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S t r e s z c z e n i e  
Dysonans między teorią a praktyką dążeń do integracji przestrzennej zabudowy skłania do oceny spo-
sobu realizacji takiego działania w planistyce. Podjęto ją poprzez analizę ustaleń kilkunastu uchwalo-
nych lub sporządzanych w Krakowie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
Wątpliwości budzą konsekwencje ich stosowania w szczególnych sytuacjach, gdy zalecenia rozcią-
gnięte są na zbyt duże, niejednorodne formalnie strefy. Niepokojące jest dopuszczenie w niektórych 
planach działań materiałowo-kolorystycznych niezgodnych z intencją ustawy, np. zestawienia w bez-
pośrednim sąsiedztwie dachu popielatego i czerwonego.  
Ostatecznie autor postuluje bardziej wnikliwe wyznaczanie jednostek przestrzennych, dla których po-
winny być ustalane jednolite zasady kształtowania, szczególnie materiałowo-kolorystycznego. Wy-
maga to nowych sposobów dokumentacji stanu istniejącego zabudowy z uwzględnieniem wspomnia-
nych istotnych cech. Celowi temu może służyć opracowana przez autora metoda monitorowania 
przekształceń zabudowy.  
Słowa kluczowe:  przestrzeń, zespół mieszkaniowy 

A b s t r a c t  
Dissonance between theoretical and practical aspiration for building spatial integration tend to judge 
way of accomplishing such activity in planistic. It has been undertaken through analysis settlements 
of dozen or so spatial local management plans resolved and made in Kraków. The doubts wake 
consequences their usage in particular situations when recommends are extended for to big various 
formally zones. Worrisome is allowance in some plans material coloristic actions which disagree with 
the intention of act of law, ex. complex in the direct neighbourhood grey and red roofs. 
Finally author postulates more penetrative spatial units marking for which unitary rules of shaping 
should be stated, especially material colouristic. It demands new ways of existing building state’s 
documentary, including mentioned crucial features. 
Author’s elaborated method of building’s transformations monitoring can serve that aim. 
Keywords:  space, housing complex 
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Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa: 
1) zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy admini-

stracji rządowej, 
2) zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania za-

sad ich zagospodarowania i zabudowy, 
przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań, rozumiejąc go jako: 
„(...) takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządko-
wanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środo-
wiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne”1. 

Ponieważ temu celowi służą od wielu lat badania, działania projektowe i publikacje autora, 
skłoniło to do zastanowienia się nad ich skutecznością wynikającą zarówno ze sformułowań formalnych, 
jak i uwarunkowań realizacyjnych. 

W 1992 roku w skrócie wcześniejszej pracy doktorskiej autor stwierdził, że: „(...) występowanie 
czynników jednoczących konieczne jest dla pozytywnego odbioru zespołów przestrzennych, ewentualne 
przekształcenia powinny przebiegać płynnie i nigdy nie równocześnie we wszystkich płaszczyznach 
kształtowania”2.  

Decydującą cechą ładu przestrzennego jest nadawanie cech wspólnych obiektom leżącym w są-
siedztwie. O wielkości obszaru objętego takim ujednolicaniem należy decydować indywidualnie. Powi-
nien się rozciągać aż do pewnej granicy wyczuwalnej przestrzennie (granicy wnętrza, urbanistycznej 
przestrzeni granicznej itp.)3. 

Z analizy wielu sytuacji przestrzennych wynika, że najlepszym narzędziem służącym takiej 
integracji jest materiał budowlany i związany z nim kolor, szczególnie dachów, w pewnych sytuacjach 
przestrzennych. Należą do nich tereny zabudowy, w których przeważa taka forma budynków.  

Model takiego ich wykorzystania polega na narzuceniu w danym rejonie np. określonego pokrycia 
dachowego, pozostawiając olbrzymi margines dla działań formalnych, różnicujących jednak na tle czyn-
nika wiążącego. Zmiana materiału następująca pomiędzy jednostkami przestrzennymi (rozdzielonymi 
krajobrazem neutralnym) uczytelnia granice między tymi jednostkami, ale równocześnie zapobiega mo-
notonii w przypadku przemieszczania się obserwatora4. 

Wielokrotnie przedstawiane postulaty autora spotykały się niestety często z niezrozumieniem 
i były kwestionowane w dyskusjach w środowisku architektonicznym. Organy władne narzucić obowią-
zek stosowania takich zaleceń najczęściej nie korzystały z tej możliwości. 

Wydaje się, że cytowany na początku zapis w ustawie o planowaniu przestrzennym spowodował 
istotny przełom i zmusił do podjęcia tego tematu w zapisach prawnych sterujących procesami inwesty-
cyjnymi i kształtowaniem obrazu przestrzennego z nimi związanego. 

W celu sprawdzenia została podjęta wycinkowa próba analizy zapisów ustaleń kilkunastu 
uchwalonych lub sporządzanych w Krakowie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Zwrócono uwagę na zapisy odwołujące się bezpośrednio albo formułujące zalecenia, których intencja 
wydaje się nawiązywać do cytowanego na wstępie artykułu 1 i 2 ustawy.  

Do grupy pierwszej należą sformułowania: 
„Nakazy: 
(...) kształtowania struktury przestrzennej i formy zabudowy zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, 
określonego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” oraz „rozwiązania w zakresie 
architektury i zastosowanych materiałów winny odznaczać się wysokim poziomem technicznym i este-
tycznym”. 
Te zalecenia pojawiają się sporadycznie i są raczej oczywiste, nie wnosząc istotnej i jednoznacznej 
informacji dla architektów projektujących na danym terenie. 
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„(...) zharmonizowania ze sobą formy architektonicznej wszystkich obiektów budowlanych, lokalizowa-
nych na działce lub terenie (...)” itp. 
Powyższe zalecenie jest teoretycznie bardzo słuszne, ale w szczegółowych sytuacjach może rodzić istotne 
dylematy. Jak powinien postąpić projektant, gdy ma pogodzić dwa wymogi: zharmonizowania obiektów na 
działce i zharmonizowania go z zabudowa sąsiadującą? Przecież nie wszystkie obiekty podlegają przebu-
dowie, a więc nowo wprowadzany budynek powinien dostosowywać się do istniejących, często przypadko-
wych nie zharmonizowanych z zabudową na działkach sąsiednich. Pojawia się w takiej sytuacji dylemat 
wyboru: do czego się ,,dowiązywać”, jeżeli sąsiadujące elementy istniejące są sprzeczne formalnie? 
„Dachy przebudowywanych budynków mieszkalnych należy kształtować jako symetryczne dwuspadowe 
lub czterospadowe o kącie nachylenia 30–45° (...) wysokość względna przebudowywanych obiektów nie 
może przekraczać (...)”, 
„wprowadza się obowiązek zastosowania dachów o min. nachyleniu 36° (...)” 
„Nakazy: 
(...) utrzymania gabarytów budynków w skali dostosowanej do istniejącej zabudowy (...), 
(...) stosowania dachów płaskich oraz dachów dwu- lub wielospadowych, z kalenicą na osi budynku 
i symetrycznych spadkach połaci dachowych o jednolitym kącie nachylenia wynoszącym 40° z tolerancją 
do 10° (...)” 
„Zakazy: 
stosowania w budynkach mieszkalnych równocześnie dachów płaskich i połaciowych z wyjątkiem 
stosowania tarasu na części budynku.” 

Zapisów dotyczących kształtowania gabarytu zabudowy i kształtu dachów jest w analizowanych pla-
nach najwięcej, a właściwie występują we wszystkich, z oczywistym zróżnicowaniem lokalnym. Wydają 
się one słuszne, a nawet konieczne, a jednak na zasadzie „adwokata diabła” można zadać kłopotliwe 
pytania:  
–  Czy w strefie miejskiej Krakowa słuszne jest dopuszczanie nachylenia dachów dochodzące od 50 do 

55° (a nawet więcej przy braku górnej granicy w zapisach niektórych planów), charakterystycznego 
dla architektury np. Podhala? 

–  Czy w strefie miejskiej Krakowa słuszne jest niedopuszczanie nachylenia dachów poniżej 35° 
(przynajmniej w rejonach sąsiadujących z zabudową typowo wielkomiejską)?  

–  Czy dopuszczanie w tej samej jednostce dachów płaskich i stromych jest działaniem harmonizującym? 
–  Dlaczego dopuszczane jest mieszanie dachów płaskich i stromych na działkach sąsiednich, a niedo-

puszczane w ramach jednego budynku? Wydaje się, że świadome skomponowanie takich elementów 
w ramach jednolicie opracowanego projektu architektonicznego może (nie musi) dać pozytywny efekt 
przestrzenny w przeciwieństwie do przypadkowego zestawiania tak różnych form na działkach sąsied-
nich.  

Przedstawione wątpliwości nie mają na celu podważenia słuszności takich ustaleń w planach, a je-
dynie zwrócenie uwagi na ich konsekwencje w szczególnych sytuacjach. Sugerować to może konieczność 
większego różnicowania zapisów dla poszczególnych jednostek bilansowych oraz ustalania ich na pod-
stawie kryteriów adekwatnych do zaleceń. Podobną wątpliwość, i to w większym stopniu, budzą zapisy 
dotyczące kolorystyki. 

W większości analizowanych planów wyglądają one analogicznie i czytelna jest intencja ujednoli-
cenia zespołów zabudowy za pomocą tak potężnego narzędzia, którym jest dobrze użyty materiał i kolor: 
„(...) do pokrycia dachów spadzistych należy stosować dachówkę ceramiczną lub jej imitacje w kolorze 

czerwonym, czerwono-brązowym i brązowym (...)”. 
Powstaje pytanie, czy przy dużym zróżnicowaniu powierzchni, których dotyczą plany (od kilku do kilku-
set hektarów) nie występują enklawy, dla których podciąganie pod ogólnie słuszną zasadę może dopro-
wadzać do lokalnego bałaganu? Tu wydaje się równie ważna wspomniana poprzednio uwaga o koniecz-
ności dokładniejszego wyróżniania jednostek przestrzennych. 
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W nielicznych planach występują zapisy dowodzące całkowitego niezrozumienia ich autorów idei 
harmonizowania za pomocą materiału i koloru: 
–  „(...) do pokrycia dachów należy stosować materiały ceramiczne lub ich imitacje w kolorze popielatym; 

dopuszcza się kolorystykę czerwoną lub czerwono-bordową (...)”, 
–  „(...) kolorystyka – ciemne barwy dachu, dopuszcza się ściany tynkowane na kolorowo”. 
W obu zacytowanych zapisach dopuszczone jest stosowanie zestawień barw z różnych tonacji. Dopusz-
czenie w bezpośrednim sąsiedztwie dachu popielatego i czerwonego czy też ciemnozielonego (niebie-
skiego itd.) i ciemnoczerwonego nie daje w efekcie żadnej harmonizacji. Czy takie zapisy są w ogóle 
zgodne z Ustawą o planowaniu przestrzennym? Równocześnie plany te kształtują części tego samego 
wielkiego zespołu Krakowa. Dopuszczanie w jego ramach tak różnych podejść do kształtowania ładu 
przestrzennego budzi poważne wątpliwości i pytanie – jak mogło dojść do takiej sytuacji? Wydaje się, że 
zabrakło organu synchronizującego plany i odpowiednich zapisów w Studium uwarunkowań ...  

Dodatkowy niepokój o efekt końcowy budzi działanie służb zatwierdzających projekty na podsta-
wie ustaleń planów czy decyzji WZ. Z praktyki projektowej autora wynika, że koncentrują się one bar-
dziej na sprawach kształtu bryły i detalu niż zagadnieniach materiałowo-kolorystycznych. Podobnie wy-
gląda sprawa w odniesieniu do nadzoru budowlanego. Uzgadnianie drobnych zmian bryłowych na etapie 
realizacji jest rygorystycznie egzekwowane, natomiast np. samowolna zmiana koloru dachu w trakcie bu-
dowy bywa ignorowana.  

Postulowane bardziej wnikliwe wyznaczanie jednostek przestrzennych, dla których powinny być 
ustalane jednolite zasady kształtowania, szczególnie materiałowo-kolorystycznego, wymaga nowych spo-
sobów dokumentacji stanu istniejącego zabudowy z uwzględnieniem wspomnianych istotnych cech. 
Może temu służyć opracowana przez autora metoda monitorowania przekształceń zabudowy5. Umożli-
wiałaby ona łatwe wyznaczanie jednolitych jednostek przestrzennych, ich granic i stref neutralnych, 
przejściowych. Na ich podstawie optymalnie, a nie schematycznie, można by zrealizować zasadę harmo-
nizacji zespołów zabudowy za pomocą materiału i koloru.  

Przypisy 

1 Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 03.80.717); podkreślenia autora. 
2 M. Petelenz, Rozwiązania systemowe jak kierunek rozwoju budownictwa zagrodowego w Polsce (na przykładzie 

wybranych regionów), Monografia 129, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1992. 
3 M. Petelenz, Kształtowanie pozytywnych cech przestrzennych w strefie obrzeżnej, Materiały IX Międzynarodowej 

Konferencji Instytutu Projektowania Urbanistycznego Politechniki Krakowksiej: „Miasto w mieście – problemy 
kompozycji”.  

4 Celowość a możliwości wykorzystania formy, materiału i koloru dachów dla integracji zespołów zabudowy, 
Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN. 

5 Metoda monitorowania przemian zabudowy wsi, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Wieś polska – 
współczesne przemiany i rozwój”, Wyd. PRO-ART, Kraków 1999. 
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Law about planing and spatial arranging states: 
1) rules of areal policy shaping by territorial government units and organs of government administration, 
2) range and ways of couping in the area destination matter for certain targets and establishing rules about 

their management and housing  
taking spatial order and stable development as a base of these activities understand it as: 
"That kind of spatial shaping, which creates harmonic wholeness and takes into consideration in orderly 
relations different circumstances and functional demandings, social-economic, environmental, cultural 
and compositional-aesthetic"1. 

As for this aim serve surveys since many years, designing activities and author’s publications. This 
induced to think about effectiveness coming from as well as formal statements as realisation conditions.  

In 1992 in abbreviation of his earlier doctorate work the author wrote: "occurrence of unity factors 
is essential for positive perception of spatial units, possible changings should run fluently and never 
equally in all formation layers"2. 

Main feature of spatial order is giving common features to objects in the neighbourhood. How big 
the area taken into unity should be need to be decided individually. It should extend up to certain border 
felt spaciously (interior border, urban border space)3.  

From that analysis of many spatial situations results, that the best tool serving that kind integration 
is building material and colour connected with it, especially roofs in certain spatial situations. Belong to 
them building areas on which that kind of building form overtakes. 

Model of their that kind of usage lies in imposing on given region ex. certain roof coverage living 
a large margin for formal activities although differ on the background of binding factor. Change of the 
materials which appears between spatial units (divided by the neutral landscape) highlights the borders 
between these units but at the same time it prevents monotony in case of the observer’s movement4. 

Frequently repeated postulates by author met often with misunderstanding and they were 
questioned in the architectural environment. Organs that might impose obligation of using those 
recommendations often do not take this opportunity.  

It seems that quoted at the beginning note in the law about spatial planning caused considerable 
turning point pressed to undertake this topic in law rules which steers investments process and shaping 
spatial picture connected with it. 

To check that, fragmentary analysis of statement’s notes of a dozen or so resolved or prepared in 
Kraków local spatial managing plans trial has been undertaken. Attention has been paid to the notes 
which recall directly or forming recommends, which intention seems to recall to the article of act 1 and 2 
at the beginning. 

To the first group belong statements: 
"Dictations: 
Shaping spatial structure and form of buildings according to the rules of spatial order defined in the act 
of law about spatial planning and managing and "solutions in architectural field and the usage of 
materials should mark of technical and aesthetical high level". 
These recommends occur occasionally, and they are rather obvious, they do not bring essential and 
unequivocal information for the architects who design on the certain terrain. 
"(...) harmonised with each other architectural forms of all building objects located on a lot or terrain" 
This recommendation theoretically is very correct, but in particular situations might bring considerable 
dilemma. What should the designer do when he has to reconcile two demands: 
Object harmonisation on the lot with the neighbour buildings?  
Not all the objects come under the reconstruction, so the new building should be adapted to the existing 
ones, often accidental, not harmonised with the neighbour buildings. In such situation  dilemma of choice 
appears: to what we should connect with if neighbour, existing elements are formally contradictory? 
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"Roofs of habitable buildings should be shaped as symmetrical ridge roof or hip roof of an angle slope 
30–45° (...) relative highness of rebuild objects cannot exceed (...)" 
"There is an obligatory introduction which applies that roofs should have minimal angle of 36°" 
"Dictations: 
keeping the size of the building adjust to the existing ones, 
(...) adapting of flat and multy slopes roofs with the ridge on the axis of the building and the symmetrical 
roof’s extents with unitary angle slope 40° with the tolerance within 10° (...)" 
"Prohibitions: 
(...) Adapting in the habitant building equally flat and extend roofs except terraces on part of the building". 

Rules connected with shaping building’s gabarit and the shape of roofs are major in the plans, 
actually they appear in all of the plans with obvious local difference. They seem to be correct or even 
necessary, however on the base of "devil’s lawyer" troublesome questions might be asked: 
–  Whether in Kraków city zone correct is allowance roof angles reaching 50–55° (or even more with the 

lack of limit in the rules) characteristic for Podhale architecture. 
–  Whether in Kraków city zone is correct banning roof’s angle below 35° at least in regions neighbouring 

typical city housing. 
–  Whether allowance in the same unit flat and steep roof’s harmonising activity.  
–  Why there is allowed to use mixed roofs flat and steep on the neighbouring lots and not within same 

unit? It seems that conscious composing such elements in the frame of uniformly completed 
architecture design can (do not have to) give positive spatial effect in contrary to accidentally 
assembling such different forms on the neighbouring lots. 

Expressed doubts do not aim at impairing rigts of such assignation in plans but only to draw 
attention to their consequences in particular situations. It may suggests bigger rule’s differentiation for 
each balance units and settled them on the criterion’s bases adequate to the dictations. 

Similar doubts and even of a bigger degree wake notes connected with colouring. In majority of 
analysed plans they look analogous and clear is the intention of building’s unitarity with the help of such 
a large tool as well used material and colour. 
"(...) For the coverage of sleep roofs you have to use ceramic tile or its imitations in red colour, red-
brown and brown (...)" 

There is a question rising with the big variety of planned surface (from few to dozen and so 
hectares) if there are no enclaves for which including into one generally correct rule might cause the local 
mess. And here the earlier mentioned notice about the necessity to mark the spatial units more precisely 
seems to be equally important. 

In few plans there are notes which prove total incomprehension of their authors for the idea of 
harmonisation with the material and colours.  
–  "(...) For the covering of the roof ceramic materials and their imitations in colours: grey, red, or red – 

crimson should be used (...)", 
–  "(...) Colours-dark colours of roof, colour plastered walls are allowed". 

In both quoted notes , usage of  parallels of colours of different mode is allowed. Admission to use 
the roof grey and red as well as dark green and dark red in the direct neighbourhood, doesn’t bring any 
harmonisation at all. 

Whether those notes are accordant to the act of law about spatial planning? 
In the same time, those plans are shaping pieces of the same, great collective of Kraków. 

Admission for such different ways of shaping spatial order implicated in this great collective caused 
serious doubts and a question why such situation appeared? 

It seems that there was a lack of special organ which could synchronised the plans and the suitable 
notes into "Studium of conditions". The actions of the approvement services which approve the plans on 
the base of establishing, plans and decisions can cause additional anxiety about the final  effect.  Author’s  
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planning practise shows the decisions are rather concentrated on the shape and detail of the block than on 
the issue of material and colours. 

Co-ordinations of insignificant block changes at the level of realisation are strictly executed, but 
for example arbitrar change of roof’s colour in the middle of construction can be ignored. 

Postulated more penetratingly marking spatial units for which there should be settled shaping 
rules, especially material-colouristic demands new ways of existing building’s sate documentation 
including mentioned crucial features. Author’s elaborated method of monitoring building transformations5 
may serve this aim. It would enable easy marking of unitary spatial units their borders and neutral, 
temporary zones. On their bases optimum and not schematical building harmonising rule can be 
accomplished with the help of material and colour. 

Endnotes 

1 "Lew about planing and spatial arranging" (DzU 03.80.717); underlined by the author. 
2 M. Petelenz, System’s solutions as a direction of development  in farm buildings in Poland (based on the examples 

of chosen regions), Monography 129, Cracow University of Technology 1992. 
3 M. Petelenz, Shaping of the positive spatial features in the edge zones, in the documents of 9th International 

Institute’s of Urban Designs Conference PK, "City in the city" – composition’s problems. 
4 M. Petelenz, Deliberation or possibility of form usage, roofs, material and colour for complex building integration, 

Report from Scientific Commission PAN sittings. 
5 M. Petelenz, Farm building monitoring transformation method, in International Scientific Conference’s documents 

– "Polish Countryside – Modern Transformations and Development", publ. PRO-ART, Kraków 1999. 
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