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1. Wstęp

,,Jestem zbyt biedny, żeby kupować tanie rzeczy” powiedział ponoć Rockefeler. Stwierdzenie to kryje 
w sobie przekonanie, że kupując tanio narażamy się na dodatkowe wydatki związane z ukrytymi wadami 
i nietrwałością tandetnych rzeczy. Płacąc drożej, mamy większą szansę na trwały produkt wysokiej jako-
ści. Mimo tej obiegowej prawdy1, większość ludzi skazana jest na kupowanie dóbr tanich, bo nie stać ich 
na jednorazowy większy wydatek, mimo wizji związanych z nim przyszłych oszczędności. Takie właśnie 
znaczne oszczędności i wiele innych niepodważalnych atutów obiecują projekty koncepcyjne tzw. miast 
zrównoważonych. Najbogatsze państwa świata bliskie już są pilotażowych realizacji, które po zainwe-
stowaniu ogromnych środków z pewnością przyniosą wymierne oszczędności. Na czym natomiast dziś 
przeciętne istniejące miasta nie powinny oszczędzać z zawsze dziurawych budżetów, żeby w przyszłości 
tych oszczędności nie żałować? Dlaczego miasto ma być oszczędne i co miałoby ono oszczędzać? Wśród 
pierwszych skojarzeń pojawia się przede wszystkim teren i czas mieszkańców, ale również środowisko 
przyrodnicze i kulturowe. Futurystyczne wizje miast tworzone przez pisarzy i twórców filmowych najczę-
ściej pokazują ponure przestrzenie całkowicie pozbawione zieleni, z trójwymiarową siatką ulic i przeciw-
stawiającym się grawitacji transportem.

Miasto oszczędne to miasto minimalizujące swój negatywny wpływ na środowisko, a przy tym przyja-
zne człowiekowi – generujące maksymalnie dużo możliwości działania odpowiadającego potrzebom każ-
dego z mieszkańców. Wspólnie użytkowana przestrzeń publiczna miasta umożliwia zetknięcie różnych 
mieszkańców i różnych działań. Jakość i dynamika przestrzeni publicznej stanowi o stopniu atrakcyjności 
terenów miejskich. W artykule podaje się przykłady wykorzystywania obiektów infrastrukturalnych jako 
form rzeźbiarskich stanowiących dominantę w przestrzeni publicznej. Na podstawie wybranych Specjal-
nych Stref Przemysłowych z Dolnego Śląska zarysowuje się problem relacji współczesnych obiektów 
i zgrupowań przemysłowych z kontekstem przestrzennym i kulturowym miasta. Przywołuje się przykłady 
tzw. zielonych stref przemysłowych jako modelowego sposobu na oszczędności uzyskiwane dzięki gru-
powaniu przemysłu. Rozważa się faktyczną dominację zagadnień technicznych i technologicznych nad 
kwestią estetycznej jakości architektury i przestrzeni aspirującej do realizowania idei rozwoju zrównowa-
żonego.

2. Infrastruktura w mieście oszczędnym

Infrastruktura to pojęcie, które w kontekście urbanizacji oznacza podstawowe systemy umożliwiają-
ce funkcjonowanie miast poprzez organizację transportu, dostaw energii, wody, sieci teletechnicznych, 
gospodarkę ściekami i odpadami. Właściwe planowanie i unowocześnianie infrastruktury ma kluczowe 
znaczenie dla minimalizowania negatywnego wpływu miast na środowisko oraz dla jakości życia jego 
mieszkańców. Można zaryzykować tezę, że współcześnie to infrastruktura miejska decyduje o tym, czy 
miasto można nazwać oszczędnym. Techniczne możliwości pozwalają dziś realizować ekologiczne cele 
rozwoju zrównoważonego w każdym z wymienionych działów infrastruktury. Na tej podstawie powstają, 
jak dotąd konceptualne, projekty całych miast ekologicznych zabudowanych architekturą pasywną, o tzw. 
zerowej emisji gazów cieplarnianych, braku potrzeby wysypisk śmieci, samowystarczalnych w zakresie 
wody i energii. Chiński Dongtan, zaprojektowany w 2005 roku przez Arupa dla 0,5 mln mieszkańców, miał 
stanowić dowód możliwości ekologicznej urbanizacji. Realizację projektu odsunięto jednak na czas nie-
1 Według badania opinii społecznej, przeprowadzonego w grudniu 2004 roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-

sumentów, 85% konsumentów zgadza się z opinią, że za dobrą jakość trzeba więcej zapłacić [11].
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określony. Rozwija się natomiast wiele projektów badawczych konkretyzujących techniczne aspekty funk-
cjonowania założeń typu Dongtan. Już w trakcie projektowania jest m.in. ECO City Hamburg (proj. TEC 
Architecture+Arup) i hiszpańskie Logroño Montecorvo Eco City (proj. MVRDV+Gras), Hanham Hall 
w Wielkiej Brytanii (proj. HTA) i Super Sustainable City Gothenburg w Szwecji (proj. Kjellgren Kaminsky 
Architects). Korea Południowa szykuje aż trzy zrównoważone miasta: Incheon (proj. Foster& Partners), 
Songdo (proj. Kohn Pedersen Fox) i Gwanggyo International Business District (proj. MVRDV).

Poza wyjątkowymi przypadkami planowania miast na surowym korzeniu z wykorzystaniem innowacyj-
nych systemów infrastruktury, wszystkie istniejące miasta skazane są na ciągłe modernizacje sieci istnieją-
cych w ramach zastanej zabudowy. Z wielu powodów, m.in. gwałtownego rozrostu struktur miejskich, roz-
woju cywilizacyjnego, postępu technicznego i rosnącej świadomości ekologicznej i sanitarnej, nieodzowna 
infrastruktura tworzy sieci coraz bardziej rozbudowane i złożone, choć w większości ukryte pod ziemią. 
Rośnie też liczba ich punktów węzłowych obudowanych najczęściej bezobsługowymi obiektami, rozsiany-
mi w strukturze miast w punktach wymuszonych względami technologicznymi. Stacje transformatorowe, 
przepompownie wody i ścieków, elektrownie i kotłownie – wszystkie tego typu obiekty mogą przyczyniać 
się do wzbogacania lub degradowania bezpośredniego otoczenia. Mogą one być na różne sposoby włączo-
ne do publicznego użytku lub tworzyć przestrzeń ,,straconą” dla mieszkańców. Mogą wyzwalać aktywno-
ści opcjonalne i społeczne, a nie tylko stanowić tło dla aktywności koniecznych. Według prof. Jana Gehla, 
tak rozróżnione aktywności ukazują zależność zachowań od jakości przestrzeni publicznej [5]. Potencjał 
nobilitacji lub degradacji bezpośredniego otoczenia przez nowo powstające i modernizowane obiekty in-
frastrukturalne ma w przekonaniu autorki szczególne znaczenie w kontekście gospodarowania terenem 
w mieście oszczędnym, gdyż teren wolny od transportu lub zabudowy staje się w miastach dobrem rzad-
kim. Rozwój zrównoważony miast wymaga aktywizacji i rewitalizacji wszelkich dostępnych, nieustannie 
kurczących się przestrzeni publicznych. Oszczędne gospodarowanie przestrzenią miejską oznacza elimino-
wanie prowokujących wandalizm publicznie dostępnych obszarów substandardowych. 

3. Kryteria jakości przestrzeni publicznej

Mimo stosunkowej łatwości w sformułowaniu powyższych celów, trudno jest wyznaczyć jasne kryte-
rium sukcesu lub porażki w tej dziedzinie. Nie opracowano jak dotąd ogólnie obowiązujących, mierzalnych 
wskaźników przyszłej akceptacji społecznej przestrzeni publicznej – innymi słowy nie ma algorytmu na 
udaną przestrzeń, mimo że istnieje wiele udanych, przeanalizowanych przykładów zrealizowanych (np. 
[4]). Istnieje też wiele wskazówek dla twórców planów i projektantów wynikających ze znajomości sposobu 
percepcji człowieka, psychologii i socjologii. Profesor Niezabitowski opisuje np. stosowaną w USA meto-
dę oceny oddziaływania wizualnego do oceny wpasowania nowej inwestycji w kontekst istniejący. Metoda 
ta bazuje na badaniach świadczących o ,,znacznej zbieżności preferencji w odniesieniu do wielu parame-
trów estetycznych, np. w zakresie kontrastu wizualnego ok. 70% badanych preferuje umiarkowany poziom 
kontrastu” [8, s. 80]. Tak więc gremia decyzyjne stosujące tę metodę preferują rozwiązania wprowadzające 
umiarkowany poziom kontrastu. Wrogowie takiej metody mogą łatwo posłużyć się paryskimi przykładami 
wieży Eiffla czy też centrum Pompidou, które mimo, a może wręcz na skutek ostrego kontrastu tworzą 
tętniące życiem miejskie przestrzenie. Z kolei prof. Peter Smith, dogłębnie analizujący pojęcie harmonii 
w architekturze, wskazuje wspólne mechanizmy odczuwania satysfakcji w wyniku percepcji przestrzeni, 
ale działające w ramach indywidualnie kształtowanej osobowości i doświadczenia. Ujęcie takie wskazuje 
podłoże różnorodności odczuć różnych ludzi względem tej samej przestrzeni [9]. Niewątpliwe trudności 
z ustanowieniem ogólnych kryteriów oceny jakości i społecznego odbioru przestrzeni leżą u podstaw braku 
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kodyfikacji prawnej tych zagadnień2, a nawet 
ich marginalizowania w dyskusjach na temat 
architektury zrównoważonej [6]. Wyznaczniki 
w arkuszach ocen architektury zrównoważo-
nej koncentrują się na mierzalnych, ilościo-
wych aspektach ekologiczno ekonomicznych, 
które zdecydowanie przyćmiły kwestie klu-
czowe dla oceny architektury nie należącej 
do ,,nurtu zielonego”. Polskie prawo budow-
lane w brzmieniu z 1994 roku zawierało arty-
kuł 4 mówiący o konieczności projektowania 
obiektu budowlanego ,,w sposób zapewniający 
formę architektoniczną dostosowaną do krajo-
brazu i otaczającej zabudowy”. Pozostawienie 
urzędnikom decyzji, czy dany projekt jest, czy 
nie jest ,,dostosowany” pozostawiało tak wie-
le dowolności interpretacyjnej, że w kolejnych 
nowelizacjach warunek ten zniesiono. W jego 
miejsce pojawiło się sformułowanie o koniecz-
ności budowania ,,zgodnie z przepisami”. Trud-
ności w obiektywnym, mierzalnym określeniu 
wpływu zastosowania rozwiązań architektury 
zrównoważonej do podniesienia wartości ryn-
kowej obiektu stanowią przedmiot badań prof. 
Sarah Sayce [9]. Badaczka ta zwraca uwagę na 
nieobecność kwestii estetyczno-symbolicznych 
walorów architektury wśród przyjętych kryte-
riów architektury zrównoważonej. Podejmując 
próby zmiany tego stanu rzeczy, również ona 
stwierdza trudność z uzyskaniem przejrzystych, 
obiektywnych kryteriów oszacowania jakości 
wizualnej architektury. A przecież właśnie ta 
jakość decyduje często o dążeniu do rewita-
lizacji zamiast wyburzenia danego budynku. 

Przykładem obiektu infrastrukturalnego, który 
dzięki swym wysokim walorom estetycznym 
uzyskał nową funkcję, jest wieża ciśnień przy 
alei Wiśniowej we Wrocławiu. Eklektyczna ce-

glana wieża z początku XX wieku mieści dziś restaurację, choć wertykalny układ stosunkowo niedużych 
przestrzeni z pewnością nie ułatwiał rewitalizacji (fot. 1). Nowe życie dla obiektów ,,moralnie zużytych” 
jest z kolei działaniem wysoko punktowanym w kwestionariuszach oceny ,,zrównoważenia” budynku. 
2 Problem ten omawia prof. Janusz Włodarczyk: ,,jest więc obraz sposobów zaistnienia nowej architektury z punktu 

widzenia zastanego otoczenia na tyle niejasny i niejednoznaczny, że wszelkie zasady, tworzone w oparciu na prawie 
pisanym i niepisanym zawodzą i, w konsekwencji, decyzje w każdym przypadku powinny być podejmowane indywi-
dualnie” [12, s. 62].

Fot. 1. Wieża ciśnień z początku XX wieku mieści dziś restau-
rację (fot. B. Narożny)

Photo 1. Water tower built at the beginning of XX c. currently 
functions as a restaurant (photo B. Narożny)
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Również brytyjska organizacja rządowa CABE podjęła próbę sformułowania kryteriów jakości pro-
jektów architektonicznych i urbanistycznych: ,,Przez dobry projekt rozumiemy projekt, który jest zgodny 
z przeznaczeniem, zrównoważony, oszczędny, spójny, elastyczny, dostosowany do kontekstu, dobrze wy-
glądający i jasno wyrażający wymagania programu” [3, s. 5]. I tu pojawiają się więc określenia niewyzna-
czalne i względne. Z tej też przyczyny CABE zdecydowanie zaleca urządzanie konkursów architektonicz-
nych jako najpewniejszego sposobu uzyskania dobrej przestrzeni publicznej. Uwzględnianie genius loci, 
warunków, zwyczajów lokalnych, oczekiwań przyszłej grupy użytkowników i formułowanie konkretnych 
celów przekształcenia danej przestrzeni wydają się być oczywistymi, ale nadal ogólnymi wskazówkami 
prowadzącymi do tworzenia dobrej, akceptowanej przestrzeni publicznej.

Fot. 2. Kosz i ścianka wspinaczkowa na budynku infrastrukturalnym WOS 8 w podmiejskiej dzielnicy 
domów jednorodzinnych w Utrechcie (fot. M. Baborska-Narożny)

Photo 2. A basket and a climbing wall accompany an infrastructure building WOS 8 located in a suburbian housing 
neighbourhood in Utrecht (photo M. Baborska-Narożny)

Właśnie w drodze konkursów architektonicznych powstały obiekty infrastrukturalne takie jak WOS 8 
(proj. NL Architects) i kotłownia WKK (proj. Dok Architekten) w Utrechcie, czy przepompownie ścieków 
w Amsterdamie Boostergemaal Ost (proj. Bekkering Adams) (fot. 2) i Zuid (proj. Group A): każda we-
dług projektu innego zespołu architektów. Wszystkie one stanowią inwestycje miast na poczet przyszłych 
zysków ekonomicznych i ekologicznych, oraz współtworzą nową wartościową przestrzeń publiczną. Sta-
nowią wyrazisty, indywidualny akcent mający swą jakością formalną nobilitować bezpośrednie otoczenie, 
ponadto np. WOS 8 oferuje dodatkowe funkcje ogólnodostępne, takie jak: ścianka wspinaczkowa czy kosz 
zamocowany na ścianie zachęcający do gry w piłkę. Każdy budynek przyjął oryginalną rzeźbiarską formę 
pokrytą na wszystkich widocznych powierzchniach jednym materiałem: WOS 8 czarnym poliuretanem, 
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WKK rdzawym cor-tenem, Boostergemaal Zuid stalą nierdzewną, Boostergemaal Ost betonem (i stalą nie-
rdzewną na jednej ścianie w poziomie cokołu). Można więc powiedzieć, że spełniają wszystkie kryteria 
rozwoju zrównoważonego tzw. potrójnej linii przewodniej (ang. triple botom line). Pojęcie potrójnej linii 
przewodniej wyraża immanentne dla rozwoju zrównoważonego przenikanie kwestii opłacalności, ochrony 
środowiska i rozwoju społecznego.

4. Zgrupowania przemysłowe w kontekście miasta

Z kolei towarzyszące miastom zgrupowania obiektów przemysłowych tworzą często obszary wyłączo-
ne z użytkowania przez ogół mieszkańców. Eksperci z CABE sformułowali listę ,,błędów przeszłości” po-
pełnionych przy tworzeniu zgrupowań przemysłowych ku przestrodze dla przyszłych założeń [6]. Twórcy 
listy twierdzą, że wymienione błędy prowadzą do obniżenia wydajności pracy, problemów z rekrutacją i sa-
tysfakcją pracowników i w efekcie powodują zwiększenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
na danym obszarze. Wygląda więc na to, że błędy te należą do typu oszczędności, których miasta z czasem 
żałują. Na liście czołowe miejsca zajmują:
– zła lokalizacja stref skutkująca dostępnością wyłącznie dla samochodów,
– niska intensywność oznaczająca nieoszczędne gospodarowanie terenem, co prowadzi do trudności ze 

zorganizowaniem transportu publicznego i dominacji ruchu samochodowego,
– brak terenów przeznaczonych na rekreację i wypoczynek dla użytkowników budynków,
– jednorodność funkcjonalna prowadząca do zamierania przestrzeni poza momentami zmian pracowni-

ków i braku naturalnej kontroli przestrzeni, co zachęca do zachowań antyspołecznych i konieczności 
organizowania nadmiernego nadzoru terenu, 

– brak elastyczności układu zwiększający ryzyko opuszczenia obszaru przy zmianie warunków rynko-
wych,

– brak lub słaba jakość projektu i utrzymania terenów zielonych prowadząca do niskiej jakości prze-
strzeni.
Łatwo dostrzec powielanie opisanych powyżej zjawisk w wielu tzw. specjalnych strefach przemysło-

wych tworzonych w  Polsce od 1997 roku. Ich jednoznaczne nazwanie błędami jest jednak trudne, bio-
rąc pod uwagę właśnie aktualne warunki rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Strefy zostały 
stworzone w celu sprowadzenia inwestorów w rejony dotknięte niezwykle niszczącym bezrobociem struk-
turalnym. Ich zasługi w przełamywaniu niekorzystnych zjawisk związanych z bezrobociem są niewątpliwe. 
Ale osiągnięte przez lokalne społeczności korzyści wynikają z dostosowania się do wymogów stawianych 
przez inwestorów, a nie odwrotnie. Inwestorzy byli wyczekiwani i przyszli na swoich warunkach. Powstały 
więc założenia o dużej skali, monotonii przestrzennej, jednorodne funkcjonalnie. Charakter stref publicz-
nych jest najczęściej czysto utylitarny, a wartościowej zieleni brak (fot. 3). Obszary te stanowią cel wy-
łącznie dla ich pracowników i interesantów, ożywając jedynie przy wymianie pracowników zmianowych 
(ograniczenie do wspomnianych wcześniej aktywności koniecznych). Są one dostępne przede wszystkim 
dla samochodów ze względu na wydzielenie i rozległość oraz niską – przynajmniej w początkowej fazie 
rozwoju – intensywność zabudowy. Tak jest np. w SSE w Jelczu Laskowicach, Wałbrzychu, Złotoryi czy 
Oławie. Niska intensywność zabudowy uznawana przez CABE za planistyczny błąd jest wynikiem wa-
runków rynkowych: ceny gruntów są na tyle atrakcyjne dla inwestorów, że kupują oni większy teren ,,na 
zapas” z myślą o przyszłej rozbudowie. Spośród znanych autorce zakładów na terenach SSE z Dolnego 
Śląska zdecydowana większość zakładów już uległa czasem wieloetapowej rozbudowie, a pozostałe cze-
kają na sprzyjające okoliczności. Dobrze jeśli strefa jest na tyle duża, by włączyć ją do sieci transportu 
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publicznego. Tak jest np. w SSE w Wałbrzychu dokąd podczas weekendów autobusy miejskie docierają 
trzy razy dziennie, jedynie by obsłużyć robotników zmianowych. Dążenie inwestorów przemysłowych 
do grupowania założeń pokrewnych branż i władz lokalnych do pozyskiwania inwestorów prowadzi do 
sytuacji, gdy – jak w Żarach na Dolnym Śląsku – powierzchnia specjalnej strefy ekonomicznej dorównuje 
niemal powierzchni całego miasteczka.

Fot. 3. Przestrzeń publiczna w rozwijającej się od kilku lat Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Jelczu Laskowicach  
o charakterze czysto utylitarnym, dostosowanym do potrzeb komunikacji kołowej. Nasadzone w pasie drogo-
wym drzewa są na razie małymi sadzonkami. Wszystkie zakłady są ogrodzone. W całym obszarze brak  funkcji 
publicznych. Strefa oddalona jest o ok. 3 km od osiedli mieszkaniowych. Asfalt kończy się wraz z granicą strefy 

(fot. M. Baborska-Narożny)

Photo 3. Public space in recently developed Special Economic Zone in Jelcz Laskowice is purely utilitarian, answering 
vehicule transport requirements. Trees planted in communication zone are still sapplings. All the factories are 
fenced. The whole area is deprived of any public functions. It is located ca. 3 km away from residential area. 

Asphalt pavement terminates at the edge of the industrial zone (photo M. Baborska-Narożny)

Na jeszcze poważniejsze problemy związane z perspektywą zrównoważonego rozwoju natknąć się 
można w małych miasteczkach mało dotąd popularnych wśród turystów, choć położonych w pięknych 
krajobrazowo rejonach. Władze leżących na skraju Karkonoskiego Parku Narodowego Piechowic zdecy-
dowały się na stworzenie SSE na swym terenie, na typowych u nas warunkach: tj. faktycznego dyktatu in-
westora. Miejsca pracy powstały i do dziś w Piechowicach otwarto już cztery nowoczesne zakłady. Jednak 
niedopasowana skala obiektów i niska jakość architektury spowodowały niewątpliwy i prawdopodobnie 
trwały uszczerbek na pięknie krajobrazu, co obniża szanse na turystyczny rozwój miejscowości. Czy moż-
na było sprowadzić przemysł do Piechowic na innych warunkach i czy mieszkańcy pożałują dzisiejszych 
decyzji doświadczywszy ewentualnych strat w przyszłości?

Można oczywiście znaleźć wiele uwieńczonych sukcesem przykładów odmiennego podejścia do kwe-
stii stref przemysłowych w krajach wysokorozwiniętych. Wydzielona komunikacja kołowa, a zarazem ści-
słe powiązanie ścieżkami rowerowymi z pobliskimi terenami mieszkaniowymi cechuje strefę przemysłową 
w Ede w Holandii. Strefa zlokalizowana jest pomiędzy węzłem autostradowym a miasteczkiem, w bezpo-
średnim sąsiedztwie obu. W ramach strefy zachowano cenne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym 
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kanały wodne otoczone zielenią. Dobrze utrzymana zieleń towarzyszy pasom drogowym. Większość inten-
sywnie zagospodarowanego terenu zajmują obiekty dwu- lub trzykondygnacyjne o miejskim charakterze. 
Pierwszym zgrupowaniem przemysłowym, które uzyskało certyfikat ISO 14001 za zarządzanie środowi-
skiem był Parc Paysager d’Activités de Landacres w północnej Francji, założony w 1995 roku. Na terenie 
parku mogą inwestować tylko firmy nastawione na wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju. W ramach 
parku 110 ha przeznaczono na aktywność gospodarczą, a 60 ha na zieleń i przestrzenie publiczne. Klasycz-
nym przykładem przemysłowego zgrupowania ekologicznego jest duński park przemysłowy Kalundborg, 
gdzie dobór inwestorów podyktowany był wzajemnym powiązaniem procesów produkcyjnych. Na wzór 
powiązań w ekosystemie przyrodniczym jedne zakłady wykorzystują tam jako surowiec odpady produk-
cyjne sąsiada. Wszyscy na tym korzystają, a przy okazji również środowisko przyrodnicze. Jednak czy 
Polska jest gotowa na tworzenie takich zgrupowań przemysłowych? Wątpliwość powstaje pod wpływem 
faktycznego ciągłego oczekiwania na inwestycje i wynikających z takiej sytuacji trudności poszczególnych 
gmin do stawiania warunków. 

Fot. 4. Atrakcyjna zieleń, wydzielone ciągi pieszo rowerowe i miejski charakter zabudowy w strefie przemysłowej  
w Ede w Holandii (fot. M. Baborska-Narożny)

Photo 4. Quality landscaping, separate pedestrian and bicycle paths and municipal character of buildings 
in Ede industrial zone, Holland (photo M. Baborska-Narożny)

I tak można znaleźć optymistyczną informację [14], że w Polsce działają eko-parki przemysłowe na 
wzór parków brytyjskich. W 2004 roku Fundacja Partnerstwo dla Środowiska rozpoczęła realizację projek-
tu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. ,,Propagowanie dorobku prawnego Unii Europej-
skiej w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć Zielonych Parków Przedsiębiorczości (ZPP) w Polsce 
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południowej”. Ich założeniem jest „rekultywacja terenów przemysłowych tak, by nie były one martwymi 
przestrzeniami, a obszarami funkcjonalnymi, nie niszczącymi środowiska, przyjaznymi dla mieszkańców 
i ludzi tam pracujących” [13]. Między innymi w Krakowie funkcjonuje ZPP Zawiła [15]. Analiza przed-
miotu działalności firm współtworzących to zgrupowanie nie wskazuje na głębsze powiązania procesów 
produkcyjnych na wzór Kalundborgu. Analiza celów prowadzi do wniosku, że podstawowym i w zasadzie 
jedynym ekologicznym wyróżnikiem tych parków wobec specjalnych stref ekonomicznych jest fakt, że 
rewitalizują one tereny już zagospodarowane, czyli tzw. brownfield, zamiast zajmować nowe. Jednak naj-
nowsze techniczne osiągnięcia z dziedziny infrastruktury eko, których pełne są różne zielone inicjatywy 
w krajach bogatszych, pozostają poza ich zasięgiem finansowym. Tak więc stopień obciążenia środowiska 
poprzez działalność tych firm nie zależy od ich lokalizacji w ramach ZPP Zawiła.

5. Wnioski

Miasto oszczędne to miasto nie najbiedniejsze. Trzeba coś mieć, żeby móc oszczędzać. Mając zaspoko-
jone najbardziej podstawowe potrzeby mieszkańców, miasto oszczędne inwestuje w polepszenie jakości ich 
życia i w ochronę środowiska. Z doświadczeń takich miast wynika, że inwestowanie w nowoczesną infra-
strukturę oraz dobrą architekturę współtworzącą atrakcyjną przestrzeń publiczną jest działaniem długofa-
lowo korzystnym ze względów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Najpewniejszym sposobem 
uzyskania wysokiej jakości architektury jest urządzanie konkursów architektonicznych. Jak dotąd nowe 
i remontowane obiekty infrastrukturalne w Polsce, będące w znacznej mierze finansowane ze środków 
Unijnych, nie są przedmiotem konkursów i ich realizacja przyczynia się do obniżania jakości przestrzeni 
publicznej. Jakość przestrzeni tworzonej w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych zależy niemal za-
wsze wyłącznie od ambicji inwestora w tym zakresie. Władze gmin nie prowadzą aktywnej polityki wzglę-
dem jakości nowo powstającej architektury przemysłowej, a nowe zgrupowania przemysłowe powstają 
w sposób, który brytyjska organizacja rządowa CABE określa jako długofalowo niekorzystny. Podłożem 
dzisiejszych działań jest dążenie do łagodzenia aktualnych problemów społeczno-ekonomicznych, w tym 
głównie bezrobocia strukturalnego, co nie sprzyja myśleniu w kategoriach rozwoju zrównoważonego.
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