
ANDRZEJ ZASTAWNIK∗ 

MIEJSKA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA – 
NA SUROWYM KORZENIU 

URBAN PUBLIC SPACE – RAW ROOT BASED 

S t r e s z c z e n i e  

Zajmowanie kolejnych terenów miejskich pod budownictwo mieszkaniowe bardzo często stanowi przykład 
ekspansji deweloperów, dążących w swych zabiegach do osiągnięcia maksymalnego zysku. W działaniach 
tego typu marginalizowana jest często kompozycja urbanistyczna, standard estetyczny architektury, jak rów-
nież wyposażenie budowanych zespołów w funkcje uzupełniające, dostęp do usług, zorganizowanie prze-
strzeni wspólnych – społecznych lub publicznych. W artykule przedstawiono przykład planowania na tzw. 
surowym korzeniu fragmentu miasta o powierzchni około 130 ha, w którym tereny przeznaczono pod funkcje 
mieszkaniowe, miejsca pracy, szeroką gamę usług i funkcje rekreacyjno-sportowe. Całość została wyposa-
żona w czytelny układ komunikacyjny umożliwiający także obsługę komunikacją zbiorową. Przewidziano  
w planie, że przestrzenie publiczne składać się będą z ciągów dróg publicznych, placu miejskiego oraz wydzie-
lonych terenów zieleni publicznej. Starano się wykazać, że tworzenie par excellence miejskiego środowiska 
zamieszkania wymaga zastosowania procedur planistycznych. 

Słowa kluczowe:  przestrzeń publiczna, miejskie środowisko zamieszkania 

A b s t r a c t  

Taking over successive urban spaces for housing estates is often an example of developer’s expansion who 
aim at gaining the maximum profit. Urban composition, aesthetic architeture’s standard as well as fitting 
bulding complexes with complementary features, providing access to services or organising the collective 
spaces are often dowplayed. The article shows planning based on a so called raw root on example of a ca. 
130 ha city’s fragment with space assigned for housing areas, work places, wide range of commercial 
funcions along with sport and recreation facilities. All that was provided with legible communication layout 
that also enables introducing of public transport. Plan featured public spaces consisting of course of public 
roads, urban square and public green areas.The goal was to point out that creating urban housing areas’ par 
excellence requires following spatial planning procedures. 
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W 1580 r. z inicjatywy Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego włoski architekt  
i urbanista Bernardo Morando zaplanował miasto, którego kształtem nawiązał do stosowanego po-
wszechnie w okresie renesansu regularnego sześcioboku. W przypadku Zamościa sześcioboku zmiękczo-
nego przez uwzględnienie warunków terenowych – otoczonego fortyfikacjami. Na surowym korzeniu 
powstało w XVI wieku miasto, które w swym pierwotnym układzie urbanistycznym przetrwało w obrębie 
pierwotnych fortyfikacji do dnia dzisiejszego.  

W myśl dzisiejszych pojęć i standardów miasto to zostało obficie wyposażone w elementy tzw. prze-
strzeni publicznych (ratusz, kolegiata, akademia, giełda, cerkiew, synagoga, cerkiew grecka, pałac), nało-
żonych na antropomorficzny kształt całości. Głowę kompozycji stanowi pałac Zamoyskich, kręgosłup  
ul. Grodzka, ramiona zaś ulice poprzeczne, tj. ul. Solna i ul. Bernardo Morando. Miejsce ich przecięcia 
wypada w środku Rynku Wielkiego – placu miejskiego o wymiarach 100 × 100 m. Wnętrze miasta uzupeł-
niono ponadto dwoma pomocniczymi placami: Rynkiem Solnym i Rynkiem Wodnym. Kompozycję dopeł-
niają kończyny w postaci bastionów, szańców i innych dzieł obronnych.  

Naturalną koleją rzeczy, drogą zmiennej koniunktury, przez okresy prosperity i stagnacji Zamość 
osiągnął u progu XXI wieku obszar ponad 30 km² powierzchni, na której mieszka blisko 70 000 miesz-
kańców. 

Klarowna koncepcja przestrzenna zaproponowana przez Morando, została zamknięta w obrębie 
renesansowej twierdzy. Dalszy rozwój polegał na aneksji terenów otaczających pod bieżące potrzeby 
mieszkalnictwa, przemysłu, usług etc. 

Aktualnie w granicach administracyjnych miasta pozostaje pewna część terenów wolnych, niezain-
westowanych, dalej uprawianych rolniczo bądź stanowiących porolnicze nieużytki. W większości tereny te 
stanowią własność prywatną o dużym stopniu rozdrobnienia.  

Rozwój miasta, polegający na zagospodarowywaniu terenów niezainwestowanych, wymaga zasto-
sowania procedur ściśle określonych obowiązującymi przepisami. Na czoło wysuwa się kluczowa ustawa  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1. W oparciu o jej wymagania, w 1999 roku zostało spo-
rządzone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zamościa2, w którym 
określono politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania Miasta. W związku ze zmieniającymi się 
uwarunkowaniami w warstwie społeczno-ekonomicznej i zmianie spojrzenia na przyszłość miasta, doko-
nano kolejnych zmian studium w 2004 i 2008 roku.  

Urzeczywistnienie jakiegokolwiek pomysłu urbanistycznego lub architektonicznego w polskich uwa-
runkowaniach formalno-prawnych wymaga uzyskania administracyjnej decyzji pozwolenia na budowę,  
a decyzja ta musi opierać się na ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego3 lub 
być poprzedzona ustaleniem warunków zabudowy4. Na kanwie przepisów, z uwzględnieniem porządku 
prawnego, na wniosek Prezydenta Miasta Zamościa, w 2002 roku Rada Miejska w Zamościu podjęła 
uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru całego Miasta. Plan ten został uchwalony w 2006 roku i także w tym roku zaczął obowiązywać.  

Realizacja nawet najlepszego planu w zderzeniu z interesami setek lub nawet tysięcy właścicieli 
gruntów – pełnoprawnych uczestników procesu planistycznego – nie zawsze jest możliwa. Postawa wła-
ścicieli działek, dla których obowiązujący plan ustalał ich przeznaczenie i sposób zagospodarowania – 
sprzeczna z ich partykularnymi i indywidualnymi interesami, bardzo często prozaicznymi wizjami doprowa-
dziła do konieczności zainicjowania przez władze miasta zmian w obowiązującym planie.  

Z wielu obszarów, dla których rozpoczęto dokonywanie zmian, najbardziej interesującym obszarem 
w aspekcie kształtowania przestrzeni, w tym przestrzeni publicznych, są niezainwestowane do tej pory 
tereny położone we wschodniej części miasta, pomiędzy ul. Legionów na zachodzie obszaru, a granicą 
administracyjną na wschodzie. Od południa obszar ograniczony jest terenem linii kolejowej, a od północy 
również granicą administracyjną miasta. Tereny te, częściowo wykorzystywane po dzień dzisiejszy rolniczo, 
częściowo ugorowane, stanowić mogą poważne wyzwanie projektowe. 

Przed autorem projektu planu5 wyłonionym w procedurze przetargowej, nie postawiono wyraźnie 
sprecyzowanych oczekiwań. Przede wszystkim plan miał zachować zgodność z polityką przestrzenną 
miasta określoną w studium. Spośród szeregu uwarunkowań mogących wywrzeć wpływ na kształtowaną 
koncepcję, autor po pierwsze uwzględnił aktualną strukturę własności w obszarze. Wydzielone działki  
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rolnicze, ciągnące się pasami w kierunku północ–południe, przecięte są prostopadłą do nich ul. Kiliń-
skiego (droga o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej). W osi planu wschód–zachód, na długości około 
1,5 kilometra, występuje około 150 działek, z których każda ma około 900 m długości i od ok. 4 do ok.  
70 m szerokości. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wiele działek stanowi własność prywatną, a co za tym 
idzie, każdy właściciel staje się pełnoprawnym uczestnikiem procesu planistycznego, każdy w związku  
z tym może mieć własną wizję zagospodarowania swej własności.  

Przedstawiony powyżej opis podziału własnościowego z jednej strony, a próba nawiązania do arche-
typu historycznego planu z drugiej, wpłynęły na wykreowanie koncepcji uporządkowanego rzutu planowa-
nej dzielnicy. Ruszt komunikacyjny został oparty na podwójnej pętli dróg zbiorczych, obsługujących obszar 
planu i komunikujących go z pozostałymi częściami miasta. Dwa podstawowe skrzyżowania z ul. Legionów 
położone są w obrębie planu, trzecie natomiast znajduje się poza granicami opracowania. System ulic 
lokalnych i dojazdowych, krzyżujących się na ogół pod kątem prostym (zasadniczo prostopadle do granic 
własności) bezpośrednio obsługuje poszczególne tereny. Powstałe kwartały wypełniono terenami o różnym 
przeznaczeniu. 

Ponieważ studium przewiduje dla tej części miasta rozwój zabudowy mieszkaniowej z usługami, 
uzupełnionymi funkcjami przemysłowymi oraz lokalizację tzw. galerii handlowej (obiekt o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m²), postanowiono wykreować w obszarze do tej pory całkowicie niezurbanizo-
wanym, nową dzielnicę mieszkaniową dla około 10 000 mieszkańców, wyposażoną również w miejsca 
pracy (tereny usług i przemysłu – 1.U, UC, 1.P, 2.P), oraz niezbędne dla tak licznej społeczności usługi  
z zakresu administracji i kultury (UA, ZP), szkolnictwa (UO), służby zdrowia (UZ), oraz miejsca wypoczynku, 
sportu i rekreacji (US.1, US.2). 

W układzie funkcjonalnym, w zachodniej części obszaru, przy ul. Legionów (droga krajowa z inten-
sywnym ruchem samochodowym i wyznaczoną strefą uciążliwości) zlokalizowano tereny pod powstającą 
galerię handlową (UC) oraz usługi handlu, rzemiosła, drobnej wytwórczości itp. (1.U). W południowej części 
obszaru, wzdłuż terenów linii kolejowej usytuowano funkcje produkcyjne z nieuciążliwym przemysłem oraz 
tereny usług. Pozostałe tereny przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową z uzupełniającymi ją 
niezbędnymi usługami lokalnymi. Oś kompozycyjną układu stanowi zaplanowana po śladzie istniejącej  
ul. Kilińskiego ulica lokalna, przy której zlokalizowane zostały podstawowe funkcje uzupełniające, stano-
wiące zarazem przestrzenie publiczne planowanej dzielnicy. W centralnej części obszaru zlokalizowano 
plac miejski (rynek, agora, forum), przy którym usytuowano teren pod administrację lokalną (ratusz) z ele-
mentami funkcji kulturalnych (biblioteki, czytelnie, kina etc.). Kompleks ten zamyka teren parku miej-
skiego (przestrzeń publiczna). Następnie zaplanowano teren pod szkołę i kolejno zabudowę urządzeniami 
sportu i rekreacji (np. hala sportowa, basen etc.) oraz na zakończeniu kompleksu tereny boisk sportowych 
i sportowych urządzeń terenowych. 

Stworzenie koncepcji przestrzennej dla tak znacznego obszaru, stanowiącego własność wielu pod-
miotów oraz szansa jej urzeczywistnienia możliwe są właściwie jedynie w oparciu o zastosowanie procedur 
planistycznych, z czynnym udziałem społeczeństwa. Miało to miejsce w Zamościu. Plan spotkał się  
z akceptacją władz miasta i właścicieli działek objętych opracowaniem. 

Przypisy 

1 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami). 
2 Art. 9, ust. 1 i 2 ustawy nakłada obowiązek sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy, w tym przypadku dla Miasta Zamościa, które przyjęte zostało Uchwałą Nr XVI/144/08 Rady Miejskiej w Zamo-
ściu z dnia 28 stycznia 2008 r. 

3 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenów oraz sposoby ich zago-
spodarowania – art. 14. 

4 Art. 59 i 60 określają wymagania dotyczące ustalenia warunków zabudowy. 
5 „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość – część III” – Architektoniczno-Urbani-

styczna Pracownia M.A.M – główny projektant mgr inż. arch. Andrzej Zastawnik, rok 2010. 
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In 1580 on request of Jan Zamoyski Italian architect and urban planner Bernardo Morando 
designed a town of a hexagon resambling shape, which was commonly used during Renaissance. In 
Zamość case the shape was softened by the land’s conditions. A raw root based town created in  
XVI century remained in unchanged form within the original fortifications till nowadays.  

According to contemporary standars the town was abruptly invested with elements of public 
spaces (town hall, collegiate church, academy, stock market, synagogue, palace, etc.) implemented on its 
antropomorphic shape. Zamoyski Palac was the head of the composition, Grodzka Street its spine, Solna 
and Bernardo Morando Streets its arms. Their intersection was situated in the middle of the Grand Square 
– town’s square 100x100 meters wide. The town’s interior was also given two other squares – Salt and 
Water ones. The composition was completed with the limbs made of fortifications. 

Through the years Zamość has reached the area of 30 km2 with 70 000 inhabitants. Morando’s 
legible spatial composition was closed in the range of Renaissance fortress. Subsequent development 
consisted of annexation of adjacent areas. 

Currently there are still some uninvested areas in town’s administrative borders. Those are either 
cultivated or used to be and now remain wastelands. 

Town’s growth based on uninvested area’s developing requires following strict procedures, 
especially The Act on Spatial Planning and Development1. Study of spatial development conditions and 
directions2 that specified Zamość patial policy was created in 1999. Subsequent modifications in the 
document were intoduced in 2004 and 2008 due to changing social and economic conditions. 

Executing any urban or architectural design in polish legal conditions requires obtaining of building 
permission based on either local spatial development plan3 or the planning permission4. The Town Council 
passed a resolution regarding local spatial development plan for the entire town’s area. The bill was 
passed in 2006 and has remained in force since then. 

However even the best plan might not work well when confornted with the hundreds or thousands 
land owners interests. The stance of people that didnt accept the plan’s  guidelines towards their 
properties resulted in iniciating the change of plan process. 

The uninvested areas in the eastern part of town between Legionów Street and the administative 
border seem the most interesting ones among many other plan’s parts undergoing the changes. Those 
plots, partially cultivated and partially remained as wastelands, will constitute a designing challenge. 

There were no clearly defined guidelines given to the lead urban planner5. The main concern was 
to remain in conformity with town’s spatial policy expressed in the Study. From the variety of conditions 
that might have influenced the concept the author focused on the current properties structure. The rural 
plots extended at the north-south direction are divided with perpendicular Kilińskiego Street. There are 
over 150 plots in the plan’s east-west axis and each of them is around 900 m long and 4–70 m wide. 
Large part of those are private properties which results in owners become the outright memebers of the 
spatial planning process. 

The properties division given above on the one hand and the attempt to refer to the town plan’s 
historic archetype on the other resulted in designing a concept arranging the district. Communication grid 
was based on double loop of cumulative roads handling plan’s area and connecting it with the rest of the 
town. Two main road crossings with Legionów Street are located in the plan’s extent, the third one is 
situated beyond it. The direct communication service is assured by the system of local and approach 
roads intersecting at right angle in most cases. Remaining quarters were assigned  for multiple functions. 

The Study established development of housing and commercial areas suplemented with industrail 
functions and location of a mall (with commerce space above 2000 m2). The design – for a totally 
uninvested town’s part as mentioned above – set up a new housing district for ca. 10 000 inhabitants 
fited with work places (commercial and indestrial areas – 1.U, UC, 1.P, 2.P) along with necessary culture 
and administration (UA, ZP), education (UO), health care (UZ), sport and recreation facilities (US.1, US.2).  

Functional arrangement of the western plan’s part by the Legionów Street (cross-country road of 
intense  traffic and set up nuissance zone) consists of commercial, craft and  small scale production 
areas (1.U) and mall area. In southern part, along the railroad industrial, production and commerce zones 
were sittuated. Rest of the area is set up for housing with suplement local services. The local road  
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designed on track of existing Kilińskiego Street togeth with basic assosiated functions will become the 
composition axis of the layout forming public spaces for the new  district. An urban square with local 
administration (town hall) and culture (library, cinemas) facilities is located in the central part of the 
planned town part. The complex will be closed by a public space of a park. Education, sport and recreation 
facilities (sports hall, swimming pool) will also be intorduced followed by the complex of playgrounds. 

Designing spacial concept for such a sizeable area which in addition consists of multiple properties 
is only possible with the use of spatial planning procedures accompanied by acitve community’s 
participation. This took place in Zamość. The local spatial development plan was approved by both Town 
Council and the properties owners. 

Endnotes 

1 Law of March 27, 2003 on Spatial Development (Uniform text: Journal of Laws No. 80, item 717 with subsequent changes) 
2 Law of March 27, 2003 on Spatial Development – article 9, section 1 and 2 lays responsibility to prepare the study of 

spatial development conditions and directions which in this case was passed January 28, 2008 r. (Zamość Town Council 
Resolution no. XVI/144/08) 

3 local spatial development plan determines areas’ function and the ways of their development – Law of March 27, 2003 on 
Spatial Development, article 14. 

4 Law of March 27, 2003 on Spatial Development – article 59 and 60 – requirements concerning planning permission 
establishing. 

5 „The change of local spatial development plan of Zamość – part III” Architektoniczno-Urbanistyczna Pracownia M.A.M – 
lead designer Andrzej Zastawnik, MSc Arch. Eng., 2010. 
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