ortofotomapa z 1964 r. 

 

 
Studium miasta Krakowa – perspektywa 

zagospodarowania w 2030 r. 

 

 
--- BRAK DANYCH --- 

MAPA Z 1947 r. NIE OBEJMUJE 
 OSIEDLA BIELANY 

 

 
 
 
 

mapa z 1947 r. 

 
Struktura zabudowy w 2014 r. 

 
Mapa z 1914 r. (Topograficzna Mapa 

Wojskowa) 

 
Plan zagospodarowania z 1994 r. 
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9.7. Osiedle Bronowice Małe 

DANE OGÓLNE: 

1. Delimitacja obszaru:  
Po obszarze przeznaczonym do 

zabudowy w planie z 1994 r. 
2. Funkcja podstawowa i f. towarzyszące: MN,MNW, Uo, Uk, Uz, Garaże, Inne 
3. Powierzchnia [ha]: 56,0 
4. Liczba osób zameldowanych: 1110 
5. Liczba budynków:  582 
6. Liczba budynków o funkcji podstawowej: 316 
7. Powierzchnia zabudowy [m2]:  58275,0 
8. Wskaźnik powierzchni zabudowy:  0,10 
9. Data przyłączenia obszaru do Krakowa:  1941 
10. Czas pomiędzy przyłączeniem, a odnotowanym docelowym 
zagospodarowaniem większości obszaru (w latach): 75 
11. Liczba przepisów prawnych, regulujących zasady 
zagospodarowania, obowiązujących od przyłączenia do Krakowa: 5 

CECHY WITRUWIUSZA: 

1. Firmitas (trwała): 0 
2. Utilitas (użyteczna): 1 
3. Venustas (piękna, powabna): 0 

CZYNNIKI TOŁWIŃSKIEGO: 

1. Czynnik warunków przyrodzonych (dostępność do wody):  0 
2. Czynnik warunków gospodarczych (dostępność ośrodków 
akademickich): 0 
3. Czynnik warowności (odległość od terenów wojskowych [km]): 0,78 
4. Czynnik komunikacji (dostęp do komunikacji publicznej – autobus 
i tramwaj):  0,5 
5. Czynnik obyczajowo prawny (sposób powstania założenia – 
samorzutny, zaplanowany): 0 
6. Czynnik kompozycji urbanistycznej (występowanie dominant lub 
unikalnych obiektów):  0 

MIERNIKI ZIOBROWSKIEGO: 

1. Jakość powietrza (PM2,5):  0 
2. Ekspozycja na klęski żywiołowe (występowanie osuwisk):  0 
3. Atrakcyjność przyrodnicza (różnica poziomów):  30 
4. Atrakcyjność przyrodnicza (występowanie naturalnych punktów 
widokowych):  1 
5. Atrakcyjność przyrodnicza (udział powierzchni wód otwartych):  1 
6. Atrakcyjność kulturowa (tereny i obiekty objęte ochroną 
np.konserwatorską):  1 
7. Struktura użytkowania terenów zainwestowania miejskiego 
(% terenów zielonych i rekreacyjnych): 60,7 
8. Relacje pomiędzy wybranymi rodzajami użytkowania (odległość 
od centrum [km]):  4,65 
9. Gęstość i intensywność użytkowania terenów (gęstość zaludnienia 
[l.os./ha]):  19,82 
10. Ekonomiczny dobrobyt jednostki (koszt 1m2 mieszkania w 
obrocie rynkowym [zł]):  6851,23 

Tabela 9.7-1. Dane i noty uzyskane podczas oceny osiedla Bronowice Małe. 

 



7
2

 
 

Zestawienie 9.7-1. Zmiany w zagospodarowaniu osiedla Bronowice Małe w latach 1912 – 2016 

 
Ortofotomapa z 1964 r. 

 

 
Studium miasta Krakowa – perspektywa 

zagospodarowania w 2030 r. 

 
mapa z 1947 r. 

Struktura zabudowy w 2014 r. 

mapa z 1912 r. 

 
Plan zagospodarowania z 1994 r. 
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9.8. Osiedle Oświecenia  

DANE OGÓLNE: 

1. Delimitacja obszaru:  

od zachodu i północy: ul. Bohomolca  
i ul. ks. Jancarza; od wschodu: Osiedlem 

Tysiąclecia i Parkiem Tysiąclecia; od 
południa: al. Gen. Bora- Komorowskiego 

2. Funkcja podstawowa i f. towarzyszące: MW, U, Garaże, Inny 
3. Powierzchnia [ha]: 39,0 
4. Liczba osób zameldowanych: 10038 
5. Liczba budynków:  187 
6. Liczba budynków o funkcji podstawowej: 72 
7. Powierzchnia zabudowy [m2]:  64150 
8. Wskaźnik powierzchni zabudowy:  0,16 
9. Data przyłączenia obszaru do Krakowa:  1950 

10. Czas pomiędzy przyłączeniem, a odnotowanym docelowym 
zagospodarowaniem większości obszaru (w latach): 64 
11. Liczba przepisów prawnych, regulujących zasady 
zagospodarowania, obowiązujących od przyłączenia do Krakowa: 5 
CECHY WITRUWIUSZA: 

1. Firmitas (trwała): 1 
2. Utilitas (użyteczna): 0,5 
3. Venustas (piękna, powabna): 0 
CZYNNIKI TOŁWIŃSKIEGO: 

1. Czynnik warunków przyrodzonych (dostępność do wody):  1 
2. Czynnik warunków gospodarczych (dostępność ośrodków 

akademickich): 0 
3. Czynnik warowności (odległość od terenów wojskowych [km]): 0,63 
4. Czynnik komunikacji (dostęp do komunikacji publicznej – autobus 

i tramwaj):  1 
5. Czynnik obyczajowo prawny (sposób powstania założenia – 

samorzutny, zaplanowany): 1 
6. Czynnik kompozycji urbanistycznej (występowanie dominant 

lub unikalnych obiektów):  0 
MIERNIKI ZIOBROWSKIEGO: 

1. Jakość powietrza (PM2,5):  0 
2. Ekspozycja na klęski żywiołowe (występowanie osuwisk):  1 
3. Atrakcyjność przyrodnicza (różnica poziomów):  25 
4. Atrakcyjność przyrodnicza (występowanie naturalnych punktów 

widokowych):  0 
5. Atrakcyjność przyrodnicza (udział powierzchni wód otwartych):  0 
6. Atrakcyjność kulturowa (tereny i obiekty objęte ochroną 

np. konserwatorską):  0 
7. Struktura użytkowania terenów zainwestowania miejskiego 

(% terenów zielonych i rekreacyjnych): 0,21 
8. Relacje pomiędzy wybranymi rodzajami użytkowania (odległość 

od centrum [km]):  4,84 
9. Gęstość i intensywność użytkowania terenów (gęstość zaludnienia 

[l.os./ha]):  257,38 
10. Ekonomiczny dobrobyt jednostki (koszt 1m2 mieszkania 

w obrocie rynkowym [zł]):  5578 

Tabela 9.8-1. Dane i noty uzyskane podczas oceny osiedla Oświecenia. 
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Zestawienie 9.8-1. Zmiany w zagospodarowaniu osiedla Oświecenia w latach 1912 – 2016 

 
Ortofotomapa z 1964 r. 

 

 
Studium miasta Krakowa – perspektywa 

zagospodarowania w 2030 r. 

mapa z 1947 r. 

 
Struktura zabudowy w 2014 r. 

 
mapa z 1912 r. 

 
Plan zagospodarowania z 1994 r. 
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9.9. Osiedle Kosocice 

DANE OGÓLNE: 

1. Delimitacja obszaru:  
Po obszarze przeznaczonym 

do zabudowy w planie z 1994r. 
2. Funkcja podstawowa i f. towarzyszące: MN, U, Garaże, Inne 
3. Powierzchnia [ha]: 27,9 
4. Liczba osób zameldowanych: 443 
5. Liczba budynków:  231 
6. Liczba budynków o funkcji podstawowej: 99 
7. Powierzchnia zabudowy [m2]:  21173 
8. Wskaźnik powierzchni zabudowy:  0,08 
9. Data przyłączenia obszaru do Krakowa:  1973 
10. Czas pomiędzy przyłączeniem, a odnotowanym docelowym 
zagospodarowaniem większości obszaru (w latach): 43 
11. Liczba przepisów prawnych, regulujących zasady 
zagospodarowania, obowiązujących od przyłączenia do Krakowa: 3 
CECHY WITRUWIUSZA: 

1. Firmitas (trwała): 0 
2. Utilitas (użyteczna): 1 
3. Venustas (piękna, powabna): 0 
CZYNNIKI TOŁWIŃSKIEGO: 

1. Czynnik warunków przyrodzonych (dostępność do wody):  0 
2. Czynnik warunków gospodarczych (dostępność ośrodków 
akademickich): 0 
3. Czynnik warowności (odległość od terenów wojskowych [km]): 7,2 
4. Czynnik komunikacji (dostęp do komunikacji publicznej – autobus i 
tramwaj):  0,5 
5. Czynnik obyczajowo prawny (sposób powstania założenia – 
samorzutny, zaplanowany): 0 
6. Czynnik kompozycji urbanistycznej (występowanie dominant lub 
unikalnych obiektów):  0 
MIERNIKI ZIOBROWSKIEGO: 

1. Jakość powietrza (PM2,5):  1 
2. Ekspozycja na klęski żywiołowe (występowanie osuwisk):  0 
3. Atrakcyjność przyrodnicza (różnica poziomów):  81 
4. Atrakcyjność przyrodnicza (występowanie naturalnych punktów 
widokowych):  1 
5. Atrakcyjność przyrodnicza (udział powierzchni wód otwartych):  0 
6. Atrakcyjność kulturowa (tereny i obiekty objęte ochroną 
np.konserwatorską):  1 
7. Struktura użytkowania terenów zainwestowania miejskiego 
(% terenów zielonych i rekreacyjnych): 48,83 
8. Relacje pomiędzy wybranymi rodzajami użytkowania (odległość 
od centrum [km]):  8,3 
9. Gęstość i intensywność użytkowania terenów (gęstość zaludnienia 
[l.os./ha]):  15,87 
10. Ekonomiczny dobrobyt jednostki (koszt 1m2 mieszkania 
w obrocie rynkowym [zł]):  3526,46 

Tabela 9.9-1. Dane i noty uzyskane podczas oceny osiedla Kosocice. 
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Zestawienie 9.9-1. Zmiany w zagospodarowaniu osiedla Kosocice w latach 1912 r. – 2016 r. 

 
Ortofotomapa z 1964 r. 

 

 
Studium miasta Krakowa – perspektywa 

zagospodarowanie w 2030 r. 

 

--- BRAK DANYCH 
MAPA Z 1947 r. NIE OBEJMUJE 

OSIEDLA KOSOCICE 
 
 

 
 
 

mapa z 1947 r. 

 
Struktura zabudowy w 2014 r. 

 
Mapa z 1914 r. (Topograficzna Mapa 

Wojskowa) 

 
Plan zagospodarowania z 1994 r. 
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9.10. Osiedle Wróżenice  

DANE OGÓLNE: 

1. Delimitacja obszaru:  
Po obszarze przeznaczonym 

do zabudowy w planie z 1994r. 
2. Funkcja podstawowa i f. towarzyszące: MN, Garaże, Inne 
3. Powierzchnia [ha]: 37,3 
4. Liczba osób zameldowanych: 406 
5. Liczba budynków:  331 
6. Liczba budynków o funkcji podstawowej: 99 
7. Powierzchnia zabudowy [m2]:  29490 
8. Wskaźnik powierzchni zabudowy:  0,08 
9. Data przyłączenia obszaru do Krakowa:  1986 
10. Czas pomiędzy przyłączeniem, a odnotowanym docelowym 
zagospodarowaniem większości obszaru (w latach): 30 
11. Liczba przepisów prawnych, regulujących zasady zagospodarowania, 
obowiązujących od przyłączenia do Krakowa: 2 
CECHY WITRUWIUSZA: 

1. Firmitas (trwała): 0 
2. Utilitas (użyteczna): 0 
3. Venustas (piękna, powabna): 0 
CZYNNIKI TOŁWIŃSKIEGO: 

1. Czynnik warunków przyrodzonych (dostępność do wody):  0 
2. Czynnik warunków gospodarczych (dostępność ośrodków akademickich): 0 
3. Czynnik warowności (odległość od terenów wojskowych [km]): 14,3 
4. Czynnik komunikacji (dostęp do komunikacji publicznej – autobus i tramwaj):  0,5 
5. Czynnik obyczajowo prawny (sposób powstania założenia – samorzutny, 
zaplanowany): 0 
6. Czynnik kompozycji urbanistycznej (występowanie dominant lub unikalnych 
obiektów):  0 
MIERNIKI ZIOBROWSKIEGO: 

1. Jakość powietrza (PM2,5):  1 
2. Ekspozycja na klęski żywiołowe (występowanie osuwisk):  1 
3. Atrakcyjność przyrodnicza (różnica poziomów):  17 
4. Atrakcyjność przyrodnicza (występowanie naturalnych punktów 
widokowych):  1 
5. Atrakcyjność przyrodnicza (udział powierzchni wód otwartych):  1 
6. Atrakcyjność kulturowa (tereny i obiekty objęte ochroną 
np. konserwatorską):  0 
7. Struktura użytkowania terenów zainwestowania miejskiego (% terenów 
zielonych i rekreacyjnych): 57,09% 
8. Relacje pomiędzy wybranymi rodzajami użytkowania (odległość od centrum 
[km]):  17,9 
9. Gęstość i intensywność użytkowania terenów (gęstość zaludnienia [l.os./ha]):  10,88 
10. Ekonomiczny dobrobyt jednostki (koszt 1m2 mieszkania w obrocie 
rynkowym [zł]):  2228,8624 

Tabela 9.10-1. Dane i noty uzyskane podczas oceny osiedla Wróżenice. 

                                                 
24 W związku z brakiem odnotowanych transakcji kupno - sprzedaż na przedmiotowym terenie w przeciągu ostatnich 5 lat, 
autor zdecydował nie pozostawiać tego pola z wartością 0, gdyż zaburzyłoby to zbiorcze wyniki. Wartość 1m2 mieszkania 
obliczana jest z następujących składowych (na temat których udało się uzyskać dane): ceny 1 m2domu [108] oraz ceny 10m2 
działki [109]. 
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Zestawienie 9.10-1. Zmiany w zagospodarowaniu osiedla Wróżenice w latach 1912 – 2016 
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9.11. Ocena - tabela zbiorcza 

Zebrane wyniki z poszczególnych tabel zawartych w podrozdz. 9.1- 9.10 przedstawiono 

poniżej, również w formie tabeli zbiorczej, na podstawie której w rozdziale 10 wyciągnięto 

i opracowano wnioski. W ramach tabeli zbiorczej kolorem szarym z czarną obwódką 

wyodrębniono cechy stanowiące kanwę oceny i dowodu, o czym mowa w rozdz. 9 pt. Ocena 

wybranych obszarów. W tabeli podano również sumaryczne lub średnie (kolor żółty) 

wartości uzyskane przez poszczególne osiedla lub poszczególne cechy (wyniki kolumn lub 

rzędów) z rozdzieleniem na przykłady prezentujące ład i chaos przestrzenny. 
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Tabela 9.11-1 Zbiorcze zestawienie danych i not uzyskanych podczas oceny osiedli 

Σ Σ

DANE OGÓLNE:
1. os. Cichy Kącik

2. os. wzdłuż ul. 

Królewskiej
3. os. Oficerskie

4. os. Kliny 

Borkowskie
5. os. Na Stoku  średnia 6. os. Bielany

7. os. Bronowice 

Małe
8. os. Oswiecenia 9. os. Kosocice

10. os. 

Wróżenice
 średnia

1 1. Delimitacja obszaru: 

Po obszarze kolonii 

mieszkalnych i osiedli 

specjalnych wg. planszy nr U6 

studium

Po obszarze kolonii 

mieszkalnych i osiedli 

specjalnych wg. planszy nr U6 

studium

Po obszarze kolonii 

mieszkalnych i osiedli 

specjalnych wg. planszy nr U6 

studium

Od północy: Park Maćka i 

Doroty; od południa: zieleń 

pomiędzy fortami 52 „Borek” i 

52a „Łapianka”; od wschodu: 

ul. Borkowska

Od północy i zachodu: ul. 

Petofiego; od południa linia 

kolejowa; od wschodu: 

ogrody działkowe „Nowalijka 

I” oraz stacji uzdatniania 

wody „Dłubnia”;

Po obszarze przeznaczonym do 

zabudowy w planie z 1994r.

Po obszarze przeznaczonym 

do zabudowy w planie z 

1994r.

od zachodu i północy: ul. 

Bohomolca i ul. ks. Jancarza; 

od wschodu: Osiedlem 

Tysiąclecia i Parkiem 

Tysiąclecia; od południa: al. 

Gen. Bora- Komorowskiego

Po obszarze przeznaczonym 

do zabudowy w planie z 

1994r.

Po obszarze przeznaczonym 

do zabudowy w planie z 

1994r.

2 2. Funkcja podstawowa i f. towarzyszące:
MN, Garaże, Inne

MW, U, Uo, It, Garaże, 

Inne

MN, MW, U, Uo, Uz, It, 

Inne

MN, MNW, Uo,Uz, U, It, 

Garaże, Inne
MN, Garaże, Inne

MN, MW, U, Uo, 

Uz, It, Garaże, Inne
MN, U, Uo, Garaże, Inne

MN,MNW, Uo, Uk, Uz, 

Garaże, Inne
MW, U, Garaże, Inny MN, U, Garaże, Inne MN, Garaże, Inne

MN, MNW, MW, U, 

Uo, Uz, It, Garaże, 

Inne

3 3. Powierzchnia [ha]: 9,8 33,2 60,1 47,8 39,6 190,5 68,5 56 39 27,9 37,3 228,7

4 4. Liczba osób zameldowanych: 650 7199 5781 1444 2402 17476 2129 1110 10038 443 406 14126

5 5. Liczba budynków: 209 586 927 775 516 3013 785 582 187 231 331 2116

6 6. Liczba budynków o funkcji  podstawowej 140 380 642 479 450 2091 550 316 72 99 99 1136

7 7. Powierzchnia zabudowy [m2]: 19168 120190 137581 65246 63157 405342 82721 58275 64150 21173 29490 255809

8 8. Wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,20 0,36 0,23 0,14 0,16 0,22 0,12 0,10 0,16 0,08 0,08 0,11

9 9. Data przyłączenia obszaru do Krakowa: 1915 1915 1915 1941 1950 1927 1941 1941 1950 1973 1986 1958

10

10. Czas pomiędzy przyłączeniem a odnotowanym 

docelowym zagospodarowaniem wiekszości  

obszaru (w latach):
49 32 32 23 44 36,00 53 75 64 43 30

53,00

11

11. Liczba przepisow prawnych regulujących 

zasady zagospodarowania obowiązujące od 

przyłączenia do Krakowa:
4 2 2 2 3 2,60 5 5 5 3 2

4,00

CECHY WITRUWIUSZA: 13 4,5

12 1. Firmitas (trwała): 1 1 1 1 1 5 0 0 1 0 0 1

13 2. Uti l itas (użyteczna): 0 1 1 1 0 3 1 1 0,5 1 0 3,5

14 3. Venustas (piękna, powabna): 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0

CZYNNIKI TOŁWIŃSKIEGO: 19 9

15
1. Czynnik warunków przyrodzonych (dostępność 

do wody): 1 1 1 0 1 4 1 0 1 0 0 2

16
2. Czynnik warunków gospodarczych (dostępność 

ośrodków akademickich): 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0

17
3. Czynnik warowności (odległość od terenów 

wojskowych [km]) 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 3

18
4. Czynnik komunikacji (dostęp do komunikacji  

publicznej – autobus i  tramwaj): 1 1 1 0,5 0,5 4 0,5 0,5 1 0,5 0,5 3

19
5. Czynnik obyczajowo prawny (sposób powstania 

założenia – samorzutny, zaplanowany):
1 1 1 1 1 5 0 0 1 0 0

1

20

6. Czynnik kompozycji urbanistycznej 

(występowanie dominant lub unikalnych 

obiektów): 
0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0

0

MIERNIKI ZIOBROWSKIEGO: 16 19

21 1. Jakość powietrza (PM2,5): 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2

22
2. Ekspozycja na klęski żywiołowe (występowanie 

osuwisk): 1 1 1 1 1 5 0 0 1 0 1 2

23 3. Atrakcyjność przyrodnicza (różnica poziomów): 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2

24
4. Atrakcyjność przyrodnicza (występowanie 

naturalnych punktów widokowych): 1 0 0 1 1 3 1 1 0 1 1 4

25
5. Atrakcyjność przyrodnicza (udział powierzchni 

wód otwartych): 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

26
6. Atrakcyjność kulturowa (tereny i obiekty objęte 

ochroną np.konserwatorską): 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 0 3

27
7. Struktura użytkowania terenów zainwestowania 

miejskiego (% terenów zielonych):
0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1

4

28
8. Relacje pomiędzy wybranymi rodzajami 

użytkowania (odległość od centrum [km]): 2,08 1,52 1,81 7 8,1 4,102 7,9 4,65 4,84 8,3 17,9 8,718

29
9. Gęstość i  intensywność użytkowania terenów 

(gęstość zaludnienia [l .os./ha]): 66 217 96 30 61 94 31 20 257 16 11 67,0098381

30
10. Ekonomiczny dobrobyt jednostki  (koszt 1m2 

mieszkania w obrocie rynkowym [zł]): 6288,82 6958,34 6849,25 5025 4567,47 5937,776 4706 6851,23 5578 3526,46 2228,86 4578,11

Σ elementów (12-27) 9 9 9 9,5 11,5 48 7,5 5,5 5,5 7,5 6,5 32,5

OBSZARY PREZENTUJĄCE ŁAD PRZESTRZENNY OBSZARY PREZENTUJĄCE CHAOS PRZESTRZENNY

L.p.

 



81 
 

10.  Wnioski 
Poniżej przedstawione są wnioski płynące z przeprowadzonych badań zebranych w tabeli 

zbiorczej, które podzielono na następujące grupy (zgodnie z rozdz. 9): 

• wnioski i oceny do przeprowadzenia dowodu postawionej tezy, z podziałem na cechy 

Witruwiusza, czynniki Tołwińskiego oraz mierniki Ziobrowskiego, 

• wnioski i oceny kontrolne z podziałem na dane ogólne oraz 3 ostatnie mierniki 

Ziobrowskiego. 

Do wniosków dodane są komentarze autora dotyczące poszczególnych wyników. 

Wnioski i oceny do przeprowadzenia dowodu – cechy Witruwiusza: 

• obszary prezentujące ład przestrzenny zostały lepiej ocenione – 13pkt, niż obszary 

prezentujące chaos przestrzenny - 4,5pkt według czynników Witruwiusza, 

• założenia prezentujące ład przestrzenny, które są trwałe i nie zmieniły swego układu– 

otrzymały 5pkt, podczas gdy założenia prezentujące chaos są zmienne lub wciąż 

nieukończone - otrzymały 1 pkt, 

• dywersyfikacja funkcji w obszarach prezentujących chaos przestrzenny jest 

nieznacznie większa (3,5 pkt), niż na obszarach prezentujących ład przestrzenny 

(3 pkt); 

• obszary prezentujące ład są piękne (według kryterium venustas otrzymały 5 pkt) 

w przeciwieństwie do obszarów prezentujących chaos (0 pkt). 

Komentarz:  

Należy zwrócić uwagę, że ostatnia z prezentowanych cech jest tożsama 

z zakwalifikowaniem obszaru do ładu albo chaosu – stąd oczywista różnica punktów 5:0 dla 

obszarów prezentujących ład. Osiedla prezentujące ład są trwałe – raz zbudowane pozostają 

w niezmienionej formie na lata, w przeciwieństwie do osiedli prezentujących chaos, które 

albo się zmieniają albo wciąż są nieukończone. Ma to na pewno znaczenie dla jakości życia 

i użytkowania, gdyż osiedla w budowie to różnorakie uciążliwości np. przyjeżdżające 

i niszczące drogi auta ciężarowe i maszyny, huk, hałas – dające wrażanie ciągłego pobytu 

na placu budowy. Uciążliwości tych nie doświadczają mieszkańcy osiedli ukończonych. 

Nieznaczną przewagę większego zróżnicowania funkcji w obszarach chaosu można tłumaczyć 
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przypadkowym zagospodarowaniem tych obszarów (gdzie poszczególny właściciel zmienia 

funkcję swojej nieruchomości i nie jest ona przyporządkowana odgórnie – planowo). 

Wnioski i oceny do przeprowadzenia dowodu – czynniki Tołwińskiego: 

• obszary prezentujące ład przestrzenny zostały lepiej ocenione – 19 pkt, niż obszary 

prezentujące chaos przestrzenny – 9 pkt, według czynników Tołwińskiego, 

• obszary prezentujące ład przestrzenny są usytuowane na terenach o lepszej 

infrastrukturze wodociągowej (4 pkt), niż obszary prezentujące chaos przestrzenny 

(2 pkt), 

• obszary prezentujące ład przestrzenny mają lepszy dostęp do ośrodków akademickich 

(3 pkt), niż obszary prezentujące chaos przestrzenny (0 pkt), 

• obszary prezentujące chaos przestrzenny są bardziej oddalone od jednostek 

wojskowych (otrzymały w związku z tym 3 pkt), niż obszary prezentujące ład 

przestrzenny (otrzymały 1 pkt), 

• obszary prezentujące ład przestrzenny są nieznacznie lepiej skomunikowane (autobus 

i tramwaj) z resztą miasta (4 pkt), niż obszary prezentujące chaos przestrzenny (3 

pkt), 

• obszary prezentujące ład są zakładane planowo (5 pkt) w przeciwieństwie 

do obszarów prezentujących chaos (1 pkt), 

• na obszarach prezentujących ład częściej występują dominanty lub inne unikalne 

obiekty (2 pkt), niż obszary prezentujące chaos (0 pkt). 

Komentarz:  

Osiedla prezentujące ład przestrzenny mają lepszą infrastrukturę wodociągową gdyż 

są zlokalizowane na obszarach wcześniej przyłączonych do Krakowa (patrz średnia data 

przyłączenia tych obszarów do Krakowa). Miasto zbudowało już w tych obszarach dobry 

system zaopatrzenia w wodę, a dla obszarów peryferyjnych wciąż jest on rozbudowywany. 

Szukając uzasadnienia faktu, że osiedla prezentujące chaos są bardziej oddalone 

od jednostek wojskowych, można domniemać, że jest to powiązane z faktem, historycznie 

uwarunkowanego i celowego lokalizowania tych jednostek w centrum miasta, od którego 

bliżej leżą obszary ładu przestrzennego. Dla przykładu działa z fortyfikacji austriackich 

kierowane były również na miasto (patrz Wawel), aby można było stłumić ew. bunt czy 

zamieszki jego mieszkańców. Należy w tym miejscu powtórzyć, że czynnik warowności 
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bardzo zmienił swe oblicze w analizowanym okresie. Zwraca również uwagę niewielka 

różnica w liczbie występujących dominat w obszarach prezentujących ład i chaos 

przestrzenny, choć oczywistym jest, że powinno ich być więcej w przypadku obszarów ładu. 

Również zastanawiające jest dobre skomunikowanie obszarów prezentujących ład i chaos, 

co ma zapewne związek z generalnie dobrą komunikacją publiczną w Krakowie. Ciekawą 

zależnością jest również powiązanie obszarów ładu z ośrodkami akademickimi, co nie 

występuje w przypadku chaosu przestrzennego. 

Wnioski i oceny do przeprowadzenia dowodu – mierniki Ziobrowskiego: 

• obszary prezentujące chaos przestrzenny zostały nieznacznie lepiej ocenione – 

19 pkt, niż obszary prezentujące ład przestrzenny – 16 pkt według mierników 

Ziobrowskiego, 

• jakość powietrza na obszarach prezentujących chaos przestrzenny jest nieznacznie 

lepsza (2 pkt), niż na obszarach prezentujących lad przestrzenny (1 pkt), 

• obszary prezentujące ład przestrzenny rzadziej (w ramach niniejszej oceny nigdy) 

zlokalizowane są na terenach narażonych na osuwanie się ziemi (5 pkt), niż obszary 

prezentujące chaos przestrzenny (2 pkt), 

• obszary prezentujące ład przestrzenny położone są na bardziej płaskich terenach 

(1 pkt), niż obszary prezentujące chaos przestrzenny (2 pkt), 

• obszary prezentujące chaos przestrzenny są obszarami o lepszych walorach 

krajobrazowych (4 pkt), niż obszary prezentujące ład przestrzenny (3 pkt), 

• na obszarach prezentujących ład przestrzenny nie występowały cieki wodne i jeziora 

(0 pkt) podczas gdy obszary prezentujące chaos przestrzenny zawierały takie 

elementy (2 pkt), 

• na obszarach prezentujących ład przestrzenny jest więcej obiektów i terenów 

objętych formami ochrony (5 pkt), niż na obszarach prezentujących chaos 

przestrzenny (3pkt), 

• obszary prezentujące chaos przestrzenny posiadają w swojej strukturze więcej 

obszarów zielonych (4 pkt), niż obszary prezentujące ład przestrzenny (1 pkt).  

Komentarz:  

Szukając powodu, dlaczego jakość powietrza jest lepsza na obszarach chaosu należy 

zauważyć, że leżą one z dala i wyżej od najbardziej zanieczyszczonego centrum miasta (patrz 
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rys. 17). Osiedla prezentujące ład lokalizowano na terenach nie narażonych 

na niebezpieczeństwo osunięcia się mas ziemnych – znajdują się one zazwyczaj w centrum 

miasta, które jest relatywnie płaskie. Obszary chaosu przestrzennego znajdują się często 

na peryferiach, na stokach i pagórkach, które przez wzgląd na budowę geologiczną często 

są narażone na występowanie osuwisk. 

  

Rysunek 25. Powierzchnia terenów zielonych [%] 
w obszarach prezentujących ład (kolor niebieski) 
i chaos przestrzenny (kolor czerwony). Pole 6 i 12 
to wartości średnie. Źródło: Dane opracowane przez 
autora. 

Rysunek 26. Różnica poziomów [m] w obszarach 
prezentujących ład (kolor niebieski) i obszarach 
prezentujących chaos przestrzenny (kolor czerwony). 
Pole 6 i 12 to wartości średnie. Źródło: Dane 
opracowane przez autora. 

Osiedla prezentujące chaos przestrzenny mają więcej wolnych terenów 

użytkowanych jako tereny zielone, jakkolwiek mogą one zostać w przyszłości zabudowane 

(choć wyniki zaagregowane należałoby skonfrontować z rzeczywistymi wartościami 

zaprezentowanymi na rys. 25, gdyż wtedy ta relacja nie jest taka oczywista). Wynika to 

 z faktu, że obszary prezentujące chaos w dużej części nie są jeszcze skończone i w pełni 

zagospodarowane. 

Obszary prezentujące chaos znajdują się na terenach o większej różnicy poziomów 

(por. rys. 26), przez co uważane są za bardziej atrakcyjne – posiadające trochę lepsze 

(stosunek not 4:3) warunki krajobrazowe.  

Na terenach ładu jest więcej obiektów objętych formami ochrony, jakkolwiek obiekty 

te występują też na terenach chaosu. 

Wnioski i oceny do przeprowadzenia dowodu – PODSUMOWANIE: 

• Obszary przyporządkowane do ładu przestrzennego otrzymały lepsze noty (48 pkt) 

niż obszary prezentujące chaos przestrzenny (32,5 pkt), czyli wartość ładu jest o 15,5 

pkt wyższa od wartości chaosu przestrzennego– patrz rys 28. 

• Każdy obszar przyporządkowany do ładu otrzymał lepszą notę (najniższa 9 pkt) 

niż najlepszy obszar przyporządkowany do chaosu (najwyższa 7,5 pkt). 
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Rysunek 27. Sumaryczna ocena poszczególnych obszarów wg 
przyjętych kryteriów. Źródło: Dane opracowane przez autora. 

Rysunek 28. Suma ocen obszarów 
prezentujących ład (kolor niebieski) i chaos 
przestrzenny (kolor czerwony). Źródło: Dane 
opracowane przez autora. 

• Wśród obszarów przyporządkowanych do ładu najwyższą notę (11,5 pkt) otrzymało 

osiedle Na Stoku, najniższą (9 pkt) ex quo osiedle Cichy Kącik, osiedle wzdłuż 

ul. Królewskiej oraz osiedle Oficerskie (patrz rysunek 27). 

• Wśród obszarów przyporządkowanych do chaosu najwyższą notę (7,5 pkt) otrzymały 

ex quo osiedla Bielany i Kosocice, najniższą (5,5 pkt) ex quo osiedla Bronowice Małe 

i Oświecenia. 

• Obszary zakwalifikowane jako prezentujące ład przestrzenny zostały lepiej ocenione 

w ramach cech Witruwiusza (13pkt:4,5pkt) oraz czynników Tołwińskiego (19pkt:9pkt), 

natomiast nieznacznie gorzej wg Mierników Ziobrowskiego (16pkt:19pkt) w stosunku 

do obszarów zakwalifikowanych jako prezentujących chaos przestrzenny. 

Komentarz:  

Na podstawie powyższych wyników stwierdza się, że postawiona teza została 

udowodniona, gdyż sumaryczna liczba not otrzymanych przez obszary prezentujące ład 

przestrzenny przewyższa sumę not przyznanych obszarom prezentującym chaos 

przestrzenny. Warto jednak wspomnieć, że różnica punktów pomiędzy jedną a drugą grupą 

nie jest wielka i utrzymuje się w stosunku 6:4. Ponadto, każdy z obszarów zakwalifikowanych 

do ładu otrzymał lepszą sumaryczną notę od obszaru przyporządkowanego do chaosu. 

Interesującym wydaje się fakt, że badania wykazały niewielką przewagę 

sumarycznych not przestrzeni chaotycznych nad przestrzeniami ładu wg mierników 

Zygmunta Ziobrowskiego. Fakt ten wskazuje, że należy dalej badać problem, rozszerzać gamę 

mierników i badać je na szerszej grupie przykładów w Krakowie. 
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Ponadto stwierdza się, że kryterium przyporządkowania do ładu lub chaosu 

na podstawie teorii Juliusza Żurawskiego sprawdziło się w ramach przeprowadzonego przez 

autora dowodu. 

Wnioski i oceny kontrolne - dane ogólne 

• Granice obszarów prezentujących ład przestrzenny można łatwo określić (np. ulicami) lub 

są one określone w świadomości społeczeństwa (np. granica obszaru Cichego Kącika) 

w przeciwieństwie do granic obszarów prezentujących chaos, które niejako rozlewają się 

w przestrzeni i nie można w prosty sposób zdefiniować ich granic (autor posługiwał się 

np. niejako sztucznymi – nie występującymi w rzeczywistości – granicami przeznaczeń 

z planu ogólnego). 

• Sumaryczny zakres (dywersyfikacja) funkcji w obszarach ładu i chaosu jest podobna, 

co potwierdza również ocena użyteczności wg cech Witruwiusza. 

• Pomimo, że sumaryczna powierzchnia obszarów prezentujących ład przestrzenny 

(190,5 ha) jest mniejsza niż sumaryczna powierzchnia obszarów prezentujący chaos 

przestrzenny (228,7 ha) to:  

o w obszarach prezentujących ład przestrzenny zameldowanych jest więcej osób 

(17 476) niż w obszarach prezentujących chaos przestrzenny (14 126), 

o w obszarach prezentujących ład przestrzenny zbudowano więcej budynków (3013) 

niż w obszarach prezentujących chaos przestrzenny (2116), 

o w obszarach prezentujących ład przestrzenny budynki w większym stopniu posiadają 

swoje podstawowe (celowe) przeznaczenie – około 69% (2091 mieszkalnych na 3013 

budynków), podczas gdy w obszarach prezentujących chaos przestrzenny 

przeznaczenie budynków jest bardziej zróżnicowane – około 53% ma przeznaczenie 

zgodne z funkcją wiodącą (1136 budynków mieszkalnych na 2116 ogólnie). 

• Obszary prezentujące ład przestrzenny są zabudowywane w sposób bardziej zwarty: 

o powierzchnia zabudowy jest znacznie większa – 405 341m2 w stosunku do obszarów 

prezentujących chaos przestrzenny, gdzie wartość ta wynosi 255 809m2, 

o wskaźnik powierzchni zabudowy jest w nich dwukrotnie większy niż w obszarach 

prezentujących chaos przestrzenny (0,22 – w obszarach ładu do 0,11 w obszarach 

chaosu). 
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• Obszary prezentujące ład leżą na terenach przyłączonych do Krakowa pomiędzy rokiem 

1900 a 1950 (średnia1924 r.). 

• Obszary prezentujące chaos leżą na terenach przyłączonych pomiędzy rokiem 1941 

a 1986 (średnia 1958 r.). 

• Obszary prezentujące ład przestrzenny są budowane w krótszym czasie (średnio 39 lat) 

niż obszary prezentujące chaos przestrzenny (średnio 53,4 lata). Można doszukiwać 

się powiązania tego faktu z brakiem zmian w uwarunkowaniach prawnych 

i planistycznych – ustawach dotyczących planowania – które dla obszarów ładu 

przestrzennego zmieniały się średnio 2,6 razy w ciągu budowy osiedla, a w przypadku 

obszarów prezentujących chaos przestrzenny około 4 razy. Czynnik obyczajowo-

prawny Tadeusza Tołwińskiego wskazuje, że obszary prezentujące ład przestrzenny 

zawsze powstawały w sposób kompleksowy. Często urbanizację poprzedzała parcelacja 

działek. Osiedle Oświecenia jest jedynym osiedlem, które również powstało w sposób 

kompleksowy i zaplanowany25, a prezentuje chaos przestrzenny. 

Wnioski i oceny kontrolne – 3 mierniki Ziobrowskiego 

• Obszary prezentujące ład przestrzenny znajdują się średnio bliżej od centrum miasta 

(7,2 km), podczas gdy przykłady prezentujące chaos są od niego o około 1,5 km 

bardziej oddalone (średnia 8,7 km). 

• Obszary prezentujące ład przestrzenny są gęściej zaludnione (94 os/ha) niż obszary 

prezentujące chaos przestrzenny (67 os/ha). 

                                                 
25 Szczegółowa analiza zagospodarowania osiedla Oświecenia wskazuje, że w planie z 1994 r. (sporządzonym 
na aktualnych podkładach geodezyjnych) osiedle jeszcze nie istniało, natomiast na ortofotomapie z 1996 r. już 
było zbudowane, czyli osiedle dla 10 038 osób zbudowano w przeciągu kilku lat. Zgodnie z przyjętymi kryteriami 
zakwalifikowano je do chaosu przestrzennego. 
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Rysunek 29. Ekonomiczny dobrobyt jednostki - koszt 1m2 mieszkania w obrocie rynkowym [zł] osiedli 
prezentujących ład (kolor niebieski) i chaos przestrzenny (kolor pomarańczowy). Pole 6 i 12 to wartości 
średnie. Źródło: Dane opracowane przez autora. 

• Cena 1m2 obszarów prezentujących ład przestrzenny jest średnio wyższa o 1359,7 zł 

(średnia wartość to 5937,8 zł/m2) od średniej obszarów prezentujących chaos 

przestrzenny (4578,1 zł/m2), 

• Osiedle Na Stoku zostało ocenione najlepiej w ramach przeprowadzanego dowodu 

wśród przykładów prezentujących ład przestrzenny (11,5 pkt) jednakże jest osiedlem, 

w którym wartość mieszkania jest najniższa (4567,47zł/m2), a wartość mieszkania  

w 3 obszarach prezentujących chaos jest od niego wyższa. 

• Cena 1m2 mieszkania tylko jednego z obszarów prezentującego chaos przestrzenny (os. 

Bronowice Małe) przewyższa średnią cenę obszaru prezentującego ład przestrzenny. 

Komentarz:  

Osiedla prezentujące ład przestrzenny zajmują mniejszą powierzchnię od osiedli 

prezentujących chaos przestrzenny, zabudowane są intensywniej oraz mieszka na nich 

więcej ludzi. Tereny te są również generalnie droższe. Bronowice Małe, prezentujące chaos 

są wyjątkiem w tym zakresie, gdyż pomimo że otrzymały najniższą notę wg przyjętych 

kryteriów, to cena 1m2 mieszkania jest prawie najwyższa w całym zakresie (wyższa cena jest 

jedynie w zabudowie wielorodzinnej przy ul. Królewskiej). 
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Fenomen ceny 1m2 w Bronowicach może być spowodowany konotacją obszaru 

z wielkim dziełem literackim Stanisława Wyspiańskiego jakim jest Wesele, którego akcja 

rozgrywa się właśnie w Bronowicach. Fakt ten na pewno jest potęgowany tym, że obiekty 

i miejsca z dramatu wciąż istnieją w terenie. Równie ciekawym, niejako kontra przykładem, 

jest jedna z najniższych cen 1m2 mieszkania na osiedlu Bielany. Jest to również znane osiedle 

m.in. przez sąsiedztwo klasztoru Kamedułów oraz (po drugiej stronie Wisły) klasztoru 

w Tyńcu. 

Należy zauważyć również prawidłowość (przedstawioną na poniższym rys. nr 30), 

że wraz z oddalaniem się od centrum Miasta cena 1m2 spada. Wyjątkiem od tej reguły 

są wspomniane już Bronowice Małe. 

 

Rysunek 30. Zależność ceny 1 m2 mieszkania od odległości od Centrum (odległość od centrum została skażona 
mnożnikiem 100). Źródło: Dane opracowane przez autora. 

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię zaprezentowaną w ramach oceny 

obszarów, która nie wynika bezpośrednio z przyjętych atrybutów ocenianych w dowodzie. 

Mianowicie, analiza fragmentów planszy K1 Studium zamieszczanych jako ostatnia mapa 

w kartach zmian w zagospodarowaniu wskazuje, że prawie w każdym przypadku, Studium 

(wizja miasta na 2030r.) poszerza tereny pod zabudowę w wybranym obszarze 

lub w bezpośrednim sąsiedztwie danego obszaru. Zjawisko to dla osiedli w centrum miasta 

jest zgodne z hasłem określonym w II tomie tego dokumentu, mówiącym o budowie 

Krakowa jako miasta zwartego oraz przyjętej w przedmiotowym dokumencie zasadzie 

rozwój a nie rozbudowa [79, str. 12], a wątpliwe jest dla terenów peryferyjnych, które do tej 

pory nie wypełniły się zabudową. 
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Dobrym podsumowującym komentarzem powyższych badań byłoby stwierdzenie, 

że wartość całkowitej powierzchni zabudowy26 dla obszarów ładu przewyższa wartość 

całkowitej powierzchni zabudowy dla obszarów chaosu. Byłby to kolejny niezbity argument, 

że dla deweloperów i inwestorów korzystniejsze jest budowanie i tworzenie ładu 

przestrzennego, gdyż nie dość, że jest on bardziej intensywny (więcej metrów powierzchni 

mieszkań można zbudować i potem sprzedać), to jeszcze mniej powierzchni w terenie 

zajmuje. Czyli na tym samym obszarze, który zajmuje przestrzeń zagospodarowana 

chaotycznie, można stworzyć intensywniejsze osiedla prezentujące ład przestrzenny! 

Niestety, w związku z brakiem odpowiednio przygotowanych danych, do których udało się 

autorowi dotrzeć, nie można przedstawić takiej analizy27. Można natomiast wykonać analizę 

uproszczoną (opatrzoną oczywiście pewnym błędem pomiarowym) zakładając, że osiedla 

posiadają jednopiętrową zabudowę (uproszczenie analogiczne do oceny jedynie 

dwuwymiarowego rzutu osiedli, celem przyporządkowania do ładu lub chaosu w rozdz. 7). 

Zatem, gdy obliczymy wartość powierzchni zabudowanej, to w przypadku ładu 

przestrzennego (przy uwzględnieniu średniej ceny za 1 metr kwadratowy) otrzymamy 

wartość wynoszącą 2 406 829 999 zł, natomiast dla chaosu 1 171 121 741 zł. Wartość 

zabudowanego terenu osiedli prezentujących ład jest ponad dwukrotnie większa, a osiedla 

te zajmują mniejszą powierzchnię! 

                                                 
26 Rozumianej jako wartość powierzchni wszystkich kondygnacji, wszystkich budynków, wszystkich obszarów. 
27 Aby podać rzeczywistą wartość należałoby uwzględnić parametr wysokości w kondygnacjach i odnieść go do 
każdego budynku. W związku z faktem, że w analizowanych obszarach jest ich w sumie około 5000, tylko 
automatyczne dopasowanie (wymagające profesjonalnych narzędzi) dałoby możliwość uzyskania pożądanych 
wyników. 
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11. Podsumowanie 

Niniejsza rozprawa doktorska przedstawia dowód postawionej na jej początku tezy, 

że ład przestrzenny jest lepszy od chaosu przestrzennego. Przeprowadzenie dowodu, 

w związku ze złożonością zagadnień w nim poruszanych, wymagało ustalenia niezbędnych 

reguł i zasad do jego przeprowadzenia. Dowód przeprowadzono przy uwzględnieniu wiedzy 

z zakresu architektury i urbanistyki. Postawiona teza została udowodniona zarówno w ocenie 

ogólnej - sumarycznej (48 pkt dla obszarów prezentujących ład, 32,5 pkt dla obszarów 

prezentujących chaos), jak również ocenie indywidualnej każdego z wybranych obszarów 

(odpowiednio 9; 9; 10; 9,5; 11,5 pkt dla ładu, 7,5; 5,5; 5,5; 7,5; 6,5 pkt dla chaosu), czyli 

zgodnie z obraną metodą dowodzenia teza jest prawdziwa (patrz rozdz. 3 pt. Metoda 

opracowania).  

Pewne wątpliwości budzi fakt, że podczas przeprowadzania dowodu, ocena oparta 

wyłącznie na miernikach Zygmunta Ziobrowskiego wskazywała wyższość obszarów 

prezentujących chaos przestrzenny nad ładem. Wynikać to może z faktu, że niektóre mierniki 

zostały częściowo wykluczone ze względu na brak danych nt. tych mierników 

lub wcześniejsze występowanie analogicznego miernika przy ocenie danych ogólnych, cech 

Witruwiusza lub czynników Tadeusza Tołwinskiego. Jest to również dowód na generalną 

trudność w sformułowaniu kryteriów do oceny przestrzeni – co było już podkreślane 

na kartach niniejszej dysertacji oraz jest zachętą do dalszych badań tematu. 

Trudność w formułowaniu mierników wynika również z faktu pewnego dualizmu 

w ocenie przestrzeni przez społeczeństwo oraz osoby zajmujące się przestrzenią zawodowo. 

Z jednej strony niniejsza dysertacja pokazała, że „ekspercka” ocena wskazuje wyższość ładu 

i należałoby go realizować. Natomiast w ogólnospołecznej ocenie, patrząc na realizowane na 

terytorium Polski zagospodarowanie (opisane we wstępie), chaos jest akceptowany lub nie 

jest zauważany, a przez niektórych jest nawet pożądany, skoro przestrzeni zabudowanej 

w sposób chaotyczny powstaje więcej niż uporządkowanej. Możliwe jest również, 

że w świadomości społeczeństwa nie ma wykształconego wzorca ładu i chaosu, 

co tłumaczyłoby akceptację chaotycznie zagospodarowanego terenu, który realizuje 

deweloper, sąsiad czy przeciętny obywatel na swojej działce. Dramatyczny w tej sytuacji jest 

częsty brak refleksji (np. u kupującego) na temat tego, w jakim otoczeniu będzie mieszkał 

i przebywał przez całe życie, i co potem odziedziczą następne pokolenia. 
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Istotne jest również, że skutki chaosu przestrzennego często nie są widoczne od razu. 

Początkowa niska cena nieruchomości, która jest motorem napędowym tego rodzaju 

ekspansji budowlanej, kryje dodatkowe późniejsze koszty, ponoszone przez różne podmioty 

gospodarujące stricte daną nieruchomością czy ogólnie przestrzenią gminy. Właściciel, 

kupiwszy w atrakcyjnej cenie nieruchomość z dala od zgiełku miasta, dopiero później 

poniesie koszty dalekich dojazdów do pracy, zawożenia do szkoły dzieci, dostępu 

i korzystania z innych usług itd. Należy mieć tu na względzie nie tylko cenę paliwa, 

eksploatację pojazdów ale np. czas spędzony w konkretnych środkach transportu. 

Na nieruchomość owego właściciela również gmina będzie musiała łożyć, gdyż w jej 

kompetencji jest np. budowa infrastruktury, którą później należy utrzymywać. Gmina, oprócz 

kosztu budowy infrastruktury, ponosiła będzie również dodatkowe koszty np. związane 

z utrzymaniem dróg (remont, odśnieżanie) czy wywóz śmieci. Widoczna jest tutaj 

niesprawiedliwość – obywatel mieszkający w zwartej zabudowie, gdzie infrastruktura jest 

skondensowana i dzięki temu tania w utrzymaniu, płaci taki sam podatek co mieszkaniec dla 

którego, infrastruktura jest nadmiernie rozbudowana i droga w utrzymaniu. 

Podsumowując powyższy aspekt ekonomiczny, podkreśla się zależność wartości 

nieruchomości dla rożnych podmiotów. Mówiąc wprost: to co dla jedynych jest tanie, dla 

innych okazuje się drogie. Tak jest i w tym przypadku, gdyż pozorna niska cena przestrzeni 

chaotycznej, odbija się drogim gospodarowaniem przez gminę! 

   

Rysunek 31. Wartość obszarów 
niezbudowanych przed 
przystąpieniem do sporządzania 
mpzp w roku 2009. 
(Zagospodarowanie odbywa się na 
podstawie WZ – cena średnia; 
kolor zielony).  Źródło: [102]. 

Rysunek 32. Wartość obszarów 
niezbudowanych w trakcie 
sporządzania mpzp w roku 2012. 
(Ograniczone zagospodarowanie na 
podstawie WZ – cena najniższa; 
kolor jasnozielony). Źródło: [102]. 

Rysunek 33. Wartość obszarów 
niezbudowanych po uchwaleniu 
mpzp w roku 2013. 
(Zagospodarowanie na podstawie 
mpzp – cena najwyższa; kolor 
ciemnozielony). Źródło: [102]. 

Wracając do aspektu planistycznego, należy mieć na względzie, że sam fakt uchwalenia 

przez gminę mpzp i zmiany w tym planie przeznaczenia gruntu na budowlany, nie czyni tego 
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gruntu budowlanym w rzeczywistości. Pomimo, że cena gruntu podnosi się wraz ze zmianą 

przeznaczenia (patrz rys. 31-33), to gmina zazwyczaj dopiero po uchwaleniu planu zaczyna 

wykupywać działki i budować drogi czy doprowadzać infrastrukturę, a więc uchwalony plan 

jest początkiem wydatków powiązanych z uzbrojeniem i późniejszym utrzymaniem tej 

przestrzeni.  

Co więcej, groteskowy wydaje się również fakt, że gminy budują infrastrukturę 

z dochodów własnych, czyli głównie podatków od swoich mieszkańców. A więc mieszkańcy, 

którzy zakupią nieruchomość w obszarze zagospodarowanym chaotycznie i tak potem sami 

będą płacić za niezbędne inwestycje w swojej okolicy. Patrząc na niedobory w budżetach 

gmin (np. w powiecie krakowskim), to mieszkańcy, z własnej niewiedzy, ale niejako na 

własne życzenie, decydują się na uciążliwości i długie oczekiwanie związane z realizacją 

inwestycji publicznych w ich obszarach – np. niezbędną budowę drogi czy sieci gazowej – 

inwestycji, które mógłby wykonać deweloper w ramach kompleksowego 

zagospodarowywania terenów! Przeciwną sytuacje mają gminy, które zagospodarowują się 

w sposób prezentujący ład przestrzenny, gdyż wpływy z podatków mogą przekierowywać 

na inne cele jak np. oświata, kultura, zdrowie etc.  

W ramach podsumowania warto wrócić jeszcze do problemów będących powodem 

podjęcia tematu badawczego i spróbować sformułować odpowiedzi (bazując na danych 

z dysertacji) na pytania badawcze postawione przez autora na początku rozprawy (patrz 

rozdz. 2 pt. Zakres problemowy – teza), a mianowicie: 

1. Dlaczego tworzona jest przestrzeń prezentująca chaos przestrzenny? 

Mówiąc krótko dzieje się tak, gdyż przestrzeń ta jest doraźnie tańsza (w badanych 

przypadkach o średnio 1359, 67zł za 1m2), a patrząc na preferencje Polaków przy wyborze 

nowego domu (zgodnie z badaniami TNS z 2015 r. [106]), najważniejszym czynnikiem jest 

właśnie cena. Sytuacja ta sprawia, że buduje się i kreuje więcej przestrzeni chaotycznej.  

Obszary o cechach chaosu są również relatywnie dobrze skomunikowane z centrum 

miasta oraz posiadają dużo zieleni (na co Polacy zwracają uwagę przy wyborze swego 

domostwa, choć zauważalny jest spadek znaczenia dobrej komunikacji – patrz rys. 34). 

2. Jakie są zalety płynące z ładu bądź chaosu w przestrzeni?  

Zalety ładu: trwałość układu urbanistycznego (stabilność cen), ład (harmonia) 

rozplanowania zabudowy, lepsza lokalizacja w strukturze miasta, szybki czas budowy, 
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większa intensywność zabudowy i większa gęstość zaludnienia, dobra komunikacja, 

postrzeganie osiedli jako całości o określonych granicach, małe koszty budowy i utrzymania 

infrastruktury dla gminy. 

Zalety chaosu: doraźna (pozorna) taniość, większa ilość zieleni (która może zostać 

w przyszłości zabudowana), dobra komunikacja. 

 
Rysunek 34 Wynik badań przeprowadzonych w latach 2005 i 2008 przez CBOS na temat preferencji Polaków 
przy wyborze miejsca zamieszkania. Źródło: [61] 

3. Kto jest odbiorcą korzyści płynących z konkretnego sposobu zagospodarowania? 

W przypadku ładu: właściciele, którzy sprzedają grunty z największym zyskiem (patrz. rys. 

31-33); mieszkańcy (kupujący domy lub mieszkania), którzy wiedzą czego się mogą 

spodziewać w okolicy i jak będzie wyglądało ich sąsiedztwo – osoby o wysokim kapitale 

społecznym; gmina, która buduje i utrzymuje infrastrukturę; deweloperzy (budowniczowie 

osiedli), którzy wprawdzie drożej budują ale mogą potem drożej sprzedać (bo z gwarancjami 

wynikającymi z mpzp). 

W przypadku chaosu – właściciele, którzy sprzedają grunty, ale ze średnim zyskiem (patrz 

rys. 31-33), deweloperzy (budowniczowie osiedli), którzy budują i sprzedają – często 

z dużym zyskiem, kosztem sprzedających grunty, przyszłych właścicieli i gmin, które muszą 



95 
 

te założenia osiedlowe utrzymywać; mieszkańcy, którzy pozornie tanio mogą kupić 

mieszkanie. 

Odpowiedzi na 2 i 3 z postawionych pytań pokazują jasno, że ład przestrzenny 

ma więcej zalet oraz więcej jest odbiorców korzyści z niego płynących, w związku z czym 

powinno się go realizować. Wyniki pokazują również, że niestety z chaosu pewne grupy też 

mogą czerpać korzyści. Odpowiedź na pytanie pierwsze tyczące się zasadności budowy 

przestrzeni chaotycznych mówi o cenie tej przestrzeni, jako najważniejszej determinancie 

takiego sposobu gospodarki przestrzenią. Komentarz do tego faktu został przedstawiony 

powyżej, a autor pragnie w tym miejscu podkreślić jedynie krótkowzroczność (co tanie to 

drogie) i brak przewidywania skutków chaotycznego zagospodarowania przez graczy 

o przestrzeń, a dla gmin dodatkowo brak racjonalnej polityki przestrzennej. 

Wracając do wniosków z przeprowadzonego dowodu (zawartych w rozdziale 10 

pt. Wnioski), autor pragnie podkreślić, że wywód wskazuje największy regres w urbanizacji 

tworzącej ład przestrzenny w okresie ostatnich kilkunastu/kilkudziesięciu lat, głównie 

w zabudowie jednorodzinnej. Fakt ten nie budzi zdziwienia patrząc np. na aspekt 

przygotowania gruntów pod zabudowę. Realizację osiedli prezentujących ład przestrzenny 

zawsze poprzedzała parcelacja gruntów i planowe, a następnie całościowe 

zagospodarowanie przestrzeni. Aktualnie scalenia i podziały praktycznie się nie odbywają, 

a plany sporządzane w tym celu w Krakowie są zaskarżane przez niezadowolonych 

mieszkańców jeszcze przed zakończeniem procedury scaleń i podziałów nieruchomości, 

przez co do zagospodarowania terenów na ich podstawie nawet nie dochodzi28 – patrz 

rys. 35, 36. Zabudowa wielorodzinna utrzymuje „jakiś” standard, a osiedla te w ramach 

dysertacji określane były zazwyczaj jako neutralne.  

                                                 
28 Informacja uzyskana od zastępcy dyrektora Wydziału Geodezji Andrzeja Karpierza na jednym z posiedzeń 
Zespołu Zdaniowego ds. sporządzania mpzp w Biurze Planowania Przestrzennego UMK w 2016r. 
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Rysunek 35. Mpzp Obszar scaleń Skotniki (2006r) 
z oznaczonym na żółto fragmentem unieważnionym 
przez sąd administracyjny. Źródło: [102]. 

Rysunek 36. Ortofotmapa z 2015 r. z granicami Mpzp 
Obszar scaleń Skotniki (czerwona granica) oraz obszarem 
na którym odbyły się scalenia i podziały (kolor jasno 
niebieski). Źródło: Opracowanie autora. 

Mając powyższe na uwadze można wysnuć wniosek, że Kraków ma problemy 

z należytym wykorzystaniem swego unikalnego atutu – dziedzictwa urbanistyczno-

architektonicznego, a wokół historycznych układów zabudowy powstają chaotyczne ośrodki 

zabudowy o słabej strukturze i małej gęstości zaludnienia. Należy w tym miejscu znów 

przywołać słowa Juliusza Żurawskiego, jako przestrogę i postulat dla projektantów 

w Krakowie mówiące, że dobre kontynuowanie w stosunku do branego i uznanego za słuszne 

założenia polega na takim projektowaniu, które rozwijając formę nie zmienia tego założenia 

[46, Str. 127]. 

Udowodnienie postawionej tezy i udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze 

wskazuje jasno, że wbrew omówionej we wstępie, aktualniej polityce przestrzennej 

prowadzonej w Polsce, realizacja ładu przestrzennego bardziej się opłaca, a jak pokazują 

przeprowadzone obliczenia, wartość zabudowanej przestrzeni prezentującej ład 

przestrzenny jest ponad dwukrotnie większa od wartości przestrzeni prezentującej chaos 

przestrzenny. Ponadto, w obszarach prezentujących ład jest większa gęstość zaludnienia 

i wyższy wskaźnik powierzchni zabudowy – obszary te są intensywniej zagospodarowywane. 

W związku z czym powinno się takie obszary budować, gdyż sprzyja to realizacji miasta 

zwartego (co jest zgodne z przyjętą polityką rozwoju, również dla Krakowa) oraz zmniejszają 

się koszty budowy elementów infrastrukturalnych. Stwierdza się również, że oceniony jako 

gorszy chaos przestrzenny najbardziej uderza w gminę – czyli w ogół obywateli, którzy 

ponoszą głównie straty, a jedynie pojedyncze jednostki uczestniczące w procesie 

budowlanym (właściciele gruntów, deweloperzy i kupujący itd.) odnoszą jakieś korzyści. 
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Pozostaje generalne pytanie: co zrobić, aby budować więcej przestrzeni prezentującej ład 

przestrzenny? Jednym ze sposobów, nawiązującym do preferencji Polaków dotyczących 

wyboru mieszkania (czyli ceny nieruchomości), jest stworzenie takich warunków 

gospodarczych, aby zagospodarowanie prezentujące chaos kosztowało drożej, wtedy każdy 

wybierałby tańsze nieruchomości zlokalizowane na obszarach prezentujących ład 

przestrzenny. Ponieważ zagospodarowanie prowadzące do chaosu jest bardziej ekstensywne 

i rozprasza zabudowę, przykładowym panaceum byłoby ustanowienie podatku od wartości 

nieruchomości – podatku ad walorem29. Wtedy na pewno społeczeństwo bardziej roztropnie 

postępowałoby z odpowiednio opodatkowanymi gruntami i połaciami polskiej przestrzeni, 

dając szanse rozwojowi na przykład wg nowych obiecujących idei urbanistycznych jak 

np. Smart sprawl czy New urbanism, które dążą do sensownego i zwartego 

zagospodarowywania obszarów miasta. 

Kolejne pytania to: czy ustawowe, odgórne uporządkowanie sytuacji dałoby 

pozytywny rezultat? Czy i tak nie dochodziłoby do nieprzestrzegania prawa (patrz np. raport 

Kowalewskiego [51] lub raporty NIK)? Czy nie należałoby pracować u podstaw tak, aby 

zwiększyć kapitał społeczny? Zasadność postawionych pytań potwierdza Nowakowski pisząc, 

że niektórzy za głównego sprawcę przestrzennego chaosu, wzrastającego w Polsce 

co najmniej od trzydziestu lat, a spotęgowanego w ostatnim dwudziestoleciu, obwiniają brak 

przestrzennej polityki państwa i niedostrzeganie jej potrzeby oraz nie spotykaną w Europie 

linearyzację gospodarki przestrzennej [28, str. 394]. Inaczej natomiast stwierdzono 

na IV. Kongresie Urbanistyki Polskiej zorganizowanym w Lublinie w roku 2012 pod hasłem 

Odpowiedzialni za Miasto. Według wniosków z kongresu szansą na zmianę w polskiej 

gospodarce przestrzenią jest podnoszenie kapitału społecznego na wyższy poziom oraz 

wykształcenie myślenia i postaw odpowiedzialności za miasto, jego kształt, funkcje, jakość 

i rozwój [105]. Należy to czynić przez rozpowszechnianie wiedzy, rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego organizowanego wokół miejsc zamieszkania, rozwój demokracji, 

wsłuchiwanie się w głosy wszystkich współobywateli, organizacji finansowych i biznesowych, 

                                                 
29 Jest to propozycja zainicjowania naprawy systemu gospodarowania polską przestrzenią bez zmiany obecnie 
obowiązującej ustawy o planowaniu, która zmienia się zbyt często (od 2016 r. do dnia dzisiejszego 5 zmian), 
co czyni kłopotliwą pracę urbanistów i utrudnia sporządzanie dokumentów planistycznych. Opcja taka wynika 
z faktu przekonania autora, że obecnie obowiązujący system planistyczny stwarza warunki i możliwości 
do gospodarowania przestrzenią na poziomie lokalnym. Gminy mogą czerpać zyski z planowania 
przestrzennego, ale wymaga to wykwalifikowanej kardy urzędniczej, jak również odpowiednio wysokiego 
kapitału społecznego władzy wykonawczej – wójtów, władzy ustawodawczej – radnych i ogółu społeczeństwa. 



98 
 

dzielenie się wiedzą i odpowiedzialnością, przejrzystość procesów decyzyjnych, propagowanie 

społecznych rachunków korzyści i kosztów. Na kongresie podkreślono również konieczność 

zmiany prawa, która jest jednak niemożliwa bez istotnej zmiany społecznego systemu 

wartości i rozwoju kapitału ludzkiego – sama technokratyczna zmiana systemu 

regulacyjnego, nie osadzona w systemie wartości społecznych i nie zbudowana 

na kompleksowych rachunkach społeczno-ekonomicznych nie prowadzi do poprawy 

w efektywności funkcjonowania i rozwoju miast. Racjonalna gospodarka przestrzenią 

(wg ustaleń Kongresu) wymaga ponadto przygotowania nowej generacji odpowiedzialnych 

specjalistów, znawców problematyki miejskiej, w tym planistów, urbanistów, socjologów, 

ekonomistów i menadżerów miast, którzy będą wspierali procesy współodpowiedzialnego 

zarządzania [105]. Przypomnieć w tym miejscu należy, że to dzięki świadomym urbanistom 

(choć nie było jeszcze wtedy takiego zawodu) stworzono regularny ruszt Planu 

Hippodamejskiego, układ Castrum Romanum, doprowadzono do lokacji Krakowa w 1257 r. 

na prawie magdeburskim, stworzono plan Zamościa i doprowadzono do koncepcji miast 

XX wieku Ebenezera Howarda, Toniego Garniera oraz le Corbusiera. W ten sposób 

wykreowano rozpoznawalne struktury miast oraz ustalił się porządek i harmonia założenia 

urbanistycznego. Należy podkreślić, że była to urbanizacja planowa, przemyślana i oparta 

na ideach tworzących ład przestrzenny, i to w czasach, gdy tak jak teraz, zawód urbanisty 

nie istniał. 

Na zakończenie, autor pragnie podkreślić, że dowód przeprowadzony w niniejszej 

pracy, realizowany na przykładach urbanizacji Krakowa w latach 1900-2014, wskazuje 

 że korzystna i opłacalna jest realizacja przestrzeni prezentujących ład przestrzenny. Takie 

zagospodarowanie powinno być celem gospodarki przestrzennej. Cel ten realizować należy 

na wielu płaszczyznach. Zarówno w strefie edukacyjnej poprzez podnoszenie kapitału 

społecznego, gdyż powtarzając za Janem Zamoyskim, Takie będą Rzeczypospolite jak ich 

młodzieży chowanie, jak również w sferze legislacyjnej np. rozpoczynając od pracy nad 

rządowym projektem Kodeksu Urbanistycznego lub wprowadzając proponowany podatek 

ad walorem. 
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 Aneks 1. STRESZCZENIE 

Zły stan i ciągła degradacja polskiej przestrzeni, była powodem, aby w ramach dysertacji 
postawić i udowodnić tezę mówiącą, że to jednak Ład przestrzenny jest lepszy od chaosu 
przestrzennego. Dowód postawionej tezy terytorialnie opiera się na Krakowie. Zakres 
czasowy, objęty pracą to lata od 1900 do 2014 r. Udowodnienie tezy odbywa się metodą 
tzw. Hipotezy niestatystycznej w następujących krokach: wyszukanie reprezentatywnych 
przykładów – osiedli, przyporządkowanie osiedli do ładu lub chaosu przestrzennego, 
określenie kryteriów do oceny, porównanie i ocena osiedli, opis wyników i wyciągnięcie 
wniosków. 

Autor przyporządkowuje obszary do ładu lub chaosu przestrzennego opierając 
się na teoriach K. Wejcherta, J. Żurawskiego oraz S. Ossowskiego. Następnie obszary 
oceniane są według przyjętych kryteriów: 11 danych ogólnych, 3 cech Witruwiusza, 
6 czynników T. Tołwińskiego oraz 11 mierników Z. Ziobrowskiego. 

Wyniki z oceny przedstawiane są w oddzielnych tabelach dla każdego z obszarów oraz 
w tabeli zbiorczej. Dodatkowo w formie graficznej prezentowane są przemiany danego 
osiedla w interwale czasowym (około 20-30 lat), a mianowicie w latach: 1912, 1947, 1964, 
1994, 2016 oraz 2030 - mapa obrazująca przyszłe zagospodarowanie określone w Studium. 

Wyniki otrzymane w ramach rozprawy doktorskiej, opatrzone licznymi komentarzami 
i wykresami, wskazują na prawdziwość postawionej na początku tezy - udowodnionej 
zarówno w ocenie ogólnej - sumarycznej, jak również w ocenie indywidualnej każdego 
z wybranych obszarów, czyli zgodnie z obraną metodą dowodzenia. 

Praca wskazuje generalną trudność w formułowaniu kryteriów do oceny przestrzeni. 
Trudność ta wynika m.in. z faktu pewnego dualizmu w ocenie przestrzeni przez 
społeczeństwo oraz osoby zajmujące się nią zawodowo. Niniejsza dysertacja pokazała, 
że ekspercka ocena wskazuje wyższość ładu nad chaosem i należałoby go realizować. 
Natomiast w ogólnospołecznej ocenie, chaos jest akceptowany lub nie jest zauważany, 
a przez niektórych nawet pożądany! Autor zwraca również uwagę na prawdopodobny brak 
wykształconego wzorca ładu i chaosu wśród społeczeństwa, co tłumaczy akceptację tego 
drugiego, który realizuje się w Polsce.  

W ramach rozprawy omawiany jest również ekonomiczny aspekt zarządzania 
przestrzenią. Jednym z wniosków jest stwierdzenie, że gospodarka przestrzenna dla rożnych 
podmiotów oznacza różne zyski i często ukryte zobowiązania. W większości niska cena 
przestrzeni chaotycznej, generuje duże koszty dla gmin, czyli ogółu społeczeństwa. Gminy 
okazują się jednym z bardziej pokrzywdzonych, a często tego nieświadomym graczem 
o przestrzeń. 

W ramach podsumowania, zaproponowano działania ratunkowe. W sferze legislacyjnej 
jest to np.  wprowadzenie podatku ad walorem oraz dalsza praca nad projektem 
sporządzanego obecnie Kodeksu Urbanistycznego. Natomiast w sferze społecznej 
to zwiększanie kapitału społecznego, bez którego nawet najlepsze prawo nie znajdzie 
zrozumienia i nie będzie implementowane oraz realizowane w kraju. 
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Aneks 2. ABSTRACT 

The poor condition and continual degradation of Polish space served as the impetus 
to put forward and prove, within the framework of this dissertation, the thesis that, in any 
case, spatial order is better than spatial chaos. In territorial terms, the proof of this thesis is 
based on Cracow. The period covered by this work is 1900‒2014. The argument is proven 
using the so-called non-statistical hypothesis method by way of the following steps: finding 
representative examples, i.e. housing estates; classifying them as either orderly or chaotic; 
defining the criteria for evaluation, comparison, and evaluation of the estates; and 
describing the results and drawing conclusions. 

The author classified the selected areas as exemplifying spatial order or chaos, 
according to the theories of Kazimierz Wejchert, Juliusz Żurawski, and Stanisław Ossowski. 
Then the areas were evaluated according to accepted criteria: 11 general data criteria, the 3 
qualities of Vitruvius, 6 of Tadeusz Tołwiński’s factors and 11 of Zygmunt Ziobrowski’s 
metrics. 

The results of the evaluation are presented in separate tables for each of the areas as 
well as in a summary table. In addition, the transformation of the housing estates is 
presented in graphic form over intervals of about 20‒30 years, specifically in the years 1912, 
1947, 1964, 1994, 2016, and 2030 (using a map depicting future development set out in the 
study of conditions and future development). 

The obtained results (along with numerous comments and graphs included in the 
dissertation) indicate the veracity and accuracy of the thesis, proven equally in the general 
overall evaluation and in the individual evaluation of each of the selected areas, in 
accordance with the chosen method of proof. 

The paper demonstrates the general difficulty in formulating criteria of evaluation of 
space. This difficulty derives from, inter alia, a certain dualism in the evaluation of space on 
the part of the society as well as of professionals. The dissertation shows that professional 
evaluations indicate the superiority of order over chaos, which should be implemented in 
reality. On the other hand, in general social evaluations, chaos is accepted or unnoticed, or, 
to some, even desirable. The author calls attention to the probable lack of patterns of order 
and chaos in the society, which explains the apparent acceptance of chaos in Poland. 

The thesis also discusses the economic aspect of space management. One of the 
conclusions of the paper is that economy of space means, for different entities, not only 
profits but often hidden liabilities. In most cases, the low price of chaotic space generates 
high costs for municipalities, and thus for the general public. Municipalities, as it turns out, 
are among the more aggrieved victims of, and often unconscious players in, the ‘space 
game’.  

In the conclusion, remedial actions are proposed: in the legislative sphere, for 
example, the introduction of an ad valorem tax or additional work on the Urban Code 
currently in preparation, and, in the social sphere, an increase in social capital, without 
which not even the best law will be understood or implemented and enforced within the 
country. 
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Aneks 3. MAPY SPORZĄDZONE W RAMACH DYSERTACJI 

Poniżej przedstawiono szereg map lub opracowań graficznych sporządzonych 
na potrzeby przeprowadzenia dowodu zawartego w niniejszej pracy. Mapy przeskalowano 
i zaprezentowano w formacie A4, uwieszając stosowaną informację o skali. 

Mapy można podzielić na dwie grupy: 

1. Mapy prezentujące zagospodarowanie miasta w poszczególnych latach. Mapy 
te wpasowywano w odpowiednie miejsca na aktualnej mapie Krakowa każdorazowo 
otrzymując obraz przedstawiający mapy z poszczególnych lat, obecne granice Miasta, 
rzekę Wisłę oraz dwadzieścia obszarów wytypowanych do analiz. 

2. Mapy tematyczne (np. osuwiska, klasyfikację satelitarną itd.) służące przeprowadzeniu 
dowodu w ramach czynników Tadeusza Tołwińskiego czy mierników Zygmunta 
Ziborowskiego. Mapy te obejmują cały obszar Krakowa. 
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Rysunek 37. Wytypowane do analiz osiedla na mapie miasta z 1912 r.[27]. Źródło: opracowanie autora. 
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Rysunek 38. Wytypowane do analiz osiedla na mapie wojskowej z 1914 r. [27]. Źródło: opracowanie autora. 
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Rysunek 39. Wytypowane do analiz osiedla na mapie miasta z 1947 r. [27]. Źródło: opracowanie autora. 



114 
 

 
Rysunek 40. Wytypowane do analiz osiedla na ortofotomapie z 1964 r. [90]. Źródło: opracowanie autora. 
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Rysunek 41. Wytypowane do analiz osiedla na ortofotomapie z 1964 r. [90]. Źródło: opracowanie autora. 
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Rysunek 42. Wytypowane do analiz osiedla na planie ogólnym z 1994 r. [90]. Źródło: opracowanie autora. 
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Rysunek 43. Wytypowane do analiz osiedla, zabudowa oraz rzeka Wisła w 2014 r. [89]. Źródło: opracowanie autora. 
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Rysunek 44. Wytypowane do analiz osiedla (granice) oraz zabudowa wraz z działkami w 2014 r. [89]. Źródło: opracowanie autora. 
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Rysunek 45. Wytypowane do analiz osiedla na Studium z 2014 r. – plansza K1 pt. Struktura przestrzenna – kierunki i zasady rozwoju [102]. 
 Źródło: opracowanie autora. 
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Rysunek 46. Wytypowane do analiz osiedla na Studium z 2014r. – plansza K 5 pt. Infrastruktura techniczna i komunalna kierunki i zasady 
rozwoju [102]. Źródło: opracowanie autora. 
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Rysunek 47. Wytypowane do analiz osiedla na Studium z 2014r. – plansza U5 pt. Stan środowiska naturalnego i przyrodniczego [102]. Źródło: 
opracowanie autora. 
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Rysunek 48. Wytypowane do analiz osiedla na Studium z 2014r. – plansza U.2 pt. Stan zagospodarowania i infrastruktura usługowa [102]. 
Źródło: opracowanie autora. 
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Rysunek 49. Wytypowane do analiz osiedla na Studium z 2014r. – plansza U6 pt. Zasoby i stan ochrony wartości kulturowych [102]. Źródło: 
opracowanie autora. 
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Rysunek 50. Wytypowane do analiz osiedla na Studium z 2014r. – plansza K2 pt. Środowisko kulturowe - Kierunki i zasady ochrony i rozwoju 
[102]. Źródło: opracowanie autora. 
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Rysunek 51. Wytypowane do analiz osiedla na rejestrze cen lokali mieszkalnych w Krakowie w 2014 r. [89]. Źródło: opracowanie autora. 
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Rysunek 52. Wytypowane do analiz osiedla na Satelitarna klasyfikacja obiektowa [90]. Źródło: opracowanie autora. 
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ŁAD PRZESTRZENNY CHAOS PRZESTRZENNY 

 
 

  

1. Os. Cichy Kącik – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

4.Osiedle Oficerskie – zabudowa 
jednorodzinna (MN); 

6.Osiedle Bielany – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

7.Osiedle Bronowice Małe  – zabudowa 

jednorodzinna i wielorodzinna (MN/MW) 

 
  

 

10.Os. Kliny Borkowskie – zabudowa 
jednorodzinna i szeregowa (MN) 

14.Os. Na Stoku – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

18. Os. Kosocice  – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

20. Os. Wróżenice – zabudowa 
jednorodzinna (MN) 

 

  

 

 2.Zabudowa wzdłuż ul. Królewskiej – 
zabudowa wielorodzinna (MW) 

12. Os. Oświecenia  – zabudowa 
wielorodzinna (MW) 

 

Rysunek 53. Badanie struktury użytkowania terenów wg. Satelitarnej klasyfikacji obiektowej [90]. Źródło: Opracowanie autora.  
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Rysunek 54. Wytypowane do analiz osiedla na Zagrożenie powodziowe na terenie Krakowa [85]. Źródło: Opracowanie autora. 
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Rysunek 55. Wytypowane do analiz osiedla na Stężenie średnioroczne pyłu PM 2,5 [87]. Źródło: Opracowanie autora. 
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Rysunek 56. Wytypowane do analiz osiedla na Numerycznym Modelu Terenu [102]. Źródło: Opracowanie autora. 
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Rysunek 57. Wytypowane do analiz osiedla na mapie jednostek wojskowych (tereny zamknięte) na obszarze Krakowa [85]. Źródło: 
Opracowanie autora. 
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