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S t r e s z c z e n i e  
W ostatnich latach obserwujemy nowe spojrzenie na miasto i jego wartość dla człowieka. Różne 
zjawiska degradacji przestrzeni miejskich obligują do ich regeneracji zgodnie z zasadami rozwoju 
zrównoważonego. Rewitalizacja nie ogranicza się do zachowania istniejących czy tradycyjnych form 
kompozycji urbanistycznych, ale obejmuje inne działania będące częścią świadomej polityki 
przestrzennej w skali miasta. Zgodnie z wizją miasta XXI wieku ma ona polegać na tworzeniu 
zrównoważonego, indywidualnego krajobrazu miejskiego przez ochronę i planowanie wszystkich 
głównych elementów środowiska zamieszkania i dziedzictwa kulturowego. 
Słowa kluczowe: miasto, rozwój zrównoważony 

A b s t r a c t  
In recent years, the city and its value for the human being have been looked at from a new 
perspective. Degradation of the urban space creates the obligation to regenerate it in accordance with 
the principles of sustainable development. Revitalisation is not limited to the maintenance of the 
existing or traditional forms of urban composition, but also involves other activities which are part of 
a conscious urban planning policy at the city scale. In accordance with the vision of the 21st century 
city, the policy should consist in creating a sustainable, individual cityscape through protection and 
planning of all major elements of the living environment and the cultural heritage. 
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1. Wstęp 

Jedną z wielu dróg w poszukiwaniu sposobów na polepszenie warunków życia w mieście oraz 
uatrakcyjnienie miasta dla jego użytkowników stała się w ostatnich latach rewitalizacja przestrzenna.  
W działaniach tych uwzględnia się zarówno rehabilitację i rewitalizację zdegradowanej tkanki miasta, jak 
też uatrakcyjnianie istniejących historycznych przestrzeni publicznych w powiązaniu z terenami rekrea-
cyjnymi. Nowe projektowanie urbanistyczne ma chronić, przekształcać i wzbogacać, zachowując piękno  
i wysoki poziom estetyczny wszystkich fragmentów miasta (Karta Ateńska 2003)1. 

Przez pojęcie rewitalizacji miast rozumie się obecnie zespół działań na rzecz tworzenia zrówno-
ważonego przyjaznego środowiska zamieszkania. Zapewnienie kontaktu ze starannie utrzymanymi ele-
mentami kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa staje się podstawą kształtowania wizerunku miasta 
zrównoważonego. Atrakcyjny krajobraz stawia się w jednym rzędzie z innymi wartościami kulturowymi 
miasta – z zabytkami architektury, wykopaliskami archeologicznymi, tradycyjnymi osiedlami, parkami  
i rezerwatami przyrody. Jednoczy się działania w całościowym ujęciu kształtowania zrównoważonego 
środowiska miejskiego w długotrwałym procesie łączenia „przeszłości, teraźniejszości z przyszłością”. 

Głównym problemem dzisiejszych miast jest brak spójności w sensie fizycznym, czasowym, kul-
turowym i społecznym. Istotną wartością miasta jest ciągłość jego tożsamości, która wymaga umocnienia 
w dynamicznie rozwijającym się świecie. System wolnego rynku, konkurencja i procesy globalizacji wy-
wołują takie zjawiska, jak np. rozpad istniejących struktur społecznych i gospodarczych, bezrobocie, 
ubóstwo, przestępczość i przemoc. 

Trudności dużych miast europejskich są dziś dobrze znane. Niekontrolowana ekspansja i koncen-
tracja funkcji centralnych, trudności w uzyskaniu pozytywnej integracji historycznych centrów miast  
z ich przedmieściami, dotyczą większości współczesnych miast europejskich2. Problemy transportu, usług 
i złego stanu środowiska zbudowanego oraz przyrodniczego rodzą więc potrzebę weryfikacji istniejących 
planów zagospodarowania pod kątem długotrwałego zrównoważonego rozwoju przestrzennego. 

2. Miasto zrównoważone, spójne społecznie i przestrzennie 

W nowym modelu miasta europejskiego podstawą działań jest dziś łączenie przeszłości z teraź-
niejszością i przyszłością przez utrzymanie spuścizny kulturowej, materialnej i zrównoważonego środo-
wiska. Jednym z podstawowych działań staje się zapewnienie właściwego bilansu ekologicznego zgodnie 
z zasadami rozwoju zrównoważonego. Obejmuje także działania będące częścią świadomej polityki prze-
strzennej, które ogólnie można scharakteryzować jako tworzenie unikatowego krajobrazu miejskiego 
przez ochronę i planowanie wszystkich głównych elementów przyrody i dziedzictwa kulturowego [3]. 
Większość współczesnych miast boryka się z problemem nierównego rozwoju poszczególnych jego 
części i stref przestrzennych. Zanika spójność tkanki miejskiej, przedmieścia „odcinają się” od śródmieść. 
Jeśli do tego dodamy, odrzucaną dziś, tezę globalnego rozwoju, dochodzimy do problemu abnegacji 
zasad urbanizmu [1]. Problem ten powstaje przede wszystkim w strefie społecznej. Dzisiejsze duże mia-
sta prześcigają się w tworzeniu swoistych enklaw gromadzących wiele wybitnych dzieł architektonicz-
nych, często jednak nie korespondujących z historyczną skalą i tradycyjnymi zasadami planistycznymi. 
Konkurencja estetyczna miedzy budynkami redukuje często architekturę do kolekcji dzieł sztuki, które  
w konsekwencji stają się negacją idei miasta [3]. 
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3. Mieszkańcy miast a ich użytkownicy 

W dużych historycznych miastach europejskich następuje systematyczna wymiana mieszkańców. 
Pociąga to za sobą nowe zjawiska społeczne. Ludzie, którzy korzystają z miasta, nie są już tymi, którzy 
go zamieszkują. Obserwuje się także zjawisko izolacji mieszkańców. Dominuje forma „razem, ale osob-
no” – ludzie nie chcą razem zamieszkiwać, co znacznie wpływa na warunki rozwoju miast. Niektóre 
przeobrażenia przestrzeni miejskich spowodowane nowymi technologiami mogą mieć ogromny wpływ 
na rozwój urbanistyczny, a idea marketingu miejskiego wygrywa z wizją miasta różnorodnego (zrówno-
ważonego). Pojęcie „ekonomia miejska” zastępuje ekonomię przemysłową i co jest najważniejsze lud-
ność już nie zamieszkuje miast, tylko z nich „korzysta”. Te tendencje idą w parze z zanikaniem tradycyj-
nych społeczności miejskich. 

4. Kierunki przekształceń miast w strategiach rozwoju zrównoważonego 

W ostatnich latach pojawiło się nowe określenie – „aktywna konserwacja” [Hassler, Algreen- 
-Ussing, Kohler 2002], która staje się alternatywą dla dotychczasowych działań mających na celu ochronę 
miast. Zawiera ona czynnik społeczny jako podstawę działań polityki konserwatorskiej w miastach. Aby 
uniknąć przeobrażenia miast w „historyczne skanseny” pogłębiające „segregację” socjalną, przypisuje się 
architektonicznym zabytkom, w strategiach długotrwałego rozwoju „przemysłu miejskiego” (ekonomii 
miejskiej) [3], rolę integrującą ekologię, ekonomię, socjologię i aspekt kulturowy. 

5. „Nowa ekonomia – przemysł miejski” 

Przez te pojęcia rozumie się dzisiaj integrację planowania: miejskiego, kulturalnego rozwoju, 
dziedzictwa krajobrazowego, kreatywnego przemysłu i mieszkalnictwa. 

Działania te są ściśle powiązane z odnową przyrodniczą, przywracaniem bioróżnorodności, kreo-
waniem przestrzeni przyciągających mieszkańców i innych „użytkowników” miasta. Przyroda istniejąca 
lub projektowana staje się częścią integralną. Programy regeneracji przestrzeni miejskiej realizuje się  
z udziałem mieszkańców. Szuka się w ten sposób możliwości identyfikacji zamieszkującej tu ludności  
z miejscem, co próbuje się wykorzystać dla „nowej ekonomii”. 

Tak dla przykładu, w Rzymie przewiduje się docelowo osiągnąć wskaźnik 23 m² zielonej prze-
strzeni na jednego mieszkańca. Tereny zielone istniejące w sercu miasta planuje się powiększyć o ok.  
7,9 tys. ha. Główne założenia nowego planu to „różnorodność jako podstawowy aspekt rozwoju”, co ma 
być realizowane przez: ochronę środowiska, podniesienie jakości historycznej, urbanistycznej i archi-
tektonicznej miasta. 

6. Zrównoważone strategie urbanistyczne – decentralizacja miast 

W obrębie większości dużych miast daje się zauważyć powstawanie nowych ośrodków miejskich 
usytuowanych na ich peryferiach. Z modelu monocentrycznego zaczyna się przechodzić w policen-
tryczne układy „dzielnic-miast”. Pozwala to na ożywienie przedmieść, wzmacnia rolę ich samorządów  
i miejscowej społeczności, przez co pomaga sprawnie realizować programy regeneracji mniejszych prze-
strzeni miejskich. 
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Często jest to tzw. reutylizacja. Dotyczy to zwłaszcza przestrzeni, dla których szuka się nowej 
formy albo odtwarza historyczną. 

Najbardziej efektywną strategią rewitalizacji miejskich jest jednak poprawa jakości przestrzeni 
publicznych. Jest mniej kosztowna, zauważalna i może być zrealizowana stosunkowo szybko z korzyścią 
dla każdego mieszkańca i gościa miasta [5]. Takie działania dają lepsze efekty niż spektakularne kon-
strukcje pojedynczych „dzieł” architektonicznych [2]. Niektóre miasta zakładają, iż realizując program 
poprawy jakości „sieci przestrzeni przyrodniczych”, uzyskają zmniejszenie exodusu mieszkańców [6]. 

We Francji w roku 2003 uchwalono narodowy program renowacji urbanistycznej. W 2004 roku 
utworzono Narodową Agencję dla Renowacji Urbanistycznej (ANRU). Realizowane w ramach tego pro-
gramu projekty mają poprawić życie w mieście, wprowadzając m.in. różnorodność urbanistyczną, aktyw-
ność ekonomiczną, kulturalną i prawną [4]. Podobne projekty strategii narodowych powstały w więk-
szości krajów UE. 

7. Podsumowanie 

We współczesnych koncepcjach kształtowania miast muszą być brane pod uwagę podstawowe 
względy środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. W miastach jest coraz mniej przestrzeni otwartych, co 
wpływa ujemnie na jakość życia miejskiego. Należy szukać równowagi między bazującym na ekonomii 
rozwojem urbanistycznym a zdrowym życiem. Potrzeba istnienia środowiska miejskiego trwale zrówno-
ważonego powinna określić zasady finansowania ochrony przestrzeni naturalnych wraz z ich bioróżno-
rodnością. Konserwacja różnorodności tkanki miejskiej w jej odmiennych formach staje się więc głów-
nym długoterminowym celem wyznaczającym poziom „kultury urbanistycznej”. Aktywna konserwacja 
powinna długotrwale chronić przestrzeń miejską poprzez utrzymanie życia społecznego i historycznych 
mechanizmów rozwoju miasta, tak by nie stała się jedynie dekoracją dla chwilowych zdarzeń. Kultura 
urbanistyczna powinna być zrównoważona i stabilna. Będzie to możliwe w przypadku skumulowania 
interesów pokoleń w środowisku zurbanizowanym. 

Przypisy 

1Nowa Karta Ateńska, Wizja miast XXI wieku, 2003:, La Nouvelle Charte d’Athènes 2003, Alinea, Firenze, Lizbona. 
2Ibidem. 
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1. Introduction 

Spatial revitalisation has, in recent years, become one of the many paths in the search for methods 
of improving the quality of life in the city and making the city more attractive to its users. These activities 
involve rehabilitation and revitalisation of the degraded urban fabric as well as making more attractive the 
existing historic public space in connection with recreational areas. New urban design has to protect, 
transform, and enhance while maintaining the beauty and a high level of aesthetic excellence of all parts 
of the city [Charter of Athens 2003]1. 

Urban revitalisation is currently understood as a set of activities aimed at creating a sustainable 
and friendly living environment. Provision of contact with carefully maintained elements of cultural and 
natural heritage is becoming the basis of shaping the image of a sustainable city. An attractive landscape 
is placed in the same rank as other cultural values of the city−architectural monuments, archeological 
sites, traditional settlements, parks, and nature reserves. Activities are being united in the holistic 
perspective of shaping a sustainable urban environment in the long-lasting process of connecting "the 
past, the present, and the future". 

A major problem of today’s cities is lack of cohesion, in the physical, temporal, cultural, and 
social sense. A significant value of a city is the continuous nature of its identity, which requires reinfor-
cement in the dynamically developing world. The free-market system, competition, and the processes of 
globalisation lead to such phenomena as, e.g., disintegration of the existing social and economic stru-
ctures, unemployment, poverty, crime, and violence.  

The difficulties faced by large European cities are well-known today. Uncontrolled sprawl and 
concentration of central functions, or difficulties in positively integrating historical city centres with the 
suburbs concern the majority of modern European cities2. The problems of transportation, services, and 
the bad condition of the man-made and the natural environment give rise to the need for verification of 
the existing development plans in terms of long-term sustainable spatial development. 

2. A sustainable city: a socially and spatially connected city 

In the new model of the European city, the basis of all activity today is linking the past to the 
present and the future by maintaining the cultural and material heritage and a sustainable environment. 
One of the basic activities is ensuring a proper ecological balance in agreement with the principles of 
sustainable development. The model also encompasses activities which are part of a conscious spatial po-
licy and which can generally be characterised as creation of a unique cityscape by conservation and plan-
ning of all major elements of nature and the cultural heritage [3]. Most contemporary cities contend with 
the problem of an uneven development of their individual parts and spatial zones. The city fabric 
disintegrates and the suburbs "cut themselves off" from city centres. If we add to that the currently 
rejected thesis of global development, we have come to the problem of abnegation of the principles of 
urbanism [1]. This problem arises primarily in the social sphere. Today’s big cities outdo one another in 
creating individual enclaves amassing numerous outstanding works of architecture which, however, often 
do not correspond with the historical scale and the traditional planning principles. Aesthetic rivalry 
between buildings often reduces the architecture to a collection of works of art, which, as a consequence, 
become a negation of the concept of the city [3]. 
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3. City inhabitans and city users 

In large historic European cities, there is a systematic exchange of inhabitants. This entails new 
social phenomena. People who use the city are no longer those who live in it. One can observe the pheno-
menon of isolation of inhabitants. Dominant is the "together but apart" form−people do not want to live 
together, which greatly influences the conditions of city development. Some transformations of the urban 
space caused by new technologies may have a tremendous impact on urban development, and the idea of 
urban marketing wins against the vision of a varied (sustainable) city. The concept of "urban economics" 
replaces industrial economics, and, most importantly, people no longer inhabit cities, they "use" them. 
These tendencies go hand in hand with disappearance of traditional urban communities. 

4. The directions of city transformations in strategies for sustainable development 

In recent years a new term − "active conservation" [Hassler, Algreen-Ussing, Kohler 2002] has 
come to stand for an alternative to the earlier activities aimed at protecting cities. It includes a social fa-
ctor as the basis of conservation policy in cities. To avoid conversion of cities into "historical open-air 
museums" which deepen social "segregation", architectural monuments, in strategies for long-term de-
velopment of "urban industry" (urban economics) [3], are ascribed an integrative role of bringing together 
ecology, economy, sociology and the cultural aspect. 

5. "New economy−urban industry" 

What is understood by "new economy" and "urban industry" today is integration of urban plan-
ning, cultural development, landscape heritage, creative industry, and housing. 

These activities are closely connected with renewal of nature, restoration of bio-diversity, and 
creation of space which would attract the inhabitants and other "users" of a city. The existing or designed 
nature becomes an integral part of modern cities. Programs for regeneration of the urban space are carried 
out with the participation of inhabitants. This is a way of searching for possibilities of identifying people 
with the place they live in, which is used for the purposes of "new economy". 

For example, in Rome it is planned that, ultimately, an index of 23 m² of green space per 
inhabitant will be achieved. Green areas in the heart of the city are to be enlarged by about 7900 ha. The 
main prin-ciple of the new plan is "diversity as the basic aspect of development", which is to be realised 
by pro-tecting the environment and enhancing the historical, urban, and architectural quality of the city. 

6. Sustainable urban planning strategies−decentralisation of cities 

Within the majority of big cities, one can notice the appearance of new urban centres situated on 
their outskirts. There is a transition from the monocentric model into polycentric systems of "district-
cities". This enables animation of the suburbs, strengthens the role of the local governments and the local 
communities, and through this helps efficiently realise programs for regeneration of smaller city spaces. 

Frequently this involves so-called "reutilisation". This particularly concerns spaces where a new 
form is being looked for or where the historical form is being recreated. 

The most effective strategy for revitalisation of the urban space, however, is the improvement of 
the quality of public spaces. It is less costly, noticeable, and can be realised relatively quickly to benefit 
every  city  inhabitant  and  every  guest  to  the  city  [5].  Activities  of  this type create better effects than  
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spectacular constructions of individual architectural "art pieces" [2]. Some cities assume that by carrying 
out the program of improving the quality of natural-space networks they will reduce the exodus of the 
inhabitants [6]. 

In France in 2003 a national program for urban renovation was enacted. In 2004 the National 
Agency for Urban Renovation (ANRU) was established. The projects realised as part of this program are 
to improve life in the city by introducing, among others, urban diversity and economic, cultural, and legal 
activity [4]. Similar national strategy projects have been created in most countries of the EU. 

7. Conclusion 

Modern conceptions of city shaping have to take into account basic environmental, social, and 
economic factors. In cities, there are fewer and fewer open spaces, which negatively influences the 
quality of city life. A balance should be drawn between economy-based urban development and healthy 
life. The need for a permanently sustainable urban environment should specify the principles of financing 
conservation of natural spaces together with their bio-diversity. Preservation of the diversity of the urban 
fabric in its various forms thus becomes the major long-term aim determining the level of "urban-plan-
ning culture". Active conservation should protect the urban space for a long time by maintaining social 
life and the historical mechanisms of city development, so that it does not become mere decoration for 
momentary events.. Urban-planning culture should be sustainable and stabile. This will be possible if 
interests of different generations accumulate in the urbanised space. 

Endnotes 

1The New Charter of Athens, The European Council of Town Planners' Vision for Cities in the 21st Century, 2003,  
La Nouvelle Charte d’Athènes 2003, Alinea, Firenze, Lizbona. 

2Ibidem. 
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Ill. 2. Paris, Jardin du Luxembourg 
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Ill. 3. Vatican, the stairs of Santa Peter 
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Ill. 4. Rotterdam, the picture of city 
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