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S t r e s z c z e n i e  
W artykule przedstawiono kwestię kształtowania środowiska mieszkaniowego w aspekcie idei zrów-
noważonego rozwoju. Zwrócono uwagę szczególnie na problematykę społeczną związaną z jej po-
strzeganiem w rozwiązaniach urbanistycznych. Odniesiono się także do podmiotów (działających na 
różnych poziomach) odpowiedzialnych za stwarzanie warunków do spełniania kryteriów zrówno-
ważonego rozwoju. 
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, mieszkalnictwo 

A b s t r a c t  
The article presents the question of shaping a housing environment in the aspect of the idea of 
sustainable development. Special attention is drawn to some social problems related to its reception in 
urban solutions. There is also some reference to the entities (working at various levels) responsible for 
the creation of conditions for the fulfillment of the criteria of sustainable development. 
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1. Założenia i cele zrównoważonego rozwoju 

Ideę zrównoważonego rozwoju1 odnoszącą się do mieszkalnictwa, wyrażoną w dokumentach 
przyjętych przez rządy krajów uczestniczących w światowych konferencjach Organizacji Narodów Zjed-
noczonych, można określić jako dążenie do zrównoważenia czynników społecznych, ekonomicznych, 
przyrodniczych i kulturowych w kształtowaniu warunków życia w miejscu zamieszkania. 

Globalne cele zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do mieszkalnictwa wyrażone zostały naj-
pełniej podczas światowej konferencji ONZ nt. osiedli ludzkich (Habitat II, Stambuł, 1996 r.). Dotyczyły 
one zapewnienia mieszkania (schronienia) dostępnego dla każdego oraz zrównoważonego rozwoju osied-
li ludzkich. W przyjętej podczas konferencji Deklaracji stambulskiej zawarto zasady partnerskiej współ-
pracy międzynarodowej i koordynacji działań w mieszkalnictwie oraz zrównoważonego rozwoju osiedli 
ludzkich w procesie światowej urbanizacji. Wskazano także na potrzebę angażowania większych środ-
ków finansowych dla zapewnienia każdemu schronienia. 

Deklaracja stambulska wprowadziła nową jakość i formę działań globalnych. Zaadresowała je 
bowiem nie tylko do organizacji rządowych, ale przede wszystkim do samorządów lokalnych, organizacji 
pozarządowych i sektora prywatnego. 

Uwzględniono w niej m.in. zarówno zagadnienia społeczno-ekonomiczne2, jak i ochronę środo-
wiska oraz oszczędność energii. 

Na podkreślenie zasługuje ustalenie potwierdzające prawo do mieszkania o odpowiednim stan-
dardzie, jako prawo człowieka i jednocześnie zobowiązanie rządów do zapewnienia ku temu warunków. 
Realizując ustalenia deklaracji, kraje członkowskie uczestniczące w konferencji Habitat II opracowały 
programy działań i zobowiązane zostały do monitorowania sposobu ich realizacji. 

W Polsce następstwem tych zobowiązań było umieszczenie zapisu o zrównoważonym rozwoju  
w Konstytucji RP art. 75 i innych aktach prawnych dotyczących tematu (Ustawa o ochronie środowiska, 
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o zadaniach gmin). 

W 2000 r. powołany został Krajowy Sekretariat Habitat, którego celem jest analizowanie zmian  
w gospodarce przestrzennej i mieszkalnictwie w aspekcie realizacji przyjętych zobowiązań, do których 
m.in. należy zapis „(…) Nasze miasta muszą być miejscami, gdzie istoty ludzkie wiodą życie w godności, 
dobrym zdrowiu, bezpieczeństwie, szczęściu i nadziei (…)” (Deklaracja stambulska). 

W aspekcie społecznym dotrzymywanie zobowiązania zrównoważonego rozwoju w mieszkalni-
ctwie łączy się coraz częściej z trudnymi sprawami społecznymi i ma na celu przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu będącego wynikiem m.in. ubóstwa, bezrobocia, bezdomności. 

W aspekcie urbanistyczno-architektonicznym zrównoważony rozwój wyraża się m.in. przez: 
– rozpraszanie mieszkań dla ubogich (mieszkania o najmie socjalnym) w przestrzeni miasta celem unik-

nięcia tworzenia gett, powodujących degradację lokalnego środowiska mieszkaniowego, oraz kumu-
lacji konfliktogennych problemów społecznych, 

– stosowanie zróżnicowanych form zabudowy i własności zasobów (co wyraża się różnicowaniem stru-
ktury społecznej użytkowników), 

– stosowanie zróżnicowanych sposobów finansowania zwiększania zasobów mieszkaniowych dla ubo-
gich mieszkańców gmin, 

– adaptacje na cele mieszkaniowe nieużytkowanych obiektów o innych funkcjach, 
– uwzględnianie w rozwiązaniach architektoniczno-przestrzennych miejsc na zaspokojenie różnorod-

nych potrzeb (poza mieszkaniową) mieszkańców (mając na uwadze również zajmujących lokale  
o najmie socjalnym). Dotyczy to zarówno miejsc służących integracji społecznej: sale zebrań, miejsca 
sportu i rekreacji, ogródki i zieleńce, jak i organizacji przestrzeni oraz miejsc realizacji szerszych 
(aniżeli integracja) programów socjoterapeutycznych, 

– tworzenie zasobów na podstawie rozwiązań architektonicznych i technicznych wyłanianych w kon-
kursach. 
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Choć cele zrównoważonego rozwoju ujmowane i zapisywane są w skali globalnej (świat – kon-
tynenty – regiony – państwa – miasta), to dopiero identyfikacja wielu zjawisk i problemów poziomu lo-
kalnego pozwala je dostrzec i niemal odczuć przez lokalne społeczności. 

2. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w krajach Europy Zachodniej i w Polsce 

Realizacji celów zrównoważonego rozwoju towarzyszą uwarunkowania społeczno-gospodarcze  
i kulturowe, determinujące zróżnicowane potrzeby i sposoby ich rozwiązywania na poziomach regional-
nym, krajowym i lokalnym3. 

Zróżnicowania wewnątrz regionu europejskiego uwidacznia granica dawnego podziału politycz-
nego, chociaż kraje znajdujące się w fazie transformacji systemu społeczno-gospodarczego dostosowują 
się do standardów krajów Europy Zachodniej również w mieszkalnictwie. Nabrało to szczególnego zna-
czenia po poszerzeniu Unii Europejskiej, mimo że nie ma wspólnej „unijnej” polityki mieszkaniowej oraz 
nie stosuje się w mieszkalnictwie zunifikowanych norm i standardów. 

W krajach Europy Zachodniej uwaga skierowana jest głównie na poprawę jakości mieszkań  
i dotyczy zwłaszcza spraw: 
− technicznych i architektonicznych (uzupełnienie urządzeń sanitarnych, dobudowa szybów windo-

wych, poprawa jakości układów funkcjonalnych mieszkań), 
− urbanistycznych wiążących się z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, 
− społecznych w zakresie poprawy struktury społecznej mieszkańców poprzez dążenie do współ-

zamieszkiwania grup o zróżnicowanych dochodach, sytuacji demograficznej, wielkości gospodarstw 
domowych, a także zróżnicowanych pod względem etnicznym i kultu religijnego, 

− ekonomicznych (tworzenia miejsc pracy w obszarze zamieszkiwania), 
− wyrównywania standardów środowiska zamieszkania, co wiąże się szczególnie z zabudową wzno-

szoną po II wojnie światowej. Dotyczy to zwłaszcza zespołów mieszkaniowych z lat 60. i 70. XX w.  
z budynkami zrealizowanymi w technologiach uprzemysłowionych. Takie zespoły osiedlowe pow-
stały w miastach wszystkich europejskich krajów, a tendencje urbanistyczno-architektoniczne były 
odpowiedzią na procesy urbanizacyjne i ówczesne rozwiązania technologiczne. W Europie Zachod-
niej, w wielkich powojennych osiedlach mieszka około 75% ludności. Początkowo planowane jako 
mieszkania dla członków zamożnego współczesnego społeczeństwa, stały się wprawdzie znaczną, ale 
ograniczoną częścią systemu zapewnienia mieszkań dla klas niższych, na znacznie zróżnicowanym 
rynku mieszkaniowym. 

W przeciwieństwie do krajów zachodniej Europy, byłe państwa socjalistyczne przyjęły wielką 
płytę jako podstawową formę budownictwa mieszkaniowego. Osiedla z wielkiej płyty, budowane w okre-
sie 1950–1990, nadawały kształt całym miastom i regionom. Na ich obszarze4 34 miliony ludzi mieszka 
w około 12 milionach mieszkań wybudowanych po wojnie. W wielu dużych i małych miastach ponad 
60% mieszkań znajduje się na terenie wielkich osiedli5. 

W Polsce nadal problemem jest zaspokojenie ilościowych potrzeb mieszkaniowych dla średnio 
zamożnych i ubogich oraz modernizacja istniejących zasobów mieszkaniowych wzniesionych przed i po 
II wojnie światowej, zwłaszcza mieszkań i budynków w zabudowie z wielkiej płyty. Te ostatnie stanowią 
około 30% mieszkań w całym zasobie mieszkaniowym w miastach, a w zasobach wybudowanych po 
roku 1965 r. aż 60% to mieszkania w budynkach z wielkiej płyty6.. Zabudowa z tego okresu wymaga 
szczególnego potraktowania w zrównoważonym rozwoju miast. Nie jest ona jednak jednorodna i dlatego 
koncepcje jej przebudowy i rehabilitacji wymagają indywidualnego podejścia. Oprócz nierozwiązanych 
problemów  jakości  środowiska  zamieszkania  w  wielkich  zespołach  mieszkaniowych,  na rozwiązanie 
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oczekują takie m.in. problemy, jak rewitalizacja śródmiejskich obszarów zurbanizowanych i wreszcie 
zapobieganie coraz wyraźniej widocznemu społecznemu zjawisku wykluczenia mieszkaniowego. 

Na tym tle ciągle zadajemy sobie pytanie: „o jakie miasto nam chodzi, w jakim mieście chcemy 
mieszkać?”7 W jakim miejscu i w jakiej przestrzeni? Jak zagospodarować dla dobra wspólnego tę 
przestrzeń, jedną z najcenniejszych wspólnych wartości? Jak przybliżać się  do idei  zrównoważonego 
rozwoju zespołów i osiedli mieszkaniowych, w których mamy szansę osiągnąć nową, poszukiwaną ja-
kość życia, zabezpieczającą m.in.: 
– „zdrowie i wypoczynek codzienny, 
– wartości emocjonalne, etyczne i poznawcze, 
– tożsamość kulturową z własnym miastem, 
– zwrócenie praw przyrodzie”8, 
– godne człowieka warunki mieszkaniowe (także dla ubogich). 

W 2006 roku przeprowadzono w Polsce, w wybranych miastach, badania9 dotyczące: postrzegania 
przez władze samorządowe problemów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do środowiska zamie-
szkania, programach i podejmowanych realizacjach. W badaniach uwzględniono m.in.: 
– dostępność mieszkań i politykę mieszkaniową gmin, 
– stan techniczny i standard zasobów mieszkaniowych, 
– formy zabudowy i lokalizacje mieszkań dla różnych grup społecznych, 
– identyfikację problemów związanych z procesami modernizacji i rewitalizacji miejskiej zabudowy 

mieszkaniowej, 
– formy i sposoby integracji społecznej oraz bariery w jej zachowaniu. 

W każdym z wymienionych obszarów problemowych zwracano uwagę na kwestie mieszkaniowe 
ubogich mieszkańców miast. 

3. Kryteria zrównoważonego rozwoju i poziomy odpowiedzialności 

Uzyskiwanie określonego standardu w zrównoważonym rozwoju miast, wiążącego się m.in.  
z oczekiwaną jakością środowiska zamieszkania, zależy od spełniania określonych (ogólnych oraz szcze-
gółowych) kryteriów10: 
– Społecznych, których celem jest ocena przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu i zapewnienie 

bezpieczeństwa zamieszkania, obejmujących: 
1) pobudzanie mobilności przez tworzenie zachęt do podejmowania pracy w różnych miejscach na 

terenie kraju, czemu powinna towarzyszyć dostępność mieszkań, 
2) pobudzanie aktywności, poprzez tworzenie programów resocjalizacji, szkoleń i różnych zachęt, 
3) integrację społeczną (zróżnicowanych dochodowo, o różnym statusie społecznym, zróżnicowanej 

strukturze rodzinnej, zróżnicowanych narodowościowo). 
− Ekonomicznych, które wskazują na osiągnięty poziom: 

4) tworzenia miejsc pracy, 
5) dostępności mieszkań (jako zapewnienie możliwości nabycia bądź wynajmu godziwego mie-

szkania i jego utrzymania) dla uboższych grup społecznych. 
– Technicznych, odnoszących się do: 

6) stanu technicznego zasobów (wskazują głównie na skalę koniecznych remontów, modernizacji,  
a często nawet wyburzeń), 

7) wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, 
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8) dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo − odnosi się to nie tylko do technicz-
nych warunków dostępu do mieszkania, ale także zapewnienia osobom niepełnosprawnym możli-
wości korzystania z urządzeń rekreacji i sportu poza budynkiem. 

– Przestrzenno-architektonicznych, dotyczących: 
9) lokalizacji – jednego z podstawowych kryteriów zrównoważonego rozwoju. Dotyczy m.in. sposo-

bu usytuowania mieszkań zasiedlonych przez różne grupy społeczne, unikania tworzenia gett dla 
ubogich oraz usytuowania mieszkań dla tej grupy11 w strukturze urbanistycznej miasta lub osied-
la, 

10) form architektonicznych − których istota tkwi w rodzaju zabudowy, układzie wewnętrznym po-
zwalającym i sprzyjającym kontaktom sąsiedzkim, identyfikacji mieszkańców, a także w zwięk-
szaniu dbałości o otoczenie i mieszkanie. 

– Ochrony środowiska, które dotyczy: 
11) energooszczędności – kryterium wiążącego się ze zmniejszeniem zużycia energii, które jest nie-

zwykle ważne w idei zrównoważonego rozwoju. Jest wymieniane w globalnych jej celach. Na 
poziomie lokalnym wiąże się z przestrzeganiem norm na poziomie budynku i mieszkania, przez 
projektowanie racjonalnego zużycia energii – stosując odpowiednie rodzaje urządzeń infrastru-
ktury technicznej, szczelność otworów, rodzaje zastosowanych materiałów budowlanych, 

12) alternatywnych technologii − związanych także z racjonalnym zużyciem energii. Polega w dużej 
mierze na wykorzystaniu naturalnych lokalnych materiałów budowlanych (glina, ubijana ziemia) 
oraz lokalnej siły roboczej. Realizacja przyczynia się (choć nie sprawdzono w ramach badań w ja-
kim stopniu) do wzrostu aktywności lokalnej i tworzenia miejsc pracy), 

13) relacji ze środowiskiem przyrodniczym, co wiąże się m.in. z usytuowaniem budynku w terenie  
i zagospodarowaniem przestrzeni w jego otoczeniu. 

Realizowanie zobowiązań wynikających z akceptacji i przystąpienia do realizacji idei zrówno-
ważonego rozwoju miast i zespołów mieszkaniowych, wymaga podejmowania wielu decyzji i działań na 
różnych szczeblach władzy i zarządzania państwem. Wymaga również: odpowiedzi na wiele pytań doty-
czących polityki miejskiej, podziału odpowiedzialności między władzą centralną i samorządową oraz 
rozwiązań prawnych itp. Wymaga także udziału i współdziałania wielu podmiotów, które niestety często 
podejmują decyzje racjonalne jedynie z punktu widzenia partykularnego interesu. 

Z przeprowadzonych badań12 w wybranych miastach Polski wynika, że opracowywane są tam 
różnego rodzaju dokumenty, programy i strategie, w których używany jest termin „zrównoważony roz-
wój”, lecz nie ma to przeniesienia na decyzje (np. lokalizacyjne w odniesieniu do mieszkań dla nie-
zamożnych) oraz koordynację działań inwestycyjnych w odniesieniu do zagospodarowania przestrzeni na 
styku poszczególnych inwestorów (właścicieli). 

Rodzi się wiele pytań: czy takie decyzje i działania odpowiadają idei zrównoważonego rozwoju? 
Kto odpowiada za chaotyczną urbanizację, niszczenie zasobów naturalnych, złe warunki życia w mieście, 
niekorzystne skutki społeczne (wykluczanie ubogich oraz zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców 
osiedli) i gospodarcze13? Kto jest odpowiedzialny za spełnianie kryteriów tego rozwoju, a dotyczących 
problemów społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i ekologicznych? 

Podmiotami odpowiedzialnymi za spełnianie kryteriów są przede wszystkim władze na szczeblu 
centralnym i samorządowe. Obszary odpowiedzialności przedstawiono w tablicy 1. 

Możliwości spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do środowiska mie-
szkaniowego zależą od wielu czynników. Należą do nich m.in.: 
– zrozumienie złożoności pojęcia zrównoważonego rozwoju jako równowagi czynników społecznych, 

ekonomicznych, przyrodniczych i kulturowych w środowisku zamieszkania i edukacja w tym za-
kresie, 
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− wola polityczna wyrażona zarówno w ustawach i dokumentach rządowych, jak i na poziomie lokal-
nym w strategiach, decyzjach, działaniach operacyjnych, 

− spojrzenie na gospodarowanie przestrzenią z troską o dobro wspólne społeczności lokalnej, a nie 
izolujących się wzajemnie grup mieszkańców, 

− poszukiwanie partnerów do rozwiązywania trudnych spraw społecznych (dla łagodzenia pozornie 
sprzecznych interesów grup mieszkańców). 

 
Tabl ica  1  

Odpowiedzialność w zakresie Poziom 
odpowiedzialności 

Podmiot 
odpowiedzialny 

spraw 
społecznych spraw gospodarczych gospodarki 

przestrzenią ekologii 

Kraj 
Rząd i władze 
ustawodawcze 

polityka społecz- 
na  i warunki ży- 
cia  statystyczne- 
nego obywatela 

polityka   gospodar- 
cza i efekty gospo-
darki   narodowej   w 
dziedzinie zrównowa- 
żonego rozwoju 

polityka przestrzenna 
i  mieszkaniowa  pań- 
stwa, jej efekty w dzie- 
dzinie rozwoju zrów-
noważonego 

polityka  ekologiczna 
państwa, jej efekty w 
dziedzinie   rozwoju 
zrównoważonego 

Miasto 
Samorząd lokalny 

polityka społecz- 
na  w  skali  mia- 
sta oraz warun-
ki życia statysty- 
cznej  rodziny  i 
mieszkańca mia-
sta 

polityka gospodarcza 
miasta  i warunki for- 
malno-prawne tworzo- 
ne dla lokalnej przed-
siębiorczości 

polityka przestrzenna 
i mieszkaniowa mia-
sta oraz warunki mie-
szkaniowe statystycz-
nej rodziny; polityka 
lokalna w zakresie roz- 
woju zrównoważonego 

polityka ekologiczna 
miasta,  jej  efekty w 
dziedzinie   rozwoju 
zrównoważonego 

Osiedle 
Zarządzający, 
właściciele, 
inwestorzy 

warunki życia 
mieszkańców 
osiedla w całości 
poszczególnych 
grup 

rzeczywiste  warunki 
działania inwestorów 
i przedsiębiorstw 

warunki   życia   mie- 
szkańców  jako  efekt 
polityki rozwoju zrów- 
noważonego 

rzeczywiste efekty 
polityki  rozwoju 
zrównoważonego 

Źródło: Projekt badawczy Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta. Kryteria 
i poziomy  odpowiedzialności, kier. H. Zaniewska. 
 
Rozważania na temat zrównoważonego rozwoju środowiska mieszkaniowego prowadzą do za-

stanowienia się, na którym poziomie odpowiedzialności określone kryteria mogą być najpełniej speł-
niane, a także do weryfikacji terminu: „osiedle mieszkaniowe”. 

Przypisy 

 1Idea zrównoważonego rozwoju sformułowana została w raporcie: Nasza wspólna przyszłość opracowanym przez 
Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju, powołaną przez Sekretarza Generalnego ONZ w 1983 r. Komisja ta 
znana jest jako the Bruntland Commission od nazwiska jej przewodniczącej, premier Norwegii – Gro Harlem Brunt-
land. Potwierdzenie tej idei, a nawet realizacja wniosku Komisji nastąpiły podczas światowej konferencji ONZ nt. 
„Środowisko i rozwój”, znanej jako „Szczyt ziemi” (Rio de Janeiro, 1992.). Zalecenia wobec uczestniczących 
krajów członkowskich ONZ, wytyczające nowe kierunki rozwoju zostały zawarte w Agendzie 21: „Szczyt ziemi. 
Globalny program działań. Napisana potocznym językiem wersja dokumentu Agenda 21 i innych porozumień 
przyjętych w Rio”. Agencja Informacyjna „GEA”, tłumaczenie publikacji Michaela Keatinga: The Centre for our 
Common Future, 1993. 
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 2„(...) Aby poprawić jakość życia w osiedlach ludzkich, musimy zwalczać pogarszanie się warunków, które w 
większości przypadków, zwłaszcza w krajach rozwijających się osiągnęły proporcje kryzysowe. W tym celu mu-
simy wszechstronnie zająć się, między innymi: wzorcami konsumpcji  i produkcji, które nie są w stanie samo-
dzielnie rozwijać się, zwłaszcza w krajach uprzemysłowionych; (...), bezdomnością, pogłębiającą się biedą, bez-
robociem, wyobcowaniem społecznym, niestabilnością rodzin, niewystarczającymi zasobami, wzrastającym po-
czuciem zagrożenia, degradacją środowiska naturalnego i zwiększającą się podatnością na katastrofy”. „(...) kraje 
i regiony stoją wobec problemów specyficznych, które wymagają specyficznych rozwiązań. Uznajemy potrze- 
bę zintensyfikowania naszych wysiłków i współpracy dla poprawienia warunków życia w miastach i wsiach  
na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie sytuacja jest szczególnie poważna oraz w krajach 
gdzie gospodarki znajdują się w okresie przejściowym”. Deklaracja w sprawie osiedli ludzkich. Habitat II, Stambuł, 
1996. 

 3Przez region w kontekście omawianych zagadnień rozumie się „region europejski” w znaczeniu geograficznym. 
 4Uwzględniając republiki bałtyckie byłego ZSRR. 
 5T. Knorr-Siedow, Strategie dalszego rozwoju wielkich osiedli mieszkaniowych w krajach Europy Środkowo-  
-Wschodniej, Zarządzanie zasobem mieszkaniowym. Utrzymanie i odnowa, red. H. Zaniewska, IRM, Kraków 2003. 

 6H. Zaniewska, Problemy rewitalizacji zabudowy mieszkaniowej wznoszonej w technologii uprzemysłowionej, [w:] 
Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005. 

 7 H. Skibniewska, [w:] Mieszkanie XXI wieku. Aspekty społeczne, ekonomiczne, techniczne i architektoniczne, Głos  
w dyskusji, Materiały z seminarium nauk., IGM, Warszawa 1997. 

 8Op.cit., 6. 
 9W ramach projektu badawczego: Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta. 
Kryteria i poziomy odpowiedzialności, kier. proj. H. Zaniewska, nr proj. 4 T07F 019 20, realizowanego w latach 
2006–2007. 

10Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwoju miast, red. H. Zaniewska, IRM, Kraków 2005. 
11Nie należy mylić z grupami marginesu społecznego. 
12Op.cit., 8, s. 4 
13Por. A. Kowalewski, [w:] Rola władzy publicznej w mieście, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Nr 10, 

2007 (w druku). 

1. The assumptions and objectives of sustainable development 

The idea of sustainable development1 referring to housing, expressed in the documents accepted 
by the governments of the countries participating in the United Nations’ world conferences, could be 
described as a drive towards a balance of social, economic, natural and cultural factors in the shaping of 
the  living conditions in the place of residence. 

The global objectives of sustainable development with reference to housing were expressed most 
explicitly during the UN world conference on human estates (Habitat II, Istanbul, 1996). They concerned 
the guarantee of a flat (a shelter) accessible to everyone and the sustainable development of human esta-
tes. The Istanbul Declaration, accepted during the conference, included the principles of partner inter-
national co-operation and the co-ordination of activities in housing and the sustainable development of 
human estates in the process of the world urbanization. A need to engage more financial means to secure 
a shelter for everyone was also shown. 

The Istanbul Declaration introduced a new quality and form of global actions. It addressed them 
not only to the governmental organizations but first of all to the local self-governments, the extra-go-
vernmental organizations and the private sector. 
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It allowed for some social and economic issues2 as well environmental protection and energy 
saving. 

A settlement confirming the right to a flat of a suitable standard, as a human right and the go-
vernments’ obligation to secure adequate conditions, ought to be emphasized. Realizing the settlements of 
the declaration, the member countries participating in the conference Habitat II prepared some action 
plans and were obliged to monitor the manner of realizing them. 

In Poland, these obligations resulted in an entry on sustainable development in the RP Constitution 
Art. 75 and other legal acts concerning the theme (environmental protection law, spatial development law, 
communes’ assignments law). 

The National Secretariat Habitat, whose objective is to analyze changes in spatial economy and 
housing in the aspect of realizing the accepted obligations, including the entry "(…) Our cities must be 
places where human beings live their lives in dignity, good health, safety, happiness and hope (…)" (The 
Istanbul Declaration), was appointed in 2000. 

In the social aspect, abiding by the obligation of sustainable development in housing is often 
combined with some difficult social matters and aims at counteracting social seclusion resulting from 
poverty, unemployment, homelessness etc. 

In the urban and architectural aspect, sustainable development is expressed in: 
– the dispersion of flats for the poor (social rent of flats) in the space of a city for avoiding the creation 

of ghettos degrading the local housing environment and the accumulation of conflict social problems, 
– the use of diverse forms of development and resource ownership (which is expressed in the diversity 

of the users’ social structure), 
– the use of diverse manners of financing the increasing housing resources for the poor inhabitants of 

communes, 
– the adaptations of unused objects with different functions to housing ends, 
– the allowance for places satisfying the diverse needs (besides dwelling) of the residents in archi-

tectural and urban solutions, taking those who rent social premises into consideration, too. It concerns 
places serving social integration: assembly rooms, sports and recreation facilities, gardens and lawns 
as well as the organization of spaces and places for the realization of broader (than integration) so- 
cio-therapeutic programmes, 

– the creation of resources based on architectural and technical solutions selected at competitions. 
Although the objectives of sustainable development are expressed and recorded in the global scale 

(the world – continents – regions – countries – cities), only the identification of numerous phenomena and 
problems at the local level enables local communities to notice and almost feel them. 

2. The realization of the objectives of sustainable development in Western European 
countries and in Poland 

The realization of the objectives of sustainable development is accompanied by some social, 
economic and cultural conditions determining diverse needs and the manners of solving them at the 
regional, national and local level3. 

The differences within the European region is emphasized by the border of the former political 
division even though countries being at the stage of the transformation of their social and economic 
systems adjust to the standards of Western Europe, also in housing. It grew in importance after the 
extension of the European Union although there is not any common "Union" housing policy and there are 
not any unified norms and standards in housing. 

The countries belonging to the European Union pay special attention to the improvement of the 
quality of flats and the following matters: 
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– technical and architectural (supplementation of sanitary devices, addition of lift shafts, improvement 
of the quality of the functional layouts of flats), 

– urban, related to the revitalization of degraded areas, 
– social, in the field of improving the residents’ social structure through a drive towards the co- 

-existence of groups differing in income, the demographical situation, the size of households, the 
ethnical background and religious cult, 

– economic – the creation of workplaces in the area of residence, 
– the balance of the standards of a dwelling environment which is closely related to the buildings raised 

after World War II. It mostly concerns residential complexes from the 1960s and 1970s with buildings 
implemented in industrialized technologies. Such estate complexes rose in the cities of all the 
European countries, and the urban and architectural tendencies were a response to the urban processes 
and the then technological solutions. Around 75% of Western European population live in enormous 
postwar estates. Initially planned as flats for the members of the wealthy, contemporary society, they 
became a considerable but limited part of the system of securing flats for the lower classes, on  
a significantly diverse housing market. 

Unlike Western European countries, the former socialists states accepted the large concrete slab as 
the basic form of housing. Estates built of large concrete slab in 1950−1990 shaped whole cities and 
regions. On their area4, 34 million people live in about 12 million flats built after the war. In many cities 
and towns, more than 60% of flats are situated on the area of large estates5. 

Poland still faces the problem of satisfying the quantitative housing needs of the medium-rich and 
the poor and modernizing the existing housing stock raised before and after World War II, especially flats 
and buildings of large concrete slab. They make up about 30% of flats in total housing stock in cities. In 
the stock built after 1965, 60% are flats in buildings of large concrete slab6. Buildings from that period 
require special treatment in the sustainable development of cities. However, it is not homogenous, 
therefore the conceptions of its reconstruction and rehabilitation require an individual approach. Besides 
some unsolved problems of the quality of the dwelling environment in large residential complexes, such 
problems as the revitalization of central urbanized areas and the prevention of the explicit social 
phenomenon of housing seclusion need a solution. 

Against this background, we still ask ourselves the question "what city do we mean, what city do 
we want to live in?"7 In what place and in what space? How to manage this space, one of the most 
precious common values, for the common good? How to get nearer the idea of the sustainable deve-
lopment of residential complexes and housing estates where we have a chance to achieve a new, desirable 
quality of life, securing: 
– health and daily relaxation, 
– emotional, ethical and cognitive values, 
– cultural identity with one’s own city, 
– return of nature’s rights8, 
– housing conditions suitable for man (also for the poor). 

In 2006, some selected Polish cities did some research9 concerning the self-governments’ per-
ception of the problems of sustainable development with reference to the dwelling environment, pro-
grammes and implementations. The research allowed for: 
– the accessibility of flats and communes’ housing policy, 
– the technical condition and the standard of housing stock, 
– the forms of development and the locations of flats for various social groups, 
– the identification of problems related to the processes of the modernization and the revitalization of 

urban housing, 
– the forms and manners of social integration and the barriers to its preservation. 
In every problem area, attention was drawn to the poor city dwellers’ housing questions. 
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3. The criteria of sustainable development and the levels of responsibility 

Achieving a determined standard in the sustainable development of cities, related to the expected 
quality of the dwelling environment, depends on the fulfillment of some specific (general and detailed) 
criteria10: 
− Social, whose objective is to assess the counteraction to prevent social seclusion and assure the safety 

of dwelling, including: 
1) the stimulation of mobility by creating incentives to take up a job in various places of a country, 

which should be combined with the accessibility of flats, 
2) the stimulation of activity by creating programmes of rehabilitation, trainings and various in-

centives, 
3) social integration (differences in incomes, the social status, the family structure, nationality). 

– Economic, which indicate the achieved level: 
4)  the creation of workplaces, 
5)  the accessibility of flats (as the guarantee of a possibility of purchasing or renting a decent flat and 

maintaining it) for the poorer social groups. 
– Technical, referring to: 

6)  the technical condition of the stock (they mainly indicate the scale of necessary repairs, 
modernizations or even demolitions), 

7)  supply of technical infrastructure, 
8)  adjustment to the needs of the disabled Sustainable development refers not only to the technical 

conditions of the access to a flat but also the guarantee of using recreational and sports facilities 
outside a building for the disabled. 

– Spatial and architectural, concerning: 
9)  location – one of the basic criteria of sustainable development. It concerns the manner of situating 

flats occupied by various social groups, avoiding the creation of ghettos for the poor and situating 
flats for this group11 in the urban structure of a city or an estate, 

10) architectural forms – the rub lies in the kind of development, the internal layout conducive to 
neighbourly contacts, the identification of the residents and the increased care for the surroundings 
and a flat. 

– Environmental protection, which concerns: 
11) energy saving – this criterion, relating to a limited use of energy, is crucial for the idea of su-

stainable development. It is listed among its global objectives. At the local level, it refers to the 
fulfillment of norms at the level of a building and a flat, through the design of a rational use of 
energy – using suitable kinds of technical infrastructure, tight openings, kinds of used building 
materials, 

12) alternative technologies – also related to the rational use of energy. To a large extent, it consists in 
using natural local building materials (clay, beaten earth) and local workforce. Implementation is 
conducive (even though research has not proven to what degree) to a rise in local activity and the 
creation of new workplaces, 

13) relationships with the natural environment which is attached to the location of a building in the 
field and the spatial development of its surroundings. 
Realizing obligations resulting from accepting and implementing the idea of the sustainable 

development of cities and residential complexes requires numerous decisions and actions at various levels 
of power and state management. It also requires some answers to numerous questions concerning 
municipal policy, the division of responsibility between central and self-governmental authorities, legal 
solutions etc. It requires participation and co-operation from many entities which, unfortunately, often 
take decisions that are rational from the viewpoint of a particular interest only. 
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The research12 done in the selected Polish cities suggested that some documents, programmes and 
strategies of various kinds, which had been prepared there, used the term sustainable development but did 
not transform it into decisions (e.g. location with reference to flats for the indigent) or the co-ordination 
of investments with reference to the development of spaces at the meeting point of individual investors 
(owners). 

A question arises if such decisions and actions suit the idea of sustainable development. Who is 
responsible for the chaotic urbanization, the destruction of natural resources, the bad conditions of living 
in a city, unprofitable social and economic results13 (seclusion of the poor and a menace to the safety of 
the inhabitants of estates)? Who is responsible for the fulfillment of the criteria of this development, 
concerning social, economic, spatial and ecological problems? 

The entities responsible for the fulfillment of the criteria are mostly authorities at the central and 
self-governmental levels. The areas of responsibility are shown in the chart below. 
 

Tab le  1  

Responsibility for The level of 
responsibility 

The responsible 
entity 

Social matters Economic matters Spatial economy Ecology 

A country 
The government 

and the legislative 
authorities 

Social policy and 
the  living condi- 
tions of a statistic 
citizen 

Economic  policy 
and the effects of 
the  national 
economy  within 
sustainable deve- 
lopment 

The  state’s  spatial 
and housing policy, 
its  effects  within 
sustainable  deve-
lopment 

The state’s ecolo-
gical   policy,   its 
effects  within su-
stainable  deve-
lopment 

A city 
The local self- 
-government 

 

Social  policy in the 
urban  scale and the 
living conditions of 
a  statistic  family 
and a city dweller 

A city’s economic 
policy and  formal 
and  legal  condi-
tions  created for 
local  business 

A city’s spatial and 
housing policy and 
a  statistic  family’s 
housing conditions; 
local policy within 
sustainable  deve-
lopment 

A city’s ecological 
policy,  its effects 
within sustainable 
development 

An estate 
The managers, the 

owners, the 
investors 

The living condi- 
tions  of  the 
inhabitants of an 
estate as a whole, 
of individual groups 

Real conditions of 
investors and com-
panies’ actions 

The residents’ 
living  conditions 
as the effect of the 
policy of su-
stainable deve-
lopment 

Real  effects  of 
the policy of su- 
stainable  deve-
lopment 

Source:  Research  project  The  Sustainable  Development  of  Housing  Estates  and Residential Complexes in the 
Structure of a City. The Criteria and the Levels of Responsibility sup. H. Zaniewska 

 
The possibilities of fulfilling the criteria of sustainable development with reference to a housing 

environment depend on many factors, such as: 
– understanding the complexity of the notion of sustainable development as the balance of social, 

economic, natural and cultural factors in the dwelling environment and education in this field, 
– political will expressed both in governmental laws and documents and at the local level in operational 

strategies, decisions, actions, 
– looking at spatial management from the perspective of the common good of a local community, not 

some isolated groups of residents, 
– searching for partners to solve some difficult social matters (to soothe the apparently contradictory 

interests of some groups of residents). 
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Reflections on the sustainable development of a housing environment make us wonder at which 
level of responsibility some specific criteria can be fulfilled to the largest degree and verify the term –  
a housing estate. 

Endnotes 
1The idea of sustainable development was formulated in the report Our Common Future prepared by the World 
Commission on the Environment and Development appointed by the UN Secretary-General in 1983. The 
Commission is known as the Bruntland Commission after its chairwoman, the Norwegian Prime Minister Gro 
Harlem Bruntland. The idea was confirmed and the Commission’s motion was realized during the UN world 
conference on "The Environment and Development" known as "The Earth Peak" (Rio de Janeiro, 1992). 
Recommendations towards the participating UN member countries, laying  out some new directions of development, 
were included in Agenda 21: "The Earth Peak. A Global Action Plan. A Colloquial Version of the Document 
Agenda 21 and Other Agreements Accepted in Rio". Informational Agency "GEA", translation of Michael Keating’s 
publication "The Centre for our Common Future", 1993. 

2"(…) In order to improve the quality of living in human estates, we must fight against the deteriorating conditions 
which in most cases, especially in developing countries, have reached crisis proportions. To this end, we must 
comprehensively deal with the patterns of consumption and production which are not able to develop independently, 
especially in industrialized countries (…), homelessness, deepening poverty, unemployment, social alienation, 
instability of families, insufficient resources, the increasing felling of menace, the degradation of the natural 
environment and the rising susceptibility to disasters". "(…) countries and regions are facing specific problems that 
require specific solutions. We acknowledge the need of the intensification of our efforts and collaboration for 
improving the living conditions in cities and villages all over the world, especially in developing countries where the 
situation is especially serious and in countries whose economies are at the transitional stage". Declaration on Human 
Estates. Habitat II, Istanbul, 1996. 

3In the context of the discussed issues, a region is understood as an "European region" in the geographical meaning. 
4Taking the Baltic republics of the former USSR into consideration. 
5T. Knorr-Siedow, Strategies for the Further Development of Large Housing Estates in Central and Eastern 
European Countries. The Management of the Housing Stock. Maintenance and Renewal. Ed. H. Zaniewska, IUD, 
Kraków 2003. 

 6H. Zaniewska, The Problems of the Revitalization of Residential Buildings Raised in Industrialized Technology, 
[in:] The Renovation of Buildings and the Modernization of Built Areas, Zielona Góra University, Zielona Góra 
2005. 

 7H. Skibniewska, [in:] The 21st Century Flat. Social, Economic, Technical and Architectural Aspects. A voice in the 
discussion. Materials from a scientific seminar. IHE, Warszawa 1997. 

 8Op.cit., 6. 
 9Within the research project The Sustainable Development of Housing Estates and Residential Complexes in the 
Structure of a City. The Criteria and the Levels of Responsibility, sup. H. Zaniewska, Project No. 4 T07F 019 20, 
realized in 2006−2007. 

10Flats for the Poor in the Sustainable Development of Cities, ed. H. Zaniewska, IUD, Kraków 2005. 
11Not to be confused with the dregs of society. 
12Op.cit., 8, p. 4. 
13Cf. A. Kowalewski [in:] The Role of the Public Authorities in a City, Scientific Issues of the Poznań University of 
Technology, No. 10, 2007 (in press). 

 
 


