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

Przedstawione w tekście „Regulacje”, sformułowane przez władze miejskie Manchesteru, zawierają 
zasady, które obowiązują w s z y s t k i c h  podejmujących zadania inwestycyjne na terenie miasta, 
zaś ich respektowanie jest w i e l o k r o t n i e  kontrolowane: na etapie planowania, projektowania, 
realizacji i eksploatacji inwestycji. Skuteczność regulacji weryfikuje czas: przytoczone przykłady 
dowodzą, że miasto odniosło sukces kreując swoje „nowe oblicze”, wykorzystując umiejętnie 
przemysłowe dziedzictwo. 
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A b s t r a c t  

The "Regulations" presented in the text, formulated by the municipal authorities of Manchester, 
include principles which apply to  a l l  those who take up some investment assignments in the city. 
They are controlled  r e p e a t e d l y: at the stage of planning, designing, implementing and operating 
an investment. The effectiveness of the regulations is verified by time: the presented examples prove 
that the city has succeeded creating its "new image" and using its industrial heritage. 

Keywords:  public space, city, postindustrial areas, regulations 
                                                 
∗ Dr hab. inż. arch. Anna Franta, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury, Politechnika 

Krakowska. 



 36

Manchester jest współczesną metropolią, ale jest też miastem o bogatej tradycji historycznej: po-
czątkowo obóz rzymski, potem średniowieczne miasto targowe, następnie pierwsze miasto przemysłowe. 
W XIX wieku jako największy ośrodek przemysłu włókienniczego miasto przeżyło rozrost liczebny na 
niespotykaną skalę: z 75 tysięcy do 600 tysięcy mieszkańców.  

Po drugiej wojnie światowej spadek opłacalności transportu morskiego (współdziałanie Liverpool– 
–Manchester) spowodował, że Manchester stopniowo tracił swą atrakcyjność jako centrum handlu wy-
tworami przemysłu włókienniczego. Przyszłość miasta wymagała gwałtownego przeprofilowania z mono-
kultury handlowej na różnorodność, z centrum przemysłowego na finansowo-usługowe i naukowo-kul-
turalne, czyli z miasta industrialnego na postindustrialne. Podjęte działania: rozbudowa portu lotniczego, 
wielkie realizacje w zakresie obiektów sportowych, kulturalnych i szkolnictwa wyższego, stworzenie no-
wego systemu metra, międzynarodowego centrum konferencyjnego i bankowego – wszystko to wzmoc-
niło międzynarodową konkurencyjność miasta jako stolicy regionu. Celem władz miejskich jest połącze-
nie zalet tej konkurencyjności z programami korzyści dla społeczności lokalnej, dzięki czemu mieszkańcy 
Manchesteru mają pełne możliwości i szansę na poprawę jakości i standardu ich życia – również w zakre-
sie zwiększania i zaspokajania aspiracji intelektualnych i zawodowych. 

Manchester powstawał i rozwijał się niezwykle dynamicznie w swojej przemysłowej przeszłości 
i równie dynamicznie przekształca się w postindustrialnej teraźniejszości, lecz dzisiaj jakość życia 
mieszkańców jest głównym kryterium dla wszelkich inwestycji, ale miasto też kreuje swoje „nowe obli-
cze”, wykorzystując umiejętnie przemysłowe dziedzictwo.  

Tak określony cel wymagał sformułowania „Regulacji” rozwoju  miasta wspierających i stymulu-
jących jego osiągnięcie. 

„Regulacje”1 opublikowane przez Manchester City Council definiują zasady, których zastosowa-
nia władze miasta oczekują we wszystkich inwestycjach podejmowanych na jego terenie. Podstawą jest 
wymaganie od każdego inwestora uwzględnienia szerokiego kontekstu i premiowanie prospołecznych 
walorów jego propozycji w celu osiągnięcia długotrwałej wysokiej jakości struktury przestrzennej miasta. 
Władze miejskie demonstrują w ten sposób przekonanie, że budynki – w tym poprzemysłowe – ulice 
i place Manchesteru są jego największą wartością, swoistymi aktywami dalszego rozwoju w przyszłości. 
Uznano, że przez właściwe gospodarowanie posiadanymi zasobami przestrzennymi i ich umiejętnym 
uzupełnianiem Manchester może stać się jeszcze lepszym2 miejscem życia i pracy. 

„Regulacje” stanowią kluczową część procesu planowania w mieście. Wszystkie przyszłe projekty 
planistyczne muszą wykazać się zgodnością z zagadnieniami w nich wypunktowanymi. Natomiast ich re-
spektowanie jest kontrolowane na etapie planowania, projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji. 
,,Regulacje” dotyczą wszystkich części miasta – od centrum po mieszkaniowe suburbia, a ich podsta-
wową cechą jest elastyczność – jako warunek skuteczności zastosowania. 

Długofalowym celem jest pomnożenie wartości: wartości struktury zabudowanej, wartości 
jakości środowiska i wartości Manchesteru jako miasta wartego odwiedzenia. 

Wiele czynników tworzy otoczenie przestrzenne – część z nich wprost i w sposób oczywisty, inne 
w sposób pośredni. Istnieje między nimi interakcja (wzajemne sprężenia), a każdy z nich pełni określoną 
funkcję w tworzeniu podstaw dla przyszłości. Regulacje zostały sformułowane tak, by podkreślić szcze-
gólne znaczenie: ,,miejsca”, ,,jakości”, ,,zwartości oraz przemieszania funkcji” i ,,dobrych ulic” (oraz sze-
rzej: przestrzeni publicznych). 

To jak miasto jest postrzegane i odczuwane jest zasadniczą częścią jego tożsamości. Ludzie lubią 
miejsca wizualnie interesujące i rozpoznawalne. Manchester ma wiele charakterystycznych obiektów, 
które nadają mu unikatowe cechy tożsamości. Ma również czytelną siatkę ulic, która określa i łączy oto-
czenie tych obiektów, pomagając tym samym definiować indywidualną charakterystyczność poszczegól-
nych fragmentów miasta. Ma też „wszechobecne” w strukturze – szczególnie centrum – obiekty, zespoły 
i kompleksy poprzemysłowe o cechach przestrzennych (skala, układ, relacja z siecią kanałów), otwierają- 
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cych w procesie renowacji możliwość kreowania niepowtarzalnych walorów wnętrz architektonicznych 
i urbanistycznych. 

„Regulacje” preferują przestrzenie urbanistyczne, utrzymujące i rozwijające, wciąż jeszcze za-
chowaną, wygodę i ludzką skalę – przestrzenie, które są jasno zdefiniowane i funkcjonalne. Publiczne 
miejsca i obszary, gdzie ludzie w sposób naturalny gromadzą się, powinny być wydobyte i podkreślone 
jako punkty integracji, co może pomóc w osiągnięciu silnego „poczucia miejsca”. Wysoka jakość środo-
wiska zurbanizowanego jest tworzona przez budynki, które odpowiadają – służąc jej i będąc z nią w har-
monii – przestrzeni, w której są zlokalizowane. Skala i usytuowanie budynków ma więc uwydatniać 
geometrię ulicy, placu, a sposób zaprojektowania zielonych przestrzeni otwartych ma zapewnić ich atrak-
cyjność, dobre użytkowanie i kontrolę (bezpieczeństwo). Wymaga się, by nowe inwestycje tworzyły czy-
telną linię zabudowy, zharmonizowaną z istniejącą, podkreślającą istotne elementy funkcjonalne. Należy 
wykorzystywać istniejące i tworzyć nowe zamknięcia perspektywiczne i punkty charakterystyczne jako 
elementy mające zasadnicze znaczenie dla orientacji oraz wspomagające ruch pomiędzy różnymi czę-
ściami miasta. 

Zaleca się, by obiekty publiczne i komunalne lokalizować wokół przestrzeni publicznych, co 
sprzyja identyfikacji społecznej, pomaga określić charakter tych przestrzeni i rozwija aktywności, które 
ten typ obiektów generuje. 

Natomiast publiczne zielone przestrzenie otwarte mają mieć ściśle określoną (charakterystyczną) 
funkcję; należy dążyć do uzyskania ,,poczucia własności” takich obszarów przez społeczność lokalną. 
Muszą być one projektowane w sposób szczególnie przemyślany co do ich użytkowania i relacji z sąsia-
dującymi obiektami tak, by były utrzymywane ( i w naturalny sposób kontrolowane) przez właścicieli lub 
użytkowników otaczających obiektów, bowiem to zapewnia ich właściwą eksploatację (w tym bezpie-
czeństwo). 

Zasadniczym celem „Regulacji” jest promowanie wysokiej jakości środowiska przestrzennego, 
która łączy współczesne rozwiązania projektowe z najlepszymi tradycjami architektonicznymi miasta, 
a jakość całości wynika z zestawienia poszczególnych elementów. Dlatego też „Regulacje” wykorzystują 
następujące kryteria, zdefiniowane przez Królewską Komisję Sztuk Pięknych, jako podstawę jakości 
projektowania: 
–  Zintegrowanie – obiekt winien mieć wiele właściwości sprzyjających zintegrowaniu: prawidłowe 

usytuowanie, kubaturę, skalę, proporcje, rytm, rozwiązania materiałowe; 
–  Ład i spójność – ład przestrzenny pozwala na zrozumienie tego, co widzimy, dlatego obiekty i prze-

strzenie pomiędzy nimi muszą dawać poczucie porządku i jedności; symetria, równowaga, powtarzal-
ność, moduł, zdyscyplinowanie, korelacja – umiejętnie zastosowane nadają obiektowi pożądaną spo-
istość; 

–  Rzut i przekrój – budynek to coś znacznie więcej niż elewacje; sposób zaprojektowania przestrzeni 
wewnętrznych, struktury i układu funkcjonalnego jest integralną częścią całościowej jakości obiektu; 

–  Wyrazistość – komunikatywna ekspresja – zgodność funkcja–forma – pozwala na rozpoznanie czemu 
obiekt może służyć, jak go używać, jakie znaczenia wprowadza do istniejącego układu; 

–  Integralność – stosowanie zasady podziału i akcentowania (artykulacji) w projektowaniu oraz dobór 
właściwych metod komponowania i konstruowania obiektu wspiera integralność uzyskanego rozwią-
zania; 

–  Detal – konsekwentne operowanie detalem w całym obiekcie i ich zespołach (detal urbanistyczny) po-
zwala odbiorcy na docenienie piękna materiałów oraz wartości projektowych i konstrukcyjnych. 

Gęstość i przemieszanie funkcji są kluczowymi zagadnieniami, które leżą u podstaw wielu innych 
priorytetów wskazanych w „Regulacjach”. Gęstość i przemieszanie funkcji sprzyja bowiem długotermi-
nowemu zrównoważeniu poprzez ekonomiczne wykorzystanie terenu. 

„Regulacje” preferują lokalne dynamiczne zgrupowania usług i sklepów, miejsc spotkań, szkół, 
kościołów  i  innych  funkcji, a  także  przemieszane i zróżnicowane społeczności lokalne  (chodzi o prze- 
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ciwdziałanie tworzeniu stref: ,,ubóstwa”, ,,bogactwa”, ,,kolorowych” – gett etnicznych lub ekonomicz-
nych). Takie podejście ma wprowadzić ruch i życie do wszystkich części miasta: głównych ulic, poszcze-
gólnych rejonów centrum, przedmieść. Manchester ma wiele przykładów dzielnic, które wiele zyskały 
dzięki przemieszaniu funkcji. Sprzyja ono odrodzeniu społecznych więzi – tworzy społeczności lokalne, 
które identyfikują się z daną dzielnicą (miejscem). Koniecznym warunkiem dalszego sukcesu tych dziel-
nic jest właściwa gęstość zaludnienia, niezbędna, by te lokalne zgrupowania różnorodnych usług były 
wykorzystywane. Gęstość i zróżnicowanie są tymi czynnikami, które dają ludziom poczucie osobistego 
bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia (komfortu psychicznego) przez wzrost aktywności funkcjonalnej 
przestrzeni publicznych w różnych porach dnia, nocy i przez całą dobę oraz pozytywne „wymuszanie” 
lepszej jakości środowiska. 

„Regulacje” nie definiują szczegółowych gęstości dla inwestycji komercyjnych. Powinny one wy-
nikać ze sposobu użytkowania oraz charakterystyki lokalizacji i jej najbliższego otoczenia. Uwzględnia 
się potencjalne trudności z wertykalnym (w poziomach funkcjonalnych) różnicowaniem funkcji, ale rów-
nocześnie zakłada się, że trudności te nie dotyczą różnych funkcji zlokalizowanych blisko siebie.  

Bezwzględnie wymagana jest świadomość inwestorów, jak ich propozycje odnoszą się do 
szerszego kontekstu.  

Sieć ulic definiuje układ urbanistyczny każdego wielkiego miasta. W ideale miasto powinno mieć 
rozpoznawalną hierarchię ulic tworzących układ, w ramach którego wszystkie obiekty i funkcje (aktyw-
ności) mogą być sensownie rozlokowane. Dlatego też „Regulacje” definiują wymogi dotyczące powsta-
wania „dobrych ulic”. 

Częścią strategii jest więc jednoznaczne zróżnicowanie roli miejskich arterii komunikacyjnych 
i bogata różnorodność charakteru ulic – ich „życia”. Ulica jest czymś więcej niż droga. Droga to wyłącz-
nie kanał ruchu, podczas gdy ulice są przestrzeniami społecznymi, publiczną ekspresją sposobu, w jaki 
ludzie żyją i kontaktują się (wchodzą w różnego typu interakcje). 

Historyczny układ ulic i placów Manchesteru jest wciąż czytelny i oczywisty – współtworzą one 
znaczenie miasta jako złożonego, bogatego w wyrazie „miejsca” – stąd troska o doskonalenie i rozwój 
(wzbogacanie) tego układu. 

Sposób zaprojektowania ulic wpływa na wszystkich, którzy z nich korzystają. Kiedy jest on 
spójny w aranżacji z budynkami i innymi przestrzeniami publicznymi o dobrej jakości oraz w pełni 
uwzględnia potrzeby pieszego – pomaga w stworzeniu z ulicy lepszego miejsca dla każdego rodzaju 
użytkowania. Wymaga się więc, by ulice były projektowane jako miejsca spotkań ludzi – sprzyjały na-
turalnym kontaktom społecznym. 

Wysoka jakość środowiska i rozwiązań projektowych może poprawić życie ludzi w wieloraki 
sposób. Dobrych rozwiązań projektowych nie da się jednak uzyskać jedynie poprzez zalecenia 
i przepisy. „Regulacje” mają na celu stworzenie kontekstu, który będzie sprzyjał lepiej zaprojek-
towanemu środowisku. 

W myśl „Regulacji” nie może być konfliktu pomiędzy „ciekawym rozwiązaniem projektowym” 
i realizacją obiektu (zespołu), który funkcjonuje dobrze wtedy, gdy odpowiada potrzebom ludzi, którzy 
go użytkują. Sensowne koszty utrzymania, trwałe materiały oraz sposób obsługi i eksploatacji (w tym 
infrastruktura techniczna) przyjazny dla środowiska (proekologiczny) są tu również podstawowymi 
wymaganiami. 

Rozwój zrównoważony, ekonomiczny i ekologiczny, jest głównym celem „Regulacji”. Każda 
nowa inwestycja musi sprostać standardom efektywności pod tym względem. 

Wymagana elastyczność funkcjonalna i przestrzenna nowych inwestycji ma zapewnić ich długo-
trwałość użytkową wobec zmiennych w czasie wymogów programowych. Ta „adaptowalność” oraz ja-
kość rozwiązań przestrzennych od architektonicznych po urbanistyczne ma w sposób istotny współtwo-
rzyć poczucie bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców miasta. 
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„Regulacje” zawierają zasady, które, co należy podkreślić raz jeszcze, obowiązują 
w s z y s t k i c h  podejmujących zadania inwestycyjne na terenie miasta, zaś ich respektowanie jest 
w i e l o k r o t n i e  kontrolowane: na etapie planowania, projektowania, realizacji i eksploatacji in-
westycji. 

Prześledźmy skuteczność działania ,,Regulacji” na konkretnych przykładach rewitalizacji urbani-
stycznej obszarów poprzemysłowych. Pierwszy z nich to zniwelowanie bariery urbanistycznej. 
Whithworth Street: tu dawna bariera wiaduktu kolejowego została, dzięki zmianie charakteru użytkowa-
nia przestrzeni pomiędzy gigantycznymi filarami konstrukcyjnymi wiaduktu, zamieniona w wypełnioną 
teatrami, restauracjami i klubami, atrakcyjną pierzeję ulicy. Również nowe obiekty kawiarni są „wpisane” 
w łuki wiaduktu. Część z łuków pozostała otwarta całkowicie i daje wgląd w malownicze założenie par-
kowo-ogrodowe z nowymi obiektami biurowymi, które powstało na dawnych, zdegradowanych terenach 
poprzemysłowych, pozbawionych wartościowych obiektów istniejących. To bezpieczna oaza ciszy 
i kontaktu z naturą wprowadzająca nowy charakter przestrzeni publicznej w ten fragment centrum. 
Zastosowany w urządzaniu przestrzeni publicznych staranny detal nawierzchni, oświetlenia, ich „ume-
blowanie” zachęcają do spaceru, relaksu, zatrzymania. Ta część inwestycji – w myśl zasad regulacji: spo-
sób aranżacji pomaga w stworzeniu z ulicy lepszego miejsca dla każdego rodzaju użytkowania, a tereny 
zielone mają mieć czytelną funkcję i związek z otaczającymi obiektami – została zrealizowana, jako ini-
cjująca proces odnowy, przez Central Manchester Development Corporation.  

Przykład drugi, Castelfield, jest pierwszym w Wielkiej Brytanii Urban Heritage Park. Ele-
mentem inicjującym – i dalej stymulującym – proces renowacji obszaru, była sfinansowana również 
przez Central Manchester Development Corporation budowa pieszego mostu. Istotnymi kompozycyjnie 
i funkcjonalnie fragmentami parku są utrwalone ślady obozu rzymskiego, miejsca narodzin Manchesteru, 
oraz wielofunkcyjne centrum rekreacyjne. Ta demokratyczna „przestrzeń ludyczna” została zaprojekto-
wana i zagospodarowana tak, by była naprawdę dostępna dla szerokiej publiczności – również mieszkań-
ców o średnich czy niskich dochodach. To także początek atrakcyjnej drogi wodnej – zrewitalizowanych 
kanałów poprzemysłowych i rzeki Medlock, których brzegi tętnią teraz życiem, dzięki wprowadzeniu – 
wymaganego regulacjami – przemieszania funkcji z właściwym udziałem funkcji mieszkaniowej o zróż-
nicowanym standardzie. Ale o niepowtarzalnym charakterze tego obszaru decydują znakomicie zagospo-
darowane nabrzeża sieci kanałów i powiązane z nimi zachowane obiekty poprzemysłowe, które wraz 
z nową funkcją zyskały nową witalność i współczesny wyraz swego oryginalnego oblicza. 

I wreszcie przykład trzeci, inicjacji procesu renowacji obszarowej z intencją stworzenia 
„wioski miejskiej”, Ancoats Urban Village. Ancoats Urban Village Company i The Ancoats Buildings 
Preservation Trust, ze wsparciem władz miasta, dzięki objęciu kontrolą zarówno obiektów, jak i ulic 
dzielnicy Ancoats („małej Italii”) rozpoczęły (w 1997 roku), nabierający tempa, proces przekształceń. 
Coraz więcej obiektów, przez inicjatorów jedynie zabezpieczonych (kolorowe blendy w oknach utrud-
niające niepożądany dostęp i sygnalizujące, że obiekt jest częścią programu), znajduje właścicieli i nową 
funkcję. Dzisiaj kompleksy dawnych młynów – od roku 2000 popadające w ruinę – są atrakcyjnymi ze-
społami mieszkaniowo-usługowymi z sekwencjami otwartych i krytych wewnętrznych dziedzińców 
sprzyjających integracji sąsiedzkiej. 

Omówione regulacje są, czego dowodzą przedstawione przykłady, skutecznym ,,reżyserem prze-
strzeni” w sensie stymulowania pożądanych rozwiązań, które to rozwiązania swoją wysoką jakością 
mogą z kolei stymulować doskonalenie porozumienia z odbiorcą poprzez język przestrzeni 
i powstawanie wartościowych interakcji międzyludzkich dzięki wysokim walorom przestrzeni 
wykreowanej przez architektów: w przeszłości i dzisiaj – z założeniem dodawania nowych wartości w 
przyszłości. 
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Przypisy 

1 A Guide to Development in Manchester, Manchester City Council 1997. 
2 Według klasyfikacji jakościowej wybranych miast świata wykonanej przez ekspertów Waszyngtońskiego Komitetu 

ds. Kryzysu Ludnościowego na początku lat 90. minionego wieku, Manchester został uznany za miasto bardzo do-
bre – uzyskał 81 punktów, podczas gdy miasta ocenione najwyżej (Melbourne, Montreal) miały punktów 86, zaś te 
ocenione jako złe (Lagos) punktów 19, [za:] W. Porębski, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, 
Warszawa 1999. 

Manchester is a contemporary metropolis as well as a city with a rich historical tradition: a Roman 
camp, a medieval market town, the first industrial city. In the 19th century, as the largest centre of textile 
industry, the city experienced growth on a unique scale: from 75 000 to 600 000 inhabitants. 

After the second world war, as a result of a decrease in the profitability of sea transport 
(Liverpool–Manchester cooperation), Manchester was gradually losing its attractiveness as a centre of 
trade in the products of textile industry. The future of the city required a violent transition from 
a commercial monoculture to diversity, from an industrial centre to a financial, service, scientific and 
cultural one, from an industrial city to a postindustrial one. The extension of the airport, the 
implementation of some large sports, cultural and educational objects, the creation of a new underground 
system, an international conference and bank centre – all these strengthened the international 
competitiveness of the city as the capital of the region. The objective of the municipal authorities is to 
combine the advantages of competitiveness with some programmes conducive to the local community. 
Therefore, the inhabitants of Manchester are fully enabled to improve the quality and standard of their 
lives – to increase and satisfy their intellectual and professional aspirations, too. 

Manchester has been developing dynamically – both in its industrial past and postindustrial 
present, even though today the quality of the inhabitants’ lives is the main criterion for all investments. 
The city also creates its "new image" using its industrial heritage. 

Such an objective needed the formulation of the "Regulations" for the development of the city, 
supporting and stimulating it. 

The "Regulations"1 published by the Manchester City Council define the principles which the 
municipal authorities expect in all investments in the area. Every investor is expected to allow for a broad 
context and promote some pro-social values of his proposition in order to achieve long-lasting high 
quality of the spatial structure of the city. 

In this manner, the municipal authorities demonstrate a conviction that the buildings – including 
some industrial ones, streets and squares of Manchester are its highest value and the assets of its further 
development. They claim that suitable management and skillful maintenance of the existing spatial 
reserves may even make Manchester a better2 place of life and work. 

The "Regulations" make a key part of the process of planning in the city. All the future planning 
designs must be consistent with the issues. The application is controlled at the stage of planning, 
designing, implementing and operating an investment. The "Regulations" concern all the parts of the city 
from the centre to the residential suburbia. Their basic feature is flexibility – as a condition of the 
effectiveness of usage. 

A long-term objective is to build up values: the value of a developed structure, the value of 
the quality of the environment and the value of Manchester as a city worth visiting. 
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Many factors form the spatial surroundings – some in a direct and obvious manner, some in an 
indirect way. They are interrelated (coupled), and each of them plays a defined role in the creation of the 
future bases. The regulations were formulated so as to emphasize the special meaning of a "place", the 
"quality", the "compactness and mixture of functions" and "good streets" (and more broadly: public 
spaces). 

The perception of a city is the main part of its identity. People like places that are visually 
interesting and recognizable. Manchester has a lot of characteristic objects which give it some unique 
features of identity. It also has a readable network of streets which describes and joins the surroundings of 
the objects, helping to define the individual characteristics of some fragments of the city. Its structure – 
especially the centre – has some "omnipresent" postindustrial objects and complexes with spatial features 
(scale, layout, relationship with the canal network) opening a possibility of creating some unrepeatable 
values of architectural and urban interiors in the process of renovation. 

The "Regulations" prefer urban spaces which maintain and develop comfort and the human scale – 
spaces that are clearly defined and functional. Public spaces and areas where people gather naturally 
ought to be marked and emphasized as integration points which could help to reach a strong "feeling of 
a place". The high quality of an urbanized environment is produced by buildings which match the space – 
serving it and being in harmony with it – where they are located. Thus, the scale and situation of the 
buildings are expected to emphasize the geometry of a street or a square while the manner of designing 
green open spaces is to guarantee their attractiveness, good usage and control (safety). New investments 
are required to make a readable line of buildings, harmonized with the existing ones and stressing some 
significant functional elements. The existing perspective closings and characteristic points and some new 
ones should be used as elements crucial for orientation and supportive for traffic between various parts of 
the city. 

Public and communal objects ought to be located around public spaces which is conducive to 
social identification, helps to define the character of the spaces and develops activities generated by this 
type of objects. 

Green public spaces must have a clearly defined (characteristic) function: they should aim at 
arousing a "feeling of ownership" in a local community. They must be designed in an elaborate manner in 
the regard of use and relationships with the neighbouring objects, be operated (and naturally controlled) 
by the owners or the users of the surrounding objects which guarantees adequate maintenance (safety 
included). 

The main objective of the "Regulations" is to promote the high quality of the spatial environment 
which combines some contemporary design solutions with the best architectural traditions of the city. The 
total quality results from the combination of individual elements. Therefore, the "Regulations" use the 
following criteria, defined by the Royal Commission on Fine Arts, as the basis of the quality of design: 
–  Integration – an object should have a series of integrating features: suitable location, size, scale, 

proportions, rhythm, material solutions; 
–  Order and cohesion – spatial order helps to understand what we can see, thus objects and the spaces 

in between must produce a feeling of unity; adequate symmetry, balance, repeatability, module, 
discipline, correlation make an object cohesive; 

–  Projection and section – a building is much more than just facades; the manner of designing the 
internal spaces, the structure and the functional layout is an integral part of the total quality of an 
object; 

–  Expressiveness – communicative expression – function-form harmony – make it possible to recognize 
what an object may serve, how it can be used, what meanings it introduces into the existing layout; 

–  Integrality – the application of the principle of division and emphasis (articulation) in design and the 
choice of suitable methods of composing and constructing an object support the integrality of a 
solution; 
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–  Detail – cohesive operation of a detail in objects and complexes (urban detail) enables a recipient to 
appreciate the beauty of materials and the value of design and construction. 

The density and mixture of functions are key issues and the basis for numerous other priorities 
included in the "Regulations" as they are conducive to long-term sustainability by means of an 
economical use of land. 

The "Regulations" prefer local dynamic groups of services and shops, meeting points, schools, 
churches and other functions as well as mixed and diverse local communities (prevention from the creation 
of "poor", "rich", "coloured" zones – ethnic or economic ghettos). Such an approach is expected to introduce 
movement and life to all the parts of the city: main streets, individual central areas, suburbs. Manchester has 
many examples of districts which benefited from the mixture of functions. It is conducive to the rebirth of 
social ties – forms local communities that identify themselves with a given district (place). A condition 
necessary for the further success of these districts and the use of local groups of diverse services is suitable 
population density. Density and diversity are factors which give people a feeling of personal safety and 
a good frame of mind (psychical comfort) through the increased functional activity of public spaces all day 
and all of the night and a positive "extortion" of a better quality of the environment. 

The "Regulations" do not define any precise densities for commercial investments. They ought to 
result from the manner of using them and the characteristics of a location and its nearest surroundings. 
They allow for potential difficulties with the vertical diversification of functions (at functional levels) but 
also assume that the difficulties do not concern various functions located close to each other. 

Investors are strictly required to be aware how their propositions refer to a broader context. 
The network of streets defines the urban layout of every big city. Ideally, a city should have 

a recognizable hierarchy of street making up a layout where all the objects and functions (activities) can 
be located sensibly. Thus, the "Regulations" define the requirements of the creation of "good streets". 

A part of the strategy is a clear diversification of the role of urban transport arteries and a rich 
diversity of the character of the streets – their "lives". A street is something more than a road. A road is 
just a channel of traffic while streets are social spaces, a public expression of the way people live and 
contact with one another (interact). 

The historical layout of the streets and squares of Manchester is still readable and obvious – they 
co-create the meaning of the city as a complex, expressive "place" – hence care for the improvement and 
development (enrichment) of the layout. 

The manner of designing streets influences all the users. If it the arrangement is cohesive with the 
buildings and other high-quality public spaces and fully allows for a pedestrian’s needs, it helps to turn 
a street into a better place for any kinds of usage. Thus, streets must be designed as places where 
people meet and serve natural social contacts. 

The high quality of an environment and design solutions may improve people’s lives in 
various ways. However, good design solutions cannot be gained just through commissions and 
rules. The "Regulations" aim at creating a context which will be conducive to a better-designed 
environment. 

The "Regulations" do not allow for a conflict between an "interesting design solution" and the 
implementation of an object (complex) which functions well when it responds to the needs of the people 
who use it. Sensible costs of maintenance, durable materials and an environment-friendly (ecological) 
manner of servicing and operating (including technical infrastructure) make basic requirements, too. 

Sustainable economic and ecological development is the main objective of the "Regulations". 
Each new investment must meet the standards of effectiveness on that score. 

The functional and spatial flexibility of new investments is expected to guarantee their usable 
durability against the changing programme requirements. This "adaptability" and the quality of spatial 
solutions from architectural to urban ones is to jointly create the users’ and city dwellers’ feeling of 
safety. 
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The "Regulations" include principles which apply to  a l l  those who take up some 
investment assignments in the city. They are controlled  r e p e a t e d l y: at the stage of planning, 
designing, implementing and operating an investment. 

Let us monitor the effectiveness of the regulations exemplified by the urban revitalization of 
some postindustrial areas. The first example is levelling an urban barrier. Whitworth Street – the 
former barrier of a railway viaduct – was transformed into an attractive frontage full of theatres, 
restaurants and clubs owing to a change of the character of the usage of the space between the gigantic 
constructional piers. Some new café objects are also "composed" into the arches of the viaduct. Some of 
the arches remain completely open to a spectacular park and garden layout with new office objects, which 
came into existence on the former, degraded industrial premises devoid of valuable existing objects. It is a 
safe oasis of quiet and contact with nature introducing a new character of a public space to this fragment 
of the city centre. A careful detail of pavement and lighting used in the arrangement of public spaces, 
their "furnishings" prompt people to walk and relax. According to the regulation: the manner of 
arrangement helps to turn a street into a better place for any kinds of usage while green areas are expected 
to have a readable function and a relationship with the surrounding objects, this part of the investment, 
initiating the process of renewal, was implemented by Central Manchester Development Corporation. 

The second example, Castlefield, is the first Urban Heritage Park in Great Britain. An element 
initiating – and stimulating – the process of renovating the area was the construction of a pedestrian bridge, 
also financed by Central Manchester Development Corporation. Compositionally and functionally important 
fragments of the park are some preserved remnants of a Roman camp, the birthplace of Manchester, and a 
multipurpose recreational centre. This democratic "playful space" was designed and developed so as to be 
really accessible to the public, including inhabitants on a middle or low income. It is also the beginning of an 
attractive watercourse – revitalized industrial canals and the Medlock River whose banks are teeming with 
life now, owing to the required mixture of functions of diverse standard with an adequate contribution of the 
residential function. However, the unique character of the area is made by the excellently developed 
waterfront of the network of canals and the related preserved postindustrial objects which received new 
vitality and a contemporary expression of their original image with their new function. 

Finally, the third example is the initiation of the process of territorial renovation with an 
intention to create Ancoats Urban Village. In 1997, Ancoats Urban Village Company and The Ancoats 
Buildings Preservation Trust, supported by the municipal authorities, thanks to the control of the objects and 
streets of the district of Ancoats ("little Italy"), began a fast process of reshaping. More and more objects, 
only covered by the initiators (colorful blinds over the windows, protecting passers-by from looking in and 
signalling that an object is part of the programme), find their owners and a new function. These days, groups 
of former windmills – falling into ruin in 2000 – are attractive residential and service complexes with 
sequences of open and covered internal yards conducive to the integration of the neighbours. 

As the presented examples prove, the regulations make an effective "space director" producing some 
desirable solutions whose high quality may stimulate the improvement of agreement with a recipient   
t h r o u g h  the language of a space and the creation of some valuable human interactions owing to 
the high values of a space created by architects – in the past, today and in the future. 

Endnotes 

1 A Guide to Development in Manchester, Manchester City Council 1997. 
2 According to the classification of some selected cities in the world by some experts of the Washington Committee 

on Population Crisis prepared in the early 1990s, Manchester was assessed as a very good city – 81 points. The best 
cities (Melbourne, Montreal) received 86 points, the bad ones (Lagos) – 19 points; after: W. Porębski, Zarządzanie 
zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa 1999. 




