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

Czy współczesne polskie miasta, projektowane i budowane wg przepisów obowiązującego obecnie 
prawa, będą kiedyś (cytując fragmenty zaproszenia do konferencji): „wywoływać zaciekawienie”, 
„dostarczać emocjonalnych przeżyć” i „zapadać głęboko w pamięć” podobnie jak ich historyczne 
śródmieścia? Czy będą powstawać te „przyciągające ludzi do miast magnesy” a „bogactwo i różno-
rodność” nie zostanie zamiast tego przekształcona – zgodnie zresztą z obowiązującym prawem – 
w bazarowość i chaos? 
„Miasto to najbardziej złożony wytwór ludzkości” czytamy we wstępie do wydanego 8 lat temu akademic-
kiego skryptu: Elementy analizy urbanistycznej1. Mając to w świadomości, oczekiwać by należało, że ana-
liza urbanistyczna, będąc kluczem do poznania zastanej rzeczywistości, stanie się idealnym instrumentem 
zabezpieczania dobrych podstaw dalszego, harmonijnego rozwoju struktur miejskich. Czy tak jest w istocie 
w kontekście funkcjonujących w Polsce prawno-administracyjnych procedur? 
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A b s t r a c t  

Will contemporary cities, planned and built according to the binding legal regulations, (quoting some 
fragments of the invitation to the conference) "arouse interest", "deliver emotional experiences" and 
"be so memorable" just like their historic centres? Will they "attract dwellers and tourists" and will 
"the richness and diversity" not be turned (according to the binding law, by the way) into a bazaar and 
chaos instead of that? 
"The city is the most complex creation people have made", as we can read in the introduction to an 
academic handbook: Elements of Urban Analysis edited eight years ago1. Keeping this obvious truth 
in mind, we could expect that urban analysis being a key to the perception of the existing reality 
would become an ideal instrument providing a proper basis for the further, harmonious development 
of urban structures. Is it so indeed in the context of the legal and administrative procedures 
functioning in Poland? 

Keywords:  urban analysis, urban composition, urban design, sustainable development 
                                                 
∗ Dr inż. arch. Wojciech Wicher, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury, Politechnika 

Krakowska. 



 204
Rozwój zrównoważony to taki rozwój (państw, miast, 
gospodarki, społeczeństw etc.), w którym „zaspakaja-
nie potrzeb współczesnych nie ogranicza możliwości 
ich zaspokajania przez przyszłe generacje”2. 

Miasta europejskie stały się już dominującym środowiskiem życia człowieka3 i z tego powodu 
można uznać, że powinny one podlegać w swojej najdoskonalszej i akceptowanej przez ich mieszkańców 
postaci pryncypiom zrównoważonego rozwoju. Można by zatem, parafrazując definicję z ustawy 
o ochronie środowiska4, określić zrównoważony rozwój miast jako taki, w którym następuje proces inte-
growania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem istniejących wartości kom-
pozycyjnych i kulturowych struktur miejskich w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podsta-
wowych i wyższych potrzeb społeczności lub obywateli zarówno współczesnego, jak i przyszłych poko-
leń. Nie o samą parafrazę zresztą tutaj idzie, a o zwrócenie uwagi na fakt, że twórcom terminu sustaina-
ble development, cytowanego na początku, nie o naturalne wyłącznie środowisko chodziło, ale także 
o szeroko pojęte środowisko życia człowieka, zarówno naturalne, jak i zbudowane. 

Do potrzeby takiego rozumienia misji twórców urbanistyki i architektury naszych miast w świetle 
przyjętej doktryny o zrównoważonym rozwoju nawiązywał w 2001 roku Sławomir Gzell, pisząc 
o równorzędności pomiędzy środowiskiem naturalnym a zbudowanym (natural and built environment) 
w kontekście jednych z najważniejszych dla przyszłości cywilizacji dokumentów międzynarodowych lat 
90. XX w.5 O ile powołując się dalej na stwierdzenie tego autora, że: „Jakość przestrzeni miejskiej jest 
dobrem, które należy chronić i które należy tworzyć.”, trudno nie zgodzić się z fundamentalną rolą jako-
ści przestrzeni miejskiej. Kolejne zdanie, że: „Jest to dziś sprawa powszechnie rozumiana i nie ma po-
trzeby przeprowadzania dowodu znaczenia tego stwierdzenia”6, wydaje się być z perspektywy paru lat 
nazbyt optymistycznie antycypującą konstatacją, mając na uwadze posunięcia prawne dokonane przez 
polskiego ustawodawcę uchwalającego w 2003 roku nową ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, która wprowadziła polskie miasta w zupełnie nową, niestety nie w pełni obliczalną rze-
czywistość. 

Cieszymy się z dziedzictwa pozostawionego nam przez poprzednie pokolenia, czy jednak obowią-
zujące prawo sprzyja jego zachowaniu i pomnażaniu dla przyszłych generacji? 

Polskie prawo budowlane wraz z powiązanymi z nim innymi regulacjami ustawowymi liczy obecnie 
1836 artykułów, które w ostatnich latach zmieniane były 222 razy7, wciąż dalekie jest od doskonałości, mię-
dzy innymi dlatego, że jest tak obszerne i tak często podlegające rozmaitym zmianom. Przykładowo, wspo-
mnianą ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku zdążono już zmienić pięcio-
krotnie, chociaż nie jest to rekord (...)8 Świadomość tej właśnie niedoskonałości, czasem niedorzeczności, 
a niekiedy nawet absurdalności, towarzyszy na co dzień projektantom, urzędnikom, inwestorom i wyko-
nawcom – wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego. Niestety, pomimo licznych krytycznych opinii 
zgłaszanych przez rozmaite środowiska, kolejne zatwierdzane przez ustawodawcę zmiany, poprawki i no-
welizacje rozmijają się z ich oczekiwaniami. To samo dotyczy aktów wykonawczych. 

Analiza urbanistyczna jako pojęcie prawne i część procedury realizowanej przez organa samorzą-
dowe weszła do użytku na mocy rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących no-
wej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego9 dopiero na przełomie 2003 i 2004 roku. Miała stać się gwarantem rzetelnych podstaw 
decyzji o warunkach zabudowy, a stała się podstawą do legitymizacji chybionych decyzji urbanistycz-
nych. Zgodnie z tym rozporządzeniem analiza urbanistyczna ma dać odpowiedź na kwestie dotyczące 
(§1 rozporządzenia): 
1) linii zabudowy, 
2) wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, 
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3) szerokości elewacji frontowej, 
4) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, 
5) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych). 

I koniec. Nic więcej, bo też tyle tylko przewidziano w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym10. Jest to bardzo, bardzo niewiele, zważywszy złożoność i zakres problematyki urbani-
stycznej, która w rzeczywistości winna być podjęta w celu stworzenia rzetelnych podstaw przyszłej decy-
zji. Jednak według autorów rozporządzenia niezależnie od skali przedsięwzięcia tyle właśnie wystarczy 
ustalić, aby uzyskać ład przestrzenny. 

Niedoskonałość analiz opracowywanych zgodnie z ustawą i wytycznymi rozporządzenia jest 
zazwyczaj prostą konsekwencją wadliwości istniejących zapisów prawnych, jednak zdarzają i takie, które 
są wynikiem zwykłej nierzetelności bądź błędów interpretacyjnych (nie prawa, lecz sytuacji)11. Najważ-
niejsze z nich można ująć w następujący sposób: 
– brak odniesień do generalnych założeń polityki miasta w przypadkach, w których może to mieć znacze-

nie (np. brak możliwości nawiązania do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, które są wiążące dla planów miejscowych); 

– brak zapisanych priorytetów kompozycyjnych i jasnej hierarchii ważności badanych elementów zain-
westowania w odniesieniu do lokalnej specyfiki (brak zapisu o preferencji elementów tworzących po-
rządek przestrzenny wnętrz urbanistycznych ulic i placów jako osnowy przestrzeni publicznych miasta 
w stosunku do pojedynczych komponentów bloku zabudowy); 

– nieodpowiedni zakres terenu objętego analizą (będący na ogół wynikiem arbitralnej decyzji wspartej na 
zapisie o minimalnym promieniu, niewiadomo dlaczego powiązanym z szerokością frontu działki, raz 
uwzględniającym nieistotne, a innym razem pomijającym ważne elementy kompozycji urbanistycznej); 

– niewłaściwie adresowane odniesienia funkcjonalne i przestrzenne analizy na skutek błędnego odczyta-
nia specyfiki zainwestowania, zarówno jego elementów charakterystycznych, jak i wyjątkowych oraz 
rysujących się możliwości kompozycyjnego uzupełnienia; 

– brak koordynacji analiz z wykonywanymi dla sąsiednich terenów (nie istnieje wymóg, aby w analizie wyko-
nywanej dla danej działki nawiązywać do wyników analiz opracowanych dla potrzeb działek sąsiednich); 

– niedokładność podawanych parametrów charakteryzujących istniejące zainwestowanie (dotyczących 
m.in. typologii zabudowy, wysokości zabudowy, geometrii dachów, pomijanie wpływu rzeźby terenu 
na percepcję tychże itd.). 

Jednym z najpoważniejszych problemów analizy wydaje się być trudność w ustaleniu właściwego 
adresu urbanistycznego, czyli tego, co stanowi rzeczywisty kontekst przestrzenny, funkcjonalny, kultu-
rowy i do czego tak na prawdę należy nawiązywać w przypadku nowo planowanej zabudowy. Sprowa-
dzenie całej sztuki odszukania tego adresu do zakreślenia większego czy mniejszego koła i śledzenia, co 
też w nim się znajduje jest największym być może absurdem rozporządzenia, kpiną z urbanistyki jako 
sztuki komponowania przestrzeni o skomplikowanym nieraz wymiarze i programie. Na tak wyznaczo-
nym „kontekście” dochodzi do „jedynych słusznych” wyborów i wykluczeń pomiędzy tym, co się „wpi-
suje”, „harmonizuje”, „nawiązuje” a tym, co wręcz przeciwnie. Ponadto manipulując odpowiednio zakre-
sem analizy i jej elementami, można udowodnić bardzo wiele, ale także wiele zaprzepaścić. Można udo-
wodnić, np. że jeden wysoki obiekt w otoczeniu niskich stanowi precedens dla drugiego tylko z powodu 
bliskiego sąsiedztwa, ignorując przy tym pozostałe relacje przestrzenne, jak to, że stojąc przy innej ulicy 
wnosić będzie w jej przestrzeń ewidentną dysharmonię. Wytyczną staje się napowietrzny dystans, a nie 
relacja do pierzei i role pełnione we wnętrzu ulicy, placu czy bloku zabudowy. Jakość sąsiedztwa jest 
przy tym zupełnie pomijana. 

W innych przypadkach, gdzie istotnie przydałby się „jakiś” akcent zapisy w rozporządzeniu nie 
sprzyjają takim zabiegom. Mamy tutaj do czynienia z zagrożeniem skutkami wyrównywania do średniej 
w myśl zasady „dobrego sąsiedztwa”12. Praktyka w tej materii udowadnia, że zasada (którą Zbigniew 
Paszkowski  nazwał kiedyś „zasadą monotonii”), na fundamencie której oparta została analiza urbanistyczna 
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pozostaje tylko namiastką wytycznych do kompozycji urbanistycznej, która winna być wartością nad-
rzędną, a w praktyce została zupełnie zmarginalizowana13. 

Z zestawienia danych dotyczących obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego w wybranych miastach Polski wynika, że na koniec 2006 roku w sześciu miastach, uwzględ-
nionych w zestawieniu, procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy na podstawie analizy urba-
nistycznej wymagana była w przypadkach dotyczących od 46,3% (Gdańsk) do 97,18% (Kielce) po-
wierzchni tych miast. Jak łatwo wyliczyć, w przypadku Krakowa decyzje w tym trybie dotyczyły 89,3% 
powierzchni miasta (tabl. 1). Podobnie sytuacja kształtuje się w innych dużych miastach Polski. Dyna-
mika wzrostu pokrycia planami jest tak niska, że analizy urbanistyczne przez wiele jeszcze lat stanowić 
będą podstawę wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, a co za tym idzie wpływać będą bezpośred-
nio na wizerunek naszych miast, dlatego też właśnie problem stworzenia dobrych podstaw do ich sporzą-
dzania jest tak istotny. 

T a b l i c a  1 

Zestawienie procentowego pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
w wybranych miastach Polski (zestawienie autora – na podstawie danych zawartych w materiałach 
na konferencję „Funkcjonowanie procedur administracyjnych w praktyce”, Kraków 17.11.2006 r.) 

Miasto/lata 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 

Gdańsk 8 10 24,1 33,7 43,4 47,7 53,7 

Kielce 100 100 100 100 1,5 2,64 2,82 

Kraków 100 100 100 2,5 2,8 5,6 10,7 

Łódź 0,95 1,56 2,52 2,52 2,69 14,73 15,15 

Nowy Sącz 2,0 2,3 4,8 8,1 15,7 17,5 22,7 

Warszawa 100 100 100 / 11,5 100 / 11,7 12,6 12,6 15,8 
 
To, co jednak jest szczególnie widoczne w przypadku Krakowa już na pierwszy rzut oka na mapę 

ilustrującą stopień pokrycia planami miejscowymi (il. 1), to brak aktywności planistycznej na obszarach 
wokół historycznego centrum, a zwłaszcza szerokiego pasa przebiegającego wzdłuż koryta Wisły14. Jest 
rzeczą zdumiewającą, że czwarty rok z rzędu miasto Kraków (z zabytków słynące) nie posiada właści-
wych instrumentów zabezpieczających i regulujących zasady zagospodarowania najbardziej eksponowa-
nych, bezcennych terenów. Trzeba było spektakularnej koncepcji15 wzniesienia dużego zespołu mieszka-
niowego na miejscu hotelu „Forum” (przeznaczonego do wyburzenia przez nowego właściciela terenu), 
aby wszcząć dyskusję na ten temat. Podkreślić warto, że nowy właściciel ma pełne prawo do zagospo-
darowania terenu zgodnie z własną koncepcją – miasto nie określiło po dzień dzisiejszy żadnej innej.  
... Wszelkie pozaproceduralne dyskusje nie mają w tym kontekście sensu – zakres działania właściciela 
na swoim terenie określa jasno prawo od konstytucji począwszy. Oczywiście, możliwość wpływania na 
nie ma także gmina – jednak pod warunkiem, że jest oświecona i wie co dla niej i jej mieszkańców naj-
lepsze. 

Tymczasem w tle przywołanej koncepcji, na terenie starej garbarni jest już wznoszony duży 
kwartał 7-kondygnacyjnych apartamentowców16. W tym jednak przypadku cała inwestycja przebiega bez 
publicznej debaty czy jakichkolwiek niepokojów o przestrzeń i estetykę miasta, chociaż typologicznie 
i strukturalnie jest mocno wyabstrahowana od otaczającego zagospodarowania. Wartość koncepcji 
w zakolu warto zatem oceniać także i pod tym kątem, że może stać się pożądanym parawanem dla 
posunięć „mniej trafnych”. 



 207

Ład przestrzenny zdefiniowany jest ustawowo jako takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy 
harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne (art. 2. 
pkt 1 ustawy) i dlatego sporządzający analizę nie może ograniczyć się do podania wyłącznie wartości pa-
rametrycznych oraz nie może nie rozróżniać podstawowych cech ładu przestrzennego i adresu urbani-
stycznego do jakiego należy je odnieść. 

Jeśli zatem jesteśmy świadomi szczególnej wartości pewnych obszarów miast, to chrońmy je przy-
stępując do opracowania dla nich w pierwszej kolejności planów miejscowych, organizujmy na nie kon-
kursy, badajmy jakość decyzji administracyjnych pod kątem ich skutków urbanistycznych, ale też nie od-
wołujmy się do pozaproceduralnych nacisków i komitetów protestacyjnych, bo te cofają nas do czasów, 
które lepiej abyśmy mieli już na zawsze za sobą ... 

Dbając o „prawną niewadliwość” wymaganych procedurą opracowań, nie można tracić z pola wi-
dzenia nadrzędnych celów, jakim one służą i ograniczać ich do rutynowych, „bezpiecznych” stwierdzeń, 
pozostawiając ich merytoryczne przesłanie na boku. Urbanistyka nawet w dzisiejszym, skomercjalizowa-
nym świecie może być sztuką, czego można dowieść także sporządzając analizy z urzędu. Nie jest to wy-
łącznie zadanie związane z zaspakajaniem oczekiwań realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z po-
siadanym tytułem prawnym, lecz także zabezpieczanie interesu publicznego, jakim jest prawo wszystkich 
obywateli do życia w harmonijnie skomponowanej przestrzeni, będącej dobrem publicznym. Dobrem 
publicznym, które należy chronić i pomnażać. 
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Architektów. Wspomniany rekord zmian pobiła ustawa z 2001 r. Prawo ochrony środowiska: 54 razy (!). 

9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczą-
cych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (DzU 03.164.1588). 

10 Art. 61 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (DzU 03.80.717). 
11 Narzucone wąskie ramy publikacji nie pozwalają na przytoczenie przykładów, z którymi zetknął się autor, głównie 

w wyniku wymiany informacji i nieoficjalnych dyskusji w środowisku architektów, w trakcie których spostrzeże-
nia zawarte w artykule znalazły pełne potwierdzenie. 

12 Ibidem: zasada dobrego sąsiedztwa opisana jest w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (DzU 03.80.717). 

13 Pisze o tym Z. Paszkowski w artykule: Miasto zaplanowane w mieście bez planu, który znalazł się w publikacji 
IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Instytutu Projektowania Urbanistycznego PK „Miasto w mieście”, 
Czasopismo Techniczne z. 2-A/2004, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004. 

14 Zwrócić uwagę na to, co „się dzieje” próbował krakowski oddział SARP-u, urządzając konferencję pt. „Teraz 
Wisła”, będącą otwartą dyskusją zorganizowaną w Bunkrze Sztuki 7 marca 2006 r. 

15 Koncepcja zespołu mieszkaniowo-usługowo-hotelowego w Krakowie autorstwa Biura Architektonicznego DDJM, 
opublikowana w magazynie „Architektura-Murator” nr 4(139) 2006, s. 54-55. 

16 Zespół „Apartamenty Ludwinów” Spółka z o.o. http://www.ludwinow.pl/. 

Sustainable development is a process of developing 
(land, cities, business, communities etc.) that "meets 
the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs"2. 

European cities have already become man’s predominating living environment3 and for that reason 
should be subject to the principles of sustainable development in their best shape, accepted by their 
inhabitants. Paraphrasing a definition included in the environmental protection law4, we could describe 
the sustainable development of cities as a process of integrating political, economic and social activities, 
maintaining the existing compositional values and cultural urban structures in order to satisfy the basic 
and higher needs of a community or the citizens of the contemporary and future generations. The 
paraphrase itself is not as important as the fact that the authors of the term "sustainable development" 
meant the natural environment as well as man’s living environment, both natural and built. 

In 2001, Sławomir Gzell referred to such understanding of the mission of the creators of the 
urbanism and architecture of our cities in the light of the accepted doctrine about sustainable 
development, writing about the equality between the natural and built environments in the context of 
some of the most important international documents of the 1990s5. While it would be difficult to disagree 
with the fundamental role of the quality of an urban space, referring to the author’s opinion that "the 
quality of an urban space is a value which should be protected and which should be created", another 
sentence, "These days, it is a commonly understood matter and there is no need to prove the meaning of 
this statement"6, seems a conclusion which anticipates too optimistically from the perspective of several 
years, bearing in mind the Polish legislator’s moves passing a new planning and spatial development law 
which introduced Polish cities into a new – unfortunately, not fully calculable – reality in 2003. 
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We enjoy the heritage of the previous generations. However, is the binding law conducive to 
maintaining and building it up for the future generations? 

At present, the Polish building code together with some other regulations has 1,836 articles that have 
been amended 222 times7 in the last several years. It is vast, changeable and, as a result, flawed. The above 
mentioned planning and spatial development law of 2003 has already been altered five times although it is 
not a record ...8 The consciousness of this very imperfection, nonsense or even absurdity accompanies 
designers, officials, investors and performers – all the participants in the investment process – every day. 
Unfortunately, despite numerous critical opinions from various circles, the legislator’s consequent changes 
and amendments do not meet their expectations. The same refers to the executive acts. 

Urban analysis as a legal term and a part of a procedure realised by self-governmental organs did 
not go into use by a regulation on the manner of settling requirements concerning new land development 
in case of lack of a local plan of spatial development9 until the turn of 2003. It was supposed to become a 
guarantee of some reliable bases for decisions about the conditions of development but became a basis for 
the legitimisation of abortive planning decisions. According to the regulation, urban analysis is expected 
to answer the following questions (§1 of the regulation): 
1) the line of buildings, 
2) the size of the area of buildings in relation to the area of a plot or grounds, 
3) the width of the façade, 
4) the height of upper edge of the façade, its cornice or attic, 
5) the geometry of the roof (the inclination, the height of the ridge and the layout of the stretch). 

That is it. There is nothing more in the planning and spatial development law10. It is so little 
considering the complexity and range of urban problems that in reality ought to be taken for the creation 
of some reliable bases for a future decision. However, the authors of the regulation think that it is enough 
to be settled in order to gain spatial order, regardless of the scale of an undertaking. 

The imperfection of analyses prepared according to the law and the guidelines of the regulation is 
usually a simple consequence of the faultiness of the existing legal records. However, some of them result 
from mere unconscientiousness or mistaken interpretations (not of the law but of a situation)11. The most 
important ones can be presented in this way: 
– lack of references to the general assumptions of the policy of a city in cases where it may matter (e.g. 

lack of possibilities of referring to the settlements of a study of conditions and directions of the spatial 
development of a commune which are binding for local plans); 

– lack of written compositional priorities and a clear hierarchy of the significance of elements of investing 
with reference to the local specifics (lack of a regulation about the preference of elements creating the 
spatial order of urban interiors, streets and squares as the fabric of the public spaces of a city in relation 
to single components of a block); 

– an inadequate range of an analysed area (usually being a result of an arbitrary decision supported by 
a regulation about a minimal radius, somehow related to the width of the front of a plot, allowing for 
some insignificant elements of an urban composition or neglecting some important ones); 

– unsuitably addressed functional references and spatial analyses resulting from the wrong interpretation 
of the specifics of investing, its characteristic and unique elements and appearing possibilities of 
compositional supplementation; 

– lack of the co-ordination of analyses carried out for the neighbouring areas (no requirement of referring 
to the results of analyses for the needs of the neighbouring plots in an analysis made for a given plot); 

– imprecision of given parameters characterising the existing investments (concerning the typology and 
height of buildings, the geometry of roofs, passing over the influence of the relief on perception etc.). 

One of the most serious problems of analysis seems to be difficulty in settling a suitable urban 
address, that is the real spatial, functional and cultural context and a real reference in the case of a newly 
planned  development.  Reducing the whole art of finding the address to drawing a big or small circle and  
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checking what is inside is perhaps the greatest absurd of the regulation, a derision for city planning as an 
art of composing a space of a complicated size and programme. Such a "context" implies "the only 
rightful" choices between what is "written", "harmonised", "referred to" and what is not. Moreover, 
manipulating the range of an analysis and its elements, one may prove a lot but lose a lot, too. We could 
prove, for instance, that a tall object surrounded by some low ones makes a precedent for the other just 
because of their close neighbourhood, ignoring the remaining spatial relationships and the fact that 
standing in another street, it will disharmonise it. The guideline is an aerial distance, not a relation to the 
frontage and roles fulfilled inside a street, a square or a block. The quality of the neighbourhood is 
completely neglected. 

In other cases, where "some" accent would do, the regulations are not conducive to such 
operations. We are dealing with the danger of the results of levelling according to the principle of "good 
neighbourhood"12. Practice in this matter proves that the principle (called "the principle of monotony" by 
Zbigniew Paszkowski) urban analysis is based upon remains just an ersatz of guidelines to urban 
composition that should be an imperative value but has been completely marginalised in practice13. 

At the end of the article, I am citing some data concerning the binding local plans of spatial 
development in some selected cities in Poland. The register shows that in six cities the procedure of 
taking decisions about the conditions of development based on an urban analysis was required in cases 
concerning from 46,3% (Gdańsk) to 97,18% (Kielce) of their areas at the end of 2006. It is easy to 
calculate those decisions in this mode concerned 89.3% of the area of Kraków (tab. 1). The situation in 
other big cites in Poland is similar. The dynamics of increasing covering by plans is so low that urban 
analyses will remain the basis for taking decisions about the conditions of development for many years 
and will influence the image of our cities directly. That is why the problem of creating good bases for 
preparing them is so significant. 

T a b l e  1 

Register of percentage covering by local plans of spatial development in selected cities in Poland  
(the author’s register – based on the data included in the materials for a conference  

"The Functioning of Administrative Procedures in Practice", Kraków, November 17, 2006) 

City/years 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Gdańsk 8 10 24,1 33,7 43,4 47,7 53,7 

Kielce 100 100 100 100 1,5 2,64 2,82 

Kraków 100 100 100 2,5 2,8 5,6 10,7 

Łódź 0,95 1,56 2,52 2,52 2,69 14,73 15,15 

Nowy Sącz 2,0 2,3 4,8 8,1 15,7 17,5 22,7 

Warszawa 100 100 100 / 11,5 100 / 11,7 12,6 12,6 15,8 
 
Looking at a map illustrating the degree of covering by local plans (ill. 1), we can see lack of 

planning activity in the areas around the historic centre, especially a wide belt along the bed of the Wisła 
River14. It is astonishing that the city of Kraków (famous for its monuments) has not had any suitable 
instruments securing and regulating the principles of developing the most exposed priceless grounds for 
four years. A spectacular conception15 of raising a large residential complex in the place of the "Forum" 
Hotel (intended for demolition by the new owner of the grounds) was necessary to start a discussion. We 
should emphasise that the new owner is fully authorised to develop the area as he wishes – so far the city 
has not produced any conceptions ... All additional discussions are senseless in this context – the range of  
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the owner’s activities on his grounds is clearly defined by the law, starting from the constitution. 
Obviously, the commune can influence them, too – provided that is enlightened and knows what is the 
best for it and its inhabitants. 

Against the background of the above-mentioned conception, a large block of 7-storey apartment 
buildings is being raised on the grounds of an old tannery16. In this case, however, the whole investment 
proceeds without a public debate or any anxieties about the space and aesthetics of the city, although it 
typologically and structurally disregards the surroundings. Thus, the value of the conception in the bend 
should be also evaluated from the viewpoint that it may become a desirable screen for some "less 
accurate" moves. 

Spatial order is officially defined as the shaping of a space which creates a harmonious whole and 
allows for any functional, social, economic, environmental, cultural, compositional and aesthetical 
conditions and requirements in orderly relationships (art. 2 pt 1 of the law). Therefore, an analyst must 
not confine himself to giving parameter values and must distinguish the basic features of spatial order and 
an urban address they should refer to. 

Thus, if we are aware of the special value of some parts of cities, we must protect them, prepare 
local plans, organise competitions, and study the quality of administrative decisions from the perspective 
of their urban results. Let us not refer to additional pressure and protest committees because they bring us 
back to the times that should be left behind ... 

Taking care of the "legal correctness" of the required preparations, we must not lose track of the 
imperative objectives they serve and reduce them to routine, "safe" statements, leaving their genuine 
message aside. Even in today’s commercialised world, city planning may be a form of art that can be 
proved carrying out some analyses ex officio, too. It is not just an assignment related to satisfying some 
expectations of the implementation of land development according to a legal title but also securing the 
public interest – every citizen’s right to live in a harmoniously composed space which is a public value. 
A public value we should protect and build up. 
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Il. 1. Mapa obowiązujących i uchwalo-
nych nieobowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
Krakowa (stan na koniec 2006 r.). Źródło: 
http://planowanie.um.krakow.pl/bpp/plany
/zbiorczakow-obow.gif 
Ill. 1. Map of binding and passed local 
plans of the spatial development of 
Kraków (the end of 2006). Source: 
http://planowanie.um.krakow.pl/bpp/plany
/ zbiorczakow-obow.gif 
 




