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I___________________________________________________________________________________ 

1___Wstęp  

1_1___Wprowadzenie  

World Population Clock na bieżąco informuje nas o wielkości populacji światowej.  Tę 1

nieustanie zmieniającą się liczbę można obserwować w czasie rzeczywistym. Wraz z nią 
każdego dnia zmieniają się miasta, w których żyjemy, a przeobrażenia dokonują się w tempie, 
które usuwa w cień wszystkie dotychczasowe urbanistyczne doświadczenia. 

W XX w. procesy urbanistyczne podlegały dynamice i formule wynikającym ze sprzężenia 
urbanistyki z ewolucją sfery industrialnej. Charakterystyczną ich cechą było pewne 
uporządkowanie nurtów kształtujących rzeczywistość urbanistyczną będące efektem 
wykształcenia się specjalizacji, które w procesach budowy miast funkcjonowały osobno, nie 
przenikając się nawzajem. Ta segregacja aktywności dyscyplin takich jak planowanie, 
architektura krajobrazu, kompozycja przestrzenna i inne, budowała pewien schemat działania, 
który jest nie do utrzymania w procesach urbanistycznych mających formułować odpowiedzi 
dla miast i terytoriów XXI w. 

Dzisiejszy obraz świata to efekt postępującej globalizacji, kumulacji wielopłaszczyznowych 
procesów politycznych, gospodarczych, społecznych i innych. Te procesy generują aktualnie 
obserwowane problemy takie jak migracje ludzi do miast, związany z tym wzrost urbanizacji 
coraz bardziej rozległych obszarów, a także rozlewanie się ośrodków miejskich w 
niekontrolowany sposób. W sferze społecznej powyższemu towarzyszą pogłębiające się 
podziały społeczne, co również znajduje swój wyraz przestrzenny. 

Na wielu polach mamy do czynienia z funkcjonowaniem ekstremalnych niewidzialnych krawędzi 
systemowych.  Złożoność i wielowarstwowość tej problematyki dyktują rzeczywistości 2

urbanistycznej twarde warunki, stawiają skomplikowane pytania i kształtują  szczególne 
wymagania. Szybkość rozwoju i jego żywiołowość, transformacja warunków życia, a co za tym 
idzie również środowiska naturalnego oraz postępujące za nimi krok w krok zagrożenia i 
nieuchronne niszczenie otaczającego nas świata dokonują się w skali bezprecedensowej i 
budzą naglącą potrzebę zapobiegania negatywnym zjawiskom. Wszystkie wspomniane kwestie 
formułują wyzwania dla miast. Miasta muszą na bieżąco aktualizować swój program rozwoju, 
organizację przestrzenną, modele infrastrukturalne, muszą też reagować na wielu innych 
polach. 
‚Rozwój miast następuje dzisiaj na skalę większą niż kiedykolwiek wcześniej i potrzebujemy 
transformacji szybciej niż jesteśmy w stanie ją wytworzyć.’  3

Czas przemian charakteryzuje ponadprzeciętna kompleksowość. Kompleksowość to 
„nielinearna systemowa interrelacja”, to wzajemne przenikanie się obszarów specjalizacji. Ta 

 The Word Counts, https://www.theworldcounts.com/challenges/planet-earth/state-of-the-planet/world-1

population-clock-live/story | dostęp 09.10.2020 | 

 Sassen S., „At the systemic edge” w Cultural Dynamics, Vol. 27 | 1 |, 2015, p. 173 – 1812

 Washburn A., The Nature of Urban Design: A New York Perspective on Resilience, Washington: Island Press, 3

2013, p. 51_| tłum. autorka |

https://www.theworldcounts.com/challenges/planet-earth/state-of-the-planet/world-population-clock-live/story
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relacja implikowana jest potrzebą wychodzenia poza granice poszczególnych dziedzin i 
przeszczepiania zakresu produkowanej przez nie wiedzy na inne obszary dyscyplinarne.  

‚Generowany rezultat przekracza proste i ciągłe aktualizowanie know-how. Zamiast tego 
przekłada się na konstrukcje paradymatów, które wymagają kompletnego przeformułowania 
podstaw teoretycznych, jak również właściwych, określonych zasad, uważanych za 
fundamentalne oraz podstawowe. Podczas gdy generalne zasady teoretyczne - paradygmaty - 
są podzielane i akceptowane, to samo nie odnosi się do tak zwanych ‚zasad gry’. Są one w 
istocie narzędziami pozwalającymi sprawdzić stosowalność danego procesu, jego 
powtarzalność oraz możliwość oceny i pomiaru według określonych parametrów i wskaźników.’  4

Świadomość i zrozumienie istoty kompleksowości jest cenne i niezbędne w nowoczesnych 
procesach transformacyjnych. W związku z kompleksowością zagadnień współczesnej 
rzeczywistości w sferze planowania, w kontekście rozwoju przebiegającego równolegle i 
wielopostaciowo w sposób nieprzewidywalny, na polu urbanistyki i planowania mówi się dzisiaj 
o zarządzaniu „niepewnością”_oryg. „uncertainty” w procesach transformacji urbanistycznej ze 
względu na pojawiający się czynnik ryzyka w procesach przemian. W tej rozgrywce pozwalają 
wygrać strategie zbudowane na stabilnej bazie uformowanej przy głębokim zrozumieniu 
funkcjonowania  systemów kompleksowych.   5

‚Miasta są złożonymi systemami. Ale są to systemy niekompletne. W tej niekompletności tkwi 
możliwość tworzenia, budowania - tworzenia fenomenu miejskiego, politycznego, 
obywatelskiego. Te cechy charakteryzują nie tylko miasto, ale są one niezbędną częścią DNA 
miejskości_urban - fenomenu stanu miejskiego_oryg. cityness. Każde miasto jest odmienne, 
podobnie jak każda dyscyplina, która je bada. A jednak, jeśli ma to być badanie miejskości, 
będzie musiało się zmierzyć z tymi kluczowymi cechami: niekompletnością, złożonością i 
możliwością tworzenia. Przyjmują one zurbanizowane formaty, które mogą się bardzo różnić w 
zależności od czasu i miejsca.’  Tradycyjne, fragmentaryczne postrzeganie fenomenu 6

urbanistyki uformowane na przestrzeni czasu prowadzi do niepełnego oglądu rzeczywistości 
oraz wyrywkowych i powierzchownych rozwiązań. W świetle aktualnej polifonicznej sytuacji tym, 
do czego dąży dzisiaj urbanistyka, jest synteza na rzecz synergii. Synergia to współdziałanie 
różnych czynników, którego efekt potęguje działanie i jest czymś więcej niż suma osobnego 
działania tych poszczególnych czynników. Zasadniczo oznacza to, że całość to więcej niż suma 
części. Na gruncie urbanistycznym podkreśla się jednak istotę takich cech fenomenu synergii 
jak „koordynacja, integracja działania i struktur, harmonizujące i uzupełniające się działania, 
prowadzące do znacznego wzrostu efektywności , konfigurowanie projektów 
komplementarnych, itp. | … | Interpretując pojęcie synergii na poziomie teorii, a nawet „filozofii 
urbanistyki”, można bronić tezy, że synergia stanowi o istocie miejskości.”  7

 Pellegrino M., Maahsen - Milan A., Magnaghi A., „Innovation in urban and architectural composition 4

practices: the re-qualification / regeneration project of Ile de Nantes as an example of how uncertainty can 
be managed in a positive way” | online |. Bologna: COST, 2012. Portail HAL UPEC - UPEM https://
w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p r o f i l e / A n d r e i n a _ M a a h s e n - M i l a n / p u b l i c a t i o n /
2 8 2 3 0 3 5 6 0 _ I n n o v a t i o n _ i n _ u r b a n _ a n d _ a r c h i t e c t u r a l _ c o m p o s i t i o n _ p r a c t i c e s / l i n k s /
577bd69408ae213761cab386/Innovation-in-urban-and-architectural-composition-practices.pdf | dostęp 
14.02.2020 |, s. 467_| tłum. autorka |

 Ibidem p. 4685

 Sassen S., „Does the City Have Speech?” w Public Culture, 25 | 2 70 |, 2013, p. 209_| tłum autorka |6

 Zuziak Z. K., „O synergii planu w urbanistyce” w Budownictwo i Architektura, Vol. 16, nr 1, 2017, s. 184 za: 7

Zipser T. „Aktualna doktryna urbanistyczna wśród ślepych uliczek”. Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka, 
red.: Ossowicz T., Zipser T., Urbanista, Warszawa, 2006, s. 114 - 121

https://www.researchgate.net/profile/Andreina_Maahsen-Milan/publication/282303560_Innovation_in_urban_and_architectural_composition_practices/links/577bd69408ae213761cab386/Innovation-in-urban-and-architectural-composition-practices.pdf
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-journal-1899-0665-budownictwo_i_architektura/tab/jContent/facet?field=%5EjournalYear%5EjournalVolume&value=%5E_02017%5EVol.__00016,_nr__00001
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Dzisiejsze miasta podlegają procesom tak wielowarstwowym i skomplikowanym, że tradycyjne 
metody ich kształtowania przestają wystarczać. Różnorodność form, trybów rozwoju i jego 
tempa w różnych obszarach, często niekontrolowana ekspansja miejska oraz wielość 
podmiotów uczestniczących w tych procesach wymaga nowego potraktowania i wypracowania 
narzędzi oraz metod integracyjnych w ramach zagadnienia urbanistycznego traktowanego jako 
całość, a nie suma odrębnie funkcjonujących sektorów. 

Tradycyjna kultura planowania poprzedniego okresu powstawała w warunkach znacznej 
stabilności. Wykształciła się i poruszała w obszarze określonych, jednolitych, doprecyzowanych 
kategorii oraz posługiwała się instrumentami i metodami odpowiadającymi ówczesnym 
zagadnieniom i problemom urbanistycznym rzeczywistości, której tempo zmian było 
umiarkowane i w pewien sposób kontrolowalne.  Jednym z tych instrumentów był ogólny plan 8

urbanistyczny_oryg. master plan. Powstał  jako narzędzie metodologicznie rygorystyczne, 
sztywne i odpowiadał potrzebom tamtych czasów. W ogólnej świadomości jest instrumentem 
niezbędnym w zarządzaniu przestrzenią. Aktualne realia, w których przestrzeń miejska stała się 
fenomenem zmiennym i w tym sensie bardzo otwartym, odmawiają mu jednak znaczenia w 
tradycyjnej postaci i wskazując nieadekwatność, wymagają modyfikacji i dostosowania jego 
konstrukcji i treści do nowych potrzeb. Istotę tego mechanizmu zredukowano do sekwencji 
polegającej na strefowaniu obszarów wedle kryterium funkcjonalnego, a następnie 
uzupełniania tej układanki wedle z góry przyjętej precyzyjnej instrukcji.  

Jednak w przeciwieństwie do poprzedzającego okresu, aktualną sytuację cechuje elektryzująca 
niestabilność, szybkość i złożoność transformacyjna. Master plan w swoim pierwotnym kształcie 
przestał być efektywny. Planowanie przestrzenne i urbanistyczne musi odbywać się dzisiaj w 
perspektywie długofalowej i w elastycznej formule. Takim żądaniom typowy, schematyczny 
master plan nie potrafi sprostać. Instrument ten musi w związku z tym poszukiwać postaci ramy 
konstrukcyjnej, która umożliwi kreatywne budowanie wizji przyszłości, jej sprawdzania, 
testowania najlepszych rozwiązań w kontekście kompleksowości teraźniejszych i przyszłych 
zagadnień i kontekstów. Master plan nie może dłużej pozostawać strukturą - musi stać się 
infrastrukturą. Na takiej nowej bazie w plastyczny i koncyliacyjny sposób „rozpinane” powinny 
być przedsięwzięcia rozwojowe. Dzisiejszy nowoczesny master plan musi w elastyczny sposób 
wyprzedzać rzeczywistość. Tymczasem jego tradycyjna regulacyjno - normatywna wersja w 
wielu przypadkach zaledwie ją dogania. Mimo to instrument ten, bazujący na powojennym 
funkcjonalistycznym modelu, jest często nadal stosowany w praktyce planistyczno-
urbanistycznej według dawnego nieaktualnego schematu i bez stosownej krytycznej obserwacji 
generowanych przez niego skutków. W najlepszym razie prowadzi to do niewielkiej lub żadnej 
produktywności i operatywności tego instrumentu w procesach transformacji, a nierzadko 
skutkuje negatywnymi następstwami. 

Nowe wyzwania wymagają nowych metod interwencji, które wykraczają poza tylko i wyłącznie 
reformę master planu, bo master plan nie jest jedynym mechanizmem budowania 
zrównoważonej przyszłości fenomenu urbanistycznego.  Wykształcanie się nowego spectrum 9

narzędzi, które zastępują te tradycyjne lub im towarzyszą, obserwować można w wielu krajach.  
Współczesne miasto jest jak pacjent przez lata poddawany różnorodnym zabiegom. Ostatnie 
40 lat to nieustanny urbanistyczny eksperyment dokonywany na jego tkance,  którego 
następstwem jest wyłanianie się nowej kultury urbanistycznej, będącej procesem - odpowiedzią 

 Balducci A., „Policies, Plans and Projects Governing the City-region of Milan” w disP - The Planning Review, 8
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na nowe dylematy rzeczywistości, w której żyjemy. Ta rzeczywistość żąda dzisiaj nowej wiedzy, 
domaga się wyjścia poza normatywno - regulacyjną tradycję i poszukiwania nowej wizji, taktyk i 
procedur, które pozwolą na skuteczną adaptację do nowych warunków. W tym sensie można 
mówić o wykształcaniu się nowego paradygmatu projektowania dysponującego spektrum 
narzędzi odmiennych od tych, które znamy z przeszłości i które wymagają zdecydowanej 
modernizacji i uzupełnienia lub zastąpienia ich nowymi operatywnymi propozycjami 
metodologicznymi i strategiami interwencji w zwielokrotnionych skomplikowanych 
współczesnych kontekstach. ‚Kultura operatywnej propozycji z zaangażowaniem w ogólną 
formę miasta wydaje się znajdować swoje miejsce w dyscyplinach architektury i architektury 
krajobrazu, a także urbanistyki i projektowania urbanistycznego.’  10

Tematem niniejszej pracy jest stworzenie refleksyjnego laboratorium rzeczywistości 
urbanistycznej, w którym badane będą ścieżki planowania i projektowania urbanistycznego w 
aktualnym zurbanizowanym świecie oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieją lub mogą 
powstać zasady, strategie, podejścia, instrumenty rozwoju i planowania, których zastosowanie 
nie tylko pomoże rozwiązać bieżące i przewidywane problemy, ale da przybliżoną choć w 
pewnym stopniu pewność trwałości, użyteczności i piękna świata, który dzisiaj potrzebuje 
infrastruktury nowoczesności. 

1_2___Cel i metoda pracy 

1_2_1___Cel 

Zasadniczym celem opracowania jest zdiagnozowanie i rozpoznanie bieżącej sytuacji w 
obszarze nowych zasad, strategii, podejść, instrumentów rozwoju i planowania 
urbanistycznego.  

Celem naukowo - badawczym niniejszej rozprawy jest refleksja nad drogami budowania 
rzeczywistości urbanistycznej naszych czasów, nad jej formą, instrumentami i procesami jej 
kształtowania w krajach o różnych kulturach prawnych oraz nad możliwością przenoszenia 
dobrych praktyk i transferu idei, które mogą prowadzić do bardziej zrównoważonego, 
racjonalnego i kreatywnego formowania i udoskonalania przestrzeni do życia i kontekstu 
urbanistycznego oraz które mogą wspierać długofalowy, zrównoważony rozwój. Analiza pozwoli 
na zobrazowanie różnorodności wizji, kształtów i konstrukcji programowych wynikających z 
procesów globalnej transformacji, które następnie znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistych 
przekształceniach przestrzennych, społecznych, kulturowych i innych możliwych. 

Podjęty problem badawczy wpisuje się w nurt dyskusji badaczy i praktyków na temat 
kształtowania przestrzeni miast i obszarów metropolitalnych w sposób spójny i kompleksowy. 
Zagadnienie nowego paradygmatu rozwoju przestrzeni zurbanizowanej jest jednym z 
ważniejszych problemów współczesnej urbanistyki. Celem autorki było zgłębienie tego tematu 
w aspekcie teoretycznym oraz praktycznym, na bazie wybranych projektów.  

Celem drugiej części pracy jest przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie zagadnień 
zarządzania, administrowania i planowania przestrzennego oraz urbanistycznego na poziomie 
międzynarodowym oraz na poziomie lokalnym. Zamiarem autorki jest pokazanie, w jaki sposób 

 Busquets J., Correa F. | eds. |, Cities X Lines: A New Lens for the Urbanistic Project. Harvard: Harvard 10
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określone czynniki i procesy na gruncie międzynarodowym oraz lokalnym wpływały i wpływają 
na kształt polityk, instrumentów, procesów i strategii planowania, a tym samym w jaki sposób 
przekładają się na formowanie kształtu współczesnych terytoriów. Przenosząc rozważania z 
poziomu międzynarodowego na poziom lokalny autorka podejmuje zagadnienie 
współczesnych przemian miast i wyzwań polityki urbanistycznej, zagadnienie zrównoważonego 
rozwoju ośrodków miejskich oraz zintegrowanego planowania rozwoju. Druga część ma zatem 
przedstawić kontekst dla analizy empirycznej. 

Formułowanie rzeczywistości urbanistycznej odbywa się w krajowych systemowych warunkach 
prawnych, dlatego w drugiej części pracy poruszona zostaje także kwestia funkcjonującej na 
gruncie naukowym klasyfikacji systemów prawnych, a analizę studiów przypadku omawianych 
krajów w trzeciej części pracy każdorazowo uzupełnia charakterystyka systemu planowania 
danego państwa. Krok ten podjęto w celu dostarczenia bazy wiedzy w zakresie instrumentów 
planistycznych funkcjonujących w tych systemach w postaci planów przestrzennych i planów 
zagospodarowania przestrzennego_oryg. spatial and land - use plans, ich rodzajów i cech oraz 
różnic pomiędzy planami sporządzanymi na różnych poziomach zarządzania w wybranych 
krajach. Badanie ukaże różne tła instytucjonalne powstawania współczesnego środowiska 
zurbanizowanego i umożliwi w pewnym stopniu odpowiedź na pytanie o możliwość transferu 
dobrych rozwiązań pomiędzy różnymi systemami, w jakich one funkcjonują. 

Celem części trzeciej jest analiza studiów przypadku, która obejmie badanie procesów 
projektowania urbanistycznego pod kątem odpowiedzi na pytanie o podejścia, zasady, 
strategie, metody, instrumenty rozwoju i planowania produkowane w procesie projektowania 
urbanistycznego, które pozwalają na prowadzenie transformacji urbanistycznej w aktualnym 
kontekście gwałtownej urbanizacji. Część  trzecia formuje tło dla oceny rozwiązań prawnych, 
planistycznych, projektowych, instytucjonalnych czy organizacyjnych. 

Analizę empiryczną przypadku każdego miasta poprzedza badanie szczególnych wybranych 
instrumentów wykorzystanych dla przeprowadzenia opisywanych w następnej kolejności 
przedsięwzięć projektowych.  

Celem aplikacyjnym rozprawy jest zawarta w czwartej części pracy prezentacja wniosków 
badawczych, które mogłyby znaleźć odniesienie i ewentualne zastosowanie w polskiej 
rzeczywistości planistycznej w procesie formułowania koncepcji zrównoważonego rozwoju 
przestrzennego i urbanistycznego, a także podjęcia dyskusji w obszarze optymalnych rozwiązań 
planistycznych w aktualnej rzeczywistości oraz w perspektywie przyszłościowej.  

Obserwacja dokona się poprzez eksplorację pytań: 

____o kształt systemów planowania badanych krajów; 
____o aktualną rolę i miejsce planów urbanistycznych w tych systemach; 
____o aktualną efektywność dokumentów dotyczących planowania miast stojących przed   
        wyzwaniami zrównoważonego rozwoju; 
____o sposoby kształtowania wizji przyszłości i planów przedsięwzięć podejmowanych dla  
        realizacji tych wizji; 
____o metody, instrumenty, procedury, innowacyjne mechanizmy planistyczne i organizacyjne   
        oraz konteksty i obszary projektowe dostępne dzisiaj dla planowania urbanistycznego,   
        które są już wykorzystywane i sprawdzone w niektórych krajach i których zalety    
        funkcjonalne zostały potwierdzone, a także o stopień konsekwencji i skuteczności  
        rzeczonych instrumentów i metod; 
____o tendencje planistyczne, które kształtują aktualną miejską rzeczywistość urbanistyczną w   
        kontekście wizji przyszłości i które - z dużą dozą prawdopodobieństwa - będą tę   
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        rzeczywistość kształtować w przyszłości; 
____o rolę designu jako jednego z instrumentów wykorzystanych w badanych procesach; 
____o okoliczności i sposoby, w jaki badane przedsięwzięcia skierowały planowanie i  
        zarządzanie projektami na nowe tory i tym samym wpłynęły na przekonstruowanie kultury     
        planowania. 

1_2_2___Metoda 

Metoda pracy przyjęta w rozprawie polega na analizie porównawczej i opisowej studiów 
przypadku wybranych krajów, którą przeprowadzono wykorzystując metodę badawczą w 
postaci analiz cząstkowych. 

Analizy cząstkowe objęły: 

____analizę porównawczą systemów planowania w krajach wybranych według kryterium  
        przynależności do określonych rodzin prawnych - badania te przeprowadzono na bazie  
        tego samego schematu w celu umożliwienia porównania określonych zagadnień; 
____analizę wybranych instrumentów, metod i narzędzi funkcjonujących w badanych krajowych   
        systemach planowania i zastosowanych z powodzeniem w wybranych projektach   
        urbanistycznych; 
____analizę procesów projektowania urbanistycznego przeprowadzonych w wybranych krajach   
        z zastosowaniem nadmienionych instrumentów i metod - analiza ta przeprowadzona   
        zostaje pod kątem zbadania produktów projektowania urbanistycznego powstałych w tych   
        procesach: uregulowań prawnych i kontekstu prawnego, planów i projektów. 

Wprowadzenie powyższego stopniowania kategorii ułatwi porównanie przebiegu 
poszczególnych procesów, ich elementów oraz roli i znaczenia jakie prezentują. 

Analiza porównawcza została przeprowadzona w celu sformułowania wniosków końcowych i 
udowodnienia postawionej przez autorkę tezy.  
We wstępnej części rozprawy dokonano rozpoznania poruszanej problematyki, która znalazła 
rozwinięcie w kolejnych fragmentach pracy w postaci sprecyzowania jej celów i zakresu, 
sformułowania tezy, a następnie określenia przedmiotu i zakresu badań. 
Przeprowadzono analizy i badania zebranych materiałów, porządkując je zgodnie z przyjętymi 
kryteriami, Bazą powyższych działań była literatura przedmiotu, materiały konferencyjne, 
wykłady, analiza in situ, a także wywiady z czołowymi przedstawicielami dyscypliny 
przeprowadzone przez autorkę. 

1_3___Zakres pracy 

1_3_1___Zakres terytorialny 

Zakresem terytorialnym objęte zostały cztery miasta leżące w czterech różnych krajach 
należących do różnych rodzin prawnych i kultur planowania. Wybrane kraje to Stany 
Zjednoczone, Włochy, Niemcy i Francja, a wyselekcjonowane miasta to Nowy Jork, Mediolan, 
Berlin i Nantes. 
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Takie spectrum ilustracyjne będzie miało na celu ukazanie, że właściwa polityka planistyczna 
stoi ponad podziałem miast ze względu na ich proweniencje - terytorialne, urbanistyczne, 
prawne, administracyjne czy gospodarcze oraz że możliwe jest zapożyczenie określonych 
metod i narzędzi funkcjonujących w odmiennych systemach administracyjnych i prawnych. Taki 
dobór przykładów pozwala również na wieloaspektowe, szerokie potraktowanie i 
przedstawienie zagadnienia oraz ocenę rozwiązań prawnych, instytucjonalnych, planistycznych, 
projektowych, organizacyjnych.  

1_3_2___Zakres merytoryczny 

Zakres merytoryczny pracy obejmuje zagadnienia funkcjonowania i możliwej dokonującej się 
modyfikacji kultury planowania urbanistycznego w drodze zmiany sposobu rozumienia i 
funkcjonowania aktualnych zasad, strategii, metod, instrumentów rozwoju oraz wizji nowych 
możliwości zrównoważonego rozwoju terytorium zurbanizowanego.  

Analiza studiów przypadku obejmie badanie procesów projektowania urbanistycznego pod 
kątem odpowiedzi na pytanie o rozumienie procesu projektowania urbanistycznego, 
wykorzystywanego w nim instrumentarium, wizji rozwiązań aktualnych problemów w kontekście 
zrównoważonego rozwoju i przyszłości terytorium zurbanizowanego.  

Badania, których przedmiotem będzie rozpoznanie i analiza powyższych zagadnień prawnych, 
planistycznych oraz organizacyjnych będą miały na w celu poszukiwanie odpowiedzi na pytania 
sprecyzowane jako cele pracy. 

Badaniem objęte zostaną: 

____wybrane aspekty systemów planowania określonych krajów;  
____zastosowane metody i instrumenty planowania funkcjonujące w ramach krajowych   
        systemów planowania;  
____wybrane procesy projektowania urbanistycznego - w ramach analizy projektów pod uwagę  
        wzięte zostaną takie ich elementy jak: wizja, planowanie, wdrożenie i efekty. 

Sposób prowadzenia badań omówiony jest w punkcie pt. ‚Metoda pracy’. 

Szczególnie istotne jest to, jak zmienia się rola planów urbanistycznych, jakim przemianom w 
tym aspekcie ulegają procesy planowania i wdrażania projektów, przy zastosowaniu jakich 
instrumentów i metod odbywa się ten proces.  

Charakterystyka wybranych krajowych systemów planowania, wyselekcjonowanych 
instrumentów oraz zarys przebiegu poszczególnych procesów znajduje się w rozdziale 
zatytułowanym ‚Analiza studiów przypadku’ będącym zbiorem badań wybranych zagadnień w 
celu poszukiwania odpowiedzi na pytania sformułowane jako cele pracy.  

1_3_3___Zakres czasowy 

Oś czasu analizy to w przybliżeniu okres ostatnich 30 lat, termin realizacji niektórych 
przedsięwzięć projektowych nie dobiegł jeszcze końca.  
Zakres czasowy to zatem odpowiednio  przewidywana długość trwania projektów. 
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Wybór takiego horyzontu czasowego jest podyktowany chęcią zaprezentowania najbardziej 
aktualnych rozwiązań, odpowiadających aktualnym zagadnieniom urbanistycznym i 
planistycznym oraz ich rozwiązaniom. 

1_4___Teza rozprawy 

W dzisiejszym świecie obserwujemy rozwój wyłaniającego się nowego porządku planistycznego 
i  urbanistycznego. 
To szczególny moment, okres bez precedensu, gdy transformacje polityczne, nowe procesy 
ekonomiczne, nowe formy urbanizacji nasuwają pytanie o definicje nowych koncepcji i strategii 
interwencji. Aktualnie stosowane w planowaniu, projektowaniu i kształtowaniu miast 
mechanizmy, jak tradycyjne plany zagospodarowania przestrzennego, wydają się być 
niewystarczającym narzędziem w obliczu przemian, jakim ulegają współczesne terytoria 
zurbanizowane. Kompleksowy i gwałtowny rozwój cywilizacyjny w znaczący i często 
destrukcyjny sposób wpływa na strukturę i konstrukcję urbanistyczną. 
Plan urbanistyczny_master plan jako narzędzie planowania i projektowania nadal domaga się 
jednak swojej racji bytu. Jednakże stosownie do kontekstu definiowanego przez różnorodne 
typy projektów urbanistycznych wydaje się, że master plan nie powinien pozostawać 
wszechogarniającym, wszechobecnym narzędziem - taka jego postać utrwaliła się przy ogólnej 
akceptacji na przestrzeni lat, począwszy od okresu powojennego. Współczesny plan 
urbanistyczny_master plan to instrument o szczególnym znaczeniu, instalacja służąca studiom i 
opcjonalnym propozycjom w globalnym rozumieniu terytorium zurbanizowanego. Aktualnie 
poszukuje on nowej formuły i wzbogaconej treści. Miasto to fenomen otwarty, a plan który chce 
je domknąć jako całość, należy do przeszłości. Jaka jest zatem nowa metoda planowania i 
projektowania? 

________________________________________________________________________________teza 

Skuteczność, właściwość i efektywność procesu tworzenia współczesnego terytorium zależy od 
przekwalifikowania dotychczasowego paradygmatu planowania i projektowania 
urbanistycznego, a w konsekwencji przeformułowania tradycyjnych instrumentów planowania i 
projektowania oraz odnalezienia nowych metod działania w rozmaitych kontekstach 
interwencji, gdyż od nich zależy funkcjonalność, piękno i harmonia otaczającej nas 
rzeczywistości urbanistycznej. 

1_5___Stan badań  

W poniższym rozdziale zamieszczona zostanie informacja o tym, w jakim stopniu podjęty przez 
autorkę temat został już w naukowy sposób zbadany i którzy autorzy zajmowali i zajmują się 
poruszaną tematyką.  

Podstawowym narzędziem analizy przeprowadzonej w dysertacji był przegląd dostępnej 
literatury przedmiotu oraz tekstów naukowych, które odnosiły się do omawianej sfery 
zagadnień. Katalog pozycji dotyczących tematu rozprawy jest bardzo szeroki i nieustannie się 
powiększa. Poruszana przez autorkę problematyka znajduje się w sferze badań 
multidyscyplinarnych, z pogranicza nauk prawnych, architektury i urbanistyki, planowania i 
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zarządzania jak też kultury i sztuki. Taki zakres badawczy wymagał szerokiej analizy w wielu 
obszarach literatury naukowej i badawczej. 

Spośród licznych źródeł te wymienione poniżej miały szczególny wpływ na autorski przebieg 
badań i rozwinięcie osobistych zainteresowań w trakcie powstawania rozprawy. 

_______________________________________________planowanie i projektowanie urbanistyczne 

Pierwotnym przedmiotem zainteresowania autorki była tematyka planów urbanistycznych. 
Początkiem poszukiwań w obszarze projektowania urbanistycznego stała się pozycja „Design of 
Cities” E. N. Bacona | 1976 |. Bacon dokonuje w niej przełożenia historycznych przykładów 
urbanistycznych na urbanistykę współczesną, ukazuje w jaki sposób planistyczna kultura 
przeszłości może wpływać na zasady planowania urbanistycznego. 

Kolejna książka na temat teorii planowania i projektowania urbanistycznego to „Collage City” 
autorstwa C. Rowe i F. Koettera | 2009 |. To książka o wizjach i koncepcjach idealnego miasta, o 
niedoskonałościach tych wizji i zastąpieniu ich formą „miasta - kolażu”, mieszczącego w sobie 
wiele różnych wartości oraz znaczeń i będącego czymś więcej niż domkniętym projektem. 

Eksploracją miejskich transformacji jest pozycja P. Bosselmana zatytuowana „Urban 
Transformation: Understanding City Form and Design” | 2008 |. Sam autor określa ją jako 
książkę o metodach wykorzystywanych w celu odczytywania, rozumienia i przekształcania 
elementów miasta budujących jego strukturę. 

Bardzo interesującą lekturą z dziedziny projektowania urbanistycznego jest pozycja 
„Understanding cities” A. R. Cuthberta | 2011 |. Autor formułuje w niej intelektualną i 
koncepcyjną ramę dla ujednoliconej dziedziny projektowania urbanistycznego, która w jego 
ujęciu przestaje być elementem doklejonym do architektury czy planowania urbanistycznego, a 
zamiast tego staje się nową, niezależną dyscypliną. 

Inna pozycja dotycząca projektowania urbanistycznego to „Urban design for an urban century : 
placemaking for people” autorów L. J. Brown, D. Dixon oraz O. Gillham | 2009 |. Historia 
pierwszych ośrodków osadniczych wprowadza czytelnika w zagadnienia formy urbanistycznej 
oraz ewolucji nowoczesnego projektowania urbanistycznego, w dalszej części  lektura opisuje 
przełożenie zasad projektowania urbanistycznego na język praktyki. 

„City Building. Nine Planning Principles for the Twenty - First Century” autorstwa J. L. Krikena, 
P. Enquista, R. Rapaporta | 2010 | to analiza dotychczasowej praktyki formowania miasta oraz 
szkic dziewięciu zasad, które mogą uczynić je zrównoważonym organizmem w przyszłości. 

Istotną rolę w procesie badawczym autorki odegrała pozycja „The Nature of Urban Design: A 
New York Perspective on Resilience” A. Washburna | 2013 |. Na przykładzie Nowego Jorku A. 
Washburn w bardzo interesujący sposób porusza i wyjaśnia zagadnienia procesu projektowania 
urbanistycznego. Analiza bazuje na obrazowych, praktycznych przykładach. 

Eksploracją innowacyjnych, nowoczesnych idei i praktyk w procesach planowania 
urbanistycznego na różnych poziomach - lokalnym, krajowym i międzynarodowym - oraz ich 
rozprzestrzeniania się w obszarze międzynarodowym jest pozycja „Planning the Twentieth-
Century City: The Advanced Capitalist World” S. V. Warda | 2002 |. Lektura obejmuje zasięgiem 
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czasowym wiek XX, czytelnik zostaje jednak wprowadzony w tę historię opisem innowacji 
planistycznych, które pojawiły się już w wieku XIX.  

O planach, planowaniu i planistach mówi książka „Urban and Regional Planning” autorów P. 
Hall i M. Tewdwr - Jones | 2011 |. To historia przemian planowania urbanistycznego i 
regionalnego XX w. 

Wśród prac edukacyjnych i badawczych w obszarze projektowania urbanistycznego na uwagę 
zasługują publikacje J.M. Chmielewskiego | 2001 |. 

___________________________________________nowy paradygmat planowania i projektowania  
                                                                                   urbanistycznego_polityka miejska_zarzadzanie  
                                                                                   miastem 

Kolejny etap analiz badawczych autorki wyznaczyła pozycja dokumentująca badania w Harvard 
Graduate School of Design autorstwa J. Busquets i F. Correa - „Cities: 10 Lines - A New Lens 
for the Urbanistic Project” | 2007 |. Książka przedstawia i systematyzuje otwarty katalog metod, 
narzędzi, strategii formułujących aktualny aparat planistyczny i jest inicjatywą na rzecz rozwoju 
nowej, kompleksowej, silniejszej kultury urbanistycznej.  

Zagadnienie ewolucji nowych podejść i poszukiwania rozwiązań oraz innowacyjnych 
instrumentów w zakresie planowania bada w swych pracach L. Bullivant. „Masterplanning 
Futures” | 2012 | to jedna z pierwszych pozycji, która ukierunkowała ścieżkę badawczą autorki 
niniejszej rozprawy. „Masterplannig Futures” to studium 20 przypadków master planów 
opracowanych dla różnych miast na całym świecie. Analizując każdy z nich, Bullivant opisuje 
różnorodne wypracowane w ich ramach strategie oraz zaawansowane metodologie i 
koncepcje, które miały odpowiedzieć na wyzwania planistyczne miast przyszłości.  

N. Baës-Cantillon et al. | eds. | w „Changing Cultures of Planning: Rotterdam, Zurich, Nantes, 
Randstad, Bordeaux” | 2012 | prezentują pięć innowacyjnych procesów transformacji 
miast‚ alternatywnych dróg rozwojowych. Pozycja ta jest udokumentowaniem ewolucji 
planowania przestrzennego odchodzącego od nieefektywnej, czysto regulacyjnej praktyki oraz 
od wykształconych z biegiem czasu gotowych, sztywnych i biurokratycznych „recept 
rozwojowych” w kierunku generowania nowych polityk urbanistycznych, nowych rozwiązań, 
szczególnych wizji, nowych koalicji podmiotów uczestniczących w procesach transformacji 
urbanistycznych w aktualnej kompleksowej rzeczywistości, która wymaga zarządzania 
zjawiskiem rosnącej niepewności. Ważnym aspektem rozważań jest opisana śmiała, 
progresywna rola designu w nowoczesnych procesach formowania środowiska życia. 

Kwestie rozwoju urbanistycznego, planowania przestrzennego w obszarach zurbanizowanych w 
wielu publikacjach porusza P. Healey - wymienić tu można „Building institutional capacity 
through collaborative approaches to urban planning” | 1998 | czy „Collaborative Planning in 
Perspective” | 2003 |. Zagadnieniom planowania i zarządzania P. Healey poświęciła wiele uwagi 
w pozycji „Urban Complexity and Spatial Strategies. Towards a Relational Planning for Our 
Times” | 2007 | - jest to książka o zarządzaniu miejscem w obszarach zurbanizowanych. Autorka 
pokazuje, jak ważne jest zarządzanie dla wielu obszarów życia i ludzkiej działalności. To książka 
o złożoności zagadnień urbanistycznych oraz o strategiach przestrzennych, które są wyrazem 
nowego, relacyjnego podejścia do analizy polityk i planowania. Te strategie są wyrazem 
poszukiwania wpływu na relacje społeczno - przestrzenne terytorium zurbanizowanego w 
dążeniu do osiągnięcia określonych celów, przy czym terytorium to traktowane jest nie jako 
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zwykły zbiór różnorodnych elementów lecz jako kompleksowy układ sieci, węzłów, miejsc, 
procesów i przepływów, w których współistnieją różnego rodzaju elementy, relacje, wartości i 
działania. 

Na gruncie polskim tematyka kształtowania przestrzeni miast i obszarów metropolitalnych, 
gospodarki przestrzennej oraz polityki przestrzennej i urbanistycznej, zarządzania miastem oraz 
zarządzania terytorialnego wielokrotnie była przedmiotem uwagi T. Markowskiego | 1999, 2005, 
2015, 2016, 2018 |, A. Noworola | 2011, 2012, 2013, 2017 |, P. Lorensa | 2002, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 | , Z. Ziobrowskiego | 2001, 2007, 2009, 2014, 2015, 2016 |, Z. 
K. Zuziaka | 2007, 2008, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 |,  J. J. Paryska | 2007, 2015 |, S. 
Gzella | 2008, 2011, 2014, 2015 |,  M. Stangela | 2013, 2017 |. Zagadnieniom polityki publicznej 
miasta i nowemu podejściu do planowania oraz systemom planowania urbanistycznego we 
Francji i Polsce poświęcony był projekt badawczy zainicjowany przez E. Heczko  - Hyłową 
„Planowanie urbanistyczne we Francji i Polsce/ Planification urbaine en France et en Pologne/ 
Urban planning in France and Poland” | 1999 |. 

_______________________________________europeizacja_polityki wspólnotowe i unijne_rozwój  
                                                                           przestrzennych polityk krajowych   

Zagadnienia europeizacji, polityk unijnych, zarządzania terytorialnego oraz rozwoju krajowych 
polityk terytorialnych i miejskich były wielokrotnie przedmiotem badań w literaturze tematu. W 
wielu artykułach naukowych poruszali ją między innymi A. Balducci | 2003, 2009, 2016 |, U. J. 
Rivolin | 2003, 2005, 2011, 2017 |, U. J. Rivolin i A. Faludi | 2005 |, F. Governa I C. Salone | 2005, 
2007 |, L. Servillo, R Atkinson, A. P. Russo | 2011 |, G. Cotella i U. J. Rivolin | 2011 |, G. Cotella | 
2019 |, E. Berisha, G. Cotella, U. J. Rivolin i A. Solly | 2020|, G. Cotella, U. J. Rivolin, D. Evers i A. 
Solly | 2020 |. 

___________________________________________________systemy planowania_rodziny prawne 

Ukazanie szerokiego spectrum sytuacji oraz kontekstów urbanistycznych dokonuje się w 
niniejszej rozprawie na tle porównania kształtów systemów planowania wybranych krajów oraz 
dokumentów planistycznych w nich funkcjonujących. Bazą dla tych badań były analizy 
transformacji procesów planowania urbanistycznego przeprowadzone przez P. Newmana i A. 
Thornley’a w książce „Urban Planning in Europe: International Competition, National Systems, 
and Planning Projects” | 1996 |. Na bazie porównania rodzin prawnych i systemów planowania 
wybranych krajów europejskich autorzy przedstawiają konkretne studia przypadków miast 
europejskich i rozwój polityk planowania w tych miastach.  

Tematyce systemów planowania poświęcono wiele miejsca w literaturze tematu. Do katalogu 
istotnych pozycji należą „Spatial Planning Systems in Western Europe” G. Larssona | 2006 | czy 
„Planning in Europe: Urban and Regional Planning in the EEC” pod redakcją R. H. Williamsa | 
2018 |. 

Omawiany zakres tematyczny był i jest przedmiotem wielu artykułów naukowych, w tym 
temacie wypowiadali się w artykułach naukowych między innymi P. Healey i R. Williams - 
„European Urban Planning Systems: Diversity and Convergence” | 1993 |, V. Nadin, i D.Stead - 
„European Spatial Planning Systems, Social Models and Learning” | 2008 |, E. Silva i R. A. 
Acheampong - „Developing an Inventory and Typology of Land-use Planning Systems and 



!18

Policy Instruments in OECD Countries” | 2015 |, D. Stead, J. de Vries, T. Tasan - Kok - „Planning 
Cultures and Histories: Influences on the Evolution of Planning Systems and Spatial 
Development Patterns” | 2015 |. 

Zasadniczej klasyfikacji tradycji planowania dokonuje „Kompendium systemów planistycznych i 
polityk UE - Regional development studies. The EU compendium of spatial planning systems 
and policies” | 1997 | . 

Istotny wkład w poszerzenie wiedzy w mawianym temacie maja opracowania i raporty powstałe 
w ramach badań OECD - autorka często korzystała z następujących żródeł: „OECD. The 
Governance of Land Use in OECD countries: Policy Analysis and Recommendations” | 2017 |, 
„OECD. Land-use Planning Systems in the OECD.Country Fact Sheets” | 2017 |, „OECD. 
Regional Development Policies in OECD Countries” | 2010 |. 

_______________________________________________________________urbanistyka operacyjna 

Zagadnienia urbanistyki operacyjnej stanowiły przedmiot badań m. in. Z. Ziobrowksiego i A 
Rębowskiej - „Wstęp do urbanistyki operacyjnej” | 2001 | czy M. Karmańskiej - „Planowanie 
operacyjne w procesie przekształceń obszarów poprzemysłowych. Studium międzynarodowych 
wystaw budowlanych” | 2004 |. Nową pozycją w tym obszarze naukowym jest „Urbanistyka 
operacyjna. Zarys teorii” T. Ossowicza | 2019 |. 

_______________________________________________________strategiczne obszary planowania 

Zasadnicze opracowanie naukowe poświęcone strategicznym obszarom planowania, z którego 
korzystała autorka, to „Strategische Planungsräume – zur Rolle eines neuen Instruments der 
Stadtentwicklungsplanung: am Beispiel der Londoner Opportunity Areas, Berliner 
Transformationsräume und Wiener Zielgebiete” P. Pericka | 2017 |. Tematyka strategicznych 
obszarów planowania na chwilę obecną nie została gruntownie przeanalizowana, a literatura 
naukowa dotycząca planowania strategicznego mówi niewiele na temat tego nowego 
narzędzia. Strategiczne obszary planowania zazwyczaj są opisywane w kontekście określonej 
lokalizacji konkretnego miasta i projektu, a więc jako indywidualne instrumenty skonstruowane 
dla konkretnych miejsc - w tym sensie nie są znormalizowanym instrumentem, a raczej 
różnorodnym, powstającym każdorazowo  w konkretnych, różniących się od siebie warunkach. 
Dokumentami źródłowymi są źródła pierwotne jak np. koncepcje rozwoju miejskiego_pryg. 
Stadtentwicklugskoncepten. w konkretnych, różniących się od siebie warunkach. Dokumentami 
źród łowymi są źród ła pierwotne jak np. koncepcje rozwoju miejskiego_pryg. 
Stadtentwicklugskoncepten. 

_________________________________________________________________________master plan 

Tematyka planu generalnego - master planu stanowiła pierwotny przedmiot zainteresowania 
autorki. Poszukiwania badawcze w tym obszarze bazowały na wspomnianych już uprzednio 
pozycjach „Masterplanning  Futures” L. autorstwa Bullivant | 2012 | czy „Cities X Lines: A New 
Lens for the Urbanistic Project” pod redakcją J. Busquets  oraz  F. Correa | 2007 |. 
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_________________________________________________________transfer of development rights 

Tematyka transferu praw powietrznych nie stanowi gruntownie zbadanej dziedziny wiedzy w 
polskiej literaturze naukowej. W obszarze badań międzynarodowych na uwagę zasługuje 
pozycja A. C. Nelsona et al. - „The TDR Handbook. Designing and ImplementingTransfer of 
Development Rights Programs” | 2012 | - dostarcza ona wyczerpującej informacji i zapewnia 
kompleksową bazę wiedzy na temat programów TDR, ich uwarunkowań, a także porównań z 
innymi typami programów ochronnych. 

__________________________________________________________________________kataster 3D  

Zagadnienia katastru 3D na gruncie polskim w wielu publikacjach poruszają przede wszystkim 
M. Karabin | 2008, 2012, 2013, 2016, 2017 |, J. Bydłosz | 2013, 2017 |, J. Bydłosz  i A. Bieda | 
2015, 2018 |, D. Felcenloben | 2013 | czy M. Mika | 2018 |. W obszarze międzynarodowym 
szerokie badania prowadzą P. van Oosterom | 2005, 2018 |, J. E. Stoter | 2002, 2003, 2004, 2013 
|, J. E. Stoter i  H. D. Ploeger | 2017 |, J. E. Stoter, P. van Oosterom, H. D. Ploeger i H. J. G. L. 
Aalders | 2004 |, J. Paulsson | 2007, 2008, 2012 |, K. Larsson, J. M. Paasch i J. Paulsson | 2018 |, E. 
Dimopoulou, D. Kitsakis iC. Apostolou | 2016 |, E. Kalogianni, E. Dimopoulou, W. Quak i P. van 
Oosterom | 2017 |, P. van Oosterom i E. Dimopoulou | 2018 |. Jedna z ostatnich zbiorowych 
publikacji dotyczących omawianej tematyki podsumowująca cykliczne międzynarodowe 
warsztaty FIG_International Federation of Surveyors i dotyczące zagadnień katastru 3D to 
„Best Practices 3D Cadastres” pod redakcją P. van Oosteroma | 2018 |. 

_____________________________________kształtowanie przestrzeni_kompozycja  urbanistyczna 
                                                                       _design_estetyka 

Kwestie kompozycji urbanistycznej i projektowania miasta to bardzo bogaty obszar naukowy. W 
tę tematykę wprowadzała autorkę książka „The Image of the City” Kevina A. Lyncha | 1960 | - to 
lektura o formowaniu mentalnego obrazu miasta, o elementach, które ten obraz kształtują, o 
postrzeganiu i odczytywaniu miasta przez człowieka. 

Bardzo istotna pozycja w omawianym obszarze to „Elementy kompozycji urbanistycznej” K. 
Wejcherta | 2008 |.  

Problematyce kompozycji urbanistycznej i kształtowania przestrzeni poświęcony jest bogaty 
dorobek naukowy J. Gyurkovicha | 2007, 2008, 2010, 2015, 2016, 2018, 2019 |. Wymienić w tym 
miejscu należy między innymi publikację habilitacyjną zatytułowaną „Znaczenie form 
charakterystycznych w kształtowaniu i percepcji przestrzeni. Wybrane zagadnienia kompozycji 
w architekturze i urbanistyce” | 1999 | oraz późniejsze - „Architektura w przestrzeni miasta : 
wybrane problemy” | 2010 | czy współredagowana pozycja „Kraków.: wybrane problemy 
ewolucji struktury miejskiej | 2016 |, a także liczne teksty naukowe.  

Na gruncie estetyki ważnymi dla autorki pozycjami były „Historia piękna” i „Historia brzydoty” 
U. Eco | 2006, 2007 | - ta pierwsza o pojmowaniu piękna na przestrzeni wieków, druga - o 
pięknie brzydoty. 
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„Cities and Design” P. Knoxa | 2011 | to analiza oddziaływania designu i jego wpływu na 
formułowanie współczesnego organizmu miejskiego. 

____________________________________________________________________________________ 

Ważną rolę w dostarczaniu danych w obszarze tematyki poruszanej przez autorkę odgrywają 
prace instytutów badawczych - Instytutu Rozwoju Miast i Regionów czy Instytutu 
Metropolitalnego. 

Wśród prac doktorskich wykorzystanych przez autorkę wymienić należy pozycję ‚Znaczenie 
przedsięwzięć urbanistycznych o dużej skali jako narzędzia kształtowania polityki rozwojowej 
miast oraz możliwości jego zastosowania w Polsce’ Ł. Pancewicza. 

1_6___Definicje podstawowych pojęć 

Rozdział poświęcony jest przedstawieniu podstawowych pojęć używanych w pracy i 
funkcjonujących w omawianej dyscyplinie. Niejednokrotnie ich znaczenie różni się w 
poszczególnych krajach. 

__________________________________________________________________________urbanistyka 

Urbanistyka to umiejętność budowania struktur podtrzymujących życie miejskie i sterowania 
ich rozwojem zgodnie z prawami natury i kultury oraz nauka o podstawach racjonalnego 
wykonywania tych zadań w ramach różnorodnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego.   11

_______________________________________________________________struktura urbanistyczna 

Pod pojęciem struktury urbanistycznej Zuziak rozumie fizyczną i instytucjonalną strukturę 
podtrzymującą życie miejskie i organizującą przestrzeń zgodnie z prawami przyrody i 
akceptowalnymi społecznie wzorcami zachowań uznawanymi za miejskie na danym etapie 
rozwoju cywilizacji i kultury.   12

______________________________________________________________________________miasto 

W literaturze badawczej funkcjonuje wiele definicji miasta. Jak zauważa Mironowicz, choć 
umiejętność rozpoznania miasta wśród jednostek osadniczych wydaje się intuicyjna, to jednak 
wskazanie cech miasta, które jednoznacznie je definiują i wyróżniają w zbiorze bytów 

 Zuziak Z. K., „Ekologiczne definiowanie urbanistyki” w Czasopismo Techniczne. Architektura, R. 104, z. 7 - 11

A, 2007, s. 12

 Ibidem.12
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przestrzennych, jest skomplikowane. Wynika to ze złożoności istoty miasta jak i z celu, któremu 
ma służyć definicja.   13

Zipser  sformułował definicję miasta jako produktu procesu urbanizacji: 
‚Miasto jest to system funkcji, instytucji i odpowiadających im trwałych urządzeń materialnych, 
powstały jako efekt dążeń do uzyskania stanu równowagi przy określonym poziomie 
selektywności potrzeb i ustalonym układzie wzajemnej dostępności przestrzennej. W zakres 
potrzeb wchodzą zbiory potrzeb ogółu społeczeństwa danego terytorium, potrzeb 
obiektywnych i subiektywnych | związanych z danym typem kulturowym historycznie 
ugruntowanym | oraz potrzeb wtórnych, związanych z egzystencją instytucji i urządzeń 
powołanych do zaspokojenia potrzeb człowieka.’  14

___________________________________________________________miasto zwarte_compact city 

Compact city zwane miastem krótkich dystansów jest urbanistyczną koncepcją, która promuje 
relatywnie wysoką gęstość terenów zabudowanych wraz z różnorodnym, mieszanym 
wykorzystaniem terenu. Sprawny system transportu publicznego ma zachęcać do rezygnacji z 
komunikacji samochodowej, a zwarty układ urbanistyczny sprzyja pieszym i rowerowym 
spacerom.  15

__________________________________________________________________jednostka osadnicza 

Wyodrębnione przestrzennie środowisko zamieszkania ludzi | miasto, wieś, osiedle, osada |. 
Struktura zorganizowana i zagospodarowana przestrzennie dla potrzeb określonej grupy 
społecznej. Wyróżnia się również: jednostki sąsiedzkie jako zespoły zabudowy, zorganizowane 
dla grupy społecznej powiązanej relacjami sąsiedzkimi, jednostki mieszkaniowe, jako zespoły 
urbanistyczne i zamieszkującą je społeczność, wyodrębnione lokalnym zasięgiem usług 
podstawowych i przebiegiem dróg tranzytowych, jednostki osiedlowe, wyróżnione charakterem 
zabudowy, strukturą administracji samorządowej lub spółdzielczej oraz jednostki pomocnicze 
jako terytorialnie i administracyjnie ustanowione organizacje samorządowe w ramach gminy.   16

_____________________________________________________________________węzły miejskości  

 Mironowicz I., „Miasto, jego struktura i kompozycja – definicje, schematy, relacje przestrzenne” w Wybrane 13

teorie współczesnej urbanistyki. Gdańsk: Akapit-DTP, 2013, s. 94 

 Zipser T., Zasady planowania przestrzennego. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 198314

 Węcławowicz – Bilska E., „Miasto przyszłości – tendencje, koncepcje, realizacje” w Czasopismo Techniczne. 15

Architektura Z. 1 - A2, R. 109, 2012, s. 328

 Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Warszawa: Oficyna Wydawnicza 16

Politechniki Warszawskiej, 2001, s. 390
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Termin ‚węzły miejskości’ zdefiniować można | … | jako miejsca, które ze względu na 
dostępność, walory zagospodarowania przestrzennego, i inne wartości wysoko cenione, mają 
kluczowe znaczenie dla współczesnych form życia miejskiego.   17

______________________________________________________________________struktura miasta 

Struktura miasta, podobnie jak definicja, może obejmować dowolny w zasadzie aspekt 
funkcjonowania miasta, jednakże nie ulega wątpliwości, że wszystkie je łączy przestrzeń. 
Definicja struktury miasta, podobnie jak definicja samego miasta, może odnosić się do wielu 
różnych aspektów jej ukształtowania i funkcjonowania. Zawsze trzeba mieć na uwadze 
wydawałoby się oczywisty fakt, że ludzie, aktywności, urządzenia, interakcje znajdują się lub 
zachodzą w konkretnej przestrzeni tworzącej ramy miejskiego życia. Dlatego wymiar 
przestrzenny struktury miasta ma charakter fundamentalny i z pewnością wpływa na wszystkie 
pozostałe.  
Wydaje się, że na w takim rozumieniu | Mironowicz, Ossowicz, 1998 | składają się dwa 
zasadnicze elementy:  

____struktura funkcjonalno-przestrzenna;  
____układ przestrzenny, który możemy także nazwać fizjonomią czy kompozycją przestrzenną  
        miasta, czyli fizyczny wygląd miasta kształtujący pewien charakterystyczny, odrębny  
        krajobraz.  

Gdyby pokusić się o proste porównanie: struktura funkcjonalno-przestrzenna opisuje „jak 
miasto działa”, kompozycja przestrzenna natomiast ‚jak miasto wygląda’.  18

__________________________________________________________________________urbanizacja  
  

Urbanizacja jest to stan zagospodarowania przestrzeni charakteryzujący się uzyskaniem:  
a) odpowiedniego stopnia prawdopodobieństwa kontaktów wynikających z przyjętego w danej 
cywilizacji wiodącego wzorca potrzeb,  
b) równowagi rozumianej jako zgodność między liczbą kontaktów optymalną lub możliwą dla 
danego elementu, a liczbą kontaktów przez niego rzeczywiście realizowanych.  19

___________________________________________________________________procesy urbanizacji  

‚Procesy urbanizacji to procesy przekształcające wyjściowy stan zagospodarowania w kierunku 
uzyskania stanu lepiej odpowiadającego warunkom określonego prawdopodobieństwa 
kontaktów oraz równowagi. Motorem zmian składających się na ów proces może być:  

 Zuziak Z. K., „O synergii planu w urbanistyce” w Budownictwo i Architektura, Vol. 16, nr 1, 2017, s. 18817

 Mironowicz I., op.cit., s. 102 - 10318

 Zipser T., op.cit.19

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-journal-1899-0665-budownictwo_i_architektura/tab/jContent/facet?field=%5EjournalYear%5EjournalVolume&value=%5E_02017%5EVol.__00016,_nr__00001
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____modyfikacja wzorca potrzeb,  
____zmiana możliwego zasięgu kontaktów,  
____zmiana liczebności elementów układu.’ 
Ostatni wymieniony czynnik zmienia warunki równowagi lub generuje pewne dodatkowe 
kontakty, zwłaszcza negatywne, które możemy nazwać także konfliktami. 
Wzorzec potrzeb – co jest dla każdego oczywiste – nie jest stały. W średniowieczu ludzie nie 
poszukiwali odtwarzaczy mp3 z tego prostego powodu, że nie wiedzieli, iż mogą one istnieć. 
My nie poszukujemy dzisiaj gladiatorów na północnoafrykańskich targach. 
Warto także zauważyć, że wzorce potrzeb mogą podlegać zjawiskom dyfuzji, tworząc swoiste 
„zapotrzebowanie na urbanizację”, które można określić mianem „urbanizacji postaw”. Polega 
to na przykład na zmianie stylu życia zanim jeszcze nastąpią rzeczywiste modyfikacje struktury 
zagospodarowania przestrzennego. 
Zmiana liczebności elementów oznaczać może rozwój demograficzny a także sprzężone 
pośrednio ze wzorcem potrzeb zmiany w strukturze gospodarki.  20

_____________________________________________________________gospodarka przestrzenna  

W klasycznym ujęciu za gospodarkę przestrzenną uważa się teorię ekonomii wzbogaconą o 
wątki przestrzenne lub przestrzenne uzupełnienie czy tez rozwinięcie teorii ekonomii. 
Sformułowanie takie wskazuje jednak raczej na genezę gospodarki przestrzennej niż na próbę 
jej zdefiniowania głównie z uwagi na zbyt ogólny charakter takiej definicji. Może jednak właśnie 
dlatego za prekursora gospodarki przestrzennej uważa się A.Smitha, który zwrócił uwagę na 
fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej w różnych miejscach pociąga za sobą różne 
koszty i przynosi różne efekty. Za jej twórców zaś uważa się J. H. von Thunena oraz A. Webera, 
którym zawdzięcza się pierwsze sformułowania i rozwinięcie problematyki lokalizacyjnej.  
Dziś gospodarkę przestrzenną definiuje się raczej jako gospodarkę w ujęciu przestrzennym niż 
teorię ekonomii ubogaconą o treści czy wątki przestrzenne | Chojnicki 1992; Domański 2002 |. 
Taki punkt widzenia praktycznie oznaczać może dwa różniące się, choć silnie wzajemnie 
powiązane , rodzaje działalności: | 1 | gospodarowanie przestrzenią i | 2 | gospodarowanie w 
przestrzeni.  
Gospodarowanie przestrzenią ma charakter działalności strukturotwórczej, bowiem oznacza 
tworzenie określonych struktur przestrzennych. Gospodarowanie w przestrzeni posiada 
natomiast charakter funkcjonalny i oznaczać może bądź to tworzenie przestrzennych układów 
funkcjonalnych, bądź funkcjonowanie w przestrzeni kształtowanych układów strukturalnych. Ten 
ostatni przypadek wiąże się przede wszystkim z kształtowaniem efektywnych, z punktu 
założonych celów | prowadzonej działalności | powiązań przestrzennych. Zarówno 
gospodarowanie przestrzenią, jak i gospodarowanie w przestrzeni traktuje się jako celowe, 
świadome i racjonalne porządkowanie elementów zagospodarowania przestrzennego na 
określonym obszarze. Bierze się jednak pod uwagę przede wszystkim takie elementy 
zagospodarowania jak: budynki mieszkalne, jednostki produkcyjne, obiekty usługowe 
zaspokajające potrzeby społeczne, sieciowe układy infrastruktury itp. Nie wyczerpuje to 
oczywiście wszystkich zasadniczych zagadnień gospodarki przestrzennej, w ramach której 
rozwiązuje się problemy stanu i przekształceń środowiska przyrodniczego oraz społeczno - 
gospodarczego, a także kształtowanie relacji przestrzennych pomiędzy elementami 
zagospodarowania oraz między tymi elementami a środowiskiem przyrodniczym. | … |  
Gospodarkę przestrzenną można także próbować zdefiniować, nawiązując do pojmowania jej 
przedmiotu jako terytorialnego systemu społecznego. W takim ujęciu gospodarką przestrzenną 

 Mironowicz I., op.cit., s. 101 za: Zipser T., Zasady planowania przestrzennego. Wrocław: Wydawnictwo 20

Politechniki Wrocławskiej, 1983
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jest przestrzenne organizowanie terytorialnego systemu społecznego lub kształtowanie 
struktury przestrzennej i funkcjonowania terytorialnego systemu społecznego | por. Chojnicki 
1989, Parysek 1997 |.  21

_____________________________________________________________________________polityka 

Polityka w najbardziej ogólnym sensie jest definiowana jako „działalność wytyczana przez 
kierowniczy ośrodek organizacji społecznej, aby realizować cele ważne bądź dla jednej, bądź 
dla wielu dziedzin życia społecznego, przy czym między ośrodkiem kierowniczym a członkami 
organizacji istnieje stosunek władzy” | Opałek 1979, s. 9 |. | … | 
Według W. Pietraszewskiego | 1983, p. 72 | polityka to „zdolność do tworzenia układów 
władania, kompetencji oraz stosunków społecznych umożliwiających działania celowe …”.  22

___________________________________________________________________instrument polityki 

Bringmann | 1978, s. 7 | definiuje instrumenty polityki jako prawnie określone możliwości 
dostępne organizacjom publicznym | władzom rządowym i lokalnym | do sterowania pewnymi 
procesami, w wyniku których następuje osiągnięcie pożądanych efektów | celów | lub też mogą 
to być wielkości, za pomocą których można wpływać na procesy w celu osiągnięcia pożądanej 
sytuacji.  23

_____________________________________________________________________polityka rozwoju 

W treści art .2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w art.2 
czytamy, że przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań 
podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju 
kraju, spójności społeczno - gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia 
konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej 
lub lokalnej.   24

_________________________________________polityka miejska państwa_polityka urbanistyczna  

Polityka miejska państwa to zestaw strategicznych działań, podejmowanych przez rząd 
zwłaszcza w sferze legislacyjno - regulacyjnej, we współpracy z samorządami regionalnymi i 
miejskimi oraz podmiotami, które mogą i chcą współpracować z wymienionymi organami 
władzy w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Działania te przeprowadzane są 

 Parysek J. J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej: wybrane aspekty praktyczne. Poznań: Poznań: 21

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007, s. 17 - 20

 Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 2522

 Ibidem s. 3223

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 165824
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szczególnie w obszarze legislacyjno regulacyjnym. Ich zamierzeniem jest zrównoważony rozwój 
miast w wymiarze przestrzennym oraz społeczno - gospodarczym. Założenia te obejmują w 
szczególności zrównoważone kształtowanie struktury przestrzennej miast, rewitalizację 
obszarów zdegradowanych i reurbanizację wielkich osiedli mieszkaniowych, ochronę 
dziedzictwa kulturowego oraz systemów przyrodniczych, a także zrównoważony rozwój i 
funkcjonowanie transportu.  25

W ujęciu Markowskiego polityka urbanistyczna to sub - polityka w granicach polityki 
przestrzennej. Jest ona rozumiana w znaczeniu angielskojęzycznego terminu urban policy czyli 
kierunków działań bądź też zespołu pragmatycznych kierunków działań, które w określonej, 
szczególnej domenie realizuje lub zamierza realizować dla przykładu rząd lub samorząd.   26

_____________________________________________________instrumenty polityki urbanistycznej 

Do klasycznego arsenału instrumentów polityki urbanistycznej należą plany i projekty 
urbanistyczne, a także zestaw prawno-administracyjnych i finansowych narzędzi stosowanych 
przy podejmowaniu decyzji urbanistycznych. Decyzje te powinny układać się w logiczne ciągi 
wpływające sensownie na rozwój urbanistyczny.  27

_________________________________________________________________polityka przestrzenna  

Polityka przestrzenna jest szczególną domeną interwencji publicznej. Ma ona charakter 
terytorialny (obszarowy) i horyzontalny, oddziałuje na procesy długookresowe. Nie może i nie 
powinna być utożsamiana tylko z rozmieszczeniem inwestycji celu publicznego. Jest silnie 
powiązana z ułomnymi rynkami nieruchomości i wszelkimi towarzyszącymi temu zjawisku 
wyzwaniami, takimi jak: spekulacje gruntami, wywoływanie baniek spekulacyjnych, kryzysów 
koniunkturalnych i strukturalnych w gospodarce itd. Działania w tej sferze współdecydują o 
jakości środowiska antropogenicznego i przyrodniczego. Określa ona rozwiązania i sposoby 
interwencji istotne w długiej perspektywie. To w tej sferze działań i wiedzy możliwe jest 
określenie uwarunkowań ważnych dla utrzymania trwałego rozwoju oraz wprowadzanie 
regulacji i działań ograniczających negatywne skutki innych działań ze sfery gospodarczej, 
społecznej i związanych z nimi polityk | policies |. Politykę przestrzenną w zależności od 
potrzeb można zdekomponować na inne szczegółowe | kierunkowe | polityki, np. wobec 
obszarów rolniczych, wodną, obszarów leśnych, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego itd. Niezaprzeczalnie najbardziej istotną sub-polityką w ramach polityki 
przestrzennej jest polityka osadnicza, a szerzej rzecz ujmując polityka urbanistyczna | urban 
policy |.  28

 Noworól A., „Zarządzanie miastem - podstawy teoretyczne” w Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i 25
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___________________________________________________________polityka przestrzenna miasta 
Polityka przestrzenna miasta to inicjatywy i przedsięwzięcia samorządu lokalnego służące 
poprawie jakości przestrzeni i uzyskaniu mocnej pozycji konkurencyjnej miasta lub też 
utrzymaniu takiej pozycji. Zapis polityki powinien obejmować: 

____cele polityki, 
____zadania i kierunki działań z określeniem ich kolejności i źródeł finansowania, 
____instrumenty i środki realizacji polityki. 

Polityka przestrzenna jest więc przełożeniem wizji rozwoju miasta zawartej w kierunkach 
zagospodarowania przestrzennego na język konkretnych działań, wywołujących pożądane 
zmiany struktury przestrzennej na określonym terytorium. Stanowi więc jedną z trzech części 
składowych całościowej strategii rozwoju miasta. 
Formułowanie polityki przestrzennej może odbywać się z wyodrębnieniem polityk sektorowych 
| dotyczących poszczególnych sektorów działalności związanej z użytkowaniem przestrzeni | lub 
problemowych | dotyczących poszczególnych zagadnień wyodrębnionych w procesie rozwoju 
miasta |. Polityki problemowe wymagają horyzontalnych sieci powiązań i horyzontalnego | 
sieciowego | zarządzania. W politykach sektorowych naturalny jest tradycyjny układ organizacji 
hierarchicznej. Przykładem polityki sektorowej będzie polityka mieszkaniowa. Przykładem 
polityki problemowej będzie na przykład rewitalizacja strefy centralnej.    
Trzeba mieć świadomość, iż każda polityka sektorowa ma swoje większe lub mniejsze 
odniesienie do do polityki problemowej.   29

_______________________________________________________________zarządzanie terytorialne 

Noworól podaje definicje, według której zarządzanie terytorialne | zarządzanie organizacjami 
terytorialnymi | to jeden z podsystemów systemu terytorialnego, obejmujący zawiadywanie – 
sterowanie, kierowanie podsystemami organizacji terytorialnej, w tym jej elementami 
strukturalnymi dla osiągnięcia określonych przez zarządzającego celów. Wspólnota terytorialna 
jest, poprzez władze polityczne oraz administrację publiczną, podmiotem zarządzającym 
organizacją terytorialną.’  30

________________________________________________________________________administracja  
  

Pojęcie administracji jest stosowane w literaturze w znaczeniu czynnościowym i rzeczowym. W 
znaczeniu czynnościowym administracja oznacza działanie nazywane administrowaniem. 
Ogólnie można stwierdzić, że administrowanie polega na wykonywaniu czynności 
organizatorsko - wykonawczych lub inaczej - na trwałym i skoordynowanym organizowaniu 
działania. Natomiast w znaczeniu rzeczowym ‚administrację tworzą różne jednostki o różnym 
charakterze, zadaniach, obowiązkach oraz różnie zorganizowane’ | Stahl 1991, s. 39 - 40 |. 
Administrowanie nie przyczynia się bezpośrednio do osiągania celów danej organizacji, lecz 
pośrednio poprzez różne formy działania. Stąd też administrowanie można zaliczyć do 
czynności pomocniczych w organizacji, aczkolwiek niezbędnych do jej istnienia i działania. 
Wspomniane formy działania administracji, szczególnie administracji publicznej, są ujęte w 

 Markowski T., Zarządzanie …, op.cit., s 16829

 Noworól A., „Zarządzanie miastem …” op.cit, s. 3330
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określonych ramach prawnych. | … | Przyjmując, że administrowanie jest działalnością 
organizatorsko - wykonawczą, to w przypadku gdy działalność ta jest formą realizacji zadań 
państwa i sprawowana jest w imieniu państwa - mówimy o administracji państwowej. Natomiast 
w przypadku, gdy zadania te są formą realizacji zadań samorządu terytorialnego i sprawowane 
są w jego imieniu - mówimy o administracji samorządowej lub lokalnej.   31

_________________________________________________________________________planowanie  

Planowaniem nazywamy celowe działanie, obejmujące całokształt problematyki z nim 
związanej: Planowanie może mieć charakter: 

____gospodarczy | ekonomiczny |, dotyczący zadań, środków i instytucji, 
____społeczny, dotyczący realizacji polityki socjalnej państwa lub samorządu terytorialnego, 
____przestrzenny | fizyczny |, dotyczący rozwoju wyodrębnionych obszarów.  

Planowanie jest narzędziem sterowania rozwojem oraz wyrazem polityki władz, których jest ono 
domeną. Najlepszą formą planowania byłoby planowanie zintegrowane, to jest obejmujące 
wszystkie charakterystyczne dla niego dziedziny. Łączenie planowania z polityką wiąże się z 
uspołecznieniem planowania. Przez uspołecznienie planowania pragnie się zlikwidować lub 
złagodzić dyrektywny charakter planów, doprowadzić do sytuacji, w której plan jest wyrazem 
woli lokalnej społeczności a nie narzuconą przez władze formą zarządzania.   32

Według P. Hall i M. Tewdwr - Jones ‚Planowanie w ujęciu ogólnym jako aktywność jest 
budowaniem uporządkowanego ciągu działań, który będzie prowadził do realizacji 
postawionego celu lub celów. Jego głównymi technikami będą pisemne uwagi, odpowiednio 
uzupełniane prognozami statystycznymi, ilustracjami matematycznymi, ocenami ilościowymi i 
diagramami ilustrującymi relacje pomiędzy różnymi częściami planu. Może ono, ale 
niekoniecznie musi uwzględniać fizyczne modele postawionych celów.’  33

______________________________________________________________planowanie przestrzenne 

Mówiąc o planowaniu przestrzennym należy je rozumieć jako podstawowe narządzie 
wpływające na zagospodarowanie i zabudowę terenu oraz wyraz polityki przestrzennej 
prowadzonej przez przedstawicielską władzę społeczną | samorządową, rządową |.  34

Dyscyplina planowania przestrzennego jest powszechnie traktowana trzystopniowo: jako 
planowanie krajowe, o najszerszym zasięgu terytorialnym, jako planowanie regionalne oraz jako 
planowanie miejscowe, ograniczone do poszczególnych jednostek osadniczych i ich 
zespołów.  35

 Markowski T., Zarządzanie …, op.cit., s. 19 - 2031

 Chmielewski J.M., op.cit., s. 34432

 Hall P., Tewdwr-Jones M., Urban and Regional Planning. New York: Routledge | Taylor & Francis Group, 33

London, 2011, p. 3_| tłum. autorka |

 Chmielewski J.M., op.cit., s. 34434

 Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2008, s. 1435
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____________________________________________planowanie miast_planowanie urbanistyczne 

Pod pojęciem planowania miast lub planowania urbanistycznego rozumie się procedury 
planistyczne z dziedziny planowania miast i obszarów wiejskich, planowanie regionalne, 
planowanie | kształtowanie | środowiska, planowanie użytkowania terenów i planowanie 
przestrzenne. Ogólnie planowanie urbanistyczne dotyczy wszystkich form zabudowy terenów i 
działalności związanych z użytkowaniem terenów. Występuje we wszystkich przekrojach i na 
kilku zwrotnie powiązanych poziomach przestrzeni lokalnej, rolniczej, podmiejskiej, miejskiej, 
metropolitalnej, regionalnej, narodowej i ponadnarodowej. Zajmuje się promocją, 
wskazywaniem kierunków, przyspieszaniem i kontrolą rozwoju w stale zmieniającym się 
fizycznym otoczeniu w interesie wspólnego dobra, lecz respektując prawa jednostki.  
Planowanie daje swój wkład w kształtowanie przyszłości; pomaga rozpoznać konflikty 
interesów, projektuje przestrzenne i społeczne zmiany, wspomaga harmonijną ewolucję 
społeczności lokalnych i inicjuje akcję dla optymalnego użytkowania zasobów. Jest 
działalnością zarówno zarządczą jak i twórczą. Jest katalizatorem w konserwacji najcenniejszych 
zasobów i przekształceniach obecnej i przyszłej struktury obszarów miejskich i wiejskich. Ma 
swój udział w tworzeniu istniejącego i przyszłego charakteru organizacji społecznych, 
ekonomicznych oraz współdecyduje o jakości środowiska.   36

__________________________________________________nieformalne planowanie przestrzenne 

Planowanie nieformalne (ang. informal planning) nazywane także planowaniem miękkim (ang. 
soft planning) odnosi się do rodzaju planowania, które nie jest oparte na aktach prawnych lub 
finansowych, a jedynie odnosi się do nieformalnych sposobów działania i do osiągania 
wspólnych wizji [Waterhout 2010]. Planowanie nieformalne nazywane jest też często 
pozaustawowym, gdyż oznacza dobrowolnie prowadzone procedury planistyczne, nie 
posiadające ugruntowania w przepisach planistycznych oraz nie posiadające mocy wiążącej. 
Jest oczywiste, że planowanie nieformalne nie może zastąpić formalnego, jeśli za cel 
planowania uznać działania i decyzje wiążące.   37

_____________________________________________________nieformalne narzędzia planistyczne  

Pożytecznymi narzędziami urbanistyki operacyjnej mogą być plany nie mające formalnej mocy 
płynącej z przepisów ustawowych, lecz z umów czy porozumień pomiędzy zainteresowanymi 
podmiotami uzgadniającymi, że będą ich przestrzegały w ustalonym stopniu. Plany takie dla 
wybranego obszaru mogą obejmować całość problematyki zagospodarowania przestrzennego 
lub tylko wybraną jego dziedzinę na przykład system transportowy, ochronę zabytków lub 
zieleń. Spośród wielu różnych typów tego rodzaju planów można wskazać trzy, które często 
włączane są do warsztatu planistycznego: 
  
____Plany urbanistyczne opracowywane dla dzielnic, osiedli lub wyróżniających się dużych   

 Markowski T., Zarządzanie …, op.cit., s. 15136

 Kaczmarek T., „Nieformalne planowanie przestrzenne - przesłanki, cele i instrumenty. Przykład planowania 37

rozwoju obszaru metropolitalnego Poznania” w Biuletyn KPZK, No 266, 2017, s. 77
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        zespołów urbanistycznych | … | 
____Plany podsystemów miasta | … | 
____Master plany | … |.  38

________________________________________________________________________________plan 

Plan | … | jako kierunek zagospodarowania, określa pole działań kontrolowanych, 
ograniczających lub regulujących rozwój spontaniczny.  39

_________________________________________________________________________master plan 

Ten rodzaj planu jest bardzo różnie w praktyce definiowany i rozumiany. Łączy w sobie kilka 
rodzajów treści odnoszących się do danego obszaru: strategię rozwoju danego obszaru, 
generalną wizję jego zagospodarowania oraz zbiór działań prowadzących do ich realizacji. 
Odpowiada na następujące pytania: Do czego zmierzamy? Jak to ma finalnie wyglądać oraz 
jaka sekwencja działań ma do tego doprowadzić? Cechy charakterystyczne dla master planu 
to: wieloaspektowe ujęcie, interdyscyplinarność, podejście dynamiczne z odniesieniem do 
kolejności poczynań, elastyczność, przystosowywania do zmieniających się warunków realizacji, 
zdolność do koordynacji, wariantowość. Jest to zatem dokument operacyjny, który nieco 
przypomina starannie przygotowany plan bitwy, modyfikowany w trakcie działań w zależności 
od warunków, w jakich się znajdą ruszające do bitwy oddziały.  
Master plan jest przydatny, gdy celem działania jest doprowadzenie do skoordynowania 
wszystkich działań prowadzących do przekształcenia zagospodarowania przestrzennego 
danego obszaru.   40

_______________________________________________________________strategia urbanistyczna 

Strategia urbanistyczna to umiejętność przezornego działania, które prowadzi do zmian w 
strukturach przestrzeni życia miejskiego. Efekty działań powinny nas przybliżać do celów 
uznanych za strategiczne. Przedmiotem oceny strategii są rezultaty działań odnoszone do 
zamierzonych celów oraz aktualność strategicznych kierunków w świetle zmieniającej się 
sytuacji. Wzrost tempa tych zmian i ich zasięgu terytorialnego wymagają, aby w ocenie sytuacji 
strategicznej uwzględniać coraz szerszy kontekst przestrzenny. Tempo zmian i ich 
nieprzewidywalność utrudniają prowadzenie strategii długofalowej. Z kolei trudność w 
uchwyceniu zasięgu przestrzennego tych zjawisk jest poważną przeszkodą w kojarzeniu 
urbanistycznych strategii z odpowiednimi instrumentami polityki przestrzennej. Są to bodaj 
najbardziej charakterystyczne uwarunkowania rozwoju metod planowania strategicznego 
stosowanych we współczesnej urbanistyce.  41

 Ossowicz T., Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 38

2003, s. 165 - 166

 Chmielewski J.M., op.cit., s. 34539

 Ossowicz T., op.cit., s. 16640

 Zuziak Z. K., „Ekologiczne definiowanie …”, op.cit., s. 1541
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________________________________________________________________zrównoważony rozwój  

W Raporcie Brundtland Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju zapisano m.in. , że 
warunek zachowania ogólnoświatowego ładu społeczno-gospodarczego i środowiskowego 
wymaga takiego rozwoju, który zaspokoiłby potrzeby obecne, nie pozbawiając przyszłych 
pokoleń możliwości zaspokojenia ich potrzeb’.  42

______________________________________________________zintegrowane planowanie rozwoju 

Jest to planowanie, które łączy w procesie analityczno-decyzyjnym powiązania i 
współzależności ekonomiczne, społeczne i środowiskowe | przestrzenne |.   43

_________________________________________________________________synergia_synergetyka 

O ile pojęcie synergii jako współpracy istniało w społecznościach ludzkich od zawsze, to 
rozumienie filozoficzne i techniczne jako współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest 
większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań, nadał XX w. | H. Van Lier 1962, H. Haken 
1969, R. Buckmister Fuller 1969 |.  
Synergetyka to uogólnienie synergii, uniwersalna teoria i metodologia, której przedmiotem są 
prawa samoorganizacji świata. W Polsce pierwsze opracowania tematu pojawiają się w latach 
70. | Kotarbiński, Lenartowicz, Pszczołowski, Böhm|.  44

Lenartowicz przedstawia trzy rodzaje synergii związane z projektowaniem architektonicznym / 
planowaniem urbanistycznym: 1 / Synergia formy przestrzennej. Efektem jest ład przestrzenny, 
zorganizowane uformowanie elementów tworzące całość. 2 / Synergia dialogu społecznego. 
Proces decyzyjny projektowania/planowania, obejmujący realizację i użytkowanie, wymaga 
udziału wszystkich interesariuszy. Efekt synergetyczny zależy od partycypacji społecznej. 3 / 
Synergia ekonomii społecznej. Partnerstwo prywatno - publiczne, poprzez synergię prowadzi 
do efektu ‚dźwigni’ w finansowaniu inwestycji. Udana partycypacja wymaga istnienia 
społeczeństwa obywatelskiego. W praktyce uzyskanie efektu wymaga katalizatora, 
behawioralnej interwencji publicznej | BIP | – pośrednika między interesariuszami, którymi są 
użytkownicy i zespołem projektowym / planistycznym / realizacyjnym. Wynikiem działania 
projektowego / planistycznego jest krajobraz miasta, także terenów otwartych. Krajobraz 
pozwala na diagnozę dobrostanu gospodarki i społeczeństwa | Pawlikowski, Bogdanowski |. 
Społeczeństwo obywatelskie przejawia patriotyzm pejzażu | Mackiewicz |.’   45

 Płachciak A. „Idea zrównoważonego rozwoju jako zasada sprawiedliwości” w Annales : etyka w życiu 42

gospodarczym, Tom 12, Nr 1, 2009, s. 197 za: Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw 
Środowiska i Rozwoju, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 67 

 Markowski T., „Kapitał terytorialny jako cel zintegrowanego planowania rozwoju” w MAZOWSZE Studia 43

Regionalne, nr 18,  2016. s. 115

 Lenartowicz J. K., „Synergetyka a planowanie urbanistyczne i projektowanie architektoniczne” w 44

Budownictwo i Architektura, 16 | 1 |, 2017, s. 199

 Ibidem.45
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Według Zuziaka w urbanistyce i planowaniu przestrzennym wyróżnić można pięć rodzajów 
synergii. Są to synergiczne właściwości/aspekty:  
____rozwoju urbanistycznego | synergiczne czynniki rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych|  
        – polegającej przede wszystkim na synergicznych sprzężeniach między układami  
        transportowymi a zagospodarowaniem przestrzennym;  
____planu urbanistycznego;  
____konstrukcji i formy urbanistycznej | geometryczne cechy fizycznego układu integrującego  
        przestrzenne zagospodarowanie miasta / śródmieścia, dzięki czemu w przestrzeni tej  
        pojawiają się efekty synergiczne; synergia infrastruktury, układów krystalizujących |;  
____koncentracji / aglomeracji | synergiczny efekt bliskości; synergia kontaktów między  
        podmiotami życia miejskiego / aktywnościami / działaniami / rodzajami użytkowania;  
        synergia: sieci, klastrów, układów radio-koncentrycznych, „kłączy” itp.|;  
____lokalizacji i rynku nieruchomości | ‚zasada najlepszego użytkowania’; synergia relacji:  
        dostępność a wartość nieruchomości |.  46

_____________________________________________________________________ład przestrzenny 

Stan docelowy zagospodarowania przestrzennego, w którym do minimum ogranicza się pola 
konfliktów wynikające z procesów rozwojowych oraz uzyskuje harmonijnie skomponowany 
krajobraz przy zachowaniu jego lokalnej tożsamości kulturowej i środowiskowej.  47

_______________________________________________________________porządek urbanistyczny 

Porządek urbanistyczny to współzależność pomiędzy wzorcami życia miejskiego i logiką formy 
urbanistycznej. Jest to jeszcze jeden sposób wyrażenia analizowanych przez D. Harveya 
współzależności między formą przestrzenną a procesem społecznym.   48

_____________________________________________________________kompozycja urbanistyczna 

Świadomy proces organizacji przestrzennego zagospodarowania terenów zurbanizowanych w 
celu uzyskania krajobrazu harmonijnie zestawionego z elementów zbudowanych i naturalnych. 
W kompozycji urbanistycznej kierujemy się głównie harmonią i pięknem, przy równoczesnym 
uwzględnianiu użytkowych, technicznych i funkcjonalnych warunków zagospodarowania.  49

___________________________________________________________________________harmonia 

 Zuziak Z. K., „O synergii …” op.cit., s. 18746

 Chmielewski J.M., op.cit., s. 39247

 Zuziak Z. K., „Ekologiczne definiowanie …” op.cit., s. 1448

 Chmielewski J.M., op.cit., s. 390 - 391; Por. Wejchert K., op. cit.49
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Harmonia to jedno z najbardziej pojemnych, a zarazem enigmatycznych pojęć. Jest synonimem 
ładu rozumianego jako zgodność, stosowne uporządkowanie elementów. Od czasów 
Pitagorasa pojęcie to rozpalało umysły filozofów, uczonych i artystów. Jako tzw. Wielki Temat 
było przedmiotem fascynacji zwłaszcza tych, którzy poszukiwali uniwersalnych reguł kojarzących 
zasady myślenia przestrzegane w nauce z teorią muzyki. Dla naszych rozważań szczególnego 
znaczenia nabierają współzależności między harmonią a względnym zrównoważeniem 
struktury, jej trwałością, spójnością, a także regularnością zmian występujących w dających się 
odczytać rytmach. Można tu wskazać następujące kryteria harmonizowania struktury:  

____Zrównoważenie, a w tym przypadku względne zrównoważenie układu sił wpływających na  
        dynamikę procesów urbanizacyjnych, a także czynników warunkujących prawidłowe  
        funkcjonowanie systemu.  
____Żywotność struktury, czyli zdolność do podtrzymywania aktywności głównie dzięki  
        różnorodności i odporności na oddziaływanie negatywnych czynników zewnętrznych  
        i zdolności do eliminowania elementów autodestrukcyjnych.  
____Spójność, czyli koherencja a zarazem zwartość, dążenie systemu do relacji  
        niesprzecznych, to znaczy do łagodzenia/mitygowania różnego rodzaju konfliktów niejako  
        ‚wbudowanych’ potencjalnie w funkcjonowanie systemu.  
____Oszczędność w korzystaniu z zasobów energii, terenów itp., co wymusza tendencję do  
        minimalizowania komunikacji/ruchu i optymalizowanie różnych układów cyrkulacji.  

____Czytelność, czyli regularność dająca się ująć w relacje geometryczne, dzięki którym np.  
        możemy poruszać się w danej strukturze przestrzennej odpowiednio do naszych zdolności  
        w zakresie orientacji przestrzennej | zdolności percepcji przestrzennej | oraz odczytywać  
        inne sygnały odpowiadające wartościom symbolicznym itp. kodom kulturowym.  
        Z kryterium tym wiążą się także cechy estetyczne struktury wpływające na jej atrakcyjność.  
        | T. Zipser określa to kryterium jako ‚przejrzystość’, zdolność do zapamiętania ogólnego   
        schematu grafowego i możliwość diagnozowania. |   50

  

_________________________________________________________przedsięwzięcie urbanistyczne 

Oznacza ono ustalony cel w zakresie przekształcenia zagospodarowania przestrzennego wraz 
ze zbiorem skoordynowanych ze sobą czynności służących osiągnięciu tego celu. | … | 
Wyróżniamy sześć ich podstawowych typów: inicjacja swobodnego rozwoju, oferty 
przestrzenne, doskonalenie przestrzeni, ochrona wartościowego stanu posiadania, 
metamorfoza urbanistyczna i pobudzanie rozwoju.   51

_______________________________________________________________urbanistyka operacyjna 

Urbanistykę operacyjną można zdefiniować jako umiejętność skutecznego urzeczywistniania 
wizji, zamierzeń, planów i koncepcji dotyczących kreowania przestrzeni. Można też powiedzieć 
prościej – jest to sztuka budowy miast, a nie tylko ich planowania.  52

 Zuziak Z. K., „Ekologiczne definiowanie …” op.cit., s. 13 - 1450

 Ossowicz T., op.cit., s. 851

 Ibidem s. 552



!33

___________________________________________________Zone d'aménagement concerté_ZAC 

Francuski kodeks urbanistyczny_Code de l’urbanisme w Art. L311-1 definiuje ZAC jako strefę, w 
której władze lokalne - jednostka  samorządu terytorialnego_une collectivité publique | region, 
departament, gmina | lub właściwa instytucja publiczna_oryg. ou un établissement public y 
ayant podejmuje operację zagospodarowania i uzbrojenia terenu lub zleca przeprowadzenie 
tej operacji, w szczególności tych obszarów, które ta jednostka samorządowa lub instytucja 
publiczna nabyła lub nabędzie w celu zbycia lub odstąpienia ich następnie operatorom 
publicznym lub prywatnym. Dalsza część tego przepisu mówi, że inicjatywa utworzenia ZAC 
może należeć również do państwa.  53

__________________________________________________________________________kataster 3D 

Kataster 3D to kataster, który rejestruje i daje wgląd w prawa i ograniczenia nie tylko na 
działkach, ale na jednostkach własności 3D.  54

______________________________________działka powietrzna_trójwymiarowe prawo własności 

Zgodnie z prawem amerykańskim, opartym na brytyjskim systemie common law, przedmiotowy 
zakres prawa własności, jaki przysługuje właścicielowi nieruchomości, obejmuje także 
przestrzeń usytuowaną bezpośrednio nad i pod powierzchnią wyznaczonego geodezyjnie 
obszaru gruntu | działki ewidencyjnej |. Orzecznictwo sądów amerykańskich ukształtowało 
prawo precedensowe, zgodnie z którym uprawnienia właściciela nieruchomości gruntowej 
rozciągają się na przestrzeń do wysokości 200 m, licząc od powierzchni dachu budynku 
usytuowanego na tym gruncie. Tak zdefiniowana przestrzeń stanowi w systemie prawa 
amerykańskiego odrębną od gruntu nieruchomość, zwaną działką powietrzną, która może być 
przedmiotem odrębnej własności. Działka powietrzna podlegać może podziałowi na 
poszczególne warstwy (wyznaczone ich wysokością), wyznaczone płaszczyznami poziomymi i 
pionowymi, które stanowić mogą przedmiot niezależnych praw. Właściciel nieruchomości 
gruntowej może zbyć należące do niego tak zdefiniowane prawa powietrzne (air rights) na 
rzecz podmiotu, który planuje realizację inwestycji przebiegającej na określonej wysokości nad 
jego gruntem. Podkreślić należy jednak, że działka powietrzna stanowi pierwotnie część 
składową nieruchomości gruntowej, która dopiero w określonych warunkach prawnych może 
być przedmiotem odrębnego użytkowania, ustanowionego w odniesieniu do wydzielonej 
przestrzeni nad czy pod powierzchnią gruntu. Działka powietrzna podlega tym samym rygorom 
prawnym, co nieruchomość gruntowa w zakresie trybu i możliwości przenoszenia prawa 
własności, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych, praw obligacyjnych, a także jej 
obciążania w formie hipoteki lub zastawu. Ponadto na jej rzecz, jako nieruchomości władnącej, 

 Code de l ’u rban i sme | on l ine | . 26 ju i l l e t 1954 , h t tps : / /www. leg i f rance .gouv. f r /53
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 Stoter J. E., 3D Cadastre. Delft: NCG, Nederlandse Commissie voor Geodesie, Netherlands Geodetic 54

Commission, 2004, p. 4_| tłum. autorka |
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mogą być ustanowione przewidziane prawem ograniczenia i służebności, odnoszące się do 
gruntu czy innych działek powietrznych.   55

_____________________________________________________tranfer of development rights_TDR 

Termin ten oznacza obrót prawem do zabudowy części przestrzeni, w którym przedmiotem 
transakcji może być ściśle wyznaczona (wysokość, głębokość, zasięg) sama przestrzeń 
bezpośrednio zlokalizowana nad czy pod powierzchnią gruntu | Sandberg 2009 |.  56

__________________________________________________strategiczne planowanie przestrzenne 

Strategiczne planowanie przestrzenne jest przekształcającym i integrującym, koprodukcyjnym, 
społeczno-przestrzennym procesem kierowanym przez sektor publiczny, w ramach którego 
powstają wizje lub ramy odniesienia, uzasadnienie spójnych działań oraz środki implementacji, 
które kształtują i przekształcają to, czym jest określona lokalizacja oraz czym może się stać.  57

_____________________________strategiczne obszary planowania_Strategische Planungsräume 

Strategiczne obszary planowania_Strategische Planungsräume to instrument planowania 
urbanistycznego służący zarządzaniu podprzestrzeniami_obszarami częściowymi _oryg. 
Teilraumbezogenes Management-Instrument w celu organizacji przestrzennych, względnie 
przestrzenno - strukturalnych procesów transformacji.  58

_____________________________________________________system planowania przestrzennego 

Koncepcja systemu planowania przestrzennego została użyta jako ogólny termin na opisanie 
zestawu ustaleń dotyczących zarządzania przestrzennego, które mają na celu kształtowanie 
wzorców zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych miejscach.  59

 Felcenloben D., „Czasowo-przestrzenne obiekty ewidencyjne w wielowymiarowym katastrze nieruchomości 55

- perspektywa zmian istniejącego modelu” w Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, 
Vol. 12, nr 1, 2013, s. 7 - 8

 Ibidem s. 756

 Albechts L., Balducci A., „Practicing Strategic Planning: In Search of Critical Features to Explain the 57

Strategic Character of Plans” w disP - The Planning Review, nr 49:3, marzec 2013, p. 18_| tłum. autorka |

 Perick, P., Strategische Planungsräume – zur Rolle eines neuen Instruments der Stadtentwicklungsplanung: 58

am Beispiel der Londoner Opportunity Areas, Berliner Transformationsräume und Wiener Zielgebiete. Berlin: 
Universitätsverlag der TU Berlin, 2017, s. VIII_| tłum. autorka |

 Nadin V., Stead D., „European Spatial Planning Systems, Social Models and Learning” w disP - The 59

Planning Review, Volume 44, Issue 1, 2008, p. 35_| tłum. autorka |
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_________________________________________________________________________rewitalizacja 

Definicja rewitalizacji przyjęta przez Komitet Naukowy Projektu w lutym 2008 r. brzmi: 
‚Rewitalizacja to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, 
społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający na celu 
przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie 
rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę 
środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju.’   60

________________________________________________________________________gentryfikacja 

Gentryfikacja to rynkowe przejmowanie przez klasę średnią i wyższą budynków opuszczonych 
oraz / lub zamieszkanych przez klasę pracującą, ich stopniową rehabilitację i konsekwentne 
przeobrażanie zdegradowanych bądź zagrożonych degradacją fragmentów obszarów 
śródmiejskich w tereny zamieszkane przez klasę średnią i wyższą niewykazujące symptomów 
degradacji | Smith, Williams 1986 |.  61

1_7___Kryteria wyboru przykładów 

Celem przekrojowego i obrazowego potraktowania tematu omawiane w rozprawie kraje 
wybrane zostały według kryterium usytuowania w określonym kontekście prawnym czyli ich 
proweniencji prawnej - przynależności do różnych tradycji planowania i rodzin prawnych. 
Aspekt usytuowania prawnego pozwoli na zaprezentowanie przebiegu procesów planowania 
urbanistycznego i instrumentów planistycznych w różnych systemach prawnych obecnych w 
różnych krajach, a to z kolei umożliwi porównanie zastosowanych metod i instrumentów i 
refleksję o ewentualnej możliwości transferu dobrych rozwiązań i praktyk pomiędzy systemami.  
Obserwacji poddane zostaną projekty usytuowane w różnych kontekstach społecznych i 
kulturowych. 
Różnią się one pod względem skali, przeznaczenia, rangi miast i realizacji, a także ról 
pełnionych w kształtowaniu polityki miast.  

Poza wskazanym kryterium, autorka unika systematyzacji wybranych przykładów według 
określonego klucza - głównymi wartościami, według których dokonano wyboru projektów 
urbanistycznych, stanowi ich atrakcyjność, pozytywne rodzaje oddziaływania w różnych sferach i 
aspektach, wywarty pozytywny efekt transformacyjny oraz kompleksowość prezentowanego 
podejścia i rozumienia fenomenów, siła rozwijanej wizji i rozwiązań w kontekście kształtowania 
infrastruktury przyszłości.  

 Bryx M. | red. |, Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji. Kraków: Instytut 60

Rozwoju Miast, 2009, s. 25

 Jadach-Sepioło A., „Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji” w Demograficzne i społeczne uwarunkowania 61

rewitalizacji miast w Polsce. Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2009, s. 126 za: Smith N., Williams P. | red. |, 
Gentrification of the City. Boston:Allen and Unwin, 1986
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Przedmiotem badań są miasta, które różni skala, ranga miasta oraz pozycja administracyjno-
ekonomiczna. 

Według rankingu Globalization and World Cities_GaWC wszystkie wybrane miasta są miastami 
globalnymi, czyli będącymi głównymi węzłami w globalnej sieci gospodarczej, każde z nich 
należy jednak do innej podkategorii, a więc plasuje się na innej pozycji w klasyfikacji. Nowy 
Jork należy do grupy Alpha++, Mediolan pozycjonowany jest jako miasto Alpha, Berlin 
kwalifikuje się jako Beta+, natomiast Nantes jako Gamma.  62

Z kolei w rankingu Global Cities Report wg wskaźnika Global Cities Index Nowy Jork znajduje 
się na pierwszym miejscu, Berlin na 14, Mediolan na 41, natomiast wg Global Cities Outlook 
Nowy Jork zajmuje miejsce 24, Berlin 16, a Mediolan 36. Nantes zabrakło w tej ewaluacji.  63

Rolę i znaczenie i miejsce w hierarchii wybranych ośrodków doprecyzować może klasyfikacja 
Pancewicza, która grupuje je w trzech kategoriach:  

____miasta globalne,  
____stolice państw oraz regionów, 
____duże miasta o znaczeniu krajowym i regionalnym.  64

1_8___Struktura pracy 

Przekładając powyższe na strukturę rozprawy autorka chce, w sposób na chwilę obecną 
szkicowy, ująć zagadnienie wedle przedstawionego poniżej schematu. 

Pierwsza część pracy to wstęp do rozprawy, przedstawiający poruszaną w niej problematykę. 
Stanowi ona wprowadzenie w zakresie celów i metod badawczych przyjętych przez autorkę, 
przedstawienie aktualnego stanu badań oraz kryteriów wyboru przykładów poddanych analizie. 
Ten fragment to również wprowadzenie czytelnika w tematykę zmieniającej się kultury 
planowania i projektowania urbanistycznego oraz wykształcania się nowego paradygmatu 
rozwoju przestrzeni zurbanizowanej. 

Część drugą stanowi przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie zagadnień zarządzania, 
administrowania i planowania przestrzennego oraz urbanistycznego na świecie, ukazanie w jaki 
sposób określone czynniki i procesy na gruncie międzynarodowym oraz krajowym wpływają na 
kształt polityk, instrumentów, procesów i strategii planowania, a tym samym w jaki sposób 
przekładają się na formowanie kształtu współczesnych terytoriów. Ta część obejmuje również 

 The World According to GaWC 2020, https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2020t.html   | dostęp 07.10.2020 62

|. Ranking GaWC systematyzuje miasta w trzech kategoriach - Alpha, Beta i Gamma. Przyporządkowanie 
odbywa się wg różnych kryteriów, jednak czynniki ekonomiczne uznawane są w tej klasyfikacji za zasadniczo 
ważniejsze niż kulturalne czy polityczne.

 Kearney, Global Cities Report | online |, 2019, https://www.kearney.com/global-cities/2019   | dostęp 63

05.05.2020 |. Global Cities Report klasyfikuje miasta według konkurencyjności w kluczowych obszarach - od 
działalności gospodarczej i kultury po kapitał ludzki, zaangażowanie polityczne i wymianę informacji | Global 
Cities Index |, badając też ich potencjał lidera światowego w kategoriach przyszłościowych | Global Cities 
Outlook |.

 Pancewicz Ł., Znaczenie przedsięwzięć urbanistycznych o dużej skali jako narzędzia kształtowania polityki 64

rozwojowej miast oraz możliwości jego zastosowania w Polsce, rozprawa doktorska, promotor: Lorens P., 
Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Gdańsk, 2012, s. 17 - 18

https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2020t.html
https://www.kearney.com/global-cities/2019
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wprowadzenie do analizy wybranych krajowych systemów planowania przestrzennego poprzez 
przedstawienie klasyfikacji tych systemów.  

W dalszym biegu w części drugiej rozważania przeniesione zostają na poziom miejski, 
omówione zostają współczesne przemiany miast i wyzwania polityki urbanistycznej, 
zagadnienie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich oraz zintegrowanego planowania 
rozwoju. Część druga ma zatem przedstawić kontekst dla analizy empirycznej. 

Trzecia część pracy obejmuje analizę studiów przypadku. Każdy podrozdział rozpoczyna 
omówienie systemu planowania danego kraju celem zarysowania kontekstu dla analizy 
empirycznej.  

W następnej kolejności analizę empiryczną przypadku każdego miasta poprzedza badanie 
szczególnych wybranych instrumentów wykorzystanych dla przeprowadzenia opisywanych dalej 
przedsięwzięć projektowych. 

W dalszym biegu analiza obejmuje badanie procesów projektowania urbanistycznego pod 
kątem odpowiedzi na pytanie o  podejścia, zasady, strategie, metody, instrumenty rozwoju i 
planowania produkowane w procesie projektowania urbanistycznego, które pozwalają na 
prowadzenie transformacji urbanistycznej w aktualnym kontekście gwałtownej urbanizacji. 

Czwarta część rozprawy stanowi prezentację wniosków badawczych, które mogłyby znaleźć 
odniesienie i ewentualne zastosowanie w procesie formułowania koncepcji zrównoważonego 
rozwoju przestrzennego i urbanistycznego, a także podjęcia dyskusji w obszarze optymalnych 
rozwiązań planistycznych w aktualnej rzeczywistości oraz w perspektywie przyszłościowej.  
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II__________________________________________________________________________________ 

2___Zarządzanie w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego - poziom 
krajowy 

2_1___Transformacja „government” - „governance” 

Planowanie to funkcja zarządzania zmianami w przestrzeni. Planowanie to proces plastyczny, 
który ulegał i ulega transformacjom i reaguje zmiennie pod wpływem różnych zmieniających się 
czynników, takich jak okoliczności polityczne, społeczne, ekonomiczne, środowiskowe, zakresy 
obowiązków i kompetencji władz oraz podmiotów decyzyjnych, a także pod wpływem podziału 
praw i kompetencji pomiędzy państwem, podmiotami indywidualnymi i przedsiębiorstwami.  65

Transformacja fordystycznego modelu ekonomicznego do ekonomii postfordystycznej 
wywołała bogate konsekwencje w postaci przeobrażeń w wielorakich sferach jak socjalna czy 
kulturalna. Ta zmiana paradygmatu ekonomicznego wpłynęła na wdrażanie polityk publicznych, 
dotyczyła również planowania i zagospodarowania przestrzennego i szeroko zakrojonych 
transformacji przestrzennych.  Od lat 70-tych XX w. na arenę międzynarodową zaczęły 66

wkraczać trendy neoliberalne. Te procesy doprowadziły do kryzysu ówczesnego modelu 
planowania instytucjonalnego i zmiany jego paradygmatu w kierunku modelu 
charakteryzującego się decentralizacją w sferze procesów decyzyjnych. Decentralizacja w tym 
względzie oznaczała modyfikacje w strukturze relacji pomiędzy krajowym i lokalnymi 
poziomami planowania instytucjonalnego. Dotychczasowy tradycyjny model określany jako 
model ‚government’ - czyli dosłownie ‚rządzenie’ - ewoluował w kierunku modelu ‚governance’ 
czyli ‚zarządzanie’.  Podnoszono jednak, że właściwym jest rozumienie tej ewolucji raczej jako 67

‚kontinuum przecinających się aspektów i cech’, a nie jako niezazębiających się modeli.  68

Współzarządzanie_oryg. governance to model, który ewoluował w odpowiedzi na zbytnią 
hierarchiczność i sztywność relacji administracja - obywatele. Jest on zorientowany na potrzeby 
tych ostatnich. Zarządzanie w tym modelu bazuje na debacie i wypracowywaniu kompromisu 
przez podmioty uczestniczące w procesach rozwoju. Jego istotą są sieci i relacje quasi rynkowe, 
w których państwo to jeden z ich uczestników. Relacja państwa i społeczeństwa w tym modelu 
to stosunek kontraktualny opierający się na zasadzie równości jego stron.   69

 OECD, The Governance of Land Use in OECD countries: Policy Analysis and Recommendations, Paris, 65

2017, p. 51

 Verones S. et al., „An Italian Urban “Fashion”.The Urban 1 Programme as a Catalyst for Institutional 66

Planning Shift” w Italian Journal of Planning Practice, Vol. 2, No 2, 2012, s. 70 -71 za: Filion P., „Metropolitan 
Planning Objectives and Implementation Constraints: Planning in a PostFordist and Postmodern Age” w 
Environment and Planning A, 28 | 9 |, 1996, p. 1637 - 1660

 Ibidem s. 67 za: Seixas J., Albet A., „Urban Governance in the South of Europe. Cultural Identities and 67

Global Dilemmas” w Análise Social, 45 | 197 |, 2010, p. 771 - 787

 Ibidem s. 71 za: Governa F., „Competitiveness and Cohesion. Urban Government and Governance’s Strains 68

of Italian Cities” w Análise Social, 45 | 197 |, 2010, p. 663 - 683 

 Możdżeń M., „Cykl polityk publicznych w państwie neoweberowskim” w Zarządzanie Publiczne, Nr 3 | 37 |, 69

2016, s. 63 - 65
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Model zakłada zarządzanie w postaci współpracy sfer publicznej i komercyjnej, w której 
stronami są interesariusze społeczni, instytucje państwowe, samorządowe i pozarządowe. W 
jego założeniach leży decentralizacja w obszarze podejmowania decyzji oraz rozwinięcie 
horyzontalnych relacji w zastępstwie hierarchicznej struktury zależności.  70

Model ‚governance’ poddany został dyskusji w kontekście krytyki jego skuteczności w 
implementacji polityk publicznych. Zarzuty dotyczyły narzędzi wykorzystywanych w ramach tego 
modelu. Oceniano je jako niewystarczające w obliczu aktualnych wyzwań. Jednym z zarzutów 
formułowanych pod adresem modelu ‚governance’ było pominięcie w jego założeniach 
czynnika w postaci istnienia fachowego i sprawnego korpusu służby cywilnej, jako 
warunkującego powodzenie i efektywność wdrażania polityk publicznych. Niepowodzenia 
wyjściowych założeń strategii lizbońskiej oraz poszukiwanie nowej roli państwa w gospodarce 
po kryzysie 2008 - 2009 przyczyniły się do weryfikacji dotychczas wykorzystywanych 
mechanizmów koordynacji polityki innowacyjnej takich jak nowe zarządzanie 
publiczne_NZP_oryg. new public management i współzarządzanie_‚governance’, które miały 
zastąpić dotychczasowy model ‚government’.  71

Nowe zarządzanie publiczne_NZP bywa określany jako nurt promujący zarządzanie 
podmiotami publicznymi tak, jakby były one firmami.  72

‚Jak zauważają Christopher Pollitt i Geert Bouckaert | 2011 |, reformy lat osiemdziesiątych i 
dziewięćdziesiątych XX w. w duchu NZP, oparte na wykorzystaniu technik biznesowych w celu 
poprawy efektywności sektora publicznego, a także menedżerskiego podejścia do 
zarządzania jako remedium na problemy funkcjonowania państwa i aparatu administracyjnego, 
dążyły do wypracowania rozwiązań uniwersalnych, pasujących do każdej sytuacji w dowolnym 
państwie. Jak wskazują autorzy, krytyka w duchu NZP, mimo że z zasady piętnuje cały sektor 
publiczny, w realnym ujęciu jest słuszna jedynie wobec jego wybranych fragmentów. Ponadto 
punktując wady systemu biurokratycznego jako takiego | np. centralizacja władzy, 
nieelastyczne, sztywne procedury działania |, pomija jego zalety | np. ciągłość, rzetelność, 
nastawienie na sprawiedliwe, jednakowe traktowanie obywateli |. Co więcej, jak wskazują Pollitt 
i Bouckaert, nie ma jednej, uniwersalnej struktury administracyjnej – dla każdego kraju 
konstrukcja aparatu administracji publicznej jest odmienna. | … | Pollitt i Bouckaert podkreślają 
również nieoczekiwane konsekwencje reform NZP i modelu ‚governance’ | kontraktowanie 
usług, partnerstwa publiczno-społeczne | w postaci utraty zarówno kontroli, jak i 
instytucjonalnej zdolności do realizacji zadań publicznych przez państwo na rzecz podmiotów 
trzecich, co opisano jako problem wydrążenia państwa | hollow state |. Tym samym autorzy 
zwracają uwagę na kwestię zmiany dominującego sposobu myślenia na temat państwa i źródeł 
jego niesprawności.’  73

 Kaczmarek T., „Nieformalne planowanie przestrzenne - przesłanki, cele i instrumenty. Przykład planowania 70

rozwoju obszaru metropolitalnego Poznania” w Biuletyn KPZK, No 266, 2017, s. 74 za: Sullivan H.,Skelcher C. 
K., Managing Across Boundaries.  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002 oraz Armitage D. F., Berkes F., 
Doubleday N. | red. |, Adaptive Co-management: Collaboration, Learning and Multi-level Governance. 
Vancouver: University of British Columbia, 2007

 Kopyciński P., „Neoweberyzm | neo-Weberian state | jako sposób zarządzania w polityce innowacyjnej” w 71

Zarządzanie Publiczne, Nr 3 | 37 |, 2016, s. 26 - 27

 Mironowicz I., Medeksza Ł., „Nowe modele zarządzania terytorialnego / New Models of Territorial 72

Governance” w Biuletyn KPZK, No 257 - 258, 2015, s. 73

 Kopyciński P., op.cit., s. 27 - 2873
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2_2___Neoweberyzm 

W kontekście nieadekwatności wyżej wskazanych dwóch mechanizmów zarządzania 
publicznego aktualnie rozważa się podejście w realizacji polityki innowacyjnej zwane 
neoweberyzmem_oryg. neo-Weberian state. Neoweberyzm nawiązuje do prac Maxa Webera, 
który zasadniczą rolę w procesach koordynacji i implementacji polityk publicznych przypisuje 
fachowej, sprawnej i operatywnej administracji publicznej. Neoweberyzm to jednak 
wzbogacona postać weberyzmu, wykorzystująca pozytywne faktory, komponenty i praktyki NZP 
i współzarządzania_‚governance’.  

Zmiana paradygmatu zarządzania publicznego wiąże się z ewolucją polityki publicznej w 
zakresie innowacyjności. Rozpiętość czasowa tego procesu to ostatnie kilkadziesiąt lat. 
Obserwacja tych przemian pozwala zauważyć poszerzanie się spektrum wykorzystywanych 
instrumentów, a także zakresu interwencji.  

Neoweberyzm  jako model reformowania administracji publicznej jest odpowiedzią na kryzys 
modeli NZP oraz governance. Jest traktowany jako proces zmian, który rozpoczął się już w 
latach 90 - tych XX w. i trwa do dzisiaj.  

W tym kontekście pojawia się pojecie państwa neoweberowskiego. Koncepcja ta łączy 
dorobek Webera z elementami NZP i governance. Ważne cechy o proweniencji weberowskiej 
w tym modelu to po pierwsze uznanie i podkreślenie roli państwa w procesie formowania 
odpowiedzi w sytuacji aktualnych problemów, takich jak globalizacja, postęp technologiczny, 
zmiany demograficzne, kwestie środowiskowe, a po drugie potwierdzenie roli demokracji 
przedstawicielskiej na każdym poziomie zarządzania, a także idea służby publicznej. Drugą 
część omawianego modelu kształtują cechy neoweberowskie. Jedną z nich jest modyfikacja 
orientacji z pozycji skoncentrowanej na biurokracji i przepisach | orientacja wewnętrzna | w 
kierunku pozycji zogniskowanej na obywatelach i ich potrzebach | orientacja zewnętrza |. 
Zasadniczy sposób osiągnięcia tego celu to stworzenie profesjonalnej kultury jakości obsługi, 
nie zaś wykorzystanie mechanizmów rynkowych. Nie oznacza to, że należy je wyeliminować - w 
pewnych sytuacjach mogą się ona okazać pomocne i potrzebne.  
W ramach neoweberyzmu w obszar demokracji przedstawicielskiej włącza się różne formy 
konsultacji, a także bezpośredni udział obywateli. Zaznacza się też konieczność zmiany 
orientacji administracji i nakierowanie działania na jego efektywność i osiąganie wyników, a nie 
jedynie prawidłowość proceduralną. Ta modyfikacja powinna dokonać się z pomocą 
odpowiedniej regulacji prawnej. Ponadto kładzie się nacisk na profesjonalizacje usług 
publicznych‚ tak aby biurokraci nie byli po prostu ekspertami od procedury właściwej dla ich 
obszaru działalności | kompetentnymi przede wszystkim w zakresie uwarunkowań prawnych |, 
lecz również profesjonalnymi menedżerami, ukierunkowanymi na zaspokojenie potrzeb 
obywateli / użytkowników.’   74

W literaturze zwraca się uwagę , że neoweberyzm rozumieć należy w trzech aspektach - jako 
model państwa, jako model zarządzania publicznego oraz jako typ reform. W tym kontekście  
interesujący jest cykl polityk publicznych w państwie neoweberowskim.  75

Neoweberyzm jest podejściem stosunkowo nowym i nie pozbawionym wynikających z tego 
mankamentów, jednak ma szansę stać się nowym paradygmatem zarządzania publicznego. 

 Kopyciński P., op.cit., s. 26 - 2974

 Możdżeń M., op.cit.75
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Czerpie on zarówno z NZP jak i modelu governance. ‚Neoweberyzm nie neguje bowiem 
potrzeby modernizacji aparatu państwowego, ale nie uznaje rozwiązań ze świata biznesu jako 
odpowiedzi na wszystkie problemy państwa. Tradycyjny model biurokracji charakteryzują 
pewne unikalne wartości (cnoty), które powinny być zachowane | jasna odpowiedzialność, 
rzetelność, przewidywalność, ciągłość, szczególna koncentracja na przepisach prawa |. 
Kluczem do sukcesu realizacji polityk publicznych jest znalezienie sposobu, aby połączyć te 
cechy z bardziej efektywnymi, sprawnymi procedurami i bardziej elastycznymi postawami, 
gwarantującymi reagowanie na zmieniające się potrzeby obywateli i coraz bardziej 
zróżnicowanego społeczeństwa.’  76

2_3___Planowanie urbanistyczne w kontekście czynników międzynarodowych 

Zagospodarowanie przestrzenne i polityka urbanistyczna stanowią istotny element polityk 
publicznych. Omówiona powyżej transformacja modelu zarządzania dotyczyła także tej sfery. 
Wśród przesłanek ewolucji współzarządzania_governance w tym obszarze wskazuje się rosnącą 
od lat 70-tych XX w. wielowymiarowość i skomplikowanie procesu planowania przestrzennego, 
również w aspekcie zwiększającej się liczby podmiotów w nim uczestniczących oraz wzrost 
konfliktów przestrzennych. Dodatkowymi czynnikami było pojawianie się tzw, przestrzeni 
‚miękkich’_oryg. spaces of flows_soft spaces i powstawanie społeczeństwa obywatelskiego. 
Inne argumenty to istotna sztywność regulacji prawnej w ramach nadmiernie zamkniętych i 
niezmiennych  systemów planowania, a także skostnienie struktur administracyjnych.  77

Procesy i siły polityczne i ekonomiczne miały i mają wpływ na trendy w planowaniu 
urbanistycznym. Od lat 90-tych XX w. zmieniająca się sytuacja międzynarodowa sprawiła, że na 
pierwszy plan wysunęły się kwestie europejskie. Pobudzenie gospodarcze, jakie nastąpiło w 
efekcie stworzenia wspólnego rynku unijnego w drodze The Single European Act z 1992 r. 
przyczyniło się do wzrostu poziomu konkurencji międzynarodowej, co z kolei znajdowało 
bezpośrednie przełożenie w rosnącej sieci relacji w obszarze EU nie tylko na poziomie krajów, 
ale również władz miejskich.  78

W tej sytuacji weryfikacji poddano rolę państw narodowych. 

Współpraca w ramach wspólnotowych, a potem unijnych przyczyniała się do rozwoju procesu 
europeizacji, który w połączeniu z postępującym kontekstem globalizacji relacji ekonomicznych 
przekładał się na kształt nowych polityk i strategii, inicjatyw i programów europejskich, również 
w obszarze interwencji miejskiej, w obszarze planowania urbanistycznego poszczególnych 
krajów. Czynny udział w przemianach w obszarze planowania urbanistycznego_urban planning 
miały także lokalne czynniki i siły polityczne funkcjonujące w określonych prawnych i 
instytucjonalnych sytuacjach poszczególnych krajów.  79

 Kopyciński P., op.cit., s. 2976

 Kaczmarek T., op.cit.,s. 74 za: Haughton G. et al., The New Spatial Planning: Territorial Management with 77

Soft Spaces and Fuzzy Boundaries. London: Taylor & Francis, 2010

 Newman, P. Thornley, A., Urban Planning in Europe: International Competition, National Systems, and 78

Planning Projects. London: Routledge, 1996, s. 3 za: Goldsmith M., „The Europeanisation of local 
government” w Urban Studies, 30, p. 4 - 5

 Ibidem s. 3 - 579
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‚Tendencje neoliberalne i kruchość modeli planowania sprawiły, że czynniki takie jak upadek 
państw narodowych_nation states, rozdrobnienie procesów decyzyjnych i przewaga 
wielonarodowego sektora prywatnego stały się kluczowe dla badania współczesnych polityk | 
Shatkin, 2002 |’.  80

Na kształtowanie krajowych polityk publicznych - w tym polityki urbanistycznej - duży wpływ 
wywarła rola nowej, integracyjnej polityki Wspólnoty, a potem Unii Europejskiej, między innymi 
w obszarach społecznym, gospodarczym.  

Te polityki i inicjatywy wspólnotowe wpłynęły na kształtowanie się nowych modeli, 
mechanizmów i narzędzi interwencji terytorialnej i urbanistycznej. Kładły one nacisk na 
ekonomiczno-gospodarczy wymiar przedsięwzięć i ich konkurencyjność. Celem nowego 
podejścia było zastąpienie tradycyjnych mechanizmów autorytarnych nowymi, bardziej 
elastycznymi, bazującymi na rożnego rodzaju partnerstwach, w tym partnerstwie publiczno 
prywatnym oraz na zasadzie konsensusu i ogólne przejście od planowania normatywnego do 
strategicznego. 

Koniec lat 80-tych XX w. określano jako okres, w którym planowanie strategiczne znalazło się w 
martwym punkcie, podczas gdy aktywność w zakresie planowania realizowana była za pomocą 
projektu urbanistycznego oraz regulacji zagospodarowania przestrzennego. Pod koniec XX w. 
ten kierunek zaczął być jednak wypierany poprzez powrót do poszukiwania nowych strategii dla 
miast, podregionów i regionów.    81

Rozwój terytorialny miał się dokonywać na bazie spójnej wizji, a ramy i konstrukcje strategiczne 
miały integrować całość przedsięwzięć realizowanych w drodze konkretnych projektów 
rozwojowych. Fundamentalnymi założeniami tych nowych strategii był wpływ nowych inwestycji 
na przestrzeń oraz walory i cechy danego terytorium. Opisany zwrot dyktowały między innymi 
poszukiwania bardziej spójnego podejścia w zakresie planowania i gospodarowania 
przestrzenią, a także motywacje takie jak ochrona zasobów czy inwestowanie w rewitalizację i 
infrastrukturę.  

Aktualnie zasadniczy kierunek w zakresie planowania i rozwoju wyznaczany przez Unię 
Europejską to integralność tego planowania. 

W kontekście zmian dokonujących się w Unii Europejskiej oraz postępującej globalizacji w 
omówionym zmienionym podejściu wykorzystuje się w nowy sposób tradycję ‚silnego 
państwa’.   82

2_4___ESPON COMPASS 
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Wypracowane unijne kierunki i innowacje w terytorialnym aspekcie polityk UE od lat 90-tych XX 
w. i ich wpływ na zarządzanie terytorialne i systemy planowania przestrzennego poddany został 
w ostanim okresie analizie w drodze projektu badawczego wdrożonego w 2016 r. dla 
‚Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe’. Ta 
analiza badawcza była podsumowaniem istotnego znaczenia i wpływu UE na territorial 
governance. Projekt badał i oceniał wzajemne relacje i wpływy europejskiego zarządzania 
terytorialnego_ang. European territorial governance i krajowego zarządzania 
terytorialnego_ang. national territorial governance oraz systemów planowania 
przestrzennego_ang. spatial planning systems. Obserwacja wykazała, że krajowe systemy 
zarządzania terytorialnego i planowania przestrzennego funkcjonują w ramach szerszego 
kontekstu europejskiego zarządzania terytorialnego. W tym sensie europeizacja dokonuje się w 
trzech równoległych procesach, z których każdy bada określony usystematyzowany aspekt. 

Te procesy to: 

____proces wpływu aktywności poziomu UE na poziom systemów krajowych_oryg. top - down  
        processes_w trzech domenach: 

        _wpływu legislacji sektoralnej w jednostkach samorządu terytorialnego_oryg. territorial  
          government i w sferze planowania przestrzennego_| wpływ struturalny_structural |; 
        _wpływu polityk_oryg. policies kształtujących określone efekty przestrzenne_| wpływ   
          instrumentalny_instrumental; 
        _wpływu koncepcji i idei związanych ze sferą zarządzania terytorialnego | territorial  
          government | i planowania przestrzennego_| wpływ dyskursywny_discursive |; 

____proces wpływu aktywności poziomu systemów krajowych na poziom EU_oryg. bottom - up  
        processes_w dwóch domenach: 
        
       _wpływu idei i podejść, dyskursów krajowych wypracowanych w ramach systemów    
         krajowych na unijne procesy zarządzania terytorialnego_oryg. European territorial   
         governance i kształtowanie polityk unijnych_| wpływ dyskursywny_oryg. discursive |; 
       _wpływu wypracowywanych lokalnie praktyk_| wpływ praktyczny_oryg. practical |; 

____proces horyzontalnego wzajemnego wpływu pomiędzy systemami krajowymi_oryg. cross -   
        inluence processes poprzez platformy kooperacji tworzone przez UE.  83

Ocena wszystkich wspomnianych procesów w projekcie badawczym miała dać obraz przebiegu 
procesu europeizacji w poszczególnych 32 krajach ESPON w zakresie jego podobieństw i 
różnic w tych krajach. Wyniki badania wykazały, znaczne zróżnicowanie w obszarze 
europejskiego zarządzania terytorialnego, wskazując jako przyczynę takiego stanu rzeczy 
różnice istniejące pomiędzy systemami krajowymi. W świetle tej złożoności rezultat 
przeprowadzonych badań pomaga zrozumieć ‚| … | europejskie zarządzanie terytorialne jako 
złożony i niekodyfikowany instytucjonalny proces interakcji wertykalnych i horyzontalnych, 
mający na celu wzmocnienie spójności między politykami UE a krajowym zarządzaniem 
terytorialnym i planowaniem przestrzennym. Wyniki tego procesu są jednak nierównomierne w 
obszarach różnych polityk, a także w poszczególnych krajach. Wynika to z ‚filtrowania’ 

 Cotella G., Rivolin J., „The Europeanization of Territorial Governance: results from an analysis across the 83
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procesów europeizacji poprzez liczne merytoryczne i proceduralne różnice między systemami 
krajowymi.’   84

  
Badanie wykazało, że w obszarze pierwszego z trzech usystematyzowanych procesów, czyli top 
- down, wpływ prawodawstwa unijnego jest zasadniczo jednolity w poszczególnych krajach, a 
najbardziej ‚aktywnymi’ sferami są środowisko i energia. W obszarze wpływu polityk 
odnoszących się do zagadnień przestrzennych sytuacja jest nieco bardziej zróżnicowana. Na 
tym polu najbardziej wpływową okazała się polityka spójności_oryg. cohesion policy, przy czym 
w tym punkcie wskazuje się na zależność wpływu od wielkości unijnego wsparcia finansowego 
dla każdej z polityk lub przydzielonego danemu krajowi. Największe zróżnicowanie w zakresie 
wpływu wykazuje sfera unijnych koncepcji, idei i wytycznych. Oceniono wyższość oddziaływania 
głównych, wiodących strategii rozwoju | jak Europe 2020 | niż konkretnych strategii 
przestrzennych | np. EU Territorial Agenda |.  

Drugi kierunek wpływów - procesy bottom - up - charakteryzował mniejszy zakres 
oddziaływania. W sferze dyskursu, obejmującego idee i koncepcje krajowe, wpływ 
poszczególnych państw na debatę unijną zależał zasadniczo od stopnia ich aktywności i 
autorytetu. Najistotniejszą rolę na tym polu odgrywały stare państwa członkowskie. Jeśli chodzi 
o praktyki krajowe to poziom ich oddziaływania nie okazał się istotny.  

Ostatnia badana płaszczyzna - cross influence - czyli wzajemna wymiana doświadczeń 
pomiędzy poszczególnymi państwami w ramach programów europejskiej współpracy 
terytorialnej ukazuje ciekawe obserwacje, ale pozostaje trudna do identyfikacji i 
doprecyzowania. 

W świetle wykazanej wielopostaciowości systemów zarządzania terytorialnego i planowania 
przestrzennego poszczególnych państw, która w świetle wyników przeprowadzonych badań 
rodzi trudności w sferze European territorial governance, sugerowana jest potrzeba 
formalnego, instytucjonalnego wyjaśnienia i uznania roli systemów zarządzania i planowania 
przestrzennego poszczególnych państwa w odniesieniu do europejskiego zarządzania 
terytorialnego i polityki spójności UE - czyli ich roli w osiąganiu celów UE.  85

2_5___OECD 

Zarządzanie skończonym zasobem jakim jest przestrzeń, w której żyjemy, jest funkcją systemów 
planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Przestrzeń jest wartością wspólną, z której wszyscy korzystamy i w której wszyscy musimy 
funkcjonować. W tej sytuacji na styku różnego rodzaju interesów publicznych i prywatnych 
pojawia się potrzeba ich optymalnego i sprawiedliwego zrównoważenia, zarówno w sytuacji 
bieżącej jak i w perspektywie przyszłościowej.  

Znaczenie użytkowania przejawia się w wielu kluczowych kwestiach, wpływając na 
wieloaspektowe zrównoważenie przestrzeni, zarówno w aspekcie środowiskowym | łagodzenie 
klimatu, emisja CO2, różnorodność biologiczna |, jak też urbanistycznym, społecznym, 
ekonomicznym, kulturowym. 

 Ibidem p. 1484

 Ibidem.85
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Kwestią o istotnym znaczeniu, a często zapominaną lub pomijaną jest też estetyka przestrzeni. 
Przestrzeń, w której żyje człowiek, w wymiarze estetycznym kształtuje jego samego, może 
wpływać pozytywnie lub negatywnie na jego psychikę, emocje. W ten sposób przestrzeń 
buduje kulturę życia i kulturę świata. Kwestia estetyki przekładają się również na funkcjonalność 
przestrzeni. Wiedział o tym Witruwiusz już kilka wieków temu, nie bez przyczyny umieszczając w 
triadzie obok piękna użyteczność i trwałość. Estetyka w obszarze użytkowania przestrzeni działa 
dwukierunkowo - jest nie tylko efektem procesów jej transformacji, ale powinna być też 
instrumentem w tych procesach wykorzystywanym. 

Jakość każdego z tych kontekstów przekłada się na jakość tej przestrzeni, a w konsekwencji na 
jakość życia ludzkiego. 

Wymagania aktualnej rzeczywistości w odniesieniu do użytkowania gruntów są wysokie i 
kompleksowe, dyktowane sytuacją ekonomiczną i wzrostem gospodarczym, zmianami 
populacji, strukturą branżową, normami kulturowymi. 

Planowanie i zagospdacowanie przestrzenne wywiera istotny wpływ na wiele obszarów życia 
ludzi reagując w odpowiedzi na ten szeroki zakres sił działających na przestrzeń. 

W obliczu bogatego, nieustannie przeobrażającego się kontekstu i coraz bardziej 
skomplikowanych wyzwań planowanie i zagospodarowanie przestrzenne staje się coraz 
bardziej kompleksowe, wielopoziomowe, interdyscyplinarne i zintegrowane. Spektrum 
zagadnień, które wymagają modyfikacji w zarządzaniu jest coraz bardziej rozległe. Pilne kwestie 
takie jak zmiany klimatyczne i środowiskowe czy gwałtowny rozwój ekonomiczny i inne 
wspomniane powyżej oraz potrzeba niwelacji ich widocznych efektów wymagają nowych 
strategii zarządzania i interwencji.  

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, a więc polityka urbanistyczna to jedne z 
kluczowych kwestii w politykach publicznych. Polityki, strategie i praktyki kształtujące  sferę 
zarządzania przestrzenią i użytkowania gruntów oraz decyzje podejmowane w ich ramach 
wpływają na poziom i jakość otaczającej rzeczywistości, a właściwie podejmowane przekładają 
się na jakość życia. 

Z tego względu polityki i praktyki dotyczące użytkowania gruntów wymagają szczególnej 
świadomości, wiedzy i uwagi, zwłaszcza w kontekście aktualnego tempa przemian 
rzeczywistości zurbanizowanej i problemów, na jakie napotyka. 

Na bazie dotychczasowych doświadczeń i badań eksperci prognozują transformację roli, metod 
i narzędzi planowania w zakresie wykraczającym poza dotychczas znany.  

Przeobrażenia dokonujące się w systemach planowania podążają dzisiaj w kierunku rosnącej 
interdyscyplinarności, integralności i elastyczności tej sfery. Interdyscyplinarność oznacza 
wyjście poza granice sektorowe. Takie posunięcie dyktuje rosnąca kompleksowość zagadnień i 
problemów, z jakimi musi się mierzyć planowanie w perspektywie przyszłości. Rosnąca 
wielostronność i zazębianie się różnorodnych tematyk wywołuje konieczność nałożenia na 
siebie wielu warstw wiedzy, specjalizacji i doświadczeń w celu znalezienia adekwatnej 
odpowiedzi na pojawiające się pytania. Integralność w planowaniu oznacza, że po 
przekroczeniu granic sektorowych znalezienie właściwych rozwiązań warunkowane jest spójną 
syntezą wniosków pochodzących z badań interdyscyplinarnego obszaru problemowego. W tym 
kontekście obserwuje się wzrost skali, w jakiej rozgrywa się aktywność planistyczna. 
‚Przeskalowanie’ w tym ujęciu to nie tylko formułowanie nowych ram terytorialnych | w celu 
bardziej wszechstronnego i spójnego adresowania problemów | lecz również potrzeba 
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nawiązywania współpracy wertykalnej, współdziałania z wieloma szczeblami zarządzania, 
począwszy od władz lokalnych, poprzez regionalne, krajowe, a nawet międzynarodowe. Ten 
kierunek koordynacji i współdziałania umożliwia spójną aktywność w kwestiach strategicznych, 
które dotyczą wszystkich poziomów zarządzania, jak np. dostępność mieszkań, skoordynowane 
inwestycje transportowe czy przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Potrzeba elastyczności 
przekłada się na rosnący wymóg coraz wyższej adaptowalności i reaktywności planowania w 
stosunku do zmian rozgrywających się w rzeczywistości, do wynikających z tego problemów i 
nowych potrzeb. Nowa konfiguracja potrzeb i oczekiwań, dyktująca powyższe wymogi w 
stosunku do planowania formułuje aktualnie nowy obraz sfery zarządzania w obszarze 
planowania i zagospodarowania przestrzennego. W tym nowym modelu zmiany dotyczą m. in. 
kwestii takich jak nowe przepisy dotyczące wspólnego działania, modyfikacja tradycyjnych form 
odpowiedzialności czy nowe rodzaje ustaleń w kwestiach finansowania, zachęt.    86

Analizę kierunków aktualnie zachodzących zmian w obszarze planowania i zagospodarowania 
przestrzennego w kontekście przyszłości zawiera raport OECD | The Governance of Land Use 
in OECD Countries: Policy Analysis and Recommendations 2017 |. W pewnym zakresie jej 
wyniki zaprezentowane zostaną poniżej.  

_____________________________________________zrównoważenie współistniejących interesów   
                                                                                       publicznych i prywatnych 

Niezbędnym elementem w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego jest 
zrównoważenie współistniejących interesów publicznych i prywatnych. Często pozostają one ze 
sobą w sprzeczności. W tym względzie istotną rolę odgrywają obszary polityki publicznej_oryg. 
public policy fields, które powinny regulować potencjalnie sytuacje konfliktowe na styku obu 
wspomnianych interesów w sposób, który będzie sprzyjał pozytywnym efektom przestrzennym. 
Może się to dokonywać na drodze regulacji podatkowych, których zadaniem będzie 
blokowanie przewidywanych możliwych negatywnych skutków przestrzennych i równoczesne 
promowanie w drodze dotacji dla działań indywidualnych i rodzajów zagospodarowania 
wywołujących pozytywny skutek przestrzenny.  87

___________________________________________zapewnienie wydajnych i skutecznych wzorców   
                                                                                   rozwoju i zagospodarowania przestrzennego 

Obok wspomnianego równoważenia interesów publicznych i prywatnych, zadaniem 
planowania i zagospodarowania przestrzennego jest też koordynacja publicznych i prywatnych 
decyzji inwestycyjnych. W aktualnych warunkach jest to zadanie kompleksowe, wymagające 
głębokiego oglądu zagadnień  i synchronizacji kwestii pojawiających się na styku wielu 
obszarów - ekonomii, zrównoważenia środowiskowego i integracji społecznej, czyli tak 
zwanego ‚the planners’ triangle’. To zadanie również ma na celu kształtowanie pozytywnych, 
zrównoważonych i wydajnych w perspektywie przyszłości efektów przestrzennych i 
zapobieganie tym negatywnym, jak np. luźna zabudowa i powiększanie się terenów o niskiej 
gęstości zaludnienia, braki w infrastrukturze czy niekorzystna lokalizacja funkcjonalna. ‚Mimo że 
planowanie przestrzenne jest przede wszystkim zadaniem lokalnym i dotyczy kwestii lokalnych, 
ma ono konsekwencje dla zagadnień o znaczeniu krajowym i globalnym: długoterminowa 

 OECD, The Governance of Land Use …, op.cit., p. 3886

 Ibidem p. 13 - 1487
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stabilność ekosystemów, sprawiedliwość społeczna, bezpieczeństwo żywnościowe i 
energetyczne, długoterminowy wzrost gospodarczy, koszty mieszkalnictwa oraz łagodzenie 
zmian klimatu i dostosowanie się do nich. Planowanie ma również do odegrania kluczową rolę 
w osiągnięciu 6 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju UN_Sustainable Development Goals 
UN. Obejmują one wezwania do dostępu do energii, budowy prężnej i elastycznej 
infrastruktury, miast sprzyjających integracji społecznej, łagodzenia zmiany klimatu, 
zrównoważonego użytkowania oceanów i ochrony ekosystemów.’   88

____________________________________decentralizacja i przekazanie zasadniczej kompetencji  
                                                                     w zakresie planowania i zagospodarowania  
                                                                     przestrzennego w ręce władz lokalnych 

Zasadniczo zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego pozostają w 
kompetencji władz lokalnych, ponieważ na poziomie lokalnym znajomość zagadnień i 
kontekstu danego miejsca zagospodarowanie oraz poziom informacji o nim, jest najwyższy. W 
wyższe szczeble władzy posiadają w tym zakresie wiedzę ograniczoną i z tego względu 
najczęściej w sferze ich zadań pozostaje zadanie koordynacji rozwoju terytorialnego 
określonych obszarów lub całego kraju w drodze opracowywania polityk, strategii, określonych 
wytycznych czy koncepcji przestrzennych o większym stopniu ogólności. W niektórych 
przypadkach te polityki krajowe są wiążące dla władz opracowujących plany lokalne, w innych 
są jedynie rodzajem niezobowiązujących wytycznych. Władze lokalne zobowiązane są zazwyczaj 
do opracowywania planów szczegółowych. Sporządzają one również dokumenty strategiczne 
ukierunkowujące decyzje, jakie zapadać będą w obszarze zagospodarowania przestrzennego. 
To zasadniczy obraz, w ramach którego w systemach różnych krajów istnieją określone różnice. 
W niektórych z nich to władze krajowe opracowują polityki regulujące planowanie na niższych 
poziomach władzy, w innych kompetencja regulacji planowania przestrzennego spoczywa na 
władzach regionalnych, w jeszcze innych kompetencje w zakresie planowania i 
zagospodarowania przestrzennego spoczywają w pełnym zakresie na poziomie władz 
lokalnych.  89

___________________________________________________potrzeba elastyczności w planowaniu 

Wielopoziomowość i wieloaspektowość zagadnień w obszarze planowania, a także szybkość 
zmian zachodzących w rzeczywistości przestrzennej sprawia, że jednym z najistotniejszych 
atrybutów podejść i instrumentów w zakresie planowania przestrzennego i urbanistycznego 
jest ich elastyczność.  

Tradycyjne ustawowe narzędzia planowania uznawane są już za nieco anachroniczne w swej 
restrykcyjnej, normatywnej funkcji i płynącej z tego niskiej operatywności i wydajności. Ponadto 
blokują możliwości pojawienia się nowych, kreatywnych i wydajnych rozwiązań w zakresie 
zagospodarowania i użytkowania gruntów, jakie mogłaby wypracować i wnieść w omawiany 
obszar aktywności planistycznej strona społeczna  i rynek.   90

 Ibidem p. 1488

 Ibidem p. 14 - 1589

 Ibidem p. 1090
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Są wymagające pod względem czasowym - ich przygotowanie lub tryb zmian opóźniają ich 
reaktywność i tym samym osłabiają potencjał działania.. Wszystkie te okoliczności skutkują ich 
sztywnością, znaczną nieefektywnością, a w konsekwencji mogą prowadzić do niewydolnego i 
niewłaściwego zagospodarowania przestrzennego.  

Odpowiedzią na kryzys modeli tradycyjnych jest podejście bazujące na większej elastyczności. 
Ta cecha jest tak ważna, bo otwiera szansę adekwatnej i kreatywnej reakcji w szybko 
zmieniających się warunkach. Ponadto podejścia elastyczne uznawane są za potencjalnie 
bardziej terminowe. Te wszystkie cechy przekładają się na ich wyższą jakość i skuteczność w 
formułowaniu pozytywnych przekształceń przestrzennych.  

W ramach elastyczności postuluje się odejście od zakorzenionego w tradycji planistycznej 
strefowania_single-use zoning na rzecz przestrzennego przemieszania funkcji_mixed-use o 
właściwości znacznie wyższej adaptowalności. W tym aspekcie trzeba podkreślić, że właściwie 
aplikowana doza elastyczności nie oznacza całkowitego odejścia od regulacji normatywnej, 
natomiast pozwala na sprawniejsze, wydajniejsze, bardziej innowacyjne i szybsze 
przekształcanie przestrzeni. W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że istnieją obszary wymagające 
ścisłej i restrykcyjnej regulacji (np. tereny zabytkowe czy określone ekosystemy) - stanowią one 
jednak wyjątek od reguły. 

____________________________________potrzeba wykorzystywania szerszego spektrum polityk        
                                                                     do osiągania celów przestrzennych oraz potrzeba  
                                                                     większej integracji polityk sektorowych  

Wielość kontekstów determinowanych przez użytkowanie i zagospodarowanie przestrzeni 
generuje dzisiaj potrzebę kompleksowego rozumienia procesów, instrumentów, metod i 
polityk, które mają wpływ na zagospodarowanie przestrzeni czyli to, jak grunty będą 
eksploatowane. Oczywisty jest wpływ regulacji dotyczących planowania i zagospodarowania 
przestrzennego_oryg. land use regulations, przepisów budowlanych i środowiskowych. 
Instrumenty te opierają się jednak przede wszystkim na restrykcjach dotyczących sposobu tego 
użytkowania. Ich skuteczność i przełożenie na pożądane efekty przestrzenne są ograniczone, 
bo ich działanie nie dotyczy rzeczywistej woli podmiotów w zakresie określonego pożądanego 
inwestowania, a tym samym użytkowania. W tym sensie osiągnięcie celów przestrzennych 
(takich jak trwały rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu czy zrównoważony rozwój 
środowiska) przy wykorzystaniu jedynie restrykcyjnych narzędzi normatywnych formułujących 
ograniczenia odnośnie tego jakie sposoby wykorzystania gruntów są dozwolone i odnoszących 
się wyłącznie do sfery planowania i zagospodarowania przestrzennego jest znacznie 
utrudnione, jeśli nie niemożliwe. W tym zakresie zwraca się dzisiaj uwagę na potrzebę 
wykorzystywania i koordynowania szerszej gamy polityk i instrumentów spoza domeny 
planowania i zagospodarowania przestrzennego, które mogą pomóc w osiągnięciu 
oczekiwanych, właściwych efektów przestrzennych poprzez wywołanie określonych reakcji 
inwestycyjnych określonych podmiotów w określonych sytuacjach.  

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne to obszar zarządzania pozostający pod 
określonym wpływem, a ale też zakresem wymagań różnych innych polityk publicznych, takich 
jak polityka transportowa, środowiskowa, podatkowa. Ten zakres jest o wiele bogatszy - rozwój 
gospodarczy, mieszkalnictwo, transport, energia, woda, turystyka czy rolnictwo i inne - 
wszystkie te domeny polityk publicznych, wykraczają poza samo zagospodarowanie 
przestrzenne. W tym kontekście koordynacja ich wielości i generowanych przez nie efektów jest 
bardzo istotną kwestią, która może przełożyć się na innowacyjne efekty przestrzenne. Efektem, 
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do którego powinno dążyć dzisiaj planowanie przestrzenne i urbanistyka jest synergia. Synergia 
jest wymagająca, jest czymś więcej niż unikaniem sprzeczności, a nawet sumą części 
składowych. W kontekście tak złożonych okoliczności i wymagań generowanych przez 
poszczególne dziedziny oraz faktu, że wiele kwestii sektorowych jest zadaniem podzielonym 
pozostającym w równoczesnej kompetencji władz krajowych, regionalnych i lokalnych, 
wyzwaniem jest nie tylko zarządzanie międzysektorowe (governance challenge among sectors, 
ale także równoczesne zarządzanie na różnych szczeblach poziomach administracyjnych.   91

_________________________________________znaczenie koordynacji systemów zachęt różnych  
                                                                               polityk publicznych 

Opisana powyżej kwestia konieczności koordynacji różnych polityk wiąże się również z faktem, 
że te inne sfery zarządzania formułują określone systemy zachęt, które w założeniu stanowią 
bodziec mający skutkować użytkowaniem gruntów w określony sposób.  W tym aspekcie 
istotna jest koordynacja zachęt funkcjonujących w obszarach różnych polityk w celu budowania 
spójnych celów przestrzennych. W tym kontekście raport formułuje wizję planowania 
przestrzennego jako politycznego i demokratycznego procesu, wykraczającego poza czysto 
techniczny proces. W nowej formie proces ten ma na celu rozwijać  i budować wspólne 
wyobrażenie przyszłości mieszkańców terytorium i sprawnego oraz sprawiedliwego 
rozwiązywania nieuniknionych konfliktów.  92

________________________________________potrzeba wzmocnienia metropolitalnego wymiaru  
                                                                             planowania 

Dotychczasowe doświadczenia przekierowują uwagę na metropolitalny poziom zarządzania i 
podkreślają konieczność wzmocnienia metropolitalnego wymiaru w sferze planowania. 
„Przeskalowanie” ram współpracy i koordynacji aktywności planistycznej i działań 
przestrzennych w kierunku metropolitalnym dyktowane jest potrzebą bardziej spójnego 
traktowania kwestii i problemów poszczególnych gmin należących do obszaru 
metropolitalnego oraz wypracowania stanowiska koordynującego wdrażane przez nie strategie 
i polityki, ponieważ aktywność poszczególnych lokalnych jednostek terytorialnych w 
realizowaniu polityk zagospodarowania przestrzennego oddziaływuje na pozostałe. W tym 
sensie priorytetem jest wypracowanie mechanizmów koordynacji pozwalających na uniknięcie 
realizacji sprzecznych celów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
negujących poztywną transformację i pożądany efekt synergii.  93

____________________________________________rola systemów podatkowych w kształtowaniu  
                                                                                     pozytywnych zachęt 

 Ibidem p. 9, 1191

 Ibidem p. 3, 992

 Ibidem p. 24 - 2593
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Pozytywne efekty przestrzenne zależą w dużej mierze od spójnej relacji pomiędzy systemem 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz systemem podatkowym. W praktyce 
polityki lokalnej częsty scenariusz planistyczny to preferowanie przez władze lokalne rozwiązań 
planistycznych najbardziej korzystnych pod względem podatkowym. Korzystne rozwiązania 
podatkowe nie zawsze przekładają się jednak na pozytywne lokalne rozwiązania przestrzenne - 
wręcz przeciwnie, mogą wywoływać skutki odwrotne w postaci formułowania korzystnych 
finansowo, ale negatywnych planistycznie wzorców. W świetle powyższego pilnym zadaniem 
odpowiednich władz (krajowych lub stanowych, związkowych) budowanie zrównoważonego i 
kompatybilnego systemu zachęt, koordynującego ich efektywność równocześnie w różnych 
obszarach polityk publicznych. Działanie przeciwne skutkować będzie negatywnymi zjawiskami 
przestrzennymi (jak utrata otwartych przestrzeni, niedobory mieszkań, wzrost kosztów 
mieszkaniowych, które z czasem w konsekwencji będą hamować inne dziedziny aktywności,w  
tym również gospodarkę. Ten system działa jak system naczyń połączonych. Rozwiązaniem 
częściowym jest też wprowadzanie przez rządy krajowe mechanizmów koordynacji między 
samorządami, których zadaniem jest przeciwdziałanie negatywnym systemom zachęt.   94

______________________________________________potrzeba wzrostu sektora mieszkaniowego  

Szczególna uwaga regulacji zagospodarowania przestrzennego powinna być poświęcona 
kwestii wzrostu sektora mieszkaniowego - w tym aspekcie podkreśla się, żę uwaga dziedziny 
zagospodarowania przestrzennego powinna koncentrować się również na zapewnieniu 
wystarczającej ilości przystępnych cenowo mieszkań. Ostatnie lata charakteryzuje rosnące 
zapotrzebowanie mieszkaniowe, co w wielu krajach w sytuacji niedoboru związane jest ze 
wzrostem kosztów mieszkań. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazuje się restrykcje 
normatywne, które stoją na przeszkodzie realizacji tego celu. Miasto zrównoważone to miasto 
kompaktowe z założeniem funkcji mieszanej, a taka koncepcja wymaga jego odpowiedniej 
dostępności dla ludzi o różnym poziomie dochodów. Rolą planowania i zagospodarowania jest 
unormowanie gwarantujące osiągnięcie tego celu w drodze w zgodzie z tendencjami 
demograficznymi.  95

____________________________________________potrzeba stopniowego wzrostu zagęszczenia 

Polityka racjonalnego zwiększania gęstości budowania miasta kompaktowego jest jednym z 
warunków rozwoju zrównoważonego.  

Kwestia wzrostu gęstości zaludnienia jest obecna w aktualnym dyskursie planistyczno - 
przestrzennym. Postulat ten pojawia się w kontekście powszechnie znanych negatywnych 
skutków rozlewania się miast i niecelowej oraz niewydajnej konsumpcji terenów. Jest to 
zjawisko obserwowane w skali światowej - tereny pozostające uprzednio poza granicami 
jednostek osiedleńczych stopniowo ulegają  wchłanianiu przez organizm miejski, przy czym 
zasadniczy problem i niebezpieczeństwo tego procesu polegało i polega na utrzymywaniu się 
zbyt niskiej wartości wspomnianych gęstości. Temu zjawisku towarzyszą najczęściej  negatywne 
wzorce osadnicze, sprzeczne z zasadami planowania przestrzennego i urbanistycznego i 

 Ibidem p. 9 - 1094

 Ibidem p. 21 - 2295
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generujące w konsekwencji kolejne problemy - ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i wiele 
innych.   

Aktualne przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego powinny determinować zwarty 
model zabudowy. Oznacza on regulację, która spowoduje racjonalne, stopniowe, oparte na 
obserwacji wzrostu populacji i tendencji demograficznych budowanie gęstości w większości 
obszarów miejskich, zwłaszcza w pobliżu miejskich centrów oraz wzdłuż korytarzy 
transportowych. W tym procesie musi być również brana pod uwagę przepustowość 
infrastruktury.   96

3___ Systemy planowania 

3_1___Klasyfikacje systemów planowania przestrzennego 

Pojęcie systemu planowania przestrzennego zostało użyte jako ogólny termin na opisanie 
zestawu rozwiązań w zakresie zarządzania przestrzennego, które mają na celu kształtowanie 
wzorców zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych miejscach.   97

W kontekście międzynarodowym na sferę planowania przestrzennego wpływają określone 
czynniki m.in. globalna konkurencja ekonomiczna, porozumienia międzynarodowe, integracja 
europejska implikująca tendencję ujednolicania systemów w skali europejskiej.  98

Na krajowe systemy planowania wpływ wywiera kontekst socio - ekonomiczny, polityczny czy 
kulturalny. Te czynniki każdorazowo oddziaływały i kształtowały określone formy zarządzania 
oraz obowiązującego w danym kraju prawa.   99

Pomimo istniejącej tendencji unifikacji i ujednolicenia procesów planowania przestrzennego w 
skali europejskiej, między krajowymi systemami planowania nadal istnieją różnice 
spowodowane wspomnianymi powyżej czynnikami - krajowe systemy planowania 
przestrzennego posiadają określone cechy je indywidualizujące. 

W obszarze tematu przeprowadzono kilka analiz porównawczych systemów planowania 
przestrzennego. Te badania wyłoniły kilka klasyfikacji tych systemów.  

Zasadniczo wyróżnia się dwa podejścia klasyfikacyjne - pierwsze z nich bazuje na innych 
klasyfikacjach | czy inaczej rodzinach |, jakimi są klasyfikacje systemów prawnych i 
administracyjnych, druga opiera się na bogatszym spectrum kryteriów, a jej rezultatem jest 
określenie typów idealnych. W literaturze często prezentuje się cztery analizy badawcze 
systemów planowania - dwie znajdujące podstawę w pierwszym podejściu klasyfikacyjnym oraz 

 Ibidem p. 1096
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dwa kolejne bazujące na typach idealnych. Rezultatem wszystkich są określone przedstawione 
poniżej typologie systemów planowania.  100

W formułowanej przez siebie strukturze zurbanizowanej człowiek realizuje swoje potrzeby 
rozwoju i socjalizacji. Aby ten dynamiczny proces kreowania i przemian obszarów 
zurbanizowanych przebiegał w warunkach sprzyjających jego optymalizacji niezbędne jest 
istnienie właściwej regulacji prawnej.   

Miasto jest kreacją człowieka, który nieustannie je zmienia dążąc do zaspokojenia swoich 
potrzeb. Miasto jest zatem fenomenem dynamicznym, nieustannie ewoluującym i 
poszerzającym swoje granice o kolejne tereny urbanizacji. Taki proces - proces tworzenia 
miejskości - wymaga uregulowania prawnego w celu zapewnienia jego prawidłowego rozwoju, 
bo przestrzeń, w której żyjemy, jest fenomenem wspólnym, wartością, z której wszyscy 
korzystamy i w której wszyscy musimy funkcjonować. Brak odpowiedniej regulacji to ogniwo 
konfliktu i ewentualnej dewastacji tejże przestrzeni. 

Regulacja prawna systemu planowania odbywa się w warunkach wyznaczonych przez ramy 
państwowe i jest częścią aparatu prawnego państwa, zyskując tym samym legitymizację. 

Egzekucję i implementację prawa zapewnia system administracyjny. Struktura terytorialno - 
administracyjna kraju dyktowana jest dążeniem do określonej dystrybucji władzy. Ona również 
każdorazowo może pozostawać różna w przypadku różnych krajów. 

System terytorialno - administracyjny jest sprzężony z systemem zarządzania ( a więc i 
planowania ) danego kraju, bo przez ten pierwszy dokonuje się implementacja tego ostatniego 
- to w zasadzie bezdyskusyjna relacja. W nakreślonych uwarunkowaniach możemy mówić o 
różnych systemach planowania. 

Pomimo istniejącej tendencji unifikacji i ujednolicenia procesów planowania przestrzennego w 
skali europejskiej, między krajowymi systemami planowania nadal istnieją różnice 
spowodowane odmiennością natury i stylu krajowych systemów prawnych.  101

Krajowe systemy planowania formułowane są zatem każdorazowo przez system prawny oraz 
system administracyjny, mogą być różnicowane przez różnice w krajowych strukturach 
prawnych i konstytucyjnych oraz kultury, języki administracyjne i zawodowe.  102

Odmienność krajowych systemów prawnych, ich różna natura i styl przekładają się zatem 
również na krajowe systemy planowania i implikują ich inność w odniesieniu do planowania. 

3_1_1___Davies 

Pierwsze badanie dokonane przez Davies et al. | 1989 |, podążające za wcześniejszą analizą wg 
Thomas et al. | 1983 |, to wyraźne rozdzielenie europejskich kontynentalnych systemów 

 Knieling J., Othengrafen F. | eds. |, Planning Cultures in Europe. Decoding Cultural Phenomena in Urban 100
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planowania od systemu anglosaskiego funkcjonującego w Anglii. Zostało ono dokonane w 
kluczu przeciwstawienia pewności kontynentalnych systemów planowania w stosunku do 
znacznej uznaniowości systemu anglosaskiego, będącego pochodną systemu 
administracyjnego, a zakorzenionej w systemie prawnym tego obszaru.  103

3_1_2___Newman Thornley 

Newman Thornley również dokonali klasyfikacji systemów planowania na bazie kryterium 
struktury prawnej i administracyjnej. Ich analiza bazuje na pięciu europejskich rodzinach 
prawnych wyróżnionych przez Zweigert et. al. | 1987 |. Ta klasyfikacja bazuje na pewnych 
stałych, niezmiennych i ugruntowanych różnicach występujących pomiędzy europejskimi 
systemami narodowymi, spowodowanych odmiennością natury i stylu europejskich krajowych 
systemów prawnych. Na tej bazie wyróżniono pięć rodzin prawnych - brytyjską, napoleońską, 
germańską, skandynawską i wschodnio - europejską.  104

Newman i Thornley poddali analizie krajowe systemy prawne określonych krajów europejskich, 
a także ich struktury administracyjne i stworzyli określone typy prawno - administracyjne, które 
implikowały powstanie typologii podporządkowującej te określone europejskie systemy 
prawno - administracyjne wskazanym powyżej rodzinom prawnym.  

Omówienie wszystkich systemów planowania przekracza rozmiary tej pracy, a ponadto mijałoby 
się z jej celem. Tytułem wyjaśnienia warto jednak wskazać kluczową różnicę, na której opiera się 
dychotomiczny podział na systemy prawne kontynentalne oraz system anglosaski. Ta różnica to 
stopień doprecyzowania obowiązujących w tych systemach reguł. Systemy kontynentalne 
bazują na kompletnym zestawie abstrakcyjnych norm opracowanym w procesie 
poprzedzającym podejmowanie decyzji czyli na prawie stanowionym - regulacja poprzedza 
zatem konkretne decyzje. W anglosaski system common law takiego kompletnego, założonego 
z góry zestawu norm brak, funkcjonujących reguł jest znacznie mniej, a prawo budowane jest w 
drodze decyzji zapadających w konkretnych przypadkach i sprawach sądowych. Konsekwencją 
powyższego jest znacznie większy stopień uznaniowości administracyjnej  w systemie 
anglosaskim. Przełożenie stylów prawnych, kontynentalnego i anglosaskiego, na systemy 
planowania znajduje odzwierciedlenie między innymi w  różnym podejściu do roli planu w tych 
systemach. W krajach o systemach kontynentalnych decyzje zasadniczo zapadają na w 
obecności i na bazie planu o mocy wiążącej, w anglosaskich natomiast w momencie pojawiania 
się propozycji. ‚Wykorzystanie rodzin prawnych i struktur administracyjnych w celu wyjaśnienia 
różnic między systemami planowania jest oczywiście zasadne, ponieważ styl prawny i struktura 
administracyjna rządu zapewniają bardzo silne ramy działania systemów planowania. | … | 
Należy tutaj zauważyć, że takie podejście wykazuje tendencję nadmiernego podkreślania 
formalnego systemu planowania co do zasady w przeciwieństwie do rzeczywistości jego 
działania w praktyce.’   105

Kolejne dwie typologie wykorzystują szersze spektrum kryteriów klasyfikacyjnych. 

 Knieling J., Othengrafen F. | eds. |, op.cit., p. 287103

 Newman, P. Thornley, A., op.cit., p. 28 za: Zweigert K., Kötz H., An Introduction to Comparative Law. 104

Oxford: Clarendon Press, 1987

 Nadin V., Stead D., op.cit., p. 38105
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3_1_3___EU Compendium 

Kompendium systemów planistycznych i polityk UE to klasyfikacja, biorąca pod uwagę czynniki 
takie jak: 

____zakres systemu; 
____zakres i rodzaj planowania na poziomie krajowym i regionalnym; 
____koncentracja, odwzorowanie władzy; 
____relatywne role sektora publicznego i prywatnego; 
____natura systemu prawa; 
____dojrzałość i kompletność systemu; 
____dystans między wyrażonymi celami a wynikami. 

Kryterium rodziny prawnej jest zatem jednym z wielu branych pod uwagę w opisywanej 
systematyzacji. 

Analiza wedle powyższych faktorów pozwoliła na wyłonienie czterech tradycji planowania 
przestrzennego_ang. spatial planning traditions w krajach Unii Europejskiej. Te tradycje to: 

____the regional economic planning approach | model regionalno - ekonomiczny |; 
____the comprehensive integrated approach | model kompleksowo zintegrowany |; 
____the tradition of land use management | model skupiający się na gospodarowaniu gruntami           
        |; 
____the ’urbanism’ tradition | model urbanistyczny |.  106

Podejście regional economic_the regional economic planning approach wiąże się z szerokim 
pojmowaniem planowania przestrzennego w ramach którego realizowane jest dążenie do 
urzeczywistniania rozległych celów społecznych i gospodarczych, szczególnie w obszarze różnic 
w poziomie zamożności, zatrudnienia i warunków społecznych między różnymi regionami 
danego kraju. Z uwagi na powyższe, podejście to charakteryzuje funkcjonowanie silnego rządu 
centralnego, którego istotną rolą jest zarządzanie presją rozwojową w obszarze całego kraju, a 
także podejmowanie inwestycji sektora publicznego. 

W podejściu comprehensice integrated_the comprehensive integrated approach planowanie 
przestrzenne znajduje swój fundament w systematycznej i formalnej hierarchii planów na 
dystansie od szczebla lokalnego po szczebel krajowy. Ponadto to podejście to charakteryzuje 
koordynacja aktywności sektora publicznego w różnych obszarach działalności, przy czym - w 
odróżnieniu od sytuacji omawianej w poprzednim punkcie - to zharmonizowane 
funkcjonowanie sektora publicznego odnosi się w głównej mierze do zakresu koordynacji 
przestrzennej - nie ekonomicznej czy innej. To podejście bazuje na dojrzałości systemowej i 
instytucjonalne, a także silnym zobowiązaniu  i zaangażowaniu politycznym w odniesieniu do 
procesu planowania. 

Tradycja land use management_the tradition of land use management kładzie zasadniczy 
nacisk na kontrolę w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Zakres zadaniowy 
prezentowany w tym podejsciu jest zatem dosyć ograniczony. Regulacja stanowi zasadnicze 
narzędzie gwarantujące zrównoważony rozwój. Zadanie planowania przestrzennego 

 Regional development studies. The EU compendium of spatial planning systems and policies | online |. 106

Luxembourg: Directorate-General for Regional and Urban Policy | European Commission |, 1997, http://
aei.pitt.edu/92707/1/28A.pdf    | dostęp 20.06.2020 |, s. 34 - 36
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koncentruje się tu w głównej mierze na kontrolowaniu i regulowaniu zmian zagospodarowania 
przestrzennego na poziomie strategicznym i lokalnym - na władzach lokalnych spoczywa 
zasadnicze zadanie planistyczne, przy czym administracja krajowa posiada kompetencję 
nadzorowania systemu oraz opracowywania policy objectves | celów strategicznych? |.  

Tradycja ’urbanism’_the ’urbanism’ tradition szczególną uwagą poświęca zagadnieniom 
architektonicznym, urbanistycznym oraz kontroli budowlanej. Charakteryzuje ją mnogość 
regulacji prawnych i towarzysząca im chwiejność systemowa oraz pewna ambiwalencja, brak 
zdecydowanego wsparcia ze strony politycznej czy publicznej. Konsekwencją tego jest 
obniżona kontrola sfery planistycznej i samego rozwoju.  107

3_1_4___Tradycja ‚nowej urbanistyki’_‘new urbanism’ tradition 

Dyscyplina naukowa wyróżnia także tradycję ‚nowej urbanistyki’_‘new urbanism’ tradition. 
Tradycja ta narodziła się w USA. Zasadniczą uwagę poświęca ona tradycyjnym wartościom 
urbanistycznym takim jak kształtowanie dzielnic w sposób uprzywilejowujący pieszych, 
przemieszanych funkcjonalnie i zrównoważonych środowiskowo. W świetle założeń 
zrównoważonego rozwoju wszystkie wspomniane czynniki kształtować mają zdrowe warunki 
życia w gminach i społecznościach. W obszarze tej tradycji w USA obserwuje się też przejście 
od czysto regulacyjnej praktyki planistycznej w kierunku kompleksowego planowania i 
uwzględniania rozwoju gospodarczego jako celu planowania interwencji.   108

3_1_5___Farinos Dasi 2007 

Uaktualnienia klasyfikacji przedstawionej w EU Kompendium dokonał w ramach programu 
ESPON. Rewizja ta „kładzie większy nacisk na dystrybucję władzy i uprawnień_distribution of 
powers związanej z planowaniem pomiędzy szczeblami władzy, bierze pod uwagę 
dokładniejszą analizę struktur państwowych oraz decentralizacji i dewolucji kompetencji, 
zwłaszcza różnych form zarządzania regionalnego i władz lokalnych. Stwierdza, podobnie jak 
Kompendium, że wariacja i przenikanie się, jest wizytówką, cechą charakterystyczną systemów 
planowania i że trudno jest ją sklasyfikować, ponieważ państwa członkowskie różnią się w wielu 
aspektach stylów lub kryteriów, którym przyznaje się znaczenie.”  109

3_2___Instrumenty prawne i kompetencje w zakresie planowania przestrzennego 

 Ibidem p. 36 - 37107

 Silva E., Acheampong R. A., „Developing an Inventory and Typology of Land-use Planning Systems and 108
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Planowanie przestrzenne i realizacja jego założeń dokonuje się w ramach określonych struktur 
władzy w danym państwie. Struktury te formułują określone ramy instytucjonalne i prawne, 
które są niezbędne dla definiowania i implementowania założeń planowania przestrzennego. 
Ta relacja jest jednak dwukierunkowa, bo obowiązujące prawo formuje schemat rozlokowania 
władzy i kompetencji na różnych szczeblach administracyjnych. Konstelacje lokowania władzy i 
kompetencji zasadniczo wpisują się w trzy typy organizacyjne: 

____państw, w których planowanie pozostaje w gestii władz na poziomie niższym niż szczebel  
        krajowy; 
____państw, w których kompetencje w tym zakresie są podzielone pomiędzy poziomem  
        krajowym i niższymi szczeblami władzy; 
____państw, w których kompetencje planistyczne skoncentrowane są zasadniczo na szczeblu  
        centralnym. 

Obok lokowania władzy, prawo jest faktorem budującym system - między innymi system 
planowania. W ramach systemu na mocy prawa powstają instrumenty służące realizacji 
planowania i zagospodarowania przestrzennego. Spektrum tych mechanizmów jest 
każdorazowo inne i zależy od poziomu inwencji i ambicji planistycznej danego kraju. Gama 
narzędzi to nie tylko standardowe, tradycyjne dokumenty planistyczne, ale również różnego 
rodzaju mechanizmy sterowania, których zadaniem jest koncentracja określonych form rozwoju 
w określonych lokalizacjach i koordynacja tej działalności planistycznej. W te ramy wpisuje się 
ochrona środowiska, stawiana dzisiaj na jednej z pozycji priorytetowych.  110

Zasadniczo wyróżnia się dwie typologie instrumentów planowania przestrzennego: 

____plany oraz polityki rozwojowe_development plans and policies; 
____instrumenty zarządzania wzrostem osadnictwa i rozwojem_settlement growth and  
        development management instruments.   111

Hierarchia instrumentów planistycznych w zakresie pierwszej wskazanej typologii jest 
czterostopniowa i przedstawia się następująco: 

____krajowe polityki i perspektywy_national policy and perspectives; 
____instrumenty strategiczne_strategic instruments; 
____strukturalne instrumenty ramowe_framework | Master plans |; 
____prawne instrumenty regulacyjne_regulatory instruments. 

Te narzędzia służą integrowaniu i implementowaniu celów społecznych, ekonomicznych i 
środowiskowych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
kształtowaniu rozstrzygnięć w zakresie dystrybucji określonych rodzajów działalności w tej 
sferze na różnych poziomach przestrzennych.   112

Krajowe polityki i perspektywy_ang. national policy and perspectives to instrumenty budujące 
wizję, a także formułujące wytyczne, polityki i strategie realizacyjne. Powstają one na poziomie 
władz krajowych, mogą dotyczyć całego kraju lub określonych terytoriów lub obszarów 
specjalnych. Są to narzędzia długoterminowe, w większości krajów obejmują okres 10 - 20 lat. 

 Silva E., Acheampong R. A., op.cit., p. 8 - 10110

 Ibidem p. 15 - 25111

 Ibidem p. 15 - 25112
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Mogą być prawnie wiążące lub stanowić jedynie rodzaj elastycznych niewiążących wytycznych 
dla niższych szczebli władzy, aby cele przez nie formułowane mogły być następnie 
odpowiednio - stosownie do kontekstu - implementowane przez władze niższych szczebli w ich 
planach i politykach. 

Instrumenty strategiczne_ang. strategic instruments plasują się w hierarchii poniżej poziomu 
krajowego a ponad poziomem gminy lub powiatu_ang. district. Formułują one ogólne wzorce i 
polityki rozwojowe, te z kolei są następnie wdrażane na drodze narzędzi niższego poziomu. Ich 
zakres terytorialny odnosi się zazwyczaj do obszaru jednostki administracyjnej, która je 
sporządza - regionu lub prowincji. Funkcjonują też jednak plany strategiczne obejmujące swym 
zasięgiem ‚strefy planowania funkcjonalnego’, jak np. strefy przybrzeżne. Instrumenty te nie 
odnoszą się do konkretnych lokalizacji. W wielu krajach istnieje tzw. strategiczne planowanie 
regionalne, pomimo że region, jako jednostka administracyjna, jest w nich nieobecna. W tych 
sytuacjach, gdy mowa o planowaniu regionalnym, pod pojęciem regionu w różnych krajach 
rozumie się różnorodne formacje przestrzenne. Zwykle ich granice obejmują przyległe strefy 
przestrzenne podlegające oddzielnym administracjom władz lokalnych i te strefy razem formują 
obszar o szczególnym, strategicznym znaczeniu dla ogólnej krajowej gospodarki przestrzennej. 
Tytułem przykładu - we Włoszech w kompetencji władz lokalnych pozostaje rozpatrywanie 
zagadnień  w ważnych obszarach metropolitalnych - tzw. città metropolitana.  

Strukturalne instrumenty ramowe_ang. framework_structure plans_master plans funkcjonują na 
poziomie prowincji, gmin lub metropolii, kilku miast lub dzielnic_ang. districts - zakres ich 
stosowania jest relewantny, w dużej mierze zależy od założonych celów strategicznych, których 
realizacji służy. W przeciwieństwie do instrumentów strategicznych odnoszą się one do 
konkretnych lokalizacji. Ich funkcja to implementacja generalnych ram przestrzennych, polityk 
rozwoju społeczno - ekonomicznego i kryteriów regulacji zagospodarowania przestrzennego. 
Bazują one na opisanych wcześniej krajowych i regionalnych instrumentach planistycznych, a 
implementowane są za pomocą planów niższego szczebla  i w tym sensie stanowią podstawę 
formułowania tych ostatnich. Sa też bazą zarządzania rozwojem odbywającego się w drodze 
wydawania pozwoleń na budowę. W świetle prawa mogą mieć charakter wiążący lub 
niewiążący. 

Prawne instrumenty regulacyjne_regulatory instruments przyjmują zazwyczaj postać lokalnych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Są narzędziami służącymi do regulacji i kontroli 
rozwoju. Zazwyczaj są to plany konkretne w swej treści, zawierają szczegółowe przedstawienie 
przeznaczenia ściśle określonych terenów i działek w ich obrębie - mowa tu o tak zwanym 
strefowaniu czyli funkcjonalnym podziale gruntów. Ich zakres terytorialny może obejmować 
jedną lokalizację, dzielnicę, gminę lub kilka gmin. Treścią obejmują też uregulowania 
określonych standardów zagospodarowania, przepisy budowlane, wskaźniki. Zasadniczo 
dotyczą kształtowania środowiska przestrzennego i polityki zagospodarowania na szczeblu 
lokalnym. Co do zasady są to instrumenty prawnie wiążące. W większości krajów na bazie tych 
planów wydawane są pozwolenia, będące narzędziem zarządzania procesami rozwoju.  113

Druga typologia obejmuje trzy szerokie kategorie: 

____instrumenty regulacyjne_regulatory instruments; 
____instrumenty fiskalne_fiscal instruments; 
____instrumenty motywacyjne, bazujące na różnego rodzaju zachętach_ang incentive - based  

 Ibidem p. 16 - 19113
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        instruments.  114

Ich funkcją jest kontrolowanie, regulowanie lub też stymulowanie pożądanych efektów 
rozwojowych. 

‚Instrumenty zarządzania rozwojem wpływają na decyzje podmiotów uczestniczących w 
procesie rozwojowym oraz ogólną wschodzącą dynamikę rynków gruntów i nieruchomości 
poprzez kształtowanie harmonogramu | tj. kiedy |, lokalizacji | tj. gdzie | oraz charakteru i 
zakresu | tj. ile | rozwoju. Instrumenty zarządzania rozwojem są również stosowane w skali 
urbanistycznej, skali miasta lub skali metropolitalnej w celu: | i | zarządzania wzrostem (np. 
kontrola ekspansji), | ii | ochrony zdrowia publicznego i bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i 
łagodzenie negatywnych efektów zewnętrznych, | iii | rejestrowanie wartości pochodzących z 
inwestycji sektora publicznego oraz | iv | zwiększenia dochodów w procesie rozwoju dla 
ciągłych inwestycji w infrastrukturę.’  115

Do instrumentów regulacyjnych_ang. regulatory instruments zalicza się pierścienie zieleni, 
polityki strefowania funkcjonalnego_oryg. zoning policies, kontrole dynamiki rozwoju_ang. 
rate-of - growth - controls, granice wzrostu miejskiego_ang. urban growth boundaries. 
Wszystkie one służą kontroli ekspansji, ochronie środowiska oraz koordynacji inwestycji 
infrastrukturalnych. Kolejna kategoria - instrumenty fiskalne - to podatki od 
nieruchomości_property taxes, podatki naliczane na właścicieli nieruchomości w celu pokrycia 
określonych lokalnych projektów infrastrukturalnych | jest on nakładany na potencjalnych 
użytkowników rzeczonej infrastruktury _ang. special assessment taxes |, podatki od wartości 
gruntów, a także warunki rozwojowe wystosowane w odniesieniu do określonych gruntów w 
celu złagodzenia przewidywanych negatywnych skutków inwestycji. Do grupy instrumentów 
motywacyjnych, bazujących na zachętach należą transfery praw do rozwoju_oryg. transfer of 
development rights, subsydia_subsidies, ulgi podatkowe_ang. tax credits | mogą one dotyczyć 
np. rewitalizacji obszarów poprzemysłowych lub ulgi związane z ochroną zabytków |, a ich 
celem jest mobilizowanie podmiotów ekonomicznych do aktywności w kursie ochrony 
środowiska zabudowanego oraz naturalnego.  116

Funkcjonowanie całej struktury planistycznej państwa w sytuacji mnogości poziomów 
planowania i mnogości instrumentów i sektorów planowania przestrzennego zapewniają 
każdorazowo różnorodne formalne i nieformalne mechanizmy koordynacyjne. Funkcjonują one 
zarówno w płaszczyźnie zestrojenia wertykalnego jak i horyzontalnego. Ta pierwsza oznacza 
harmonizację funkcjonującą pomiędzy instrumentami planowania i instytucjami je 
opracowującymi w różnych skalach przestrzennych, ta druga to harmonizacja polityk 
sektorowych i odpowiedzialnych za nie agencji lub departamentów. Poziomy koordynacji w 
obu płaszczyznach różnią się w określonych państwach.  117

3_3___Uznaniowość i indykatywność systemów planowania_Zachowanie równowagi  
           między elastycznością a pewnością 

 Ibidem p. 19 - 25114
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Cechą, która istotnie wpływa na funkcjonowanie systemów planistycznych jest stopień ich 
elastyczności. Wedle tego kryterium wyróżnia się systemy indykatywne oraz systemy 
uznaniowe, przy czym ich funkcjonowanie w różnych krajach nie jest jednolite. Systemy 
indykatywne bazują na prawnie wiążących lokalnych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Określony stopień uznaniowości przyznany jest instytucjom powołanym do 
wdrażania planów lokalnych. W systemach uznaniowych zakres  dyskrecjonalności 
administracyjnej i politycznej jest znaczący, a plan pełni rolę instrumentu zapewniającego 
ogólne wytyczne. Celem systemów indykatywnych jest zapewnienie wysokiego stopnia 
pewności w procesie planowania przestrzennego, jednak ich skuteczność zależy od aktualności 
planów lokalnych. Zaletą systemów uznaniowych jest wysoka reaktywność w sytuacji 
zmieniających się okoliczności - zarówno w obecności planu zagospodarowania 
przestrzennego, jak i bez niego. Opisane dwa rodzaje systemów to typy idealne - w większości 
krajów funkcjonują jednak ich mieszane postaci. 

‚Coraz większy nacisk kładziony jest jednak na zapewnienie pewności, spójności i 
autorytatywności procesu decyzyjnego poprzez wprowadzenie systemu kontroli rozwoju 
kierowanego planem. | … | w większości krajów system planowania uznaje potrzebę 
indykatywności, która gwarantuje pewność inwestorom i gminom. To, w połączeniu z 
przyzwoleniem dla uzasadnionej ilości środków dyskrecjonalnych, umożliwia podejmowanie 
decyzji planistycznych i podejmowanie aktywności w sferze zagospodarowania przestrzennego, 
które będą odpowiadać na zmieniające się trendy społeczno-gospodarcze.’  118

Charakterystyczna cechą systemów planowania w krajach OECD jest ich stabilność i trwałość 
instytucjonalna. Zasadnicze reformy systemowe dotyczące istoty systemów i obejmujące 
znaczne ich obszary nie są częste, w przeciwieństwie do reform i nowelizacji dotyczących 
wybranych elementów i zagadnień, które dokonują się w zasadzie na bieżąco. 
Aktualne systemy zagospodarowania przestrzennego OECD oceniane są jako struktury 
charakteryzujące się znaczną elastycznością, na co wskazuje istotna zmienność w obszarze 
krajowych praktyk planistycznych obserwowanych w ostatnich dekadach. Taka plastyczność jest 
możliwa do osiągnięcia w sytuacji wsparcia ze strony zaangażowanych  podmiotów.  119

‚Nieodpowiednie uregulowanie rynków miejskich jest źródłem obecnego globalnego kryzysu i 
zwiększa w latach kryzysu nierówny podział światowego bogactwa. Znaczenie powiązanych 
zagrożeń zwraca uwagę na systemy zarządzania przestrzennego, poprzez które państwa 
regulują rynki miejskie. W Europie można zauważyć, że kraje najbardziej dotknięte kryzysem 
mają systemy zarządzania przestrzennego, które opierają się na prewencyjnym przypisywaniu 
praw do użytkowania gruntów i zagospodarowania przestrzennego poprzez plan urbanistyczny. 
Systemy państw europejskich, które są mniej dotknięte kryzysem, ustalają raczej, że nowe 
prawa do użytkowania gruntów i do zagospodarowania przestrzennego są przyznawane 
dopiero po publicznej kontroli projektów rozwojowych i ich skutków dystrybucyjnych. Mówiąc 
bardziej ogólnie, fakt, że poprzedni model jest nadal szeroko rozpowszechniony na świecie, 
może pomóc wyjaśnić globalny wymiar i czas trwania kryzysu. Pomimo dowodów na to, że 
niektóre modele mogą działać lepiej niż inne, poprawa systemów zarządzania przestrzennego 
jest jednak ograniczona złożonym charakterem ‚technologii instytucjonalnych’. W takim 
kontekście planiści są szczególnie odpowiedzialni za wzrost świadomości społecznej na temat 
roli zarządzania przestrzennego w życiu gospodarczym i społecznym.’  120

 Ibidem p. 28_| tłum. autorka |118
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4___Zarządzanie na poziomie miejskim 

Planowanie urbanistyczne kształtuje aktualnie złożona interakcja czynników międzynarodowych, 
krajowych i lokalnych. 

Międzynarodowy kontekst planowania urbanistycznego_international context for urban 
planning przeobraża się nieustannie. Planowanie urbanistyczne zmienia się i reaguje w 
odpowiedzi na szeroki zakres sił działających na miasta. To siły ekonomiczne, polityczne, 
instytucjonalne i wiele innych. 

Sfera zarządzania miastem staje się coraz bardziej kompleksowa zarówno z uwagi na 
różnorodność i wielostronność problemów i zagadnień z jakimi mierzy się dzisiejsze miasto, jak 
i na wielość podmiotów w niej uczestniczących. W tym zakresie znaczny wpływ mają interakcje 
podmiotów publicznych i prywatnych. 

‚W odpowiedzi na rosnącą złożoność struktur zarządzających miastem_urban government w 
ostatnich latach zmieniła się terminologia analizy politycznej i zaczął być szeroko używany 
termin ‚urban governance’. Autorzy twierdzą, że nie jest możliwe koncentrowanie się jedynie na 
instytucjach formalnych_formal institutions lokalnego zarządzania_of local government, i że 
zmieniające się struktury zarządzania i wzrastające znaczenie instytucji nieformalnych_informal 
institutions w zarządzaniu miastem zostały potwierdzone | por. Stoker 1992 |. Argumentuje się, 
że termin ‚urban governance’ obejmuje tę szerszą perspektywę. Miasta mogą być zarządzane 
przez  powiązania lokalnych, regionalnych, krajowych i ponadkrajowych agencji, a także w 
drodze bezpośredniego udziału podmiotów sektora prywatnego.’  121

4_1___Polityka władz lokalnych_polityki publiczne 

O polityce mówi się, że jest zjawiskiem funkcjonującym w każdym obszarze istnienia interesów 
określonych jednostek uczestniczących w różnorodnych procesach społecznych, zwłaszcza w 
gospodarczych. ‚Według Bodnara | 1988, s. 18 | najszersza interpretacja pojęcia ‚polityka’ wiąże 
się z kategorią interesu. Interesy te na ogół są rozbieżne i zmienne w czasie. Praktycznie nie ma 
człowieka, który może powiedzieć, że znajduje się poza zasięgiem oddziaływania polityki.  122

Markowski za Regulskim | Regulski 1984, s. 95 | wyróżnia  trzy podstawowe fazy polityki: 

____określenie celów, które mają zostać osiągnięte; 
____formowanie i przyjęcie strategii, pod pojęciem której rozumie się porządek działań  
        podmiotów wykonawczych; 
____sterowanie rozwojem oznaczające podejmowanie aktywności, które poprzez wywoływanie  
        zmian w strukturze lub funkcjonowaniu określonego systemu prowadzą do realizacji  
        założonych celów.  123

W dyskusji o naturze polityki określa się jej podmiot, przedmiot oraz cele.  
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Pod pojęciem podmiotu rozumie się instytucję wyposażoną w określony prawem obszar 
autonomii. Podmiotem najczęściej jest państwo, związane z nim instytucje oraz władze 
terytorialne. Ujęcie administracyjnoprawne definiuje politykę jako „rządzenie i kierowanie 
sprawami wspólnoty, państwa” | nowa Encyklopedia Powszechna, PWN, s. 962 |. W kontekście 
niższych szczebli struktury administracyjnej oraz ich władz mówi się o polityce lokalnej lub 
miejskiej, gdy mowa o mieście. Zaznacza się przy tym, że istnienie polityki lokalnej 
warunkowane jest delegowaniem przez państwo określonej części uprawnień na poziom 
niższych jednostek administracyjnych.  124

Za Markowskim, który powołuje się na Ryszkę | Ryszka 1978, s. 12 - 13 | powtórzyć można, że 
przedmiotem polityki jest władza ujmowana w sensie publicznym. W świetle powyższego 
polityka jest planowym i zorganizowanym dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy - dążeniu 
temu odpowiadają określone ludzkie działania, przy czym władza i dążenie do jej zdobycia 
stanowią instrument służący realizacji celów, a nie cel sam w sobie.  125

W obszarze kształtowania celów podmiot prowadzący często funkcjonuje w otoczeniu różnego 
rodzaju grup nacisku, które usiłują wpływać na korzystne dla siebie określenie tych celów. W 
tym kontekście istotna jest umiejętność egzekwowania postaw i aktywności tych grup w taki 
sposób, aby były one zgodne z ustalonymi celami.  

Prowadzenie niniejszej dyskusji o zagadnieniach kształtowania przestrzeni na poziomie miast 
wymaga przybliżenia pojęcia polityki lokalnej. Jest to „ planowa i zorganizowana działalność 
organów samorządu terytorialnego i innych jednostek publicznych podporządkowanych tym 
organom, które bezpośrednio dysponują środkami władzy | np. koordynacji, przymusu, kontroli, 
represji i in. |, polegająca na wyborze celów służących interesom społeczności lokalnej oraz 
wyborze środków do osiągnięcia tych celów.  126

W obszarze pojęcia polityka wykształciły się pewne domeny polityk publicznych_public policies 
zwanych politykami celowościowymi. Mówimy tu o pewnych specyficznych podobszarach 
polityki które cechuje pewien stopień autonomii, sektorowy charakter, określone silne 
sformalizowanie oraz własne zaplecze naukowo - badawcze. Tytułem przykładu wymienić 
można politykę gospodarczą, mieszkaniową, socjalną przestrzenną, urbanistyczną czy politykę 
ochrony środowiska.  127

Na gruncie miejskim również funkcjonują określone polityki cząstkowe, które cechuje określony 
stopień integralności, spójności lub sektorowości. Cząstkowy charakter implikuje granice 
zakresu ich autonomii. Te granice są zależne od innych polityk cząstkowych oraz związków 
funkcjonujących pomiędzy nimi. Jedną z nich jest polityka przestrzenna czyli odnosząca się do 
przestrzeni.  128

Markowski zwraca uwagę na dwuznaczność pojęcia ‚polityka’ w Polsce i negatywny wpływ 
nieprecyzyjności pojęciowej w tym obszarze gospodarowania przestrzenią. Autor odnosi 
rozważanie do funkcjonujących w języku angielskim pojęć  ‚politics' i ‚policy’. ‚Politics’ oznacza 
politykę, ‚policy’ natomiast to kierunki działań bądź też zespół pragmatycznych kierunków 
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działań, które w określonej, szczególnej domenie realizuje lub zamierza realizować dla 
przykładu rząd lub samorząd. W Polsce polityki cząstkowe jako sektorowe polityki publiczne - 
zwane też przymiotnikowymi - związane z ustalonym zakresem celów, są podzbiorami 
zintegrowanej polityki rozwoju | „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”_SOR 2016 |. 
Strategia przewiduje potrzebę zarządzania tymi politykami. Biorąc pod uwagę istotę procesu 
zarządzania - zarządzanie politykami resortowymi oznacza ograniczenie ich autonomii. W 
świetle powyższego pojawia się wniosek, że być może polityki resortowe w rzeczywistości nie są 
‚politykami’ lecz programami działań, w odniesieniu do których istnieje obowiązek koordynacji 
z rządową polityką rozwoju kraju.  129

W obliczu wyzwań współczesnych procesów gospodarczych, postępu cywilizacyjnego oraz 
zmian klimatycznych w krajach wysoko rozwiniętych mamy aktualnie do czynienia z 
kształtowaniem się nowego kursu w prowadzeniu polityk rozwojowych. Dominującym 
kierunkiem jest koncepcja holistycznego podejścia do problematyki rozwoju. Szczególny nacisk 
kładzie się na zintegrowanie działań, całościowe, spójne podejście, zintegrowane planowanie 
rozwoju czy zintegrowany model zarządzania rozwojem. W tym kontekście modyfikacji wymaga 
również orientacja w prowadzeniu polityk rozwojowych. Aktualnie powinny one być 
ukierunkowane horyzontalnie i terytorialnie - oznacza to poszerzenie ram ich działania. Wymóg 
większej integracji dotyczy również systemu polityk publicznych w sytuacji utrzymania 
wyspecjalizowanych polityk sektorowych, co oznacza większą harmonizację procesów 
decyzyjnych w wielu obszarach - społecznym, gospodarczym, środowiskowym. ‚Praktyczne 
wprowadzenie nowych modeli i metod planowania i zarządzania musi być dopasowane do 
specyfiki każdego kraju zgodnie z zasadą szczególności.’   130

Realizacja polityki, w tym polityki lokalnej, uzależniona jest od istnienia odpowiedniego 
instrumentarium. O instrumentarium polityki lokalnej mówi się w sensie przyznania władzom 
lokalnym określonych narzędzi dla realizacji założonych celów. Pojęcie instrumentarium polityki 
nie jest tożsame z terminem środka do osiągania celów - środki oznaczają konkretne sposoby 
zastosowania instrumentów w sytuacjach realizacji założonych zadań. Właściwość i 
wystarczalność instrumentarium oceniane są na podstawie liczby tych konkretnych sytuacji i 
zastosowań oraz efektów przez nie generowanych. Ta ocena w prostej linii implikuje również 
skuteczność polityki danego poziomu. ‚Poszerzanie i tworzenie instrumentarium polityki 
lokalnej może się odbywać tylko poprzez weryfikację w procesie sterowania. Innymi słowy, 
nowe sytuacje, nowe problemy są elementem weryfikującym przydatność dostępnych narzędzi 
- a tym samym stwarzają przesłanki do opracowywania nowego instrumentarium.’   131

Instrumenty władz lokalnych mogą powstawać na drodze prawnej i politycznej. Te drugie 
często są konsekwencją swobodnej gry sił rynkowych i jako takie są adaptowane do potrzeb 
wynikających z prowadzonej polityki. W dalszym biegu nadaje im się zazwyczaj prawnie wiążący 
charakter. Inna systematyka dzieli je na instrumenty śledzące i antycypacyjne. Instrumenty 
śledzące to te, które sankcjonują procesy rynkowe, natomiast instrumenty antycypacyjne mają 
na celu formowanie oczekiwanej rzeczywistości i jako takie pełnią funkcję kształtującą. W 
kontekście klasyfikowania instrumentów trzeba zwrócić uwagę na możliwość wspomagania 
wzajemnego działania instrumentów różnych typów. W literaturze tematu dokonuje się także 
innych podziałów instrumentów. Jednocześnie zwraca się jednak uwagę na konieczność 
dostrzegania względności i zmienności tych podziałów. W tym kontekście dokonuje się też 
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podziału na instrumenty zmienne | bieżące | oraz instrumenty stałe. ‚Narzędzia bieżące powinny 
stymulować rozwój w pożądanym kierunku, przy czym pewna część decyzji tworzących 
narzędzia ad hoc zaliczanych początkowo do grupy narzędzi bieżących, a wprowadzających 
pozytywne zmiany, może przechodzić do grupy narzędzi warunkujących stałe reguły gry. Te 
stałe reguły gry warunkujące powtarzalność procesów gospodarczych są właściwie 
parametrami sterowania gospodarką | Winiarski 1980 |. ( … ) Ponieważ gospodarka jest 
układem probabilistycznym, występuje konieczność stałej kontroli i korygowania zachodzących 
procesów. Zapewnić to może odpowiedni zestaw narzędzi bieżących | zmiennych |. Narzędzia 
stałe są więc związane z polityką strategiczną państwa lub też długookresową niższych szczebli 
decyzyjnych, natomiast narzędzia zmienne z polityka bieżącą władz centralnych i lokalnych.’  132

4_1_1___Polityka przestrzenna_polityka urbanistyczna państwa 

Polityka urbanistyczna państwa oznacza „zestaw strategicznych działań, podejmowanych przez 
rząd zwłaszcza w sferze legislacyjno - regulacyjnej, we współpracy z samorządami regionalnymi 
i miejskimi oraz podmiotami, które mogą i chcą współpracować z wymienionymi organami 
władzy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Działania te przeprowadzane są 
szczególnie w obszarze legislacyjno regulacyjnym. Ich zamierzeniem jest zrównoważony rozwój 
miast w wymiarze przestrzennym oraz społeczno-gospodarczym. Założenia te obejmują w 
szczególności zrównoważone kształtowanie struktury przestrzennej miast, rewitalizację 
obszarów zdegradowanych i reurbanizację wielkich osiedli mieszkaniowych, ochronę 
dziedzictwa kulturowego oraz systemów przyrodniczych, a także zrównoważony rozwój i 
funkcjonowanie transportu.   133

W ujęciu Markowskiego polityka urbanistyczna to sub - polityka w granicach polityki 
przestrzennej. Jest ona rozumiana w znaczeniu urban policy. W omawianym temacie autor 
przytacza koncepcję celów i kierunków polityki urbanistycznej opracowanej w 2012 r. przez 
zespół Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej_GKUA | Cele i kierunki polityki 
miejskiej 2012 |: 
‚Polska polityka urbanistyczna powinna uwzględnić najważniejsze kierunki wywodzące się z idei 
miasta europejskiego. Musi być zorientowana na nowe programy, i na usuwanie systemowych 
barier i przyczyn deformujących struktury przestrzenne oraz usuwanie zaszłości historycznych 
wynikających z cech gospodarki scentralizowanej i upadłego ustroju realnego socjalizmu. 
Przyjmując, że podstawą polskiej polityki miejskiej jest paradygmat rozwoju zrównoważonego, 
wpisany w ustawę zasadniczą, którego istotnym atrybutem jest ład przestrzenny, uważamy, iż 
strategiczna polityka państwa powinna zmierzać do osiągania następującej wizji miasta: 

____Miasta bezpiecznego i zdrowego 
____Miasta społeczeństwa obywatelskiego 
____Miasta konkurencyjnego i innowacyjnego 
____Miasta oszczędzającego zasoby 
____Miasta dbającego o swą tożsamość, ład przestrzenny i architekturę  
____Miasta dobrze zarządzanego’. 

 Ibidem s. 33 -38132
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Przytoczone ujęcie istoty polityki urbanistycznej wymaga korelacji z polityką rozwoju w jej 
wymiarze regionalnym i terytorialnym.   134

Polityka przestrzenna realizowana jest przy wykorzystaniu spektrum instrumentów. Ziobrowski 
klasyfikuje ja na instrumenty bezpośrednie i oraz pośrednie. Do pierwszej grupy zalicza między 
innymi: 

____przepisy określające sposób korzystania z przestrzeni, przepisy gospodarki gruntami,  
        przepisy prawa budowlanego, przepisy gospodarki nieruchomościami budowlanymi,  
        przepisy ochrony parków krajobrazowych,  
____miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz inne plany i programy,  
____normy urbanistyczne i inne,  
____decyzje WZ i inne decyzje administracyjne z zakresu gospodarki przestrzennej, 
____inwestycje publiczne,  
____marketing urbanistyczny, promocję. 

Druga grupa obejmuje zwłaszcza instrumenty ekonomiczne, a wśród nich m.in: 

____podatki w obrocie gruntami i nieruchomościami,  
____opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę nieruchomości,  
____informacje o wolnych gruntach,  
____zasady wyceny gruntów miejskich,  
____system informacji o rynku nieruchomości w gminie,  
____zachęty, ulgi podatkowe,  
____zwolnienia z podatku od nieruchomości,  
____tworzenie SSE.  
 
Autor wymienia również grupę instrumentów nieformalnych, a wśród nich współpracę z 
zainteresowanymi podmiotami, negocjacje, w tym z sądami administracyjnymi i kolegiami 
samorządowymi.   135

4_2___Zarządzanie i administrowanie rozwojem miasta 

Rozwojowi cywilizacyjnemu towarzyszą procesy gospodarcze, społeczne, przestrzenne i 
polityczne , które stawiają szczególne wyzwania przed samorządami miast. To właśnie miasta są 
jednostkami organizacyjnymi, w których procesy te przebiegają ze szczególną intensywnością.  

Złożoność istoty i przebiegu tych procesów wymaga od władz lokalnych szczególnej wiedzy, 
zarówno w zakresie struktury miejskiej jak i natury tych procesów oraz rodzi konieczność 
intensywnego włączenia się w procesy zarządzania rozwojem. 

Zarządzanie to działanie, które poprzez określone oddziaływanie na ludzi ma skłonić ich do 
realizacji wyznaczonych zadań przy równoczesnym wykorzystaniu zasobów organizacji w taki 
sposób, aby efektem tego działania było osiągnięcie wyznaczonych celów. Istotą sprawnej 
realizacji funkcji zarządzania jest specjalistyczna wiedza podmiotów zarządzających 
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Markowski | za Kaczmarek, Sikorski 1995, s 24 - 27 | przytacza propozycję Fayola, który wyróżnia 
pięć obszarów zarządzania - są nimi: 

____planowanie, które obejmuje swym zakresem budowanie celów długofalowych, a także  
        formułowanie sposobów realizacji tych celów, a w dalszej kolejności również podział celów    
        i zadań według średnio- i krótkookresowych terminów realizacji oraz doprecyzowanie  
        obszarów działalności określonych instytucji odpowiedzianych za dane obszary działania; 
____organizowanie; 
____decydowanie; 
____motywowanie; 
____kontrolowanie.  136

4_2_1___Zarządzanie terytorialne 

Zarządzanie terytorialne to zarządzanie organizacjami terytorialnymi. 

Za Noworolem - zarządzanie terytorialne określić można jako proces przebiegający w ramach 
organizacji terytorialnej. Terytorium natomiast - jako środowisko życia człowieka - określa autor 
jako ‚system zależności obejmujący następujące cztery elementy składowe – podsystemy:  

____środowisko przestrzenne (materię nieożywioną i ożywioną), które posiada aspekty:  
        geometryczny, techniczny, środowiskowy – przyrodniczy i estetyczny, etc.; 
____kapitał ludzki – ‚człowieka’, który – jako fenomen – posiada aspekty: zdrowotny,  
        psychologiczno-społeczny, artystyczny, religijny, etc.;  
____kapitał organizacyjny – związki pomiędzy ludźmi oraz między ludźmi i środowiskiem 
        przestrzennym, które posiadają aspekty: technologiczny, informacyjny, polityczny i  
        społeczny i ekonomiczny; 
____zarządzanie systemem terytorialnym, jako szczególny element składowy podsystemu  
       ‚kapitał organizacyjny’. | Noworól, 2007, s. 20 - 21 |.   

Rozpatrując podsystem zarządzania systemem terytorialnym wyróżnić zatem można organizację 
terytorialną. Dla organizacji takiej prawdziwe są trzy warunki:  

____podstawowy obszar działania organizacji terytorialnej stanowi jednostkę podziału  
        terytorialnego, stworzoną w celu wykonywania administracji publicznej;  
____zespół osób tworzących organizację terytorialną stanowi wspólnotę obywateli  
        zamieszkujących określone terytorium;  
____podstawą działania wspólnoty terytorialnej jest struktura stosunków, wynikających z aktów  
        prawnych, określających system wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju i  
        funkcjonowania.  

Organizacją terytorialną będą więc jednostki podziału terytorialnego kraju: województwo, 
powiat, gmina, a także – państwa i Unia Europejska. | … | Można przyjąć, że jednostka 
terytorialna powołana do wykonywania administracji publicznej stanowi zasób przestrzenny, 
demograficzny i organizacyjny | społeczno- gospodarczy |, który dzięki temu, że jednostka ta 
jest zarazem organizacją – uzyskuje wewnętrzną strukturę stosunków i zależności, a – w 
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konsekwencji – tożsamość. Miasto traktowane będzie zatem, jako jeden z przykładów 
organizacji terytorialnej.’  137

Zarządzanie odbywa się na poziomie całej organizacji - ten rodzaj zarządzania określa się 
mianem ogólnego oraz na poziomie obszarów funkcjonalnych - w tym znaczeniu jest to 
zarządzanie specjalistyczne | sektorowe |, zarządzanie operacyjne i wykonawcze włącznie.  138

W kontekście powyższych rozważań zarządzanie terytorialne, będące zarządzaniem 
organizacjami terytorialnymi, określa się jako jeden z podsystemów systemu terytorialnego. W 
obszarze tego podsystemu znajduje się zawiadywanie – sterowanie | kierowanie | 
podsystemami organizacji terytorialnej, którego funkcją jest realizacja celów założonych przez 
zarządzającego. W tym sensie wspólnota terytorialna stanowi podmiot zarządzajacy organizacją 
terytorialną, a zarządzanie to dokonuje się to za pośrednictwem władz politycznych i 
administracji publicznej.  139

4_2_2___Zarządzanie miastem 

Zarządzanie miastem to zarządzanie jednostką terytorialną. Jest to szczególny rodzaj 
zarządzania, który cechuje znaczna kompleksowość. Ta kompleksowość to implikacja 
złożoności istoty miasta jako systemu terytorialnego dlatego ten rodzaj zarządzania wymaga 
szczególnie wnikliwego i interdyscyplinarnego spojrzenia na miejskie zagadnienia i problemy. 
W tym aspekcie zarządzanie miastem wykracza poza często obserwowane uproszczone jego 
pojmowanie sprowadzające się do zarządzania w urzędach i jednostkach administracji 
publicznej.  140

‚Zarządzanie rozwojem miasta jest procesem politycznym rozumianym w podwójnym znaczeniu 
- w sensie decydowania o celach i kierunkach rozwoju oraz w sensie sprawowania władzy 
politycznej delegowanej przez społeczność terytorialną w demokratycznych wyborach do rady 
miejskiej. | … | Poznanie specyficznego politycznego kontekstu procesu zarządzania jest więc 
także ważnym elementem zrozumienia istoty zarządzania miastem.’   141

4_2_3___Administrowanie 

Z pojęciem zarządzania wiąże się termin administrowania, które w odniesieniu do problematyki 
miasta nie są tożsame. Termin administracja może mieć znaczenie czynnościowe lub rzeczowe. 
To pierwsze określa się jako administrowanie, które oznacza trwałe i skoordynowane 
organizowanie działania. To drugie zakłada funkcjonowanie administracji jako struktury 
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jednostek o różnym charakterze, zadaniach, obowiązkach oraz zorganizowanych w różny 
sposób | Stahl 1991, s. 39 - 40 |.  142

Administrowanie określa się jako czynności pomocnicze, bo osiąganie określonych celów 
dokonuje się w tym przypadku nie bezpośrednio, lecz pośrednio, na drodze różnych form 
działania. Funkcje zarządzania i administrowania miastem stanowią układ sprzężony 
funkcjonujący z zadaniem realizacji wspólnych i nadrzędnych celów działania organów 
samorządu terytorialnego. Te ostatnie implikowane są przez cele polityki przestrzennej oraz 
założenia i postanowienia lokalnych programów rozwoju.  143

4_3___Polityka a zarządzanie i administrowanie 

Polityka, zarządzanie i administrowanie funkcjonują w sprzężeniu. Administracja - niezależnie 
od szczebla - jest środkiem do realizacji założeń i programów politycznych. W tej relacji pozycję 
nadrzędną ma polityka, administracja jest jej koniecznym narzędziem wykonawczym. 
Założeniem formułowanym w odniesieniu do administracji jest jej apolityczność, uważana za 
warunek prawidłowego wypełniania przeznaczonej jej funkcji, nawet w oklicznościach zmiany 
sytuacji politycznej.  144

Polityka pozostaje również w bliskiej relacji z zarządzaniem, również na szczeblu miejskim. 
Podkreślenia wymaga jednak fakt, że pojęcia te nie są tożsame - zarządzanie stanowi część 
polityki, nie zastępuje jej.  145

Panuje powszechna opinia, że podobnie jak to ma miejsce w przypadku relacji polityki i 
administracji, polityka i zarządzanie również powinny pozostawać odrębnymi domenami, bo 
przenikanie się tych domen negatywnie wpływa na profesjonalizm zarządzania. W 
rzeczywistości wypracowanie takiego podziału jest zadaniem skomplikowanym z uwagi na brak 
wyraźnej linii rozgraniczającej działania polityczne od działań ze sfery administracji czy 
zarządzania. Przenikanie się polityki i zarządzania widoczne jest na gruncie podejmowania 
decyzji politycznych, z którymi łączy się istnienie procedur zarządzania. Decyzje, które 
zapadające w procesie zarządzania w sektorze publicznym to zwykle decyzje egzekucyjne w 
stosunku do decyzji podmiotów polityki. Taki układ w prostej linii implikuje wpływ sfery 
politycznej w obszarze zarządzania.   146

4_4___Współczesne przemiany miast i wyzwania polityki urbanistycznej 

Kształt współczesnych miast formowany jest przez zróżnicowane, kompleksowe procesy 
zachodzące w gospodarce i społeczeństwie. Jeden z nich to globalizacja, uważana za kluczową 
siłę napędową światowej ekonomii. Globalizacja to fuzja wielu różnorodnych procesów, między 
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innymi urbanizacji. „Globalizacja wiąże się przede wszystkim z przemianami gospodarczymi, w 
tym z tworzeniem jednego światowego rynku dóbr i usług. Jednym z efektów tych przemian 
jest ogólnoświatowa ekspansja tzw. kultury zachodniej. Efektem jej rozwoju jest postępująca 
uniformizacja i zarazem regres kultur lokalnych. Jednocześnie kultura zachodnia – w efekcie 
rozprzestrzeniania się na całym globie – ulega znaczącym uproszczeniom i zubożeniom, a 
nawet degradacji. Dzieje się tak, gdyż najłatwiej przyjmują się najprostsze, najbardziej 
powierzchowne, najbardziej prymitywne fragmenty kultury | Sztompka, 2002 |.   147

Globalizacja jest jednym z procesów, które implikują przemiany struktury współczesnych miast. 
Przemiany te uwidaczniają się w kształtowaniu się nowej struktury powiązań przestrzennych. 
‚Ekonomia globalna wyprodukowała ‚miasta globalne’.’  148

Autorzy zauważają, że ogniskami wpływu procesów globalizacyjnych są miasta, które odniosły 
‚sukces’. To te miasta, które przejęły funkcje wysokiego poziomu w obszarze gospodarki 
światowej. W tym kontekście mówi się o powstaniu ograniczonej liczby miast, które w efekcie 
globalnych tendencji i trendów ekonomicznych funkcjonują jako centra kontroli globalnych 
finansów, są miejscami z największą koncentracją usług finansowych i biznesowych. Miasta te są 
również strefami generowania nowych produktów przy równoczesnym pełnieniu roli rynków 
zbytu tych produktów.  149

Obserwowanym efektem procesów globalizacyjnych - obok powstania miast globalnych - jest 
kształtowanie się nowej struktury powiązań przestrzennych - struktury przestrzennej węzłów 
globalnej sieci wymiany, jakimi stają się miasta globalne - związana z ekspansją sieci wymiany w 
skali międzynarodowej.  150

Procesy globalizacji wyzwoliły również rosnącą konkurencję między miastami. Zauważa się, że w 
aktualnej rzeczywistości konkurencję państw zastępuje konkurencja miast. Utrzymanie pozycji 
konkurencyjnej wymusza kooperację między miastami. Powstają więc konkurujące sieci miast 
oraz sieciowe systemy funkcji wyodrębniające się w ramach poszczególnych miast, np. sieci 
instytucji finansowych, sieci instytucji ubezpieczeniowych, powiązania między firmami 
turystycznymi. Mamy więc do czynienia z wielką złożonością tworzących się powiązań i ich 
wielowarstwowością, a czasem konfliktowością.  151

Oddziaływanie procesów globalizacyjnych i rozwój modelu miasta globalnego | dokonujący się 
w cyklu życia miejskiego L. Klassena | implikuje modyfikacje modelu współczesnego miasta, 
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porządku jego struktury przestrzennej i społeczno - ekonomicznej współczesnych miast w 
kierunku modelu zwanego strukturą podzieloną, zdefragmentowaną.  152

‚W jego ramach bardzo często enklawy mieszczące siedziby globalnych instytucji finansowych 
sąsiadują z rejonami zamieszkanymi przez grupy wykluczonych społecznie, procesy 
peryferyzacji postępują równolegle z koncentracją, a niegdysiejsze obszary przemysłowe są 
zastępowane strukturami związanymi z różnymi formami konsumpcji. W efekcie forma 
przestrzenna miasta | … | nie jest do końca przewidywalna. Wynika to z faktu iż nowe procesy 
przekształceń nakładają się na różne rodzaje zastanych sytuacji w przestrzeni, różne są ambicje i 
zamierzenia aktorów działających w przestrzeni | w tym architektów, deweloperów |, a istniejąca 
forma przestrzenna miasta znacząco opóźnia gwałtowność i skalę zmian.’  153

Modyfikacja porządku przestrzennego będącego efektem procesów globalizacji dokonuje się 
w drodze: 

____wzmocnienia podziałów - strukturalnych podziałów w przestrzeni, a także nierówności i 
coraz bardziej wyrazistych różnic pomiędzy różnymi grupami społecznymi; 
____formowanie się wewnątrz wspomnianych podziałów różnego rodzaju nowych, 
szczególnych formacji przestrzennych; 
____pojawiania się tzw. ‚miękkich’ lokalizacji rozumianych jako miejsca, na które proces 
globalizacji ma szczególny wpływ | np. waterfronty, tereny zdegradowane pozostające poza 
granicami miejskiego centrum, klasycznie rozumiane przestrzenie publiczne, koncentracje 
mieszkalnictwa socjalnego, struktury o znaczeniu historycznym, centralnie położone obszary 
przemysłowe aktualnie poddane likwidacji czy też lokalizacje na przedłużeniu centralnej 
dzielnicy biznesu jako przyjmujące część programu biznesowego i usługowego związanego z 
rozwijającą się strefą śródmiejską.  154

W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że nie wszystkie miasta ulegają powyższym procesom, czego 
powodem może być brak możliwości lub chęci konkurowania na arenie międzynarodowej.  

W kontekście poruszanego zagadnienia dokonuje się pewnej systematyzacji procesów 
związanych z rozwojem miast i modyfikacjami, jakim one ulegają. Przyjmując kryterium skali 
dzieli się je na: 

____procesy o skali ponadlokalnej; 
____procesy o skali ogólnomiejskiej; 
____procesy o skali miejscowej czyli w określonych miejskich lokalizacjach. 

W pierwszej grupie mówi się o: 

____przekraczaniu granic w postaci rozwoju ‚obszarów funkcjonalnych’ i budowaniu stosunków  
        z regionem; 
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____formowaniu ‚regionalnych systemów funkcjonalnych’ - bazą tego działania jest  
        wykorzystanie określonej struktury lub zasobu; 
____budowanie specyfiki regionalnej - dla przykładu z wykorzystaniem potencjału określonych  
        ośrodków. 

Grupa druga obejmuje: 

____liberalny model rozwoju - jest on coraz częściej kwestionowany; 
____degradację i odnowę struktur miejskich - ta ostatnia często dokonująca się w sposób  
        fragmentaryczny; 
____suburbanizacja i transformacja obszarów podmiejskich. 

W trzeciej grupie wymienia się: 

____coraz częściej obserwowane kierowanie uwagi na ‚tożsamość miejsca’ - coraz częściej staje  
        się ona motywem procesów przemian danego miejsca; 
____odnowę, intensyfikację transformację, rewitalizację, renowację - często dokonujące się  
        równolegle; 
____rozwój przestrzeni publicznych; 
____rozwój procesów partycypacyjnych.   155

4_5___Paradygmat zrównoważonego rozwoju miast 

Kształtowanie przestrzeni miast i obszarów metropolitalnych czyli rozwój przestrzenny to 
element systemu gospodarowania przestrzenią. Jednym z najistotniejszych postulatów 
dotyczących rozwoju - nie tylko przestrzennego - jest jego równoważenie. Procesy rozwoju, 
związane z konsumpcją przestrzeni w celach budowlanych - skutkujące również wpływem na 
środowisko - mają też wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczno instytucjonalny. 
Zrównoważenie rozwoju wymaga w tej sytuacji odpowiedniego wyważenia i ukształtowania 
właściwych relacji wszystkich wspomnianych aspektów. Rozwój zrównoważony oznacza 
realizację trzech zasad o charakterze ogólnym: 

____poszanowania zasobów z uwagi na ich ograniczony charakter; 
____harmonizacji celów rozwoju - ekologicznych, społecznych i ekonomicznych; 
____podejścia długookresowego w sferze analizy, planowania i urzeczywistniania celów  
        rozwoju.  156

Zagadnienie rozwoju zrównoważonego w omawianym kontekście funkcjonuje na trzech 
poziomach: 

____ogólnokrajowym; 
____regionalnym; 
____lokalnym. 
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Na każdym z tych szczebli kwestia zrównoważenia funkcjonuje w odmienny sposób. Na 
szczeblu najwyższym dotyczy formułowania właściwych regulacji oraz promowania polityki w 
zakresie zrównoważenia rozwoju. Poziom regionalny odpowiada za kształtowanie polityk 
rozwoju zapewniających stabilny wzrost w granicach tego szczebla. Na poziomie lokalnym 
zrównoważenie rozwoju oznacza formułowanie go w kontekście lokalnych warunków i 
wynikających z nich wymogów i potrzeb. 

Gospodarowanie przestrzenią w duchu rozwoju zrównoważonego określają zasady 
formułowane przez różne grona eksperckie i zespoły specjalistów. Wśród dokumentów 
precyzujących takie zasady szczególnie istotne są dokumenty programowe różnych agend Unii 
Europejskiej oraz organizacji o randze i znaczeniu europejskim. Jeśli chodzi o zasady rozwoju 
urbanistycznego - są one częścią systemu gospodarowania przestrzenią. Na ich bazie powstają 
regulacje planistyczne oraz realizowane są działania w przestrzeni. Fundamentem tych zasad 
jest ogólny paradygmat rozwoju zrównoważonego wzbogacony o zasady formułowane przez 
różnorodne struktury organizacyjne, w skład których wchodzą eksperci sfery planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz budowy konstrukcji i formy miejskiej. Takimi 
dokumentami są między innymi opracowanie Komisji Europejskiej z 1990 r. - ‚Zielona Karta 
Środowiska Miejskiego’, ‚Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego’ - dokument 
Komitetu Rozwoju Przestrzennego Unii Europejskiej z 1997 r., ‚Nowa Karta Ateńska’ z 1998 r. 
przyjęta przez Europejską Radę Urbanistów czy ‚Karta Lipska na rzecz zrównoważonego 
rozwoju miast europejskich’ - dokument z 2007 r. przyjęty przez ministrów krajów Unii 
Europejskiej zajmujących się problematyką rozwoju miast i spójności terytorialnej.  157

W literaturze tematu formułuje się zestaw reguł urbanistycznych - a więc odnoszących się  
również do gminnej polityki planistycznej i jej zakresu regulacyjnego - skonkretyzowanych na 
bazie  wskazań oraz konkluzji wynikających z wyszczególnionych powyżej dokumentów. 
Upatruje się w nich zarys nowego paradygmatu kształtowania przestrzeni, przy założeniu 
doprecyzowania w zakresie koncepcji realizacyjnych. W obszarze gospodarki przestrzennej w 
grupie wspomnianych reguł formułuje się podstawowe wytyczne oraz szczegółowe zasady 
urbanistyczne, wynikające z filozofii zrównoważonego rozwoju.  

Do pierwszej grupy należą: 

____racjonalizacja sposobów eksploatowania przestrzeni oznaczająca między innymi  
        wykorzystywanie w pierwszej kolejności terenów miejskich i rewitalizację obszarów  
        zdegradowanych celem ograniczenia nadmiernej i nieuzasadnionej ekspansji terytorialnej; 
____formowanie systemów obszarów chronionych; 
____kształtowanie polityki transportowej, której efektem będzie zminimalizowanie potrzeb  
        transportowych. 

Grupa druga obejmuje: 

____oszczędną gospodarkę zasobami - w tym kontekście jako zasób traktuje się między innymi  
        przestrzeń niezurbanizowaną - o czym była mowa powyżej; 
____dążenie do redukcji dysonansów i konfliktów funkcjonalno - przestrzennych, które w  
        efekcie skutkują negatywnym wpływem na środowisko oraz ujemnymi konsekwencjami w  
        sferze społeczno - kulturowej i ekonomicznej; 
____kształtowanie określonych przestrzeni w sposób wielofunkcyjny poprzez skupienie i  
        zharmonizowanie różnorodnych funkcji w danym obszarze celem minimalizowania  
        transportu i równoczesnego kształtowania zrównoważonych obszarów,  spójnych w  
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        aspekcie przestrzennym, społecznym i kulturowym; 
____łączenie funkcji komplementarnych - ta zasada ma optymalizować zarządzanie zasobami  
        materialnymi i energią, z czym wiąże się również wspomniane już ograniczanie potrzeb     
        transportowych; 
____ustalenie kierunków terytorialnego rozwoju zainwestowania miejskiego - nieplanowany lub  
        niewłaściwie planowany rozwój pociąga za sobą określone negatywne efekty przejawiające   
        się w degradacji istniejącej struktury funkcjonalno - przestrzennej np.  w drodze nowych  
        inwestycji - ten postulat ma funkcję prewencyjną w opisanym zakresie; 
____kształtowanie tożsamości miasta i jego poszczególnych obszarów - zasada ta zyskuje coraz  
        większe znaczenie, bo pozwala zapewnić zrównoważenie potrzeb społecznych,   
        podniesienie jakości życia, kształtowanie społeczności lokalnych, a tym samym większą  
        responsywność środowiska życia, a dodatkowo budować atrakcyjność miasta i jego   
        poszczególnych regionów, co znajduje przełożenie w sferze budowania wizerunku miasta i  
        jego konkurencyjności.   158

W kontekście powyższego rozważania formułuje się potrzebę kształtowania polityki budowy 
‚miasta kompaktowego’ czyli zwartego - taka forma i konstrukcja przestrzenna pozwala 
odpowiedzieć na naglące problemy współczesnego miasta  i racjonalne kształtowanie 
przestrzeni - zarówno obszarów zurbanizowanych jak i zasobów niezainwestowanych. Miasto 
zwarte staje się zatem odpowiedzią na wymagania zrównoważonego rozwoju przestrzeni i 
gospodarowania nią. ‚Oznacza to konieczność podjęcia trzech typów grup działań, 
prowadzących odpowiednio do:  

____zintegrowania polityki rozwoju miasta i regionu oraz kompleksowe zarządzanie rozwojem  
        obszarów metropolitalnych, 
____zahamowania procesu ‚rozlewania się’ miast – zwanego powszechnie suburbanizacją;  
____rozwoju procesu rewitalizacji zdegradowanych struktur miejskich, i w konsekwencji   
        stworzenie alternatywnego – dla lokalizacji przedmiejskich – umiejscowienia nowego    
        programu miejskiego.’  159

  

4_6___Planowanie jako instrument zarządzania rozwojem miasta 

Zarządzanie miastem musi się odbywać przy wykorzystaniu określonych narzędzi zarządzania. 
Pojęcie instrumentu zarządzania oznacza pewien układ oddziaływania na inny układ. Cechą 
tego oddziaływania jest zdolność do dokonania zmiany i zdolność  do sterowania jej 
przebiegiem w trakcie wdrażania danego instrumentu. Instrument ma charakter ekwifinalny, co 
oznacza, że wskazanie określonego narzędzia nie jest wyborem oczywistym, a ponadto 
każdorazowo istnieje równocześnie otwarta możliwość wyboru różnych instrumentów, które 
prowadzą do tożsamego założonego celu. Noworól dokonuje systematyki instrumentów 
zarządzania, w ramach której formułuje trzy obszary problemowe.  160

Jednym z instrumentów zarządzania rozwojem jest planowanie. Jest ono wyrazem polityki 
władz, w gestii których zarządzanie to się znajduje. 
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‚Pojęcie planowania publicznego w gospodarce rynkowej podlega stałej ewolucji. Tradycyjnie 
planowanie publiczne koncentrowało swoją uwagę na planowaniu urbanistycznym i 
przestrzennym. Jednakże i w tej tradycyjnej dziedzinie następują daleko idące zmiany. Z chwilą 
uświadomienia sobie przez władze lokalne konieczności lokalnego planowania rozwoju 
wyraźnie dostrzega się, że począwszy od połowy lat siedemdziesiątych rodzą się koncepcje 
zintegrowanego podejścia do planowania lokalnego, tzn. takiego planowania, które miałoby 
na uwadze stymulowanie lokalnego rozwoju ekonomicznego, a jednocześnie plan przestrzenny 
czy też plan użytkowania terenów, stanowiłby integralny | instrumentalny | składnik tej 
długofalowej koncepcji rozwoju. | … | Planowanie urbanistyczne nie ma charakteru 
deterministycznego. Jednakże jest w stałym poszukiwaniu równowagi i harmonii. Zwraca 
uwagę na możliwe opcje, stoi na straży wolności wyborów obecnie i w przyszłości. Planowanie 
urbanistyczne rzadko kiedy jest niezależnym procesem , musi bowiem uwzględniać decyzje 
zewnętrzne. Funkcjonuje poprzez negocjacje pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym w 
ramach mechanizmu decyzyjnego opartego na społeczno - politycznym systemie instytucji. 
Partycypacja społeczna jest nieodzownym elementem procesu planowania. Planowanie, 
poprzez swoje zaangażowanie w codzienne życie społeczności lokalnych ma swój niewątpliwie 
istotny kontekst polityczny.’  161

Wielość czynników oddziałujących aktualnie na miasto oraz potrzeb z tego wynikających 
sprawiła, że w aktualnej rzeczywistości pojawiło się pojęcie planowania zintegrowanego - czyli 
łączącego wiele dziedzin funkcjonowania miasta. Planowanie zintegrowane stanowi podstawę 
polityki rozwoju. 

Wśród wszystkich elementów, których właściwa synteza oznacza zintegrowane planowanie 
rozwoju miasta, planowanie przestrzenne jest bardzo istotne. To jedna z najważniejszych gałęzi 
decydująca o efektywnym zarządzaniu rozwojem miasta.   162

W sensie przestrzennym planowanie dotyczy rozwoju wyodrębnionych obszarów. 

W obliczu procesów globalizacji i konkurencji miedzy miastami, Charakterystyczną cechą 
planowania urbanistycznego jest coraz większy stopień jego ekonomizacji. Staje się ono areną 
dla negocjacji i układów pomiędzy użytkownikami przestrzeni miasta a jego władzami. 
Intensywnie wkroczyła również potrzeba i wymóg ochrony środowiska. W procesy planowania 
na różnych etapach włącza się także element społeczny. W tej sytuacji przed planowaniem 
urbanistycznym pojawiają się nowe wyzwania. W obliczu tych wyzwań planowanie musi być 
zintegrowane i strategiczne. 

4_7___Plan 

Jednym z bezpośrednich instrumentów prowadzenia polityki przestrzennej na danym obszarze 
jest plan zagospodarowania przestrzennego. Plan nie jest on jedynym narzędziem 
planistycznym, a zaledwie częścią kompleksowego procesu planowania. Jest planem działania 
władz miejskich. W powszechnej praktyce planistycznej ten rodzaj planów stanowi prawo 
miejscowe dotyczące użytkowania terenów.  

 Markowski T., Zarządzanie …, op.cit., s. 150161
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Przestrzeń jest dobrem ograniczonym, której użytkownikami jesteśmy wszyscy. W tym 
kontekście plan jest niezbędnym elementem regulującym prawa wszystkich podmiotów z niej 
korzystających w celu właściwego ukierunkowania rozwoju. Plan musi funkcjonować 
wielokierunkowo, bo jego zadaniem jest zarówno ochrona praw i interesów obywateli jak 
również ochrona interesu ogólnego, publicznego - w tym wspólnoty samorządowej oraz 
państwa. Plan, stanowiąc prawo lokalne i będąc w tym względzie odzwierciedleniem interesów 
społeczności lokalnej, powinien uwzględniać również interesy i restrykcje systemów 
hierarchicznie wyższych czyli np. regionu i państwa.  
Markowski podkreśla znaczenie planu dla optymalizacji korzyści gospodarki w układach 
terytorialnych, który w tym zakresie między innymi formuje system wartości społeczności 
lokalnej, pozwala na racjonalniejszą ochronę środowiska oraz ochronę wartości kulturowych, 
obniża koszty społecznego rozwoju w dłuższym horyzoncie czasowym, a także przyczynia się do 
neutralizacji lub redukcji konfliktów społecznych powstających w rzeczywistości przestrzennej, 
zapewnia również instrumenty do rozwiązywania tych konfliktów lub też zapobiega ich 
destrukcyjnemu oddziaływaniu na rzeczywistość poprzez umożliwienie zarządzania miastem i 
jego rozwojem w sytuacjach konfliktowych.   163

4_7_1___Potrzeba większej elastyczności 

W odniesieniu do planowania XXI w. formułuje się dzisiaj określone żądania. W świetle 
zwielokrotnionych i kompleksowych wymagań współczesnej rzeczywistości planowanie 
powinno mieć zintegrowany i strategiczny charakter. Istotne jest, aby plan przestrzenny oraz 
regulacyjny plan użytkowania terenów był zsynchronizowany z planem ekonomicznego rozwoju. 
Ponadto podkreśla się, że w zależności od cyklu rozwojowego gospodarki rynkowej 
skuteczność działań będzie zależna od prawidłowego wyważenia w planie elementów 
stymulacyjnych i restryktywnych. Zwrócono uwagę, że w fazie regresji gospodarczej elementy 
stymulacyjne muszą przeważać nad restryktywnymi, gdyż planowanie przestrzenne prowadzone 
jedynie w oparciu o elementy restryktywne nie będzie społecznie zaakceptowane.  164

W świetle powyższego w odniesieniu do planowania stawia się aktualnie wymóg coraz większej 
elastyczności, powszechnie odchodzi się od nadmiernej szczegółowości planów na rzecz 
metod zapewniających możliwość szybszej reakcji w zmieniających się miejskich 
okolicznościach. 

Jak zauważają Peter Hall i Mark Tewdwr - Jones planowanie przestrzenne - urbanistyczne i 
regionalne, jest multiwymiarowe i wielocelowe. Połączenie tych atrybutów stanowi o trudności 
dyscypliny -  po pierwsze ze względu na wielość i różnorodność informacji, a po drugie z uwagi 
na konieczność wypracowania właściwej, efektywnej ramy oraz wyważenia różnorodnych celów. 
Dawnym, tradycyjnym celem planowania było stworzenie ściśle określonej wizji danego 
terytorium w postaci zamkniętego planu. To podejście do planowania zastąpiło wyobrażenie 
planowania jako ciągłego, nieustannego, powtarzalnego procesu kontroli rozwoju terenu, 
dokonującego się przy wykorzystaniu różnych narzędzi modelujących i stymulujących rozwój. W 
procesie tym dokonuje się określenia celów dla danego obszaru, które następnie na bieżąco i 
powtarzalnie są poddawane kontroli, optymalizacji, potrzebnej redefinicji. W cyklicznym toku 
działań planiści gromadzą system danych i informacji, która również poddawana jest bieżącej 
aktualizacji w miarę przebiegu działań rozwojowych. Na stworzonej w ten sposób bazie 
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informacyjnej dokonuje się projekcji i symulacji różnorodnych możliwych scenariuszy 
planistycznych. Tak formułowany proces ma na celu osiągnięcie wysokiego stopnia 
elastyczności i wybudowania różnorodnych scenariuszy rozwoju terenu w celu wyboru 
optymalnego rozwiązania planistycznego. Porządek tego procesu można najogólniej zamknąć 
w sekwencji: cele - bieżąca informacja - projekcja i symulacja alternatywnych rozwiązań - 
ewaluacja - wybór - bieżący monitoring. W opisanym kontekście planowanie zorientowane 
zostaje na kompleksowy proces, a nie na gotowy product w postaci niezmiennego, 
domkniętego planu.  165

‚Plan rozumiany jest jako narzędzie prowadzenia polityki przestrzennej na określonym obszarze. 
Musi być zatem i jest zawsze oceniamy pod kątem jego przydatności i skuteczności w działaniu, 
tzn. według tego, czy ułatwia czy też utrudnia gospodarowanie przestrzenią, czy łagodzi 
konflikty czy też je potęguje itd. Dlatego mówiąc o nowej formule planu, musimy zawsze 
postrzegać go instrumentalnie, a nie jako przyszły obraz stanu miasta. Wieloletnie 
doświadczenia w zakresie skuteczności oddziaływania planu na procesy realizacyjne, w życiu 
społecznym i gospodarce, jednoznacznie określają, że poszukiwania treści i formy planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta nie mogą polegać na ulepszaniu istniejących metod 
i form, lecz muszą stanowić w tym względzie nowe rozstrzygnięcia. Nie oznacza to oczywiście, iż 
nie występuje potrzeba wykorzystania poszczególnych elementów dotychczasowego dorobku 
planistycznego. Podstawową funkcją planu jest z jednej strony określenie kierunków i zasad 
zagospodarowania obszarów miasta, a z drugiej określenie sposobu użytkowania i 
wykorzystania terenów objętych planem. Przy tak rozumianej funkcji plan stanowi podstawę 
zarówno prowadzenia polityki przestrzennej, jak i podejmowania jednostkowych decyzji 
administracyjnych.’  166

4_8___Zintegrowane planowanie rozwoju 

Czynniki ekonomiczne wywierające wpływ na rzeczywistość współczesnej przestrzeni wpływają 
na kształtowanie interwencji publicznych. Hasła - klucze formułowane w odpowiedzi na 
wyzwania aktualnej rzeczywistości to zintegrowane planowanie rozwoju, holistyczność 
podejścia, optymalizacja spójności działań i różnorodnych sfer aktywności.  

Zasadniczym unijnym standardem dotyczącym zarządzania miastem, który powinien stanowić 
podstawę polityki rozwoju jest zintegrowane planowanie tego rozwoju. W krajach unijnych 
miasta europejskie stosują zasady zintegrowanego planowania - nie tylko ‚przestrzennego’ - 
jako podstawy tworzonych przez siebie polityk rozwojowych. Pojęciem planowania 
zintegrowanego posługiwała się Agenda Terytorialna UE z 2007 r. zatytuowana ‚W kierunku 
bardziej konkurencyjnej, zrównoważonej Europy’. Cele sformułowane w tym dokumencie miały 
być realizowane w drodze nowatorskich form zarządzania terytorialnego oraz partnerstwa na 
linii obszary miejskie - obszary wiejskie, a także nowych sposobów wspierania 
transeuropejskiego zarządzania rozwojem. W literaturze zwrócono uwagę na istotną kwestię 
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dotyczącą rozwoju miejskiego - podkreślono, że polityka rozwoju miejskiego winna zaistnieć na 
szczeblu krajowym.  167

  
Kolejnym dokumentem unijnym kładącym jeszcze większy nacisk na zagadnienie planowania 
zintegrowanego jest Agenda Terytorialna UE 2020 pt. ‚W kierunku sprzyjającej społecznemu 
włączeniu inteligentnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów’. Dokument ten 
akcentuje konieczność koordynacji wspólnotowych i krajowych polityk sektorowych w celu 
sformułowania instrumentów, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności obszaru UE w 
stosunku do innych światowych potęg gospodarczych. W obliczu wyzwań jakie stoją przed 
planowaniem zintegrowanym | takich jak coraz bardziej złożone procesy inwestycyjne czy coraz 
bardziej skomplikowane kwestie i problemy społeczne i funkcjonalne, które wymagać będą 
określonych rozwiązań | bardzo istotną kwestią jest uzupełnianie mało elastycznych systemów 
planowania o planowanie operacyjne, które wykorzystane może być zwłaszcza w 
skomplikowanych operacjach urbanistycznych, procesach rewitalizacji czy koordynacji 
procesów rozwojowych w obszarach metropolitalnych.  168

W kontekście omawianej wcześniej wielowątkowości procesów rozwoju przestrzennego, które 
obok aspektu przestrzennego i środowiskowego, mają również wymiar ekonomiczny, społeczny 
czy polityczno instytucjonalny, polityka urbanistyczna miast europejskich zorientowana na 
równoważenie relacji wszystkich wspomnianych czynników i właściwe ich wyważenie oraz 
zidentyfikowanie i zintegrowanie celów społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i 
przestrzennych kształtowana jest w procesach wysokiej jakości planowania strategicznego 
prowadzonego przez niezależne agencje. Istotą planowania strategicznego jest integrowanie i 
harmonijne spajanie problematyki i aktywności podejmowanych w obszarach różnych polityk 
sektorowych założonego terenu. Sens planowania strategicznego stanowi również jego 
długoterminowość - oznacza kształtowanie wizji i kierunków rozwoju w perspektywie 
conajmniej 10 - 20 lat. Produktem wypracowywanym w takim procesie planowania jest 
dokument strategicznego rozwoju miasta.  169

4_8_1___Rozwój oparty na wiedzy 

Standardem rozwoju promowanym w Unii Europejskiej i wdrażanym w wielu miastach 
europejskich jest model rozwoju oparty na wiedzy. W sferze rozwoju urbanistycznego 
wdrażanie tego modelu opiera się na dorobku wiedzy urbanistycznej gromadzonej w ramach 
badań profesjonalnych gremiów oraz praktyki urbanistycznej. W krajach unijnych wiedza 
stanowi zasób , jest gromadzona i ewoluuje. 

Zasady wykształcone w ten sposób wyrażone zostały w opracowaniach, takich jak Europejska 
Karta Planowania | Europejska Rada Urbanistów/ ECTP, Barcelona 2013 |, zawierającej wizję 
miast i regionów - terytoriów XXI w. Postęp w zakresie zdobywania i eksploatowania wiedzy w 
miastach UE dokonuje się nieustannie. Aktywność państw europejskich w tej sferze przejawia 
się m. in. w obszarze prac nad Agendą Miejską | EU Urban Agenda | oraz w drodze 

 Ziobrowski Z. „Ku zintegrowanemu planowaniu” w Studia KPZK, No 161, 2015, p. 27 za: Korzeniak G. | 167

red. |, Zintergrowane planowanie rozwoju miast. Kraków: IRM, 2011 Na ten temat wypowiada się również 
Markowski T., „Polityka urbanistyczna…”, op.cit.

 Ziobrowski Z. „Ku zintegrowanemu …”, op.cit., s. 27 - 28168

 Heczko - Hyłowa E., Polityka przestrzenna polskich miast a standardy UE | online |. 06.10.2017, https://169

ec.europa.eu/poland/news/171006_kongres_regionow_pl  | dostęp 26.06.2020 |

https://ec.europa.eu/poland/news/171006_kongres_regionow_pl
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współdziałania m. in. z Europejską Siecią  Wiedzy Urbanistycznej | European Urban Knowledge 
Network/ EUKN |. 

Jako przykład kraju prezentującego profesjonalny poziom planowania w opiniach ekspertów 
pojawia się przykład Francji, w której jakość planowania bazuje na funkcjonującym silnym 
systemie planowania, na działanie którego nie wpływa zmienność w obszarze władzy miejskiej. 
Jego niezależność w tym zakresie decyduje o znacznej skuteczności przekładającej się na 
bardzo dobre efekty przestrzenne. Kolejna francuska zaleta systemowa to dualizm w zakresie 
instytucjonalno - kompetencyjnym. Oznacza on funkcjonowanie z jednej strony niezależnego 
długoterminowego planowania strategicznego czyli budowania długofalowej wizji rozwoju, a z 
drugiej krótkoterminowej urbanistyki operacyjnej. Ta pierwsza sfera znajduje się w kompetencji 
niezależnych agencji planistycznych, ta druga jest domeną władz miejskich - ich zadaniem 
pozostaje implementacja planów, czyli prowadzenie polityki publicznej, sformułowanej w 
dokumencie projektu miasta. Ten proces dokonuje się w drodze realizacji sprecyzowanych 
programów, projektów i zadań, które w rezultacie finalnym przekładają się na osiągnięcie 
założonych celów.    170

Za Heczko - Hyłową wymienia się pięć istotnych filarów tego systemu, stanowiących o 
długoterminowym charakterze procesu: 
 
____istnienie agencji planowania urbanistycznego - są one pionierskimi, wielodyscyplinarnymi  
        centrami badawczo - planistycznymi o szerokim obszarze działania, ich rola ma istotne  
        przełożenie na funkcjonowanie systemu oraz jakość efektów przestrzennych, o czym  
        będzie mowa poniżej, to one odpowiadają za rozwój oparty na wiedzy; 
____opracowywanie planu strategicznego nowej generacji; 
____innowacyjność procesu planowania strategicznego - jego nowatorski charakter bazuje na  
        wzbogacaniu standardowego procesu sporządzania planu o różnego rodzaju czynniki  
        pozwalające na wykształcanie się spójności społecznej, ekonomicznej i ekologicznej |  
        długość trwania tego procesu w miastach Francji to ok. 5 lat |; 
____nowa generacja urbanistów - właściwe rozumienie roli i miejsca tego zawodu we Francji  
        znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w rzeczywistości, a jego rangę podnosi   
        świadomość samych urbanistów w zakresie profesjonalnego podejścia do wykonywanej   
        pracy oraz poziomu wiedzy eksperckiej, jaką powinni dysponować; 
____zaangażowanie społeczeństwa w procesie planowania - dialog społeczny | czyli włączanie  
        społeczeństwa w przebieg tego procesu na każdym jego etapie, a więc od chwili    
        rozpoczęcia prac nad całościowym planem długoterminowym poprzez wszystkie inne fazy i  
        skale planistyczne |, planowanie partycypacyjne | partnerstwo i ‚wzajemne uczenie się’,  
        pedagogizacja mająca na celu zmianę postaw społecznych na pro - obywatelskie -  
        wszystkie te elementy mają na celu wielostronne formułowanie „interesu wspólnego” oraz  
        wypracowywanie w drodze kompromisu pozytywnych efektów przestrzennych, służących  
        wszystkim użytkownikom przestrzeni.  171

‚Miasto to sztucznie stworzone środowisko życia człowieka. Jednocześnie ten twór cywilizacyjny 
warunkuje dalszy rozwój człowieka i trwanie cywilizacji. Jeżeli więc miasto staje się układem 
dysfunkcjonalnym, replikuje i rozwija struktury społeczne i gospodarcze w niepożądany 
sposób.’  172

 Ibidem.170

 Ibidem.171

 Markowski T., Zarządzanie …, op.cit., s. 127172
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III__________________________________________________________________________________ 

5___Analiza studiów przypadku  

5_1___Wprowadzenie 

Niniejszy rozdział zawiera studium wybranych przypadków. Każdy podrozdział rozpoczyna 
omówienie systemu planowania danego kraju celem zarysowania kontekstu dla analizy 
empirycznej. W dalszym biegu analiza obejmuje zbadanie procesów projektowania 
urbanistycznego pod kątem produktów, które w tych procesach powstają.  

Alexandros Washburn to były Chief Urban Designer w New York City Department of Planning 
w okresie 2007-2014. Stał na czele heroicznego (epic) procesu przekształcania miasta przez 
burmistrza Michaela Bloomberga. Jego mentorem był Senator Daniel Patrick Moynihan, ten 
sam który zainicjował odbudowę Penn Station w James A. Farley Post Office. Moynihan był 
jedynym senatorem na Kapitolu, który uznał, że warto mieć architekta w swojej załodze. Tym 
architektem był Washburn. To Moynihan nauczył Washburna, że w procesie tworzenia miasta 
kluczowe jest współdziałanie i wzajemne dostosowanie polityki, finansów i designu. Projekt 
High Line jest spektakularnie przeprowadzonym dowodem na prawdziwość tego twierdzenia. 
Podczas konferencji reSITE, w rozmowie z autorką Alexandros Washburn określił Nowy Jork 
jako ‚fractal city’. Kontynuując myśl wyjaśnił, że ta przenośnia ma służyć ukazaniu procesu 
budowania miasta. Fraktale to obiekty, których części są podobne do całości. Fraktale cechuje 
nieskończona złożoność - to oznacza, że powtarzają się w nieskończoność, a coraz większe 
zbliżenie ukazuje ich coraz bardziej złożone segmenty. Washburn postrzega miasta jak fraktale. 
Miasta jako zagnieżdżone w sobie nawzajem różnorodne skale, których szczegóły ukazują się 
oku lub znikają z pola jego widzenia w miarę przybliżania lub oddalania. Obserwując miasto z 
coraz mniejszej odległości dostrzegamy najpierw niewielki punkt, potem coraz większy 
nieregularny kształt, siatkę ulic, dzielnicę, grupę kamienic, potem blok lub dom, jeszcze potem 
mieszkanie, a w końcu czyjąś codzienność i uczucia. Tak żyje organizm miasta. I w taki sam 
sposób musi funkcjonować projektowanie tego miasta. Miasta funkcjonują na wielu poziomach 
i zadaniem urbanistyki, projektantów, jest również projektowe funkcjonowanie na tych 
wszystkich warstwach, we wszystkich miejskich skalach. Zadanie dodatkowo komplikuje fakt, że 
w każdej skali obowiązują inne reguły, jednak wartości pozostają te same. Projektujący muszą te 
reguły rozumieć, aby dostosować odpowiednie środki działania, dobrać odpowiednie 
instrumenty operacyjne i wiedzieć jak ich według tych reguł używać. I tu pojawia się 
zagadnienie regulacji prawnych, sposobu ich tworzenia w taki sposób, aby mogły uchwycić całą 
złożoność materii i odpowiednio na tę złożoność reagować. Dobre prawo to takie, które 
odnosząc się do poszczególnych działań nie traci z pola widzenia całości fenomenu, który 
reguluje. To również takie prawo, które reguluje materię w odpowiedni sposób. Tworzenie 
takiego zapisu regulacyjnego to zadanie najwyższej próby, wymagające wiedzy, świadomości 
tego co było i jest oraz wnioskowania i przewidywania tego, co może nastąpić. Miasta są 
wieloskalarnymi, skomplikowanymi organizmami, a miasta współczesne, ze względu na 
złożoność procesów w nich zachodzących, są szczególnie wymagające. W nawiązaniu do 
sentencji senatora Moynihana Washburn podkreślił, że ze względu na tę wieloaspektowość i 
wielowymiarowość funkcjonowania organizmów miejskich ich projektowanie musi się 
dokonywać na różnych poziomach i przy współdziałaniu specjalistów z wielu dziedzin, nie tylko 
urbanistyki i architektury. Wielość skali jest niezliczona - i tych widzialnych, jak ulice czy 
budowle, i tych niewidzialnych, jak finanse czy dobre samopoczucie. Ci, którzy tworzą miasto 
muszą wszystkie je brać pod uwagę. 
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Za Washburnem można powtórzyć: ‚Nie kontrolujesz niczego, ale miejmy nadzieję, że masz 
wpływ na wszystko.’  173

Dzisiejsza rzeczywistość i sytuacja miasta zmusza dyscyplinę urbanistyczną do znalezienia 
nowych metod i instrumentów projektowania urbanistycznego (of urban design) we 
współczesnym kontekście gwałtownej urbanizacji, zmian klimatycznych oraz zmieniającej się 
kultury planowania. Według Washburna te narzędzia powstają każdorazowo w procesie 
projektowania urbanistycznego jako jego produkty. Proces of urban design przynosi zatem 
odpowiedź na pytanie o te szczególne nowe metody i instrumenty w postaci rules, plans i 
projects, których zastosowanie zmodyfikuje drogi tworzenia współczesnego miasta w kierunku 
zrównoważonego rozwoju.  174

  
Proces of urban design przynosi rezultaty w postaci produktów of urban design, one powstają 
w procesie planowania urbanistycznego. Te produkty czyli narzędzia_ oryg. tools to 
odwzorowanie pożądanej przyszłości zapisane w rules, zaadaptowane jako plans oraz 
wybudowane w postaci projektów. O ile sam proces pozostaje zawsze taki sam i stanowi 
wynikową przenikania się trzech sił: polityki, finansów i dizajnu - to jego produkty różnią się w 
każdym okresie.   175

Te narzędzia stanowią punkty zwrotne, które zmieniają przebieg wydarzeń i działań i wytyczają 
nowe ścieżki rozwoju miasta. Washburn twierdzi, że nieporozumieniem jest twierdzenie, że 
urbaniści budują miasta - zamiast tego urbaniści tworzą narzędzia = instrumenty w postaci 
reguł_oryg. rules, planów_oryg. plans i projektów_oryg. projects, które są przewodnikiem 
transformacji miast, kierują ich przekształceniami.  176

W procesie planowania dzisiejszych miast produkującym ich transformację wyróżnia się stadia: 
projektowania pytania, projektowania rozwiązania oraz implementacji rozwiązania. Washburn 
określa ten proces jako kompleksowy, powtarzający się, i zagnieżdżony. ‚Jest on kompleksowy 
ponieważ operuje na przecięciu polityki, finansów i designu. Ma on cechę powtarzalności, bo 
projektowanie urbanistyczne wymaga cyklicznej aplikacji procesów obserwacji, analizy i 
odzwierciedlenia. I jest on zagnieżdżony ponieważ operuje na różne sposoby w różnych 
skalach, wymagając zastosowania spójnego punktu widzenia w celu przełożyć podstawowych 
wartości projektowych ze skali chodnika na skalę miasta.’  177

‚Projektowanie urbanistyczne działa we wszystkich skalach, z wyjątkiem skali samego miasta. 
Pamiętaj, projektowanie urbanistyczne tworzy narzędzia, które budują miasta; Projektowanie 
urbanistyczne nie buduje samego miasta. Stwierdzenie, że miasto samo w sobie jest projektem 
urbanistycznym, jest niebezpieczną tautologią, która prowadzi urbanistę albo do ogłupiającej 
identyczności, powtarzalności w projektowaniu nowych miast, albo do niemożności wyjścia 
poza proces w przypadku miast istniejących. W projektowaniu urbanistycznym wszystko jest 
połączone ze wszystkim i żaden projektant nie może udawać, że ogarnia całość. Zamiast tego, 

 Finn R., „What Design Brings to the Table” w The New York Times | online |. Nov. 9, 2012, section RE, p. 173

5, https://www.nytimes.com/2012/11/11/realestate/alexandros-e-washburn-what-design-brings-to-the-
table.html | dostęp 25. 09. 2020 |_| tłum. autorka |

 Washburn A., The Nature of Urban Design: A New York Perspective on Resilience, Washington: Island 174

Press, 2013, p. 97

 Ibidem p. 51 - 52175

  Ibidem p. 97176

 Ibidem p. 54_| tłum. autorka |177

https://www.nytimes.com/2012/11/11/realestate/alexandros-e-washburn-what-design-brings-to-the-table.html
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projektant musi stwierdzić, że zdrowe miasto nigdy nie jest skończone i uznać, że produkty 
projektowania urbanistycznego są określonymi ogniwami w łańcuchu miejskiej transformacji, 
który będzie trwał długo po jego odejściu.’  178

‚Jeśli potrafisz właściwie skoordynować proces i produkty projektowania urbanistycznego, 
możesz przeobrażać miasta.’  179

6___Francja 

6_1___Francuski system planowania przestrzennego 

Francja należy do napoleońskiej rodziny prawnej.  Francuskie planowanie przestrzenne | 180

French spatial planning | klasyfikowane jest przez EU Compendium of Spatial Planning Systems 
and Policies jako typ idealny regionalno ekonomiczny_ang. regional economic approach.  W 181

literaturze obecna jest jednak opinia, że de facto zmieniło ono kategorię CEC i z typu 
regionalno - ekonomicznego przesunęło się do typu kompleksowozintegrowanego_ang. 
comprehensive integrated ideal type również funkcjonującego na bazie wspomnianej 
klasyfikacji EU Compendium.  182

6_1_1___Struktura administracyjna i kompetencje władz poszczególnych szczebli  
               zarządzania 

Francja współczesna to kraj o powierzchni ok. 550 000 km² | Francja metropolitalna |. Wraz z 
terytoriami zależnymi kraj liczy 640 000 km². Francję metropolitalną zamieszkuje ok. 65 mln 
ludzi (wraz z terytoriami zależnymi to ok. 67 mln). 

Struktura władzy | administracyjna | kraju jest czterostopniowa i przedstawia się następująco: 

____szczebel najwyższy, krajowy w postaci rządu centralnego | national government |; 
____szczebel regionalny - 18 regionów ogółem | 13 w europejskiej Francji metropolitalnej |; 
____szczebel departamentów - 101 departamentów ogółem | 96 w europejskiej Francji  
        metropolitalnej |; 
____szczebel lokalny - 35 945 gmin ogółem | 35 816 w europejskiej Francji metropolitalnej ,  
        przy czym liczba gmin jest dosyć zmienna, więc można przyjąć , że jest ich na ten moment  
        prawie 36 000 |. 

 Ibidem p. 98_| tłum. autorka |178

 Ibidem p. 137_| tłum. autorka |179

 Newman, P. Thornley, A., op.cit., p. 31 - 33180

 European Commission, Regional development studies.The EU Compendium of spatial planning systems 181

and policies, Luxembourg, 1997, p. 36

 Geppert A., „France, drifting away from the ‚regional economic’ approach” w Spatial Planning Systems 182

and Practices in Europe: A Comparative Perspective on Continuity and Changes. London | New York: 
Routledge | Taylor & Francis Group, 2014, p. 109
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W strukturze terytorialno - administracyjnej funkcjonują jeszcze kantony i okręgi , lecz kantony 
nie pełnią roli jednostek administracji (są jedynie jednostkami wyborczymi), natomiast zarówno 
kantony jak i okręgi nie mają znaczenia w grafie władzy i planowania. Wymienionym na 
początku 4 warstwom administracyjnym przyporządkowane są odpowiednio zadania związane z 
planowaniem | przestrzennym |, ale tylko na trzech z nich powstają plany przestrzenne. 

6_1_2___Struktura planowania przestrzennego_plany przestrzenne | plany  
              zagospodarowania przestrzennego 

6_1_2_1___Poziom krajowy 

Zarządzanie na szczeblu krajowym pozostaje we Francji w rękach rządu krajowego. Jego 
odpowiedzialność w zakresie zarządzania planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym 
sprowadza się do nadawania kształtu konstrukcji prawnej systemu planowania i 
zagospodarowania przestrzennego - w jego gestii pozostaje między innymi wspomniana 
aktualizacja Kodeksu Urbanistycznego_Code de l’urbanisme. Poza tym rząd tworzy wytyczne 
dla innych polityk, między innymi środowiskowej. Zakresem zarządzania na poziomie kraju 
objęte są też projekty infrastrukturalne o takim wymiarze , a wśród nich autostrady,, linie 
kolejowe czy placówki takie jak uniwersytety. Zadaniem rządu jest planowanie i finansowanie 
tychże projektów.   183

Na poziomie kraju we Francji brak jakiegokolwiek planu przestrzennego_national level spatial 
plan czy też krajowej perspektywy rozwoju przestrzennego_national spatial development 
perspective. Na tym szczeblu Francja posiada jedynie wytyczne sektorowe_oryg. sectoral 
guidelines. Po niedanej próbie wprowadzenia takiego planu zwanego Schéma Nationale 
d'Aménagement et de Développement du Territoire_SNADT w 1995 r., który miał zapewnić 
koherencję pomiędzy planning documents and policies na różnych szczeblach oraz rozwinąć 
kooperację polityk krajowych (na poziomie krajowym) zrezygnowano z tego pomysłu i mocą 
reformy z 1999 r. wycofano planowany SNADT i powrócono do normowania polityk krajowych 
serią wytycznych sektorowych Schemas de Services Collectifs_SSC.  184

SSC to dokument planistyczny, który formułuje wytyczne dla 9 terytorialnych polityk 
sektorowych. Są wśród nich: terytorium, edukacja wyższa i badania, kultura, zdrowie, informacja 
i komunikacja, transport osobowy i towarowy, energia, obszary cenne przyrodniczo i obszary 
wiejskie oraz sport. Ich kształtowanie poprzedzają szerokie konsultacje z partnerami lokalnymi, 
a szczególnie z władzami regionalnymi.  185

6_1_2_2___Poziom regionalny 

Na szczeblu regionalnym zarządzanie w zakresie zagospodarowania przestrzennego sprowadza 
się do ich partycypacji w dużych projektach infrastrukturalnych poprzez udział w ich planowaniu 

 OECD, Land-use Planning Systems …, op.cit., p. 99 - 104183

 Geppert A., „France, drifting away …”, op.cit., p. 111184

 Schemas de Services Collectifs_SSC, 13.04.2018, https://qualitionnaire.eu/index.php?title=SSC | dostęp 185

15.01.2019 |

https://qualitionnaire.eu/index.php?title=SSC
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i finansowaniu. Inne zadanie regionów polega tworzeniu Schéma régional d'aménagement et 
de développement durable du territoire_ SRADDT, a wkrótce Schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires_ SRADDET czyli 
ogólnego planu strategicznego_oryg. general strategic plan, o którym będzie mowa poniżej. 

Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire_SRADDT to 
perspektywa zrównoważonego rozwoju przestrzennego opracowywana i regularnie 
aktualizowana przez region. SRADDT określa się jako ogólny plan strategiczny oraz dokument 
przewodni dla regionalnych polityk przestrzennych, który wyznacza priorytety polityki regionu 
oraz szkicuje wizję przestrzenną dla regionu.  W literaturze zauważa się, że SRADDT jest 186

dokumentem, którego charakter bardziej przypomina prognozę przewidywanych inwestycji 
publicznych regionu niż dokument strategiczny, który budowałby koncepcję rozwoju 
przestrzennego i w tym względzie jego znaczenie przestrzenne jest znikome.  Zasadniczo 187

SRADDT nie ma mocy wiążącej w odniesieniu do planów lokalnych. Wyjątki w tym względzie 
stanowią obszary regionu Île-de-France, Korsyki oraz regiony zamorskie. Plany regionalne dla 
nadmienionych obszarów są nie tylko wiążące dla planów niższego szczebla - różni je też 
większy stopień szczegółowości oraz obecność w nich określonych regulacji kwestii 
zagospodarowania przestrzennego_oryg. limited zoning regulations.  Taką szczególną 188

postacią planu regionalnego jest plan regionu Île-de-France - Schéma directeur de la région 
d’Île-de-France_SDRIF. Istnieje w stosunku do niego wymóg nie tylko przegłosowania przez 
region, ale też zatwierdzenia przez rząd centralny.  189

Aktualnie w regionach prowadzone są prace, których celem jest uzupełnianie i zastąpienie 
SRADDT przez Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires_SRADDET. SRADDET wprowadzony został aktem Loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République_Loi NOTRe z 7 sierpnia 2015 r. Celem Loi NOTRe, czyli ustawy o 
nowej organizacji terytorialnej Republiki, będącej elementem procesu decentralizacji we 
Francji, jest wzmacnianie roli i poszerzenie kompetencji regionów oraz publicznych instytucji 
współpracy międzygminnej - Établissement public de coopération intercommunale | EPCI |. 
SRADDET to strategiczny dokument planistyczny dotyczący różnych sektorowych polityk 
publicznych, integrujący kilka dokumentów sektorowych. SRADDET scala następujące plany 
sektorowe: Schéma régional d'aménagement et de développement durable du 
territoire_SRADDT, Schéma Régional des Infrastructures et des Transports_SRIT, Schéma 
régional de l’intermodalité_SRI, Schéma régional du climat, de l'air et de l’énergie_SRCAE, 
Plan régional de prévention et de gestion des déchets_PRPGD oraz Schéma régional de 
cohérence écologique_SRCE. 
Art. L4251-1 kodeksu wspólnot terytorialnych Code général des collectivités 
territoriales_CGCT w akapicie 2 formułuje zakres przedmiotowy SRADDET. Zgodnie z treścią 
tego przepisu SRADDET ‚| … | określa średnio i długoterminowe cele na terytorium regionu w 
kategoriach równowagi terytorialnej i równości, tworzenia różnych infrastruktur o znaczeniu 
regionalnym, otwierania się obszarów wiejskich, budownictwa mieszkaniowego, 
ekonomicznego zarządzania przestrzenią, intermodalności i rozwoju transportu, kontroli i 
waloryzacji energii, walki ze zmianami klimatu, zanieczyszczenia powietrza, ochrony i 
przywracania różnorodności biologicznej, zapobiegania i gospodarowania odpadami. | … |’. 
Akapit 4 tego samego artykułu rozszerza zakres przedmiotowy SRADDET. Otóż stosownie do 

 OECD, Land-use Planning Systems …, op.cit., p. 99 - 104186

 Geppert A., „France, drifting away …”, op.cit., p. 112187

 OECD, Land-use Planning Systems …, op.cit., p. 99 - 104188

 Geppert A., „France, drifting away …”, op.cit., p. 112189
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brzmienia tego akapitu dokument ten „może wyznaczać cele w jakimkolwiek innym obszarze 
uzupełniającym planowanie regionalne, w którym region ma, zgodnie z prawem, wyłączną 
kompetencję planowania, programowania i przewodnictwa | … |’. Należy podkreślić, że 
SRADDET jest dokumentem planowania przestrzennego_oryg. un document d'aménagement 
du territoire, a zatem w odróżnieniu od dokumentów planowania urbanistycznego_oryg. un 
document d’urbanisme_urban planning document, nie określa on zasad przeznaczania 
gruntów i zagospodarowania przestrzennego.  W odróżnieniu od SRADDT plany SRADDET 190

są wiążące dla planów lokalnych. Termin przyjęcia SRADDET przez gminy określono na 31 
grudnia 2018 r.  191

6_1_2_3___Poziom departamentów | pośredni poziom zarządzania pomiędzy regionami i  
                  gminami | 

Ze względu na brak zobowiązania departamentów do działań w sferze planowania i 
zagospodarowania przestrzennego wpływ departamentów na zarządzanie w tym obszarze 
odbywa się w ograniczonym zakresie i pośrednio, jedynie poprzez zobowiązania tych jednostek 
wynikające z innych domen polityki | takimi zobowiązaniami są budowa szkół czy dróg |.  192

6_1_2_4___Poziom międzygminny 

We Francji powszechną formą aktywności w sferze zarządzania na poziomie międzygminnym są 
opisywane wcześniej związki gmin pełniacych funkcję władz międzygminnych. Jak wspomniano 
we wcześniejszym fragmencie pracy, funkcjonują różne ich formy, lecz szczególnie istotna 
kompetencja wpisana jest w zakres władz międzygminnych zwanych stowarzyszeniami 
międzygminnymi - stowarzyszenia te zobowiązane są do opracowywania planów strategicznych 
Schéma de cohérence territoriale_SCoT. O planie tym będzie mowa poniżej.  193

Na poziomie pośrednim, a więc tym pomiędzy planami regionalnymi a lokalnymi, znajduje się 
kluczowe dla planowania gminnego narzędzie - Les Schémas de Cohérence Territoriale_SCoT, 
który równocześnie plasuje się najwyżej w hierarchii planów lokalnych. SCoT to strategiczny 
plan przestrzenny. SCoT przygotowywany jest przez gminy, stowarzyszenia międzygminne | 
EPCI | lub związki EPCI w perspektywie czasowej od 10 do 20 lat. Stowarzyszenia te tworzone są 
na zasadzie dobrowolności. Jego zadaniem nie jest regulowanie zagospodarowania 
przestrzeni, w SCoT nie znajdziemy szczegółów dotyczących rozwoju przestrzennego | to 
zadanie spada na PLU, o którym będzie mowa poniżej |. SCoT jest konstrukcją, na której 
buduje się i za pomocą której wdraża się tę międzygminną strategię planistyczną. Ów proces 
kształtowania i implementacji odbywa się obowiązkowo w ramach wizji rozwoju ustalonej w Le 

 Avis délibéré de l’Autorité environnementale pour le cadrage préalable du schéma régional 190

d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de la région Grand Est | 
online |. Autorité environnementale, 2018, http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
180711_cadrage_prealable_sraddet_grand-est_-_delibere_cle0ee341.pdf | dostęp 26.09.2020 |

 OECD, The Governance of Land Use in France. Case studies of Clermont-Ferrand and Nantes Saint-191

Nazaire, Paris, 2017, p. 58

 OECD, Land-use Planning Systems …, op.cit., p. 99 - 104192

 OECD, Land-use Planning Systems …, op.cit., p. 99 - 104193
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projet d'aménagement et de développement durable_PADD. PADD jest jednym z elementów 
budujących dokument SCoT. 

PADD to obowiązkowy element składowy zarówno SCoT jak i lokalnego planu 
zagospodarowania przestrzennego Le plan local d’urbanisme_PLU. PADD nakreśla strategiczną 
wizję rozwoju aglomeracji, jego główne kierunki i cele publicznych polityk i strategii 
dotyczących rozwoju gospodarczego, społecznego, przestrzennego, planistycznego, w zakresie 
ochrony środowiska. Wizję tę buduje się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
PADD jest strategicznym szkicem, prawnie nie wiążącym,  który następnie ma być przełożony 
na regulację SCoT formułujący generalne wytyczne strategiczne | i bardziej precyzyjne 
rozwojowe wytyczne sektorowe takie jak PLU, CC, PLH, PDU? |, a następnie na konkretny i 
szczegółowy język norm ustalających zagospodarowanie przestrzenne terenu w postaci PLU, 
PLUI, CC. Perspektywa czasowa PADD to 10-20 lat.  

SCoT formułuje strategiczne wytyczne dotyczące rozwoju przestrzennego, w tym również 
planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wytyczne strategiczne dotyczą obszarów 
sektorowych takich jak mieszkalnictwo, transport, handel, rozwój ekonomiczny, planowanie, 
środowisko, wspomniane zagospodarowanie przestrzenne. Celem i zadaniem SCoT jest nie 
tylko formułowanie tych wytycznych, ale i ich harmonizacja w kontekście zrównoważonego 
rozwoju terytorium gmin nim objętych, a przez to konstrukcja spójnej, optymalnej dla niego 
planistycznej strategii rozwoju przestrzennego. Koordynująca funkcja SCoT może przybrać 
dwojaką formę: koordynacji pionowej oraz koordynacji poziomej. O tej pierwszej mówimy w 
kontekście wiążącego prawnie charakteru SCoT w stosunku do regulacyjnych planów 
zagospodarowania przestrzennego PLU lub CC | oba te dokumenty opisane są poniżej |. Ta 
druga porządkuje i harmonizuje polityki publiczne różnych sektorów i w różnych jurysdykcjach. 
W okresie od lat 80-tych XX w. do roku 2000 | a więc do chwili wprowadzenia SCoT do 
francuskiego  systemu planowania ustawą La loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains_SRU | w przestrzeni lokalnych polityk sektorowych pojawiła się znaczna liczba 
różnorodnych dokumentów, planów i programów sektorowych wydanych przez różne organy, o 
różnym zasięgu czasowym. Efektem tego braku koordynacji i spójności były znaczne luki, 
niekompletność i dezorganizacja tej sfery dokumentacyjnej. SCoT ma zapobiegać podobnej 
sytuacji.  Zadaniem SCoT nie jest regulacja zagospodarowania przestrzennego lecz 194

formułowanie wytycznych rozwoju oraz zapewnienie spójności różnych międzygminnych 
dokumentów sektorowych takich jak PLU lub CC, PLUI, Un plan de déplacements 
urbains_PDU, Le programme local de l’habitat_PLH. SCoT jest wyrazem francuskiej koncepcji 
spójności rozwoju obszarów, jednak dążąc do harmonizacji polityk sektorowych i strategii nie 
odbiera gminie inicjatywy. Otóż gmina nie ma obowiązku przyjęcia ScoT, ale nieprzyjęcie go 
wiąże się z określonymi dla niej konsekwencjami - taka gmina nie ma prawa decydowania o 
przeznaczeniu terenów niezabudowanych pod zabudowę | stosownie do francuskiej zasady 
planistycznej -  principe de la constructibilité limitée - zapisanej w Code de l'urbanisme, 
mówiącej, że nowe budownictwo zasadniczo dopuszcza się jedynie w obszarach już 
zabudowanych |.   Przeznaczanie terenów zielonych, niezabudowanych na cele rozwojowe 
może się dokonać tylko w PLU lub CC | w przeciwnym wypadku obowiązuje principe de la 
constructibilité limitée |, ale ponieważ oba te dokumenty muszą być zgodne ze SCoT, zatem 
gminy, które SCoT nie przyjęły tracą tę kompetencję.  195

Z opisanych powodów francuski system planistyczny, bazujący na wspomnianej koncepcji 
spójności rozwoju, oferuje silne zachęty dla gmin, skłaniając je do przyjęcia SCoT. 

 Geppert A., „France, drifting away …”, op.cit., p. 112194

 OECD, Regional Development Policies in OECD Countries, Paris, 2010, s. 350 oraz OECD, Land-use 195

Planning Systems … op.cit., p. 350
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6_1_2_5___Poziom gminny  

Zarządzanie na poziomie lokalnym we Francji znajduje się w kompetencji gmin , a także 
częściowo ich związków. taka sytuacja ma często miejsce z uwagi na nieznaczną wielkość gmin 
francuskich. Zasadniczą kompetencją gmin w sferze zarządzania i zagospodarowania 
przestrzennego jest opracowywanie Plan local d’urbanisme_PLU i Plan local d’urbanisme 
intercommunal_PLUI czyli lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego_oryg. local 
land-use plans. Ponadto w gestii gmin leży wydawanie pozwoleń na budowę  - przy czym 
zaznaczyć należy, że legitymację w tym względzie mają jedynie poszczególne gminy, ale nie ich 
związki. W ramach zarządzania gminy  mogą też tworzyć agencje urbanistyczne_oryg. urban 
planning agencies. Powołanie agencji wymaga jednak akceptacji ze strony rządu krajowego.  196

Plan local d’urbanisme_PLU to francuski lokalny plan zagospodarowania przestrzennego_land-
use plan. Jest on kluczową, prawnie wiążącą regulacją urbanistyczną na poziomie gminnym. 
PLU, który mocą przepisu prawa w sposób szczegółowy reguluje kwestie zagospodarowania 
przestrzennego, wyznacza strefy terenów nadając im określone przeznaczenie, a także stanowi 
podstawę wydawania pozwoleń na budowę. 
Gminy, które nie uchwaliły PLU pozwoleń takich wydawać nie mogą. Plany PLU mogą być 
opracowywane przez pojedynczą gminę lub przez kilka gmin tworzących stowarzyszenie 
międzygminne EPCI - wówczas plan ten to Plan local d'urbanisme intercommunal_PLUI. To 
uprawnienie nie pociąga za sobą jednak uprawnienia do wydawania pozwoleń na budowę 
przez stowarzyszenie - pozostaje ono przypisane tylko pojedynczym gminom.  Jednym z 
założonych celów francuskiej polityki planistycznej ostatnich lat jest ograniczenie ilości szczebli 
administracji  planowania i przeniesienie ciężaru funkcji planistycznej z poziomu gminnego na 
poziom ponadgminny.  Przejawem tego dążenia jest nowy, obowiązujący od 2017 r. wymóg 197

nakazujący gminom przygotowywanie PLUI zamiast PLU, chyba że więcej niż 25 % gmin 
stanowiących przynajmniej 20 % ludności stowarzyszenia międzygminnego zawetuje 
przygotowanie PLUI. Gminy, które nie posiadają PLU, mogą go zastąpić mapą Carte 
communale_CC, o czym francuski Code de l’urbanisme stanowi w art. L. 160-1. Jest to 
uproszczony dokument planistyczny, mapa gminna wyznaczająca obszary, na których wolno 
budować. Przyjęcie CC przez gminę uprawnia ją do wydawania zezwoleń planistycznych w 
zastępstwie państwa, jednak nie bezwarunkowo, a za zgodą władz gminny. Podkreślić jednak 
trzeba, że w przeciwieństwie do PLU, CC nie zawierają własnej wiążącej regulacji prawnej, a to 
oznacza, że na terenach nią pokrytych obowiązuje krajowa regulacja prawna planowania, 
krajowe wiążące prawo planistyczne - Règlement national d’urbanisme_RNU. Te zasady i 
przepisy prawa krajowego stosuje się również w sytuacji gdy gminy nie posiadają ani PLU ani 
CC.  198

6_1_3___Charakterystyka systemu planowania przestrzennego we Francji 

 OECD, Land-use Planning Systems …, op.cit., p. 99 - 101196
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CONSTRUIRE | online |. Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, 2019, https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/carte-communale-un-document-durbanisme-pour-
delivrer-les-autorisations-de-construire | dostęp 26.09.2020 |
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Francuski system zarządzania jest 4 - stopniowy - poszczególne szczeble zarządzania to rząd 
krajowy, regiony, departamenty oraz gminy. Hierarchia systemu planistycznego jest natomiast 3 
- stopniowa. W obszarze zarządzania zagospodarowaniem przestrzennym rząd krajowy 
formułuje ramy prawne dotyczące między innymi zagospodarowania terenów czy kwestii 
środowiskowych, a także planuje projekty infrastrukturalne o znaczeniu krajowym, np. 
autostrady czy uniwersytety. Na poziomie krajowym nie powstają jednak żadne plany 
przestrzenne. Kompetencja w tym zakresie planistycznym spoczywa jedynie na regionach, 
gminach oraz stowarzyszeniach międzygminnych. Istotnym elementem funkcjonującym w 
systemie francuskim są wyspecjalizowane agencje urbanistyczne. Ich rolą jest doradztwo w 
obszarze planowania urbanistycznego, zagospodarowania przestrzennego. W ich kompetencji 
pozostaje również opracowywanie planów lokalnych i międzygminnych.  199

Paradygmat planowania przestrzennego we Francji ulega zmianie. System planowania 
przesunął się w kierunku modelu zintegrowanego. Oznacza to po pierwsze - integrację 
dokumentów planistycznych, a także włączanie do kooperacji wielu różnych podmiotów oraz 
różnych sektorów. Po drugie - widoczne jest zróżnicowanie pomiędzy podejściem 
strategicznym, którego wyrazem są dokumenty wyższego szczebla, a  standardową lokalnym 
regulowaniem użytkowania i zagospodarowania terenów. Istotną zmianą w obszarze 
modyfikacji modelu jest poszerzenie udziału strony społecznej w drodze procesów 
partycypacyjnych. Francja jest przykładem kraju, który podejmując liczne eksperymenty w 
sferze zarządzania znacząco rozwinął instrumentarium planistyczne, choć nie uniknięto też 
określonych problemów.  200

6_1_4___Zasadnicze regulacje prawne sfery planowania i zagospodarowania  
              przestrzennego 

Zasadnicza kodyfikacja francuskiego systemu planowania to Code de l’urbanisme z 1954 r. Jest 
prawem obowiązującym na poziomie krajowym. Kodeks reguluje rodzaje działaności 
planistycznej oraz określa regulacje, przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące rozwoju 
przestrzennego, planowania i zagospodarowania przestrzennego kraju. Jest on na bieżąco 
aktualizowany. 

Ważnym aktem było prawodawstwo z 13 grudnia 2000 r. Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbains | La loi SRU |_The law on solidarity and 
urban renewal. Jego mocą wprowadzono do francuskiego systemu planowania plany 
metropolitalne_Le schéma de cohérence territoriale | SCoT | oraz lokalne plany 
zagospodarowania przestrzennego (local land- use plans)_Le plan local d’urbanisme | PLU |, o 
czym będzie mowa w dalszej części pracy. Ponadto zadaniem aktu było zestrojenie planowania 
urbanistycznego, polityki mieszkaniowej i transportowej. 

 OECD, Land-use Planning Systems …, op.cit., p. 99 199

 Geppert A., „Planowanie przestrzenne we Francji - od ekonomiki regionalnej do modelu zintegrowanego” 200

w  Planowanie i realizacja przedsięwzięć urbanistycznych. Gdańsk: Akapit - DTP, 2011, s. 41
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6_2___Rozwój francuskiego planowania i zarządzania przestrzennego 

Jako okres, który zapoczątkował planowanie przestrzenne we Francji wskazuje się czasy 
napoleońskie. 

Współczesna struktura terytorialno - administracyjna Francji w dużej mierze zachowała postać z 
okresu napoleońskiego.  

Korekty wprowadzone systemu, który charakteryzował znaczny stopień centralizacji po 1870 r. 
zmierzały stopniowo do rozszerzenia uprawnień samorządu terytorialnego. 

Kompleksową regulację planowania Francja zbudowała po wojnie. Wtedy też dążenia 
centralizacyjne były zdecydowane - państwo, zakładając spójny i skoordynowany plan 
odbudowy i zagospodarowania kraju po wojnie, dążyło do wzmocnienia struktur i władzy 
rządowej na wszystkich szczeblach administracyjnych. Tak skonstruowana wielopoziomowa 
siatka wpływów rządowych ułatwiała koordynację działań oraz miała gwarantować rzeczywistą 
kontrolę przestrzeni całego terytorium Francji na wszystkich poziomach.  Do lat 80 - tych XX 201

w. francuski system planowania charakteryzował wysoki stopień centralizacji. Punktem 
zwrotnym w sferze planowania urbanistycznego była ustawa Defferre z 1982 r._Loi de 
décentralisation z 2 marca 1982 r. stopniowo wprowadzająca samorząd regionalny i lokalny we 
Francji, a tym samym decentralizująca istniejącą strukturę. W kolejnych latach w wyniku 
stopniowej decentralizacji uprawnień regulacji planistycznej, władza planistyczna została 
częściowo scedowana na szczeble administracji lokalnej | częściowo oddana władzom lokalnym 
- do tego czasu była to prerogatywa państwa.  202

‚W tym procesie, który zresztą do dziś nie został zakończony, francuskie miasta i gminy przejęły 
odpowiedzialność za zarządzanie swoim rozwojem, w tym rozwojem przestrzennym. W 
przeciwieństwie do procesu odbudowy samorządu miast i gmin w Polsce był to stopniowy 
proces , który miał miejsce w już ustabilizowanych strukturach demokratycznych i 
administracyjnych.’  203

De facto od lat 80. XX w. kierunek modernizacji i reorganizacji władz centralnych i planowania 
przestrzennego we Francji determinuje dekoncentracja i decentralizacja dokonująca się w 
ramach tego samego systemu administracyjnego. 

Dekoncentracja to pojęcie, które w domenie administracji i zarządzania oznacza przesunięcie 
kompetencji z centralnego poziomu ministerialnego, na poziomy władzy lokalnej - poziom 
regionalny, poziom departamentalny, interregionalny oraz interdepartamentalny. Termin 
„administracja centralna” odnosi się do administracyjnych jednostek ministerialnych z siedzibą 

 Cieślak I., „Analiza systemu planowania przestrzennego we Francji w nawiązaniu do systemu polskiego” w 201

Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, Nr 2, Tom 09, Rok 2010, p. 6 za: Dembowska Z., 
Systemy planowania przestrzennego wybranych krajów Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej, 1999

 Prévost E. et al., „The urban planning of french cities and the challenge of sustainable town planning: 202

improvement and limits”. AESOP 26th Annual Congress, Jul 2012, Ankara, Turkey. 2012.” w Archive ouverte 
HAL, 2015, p. 7

 Tölle A., „Przejście od ekstensywnego do intensywnego rozwoju obszaru aglomeracyjnego na przykładzie 203

Wielkiego Lyonu” w  Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich na początku XXI wieku, J. Parysek | red. 
|. Poznań: Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza. Seria „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 6, s. 48 
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w Paryżu, natomiast pojecie ‚lokalnych jednostek administracji centralnej’ oznacza jednostki 
władz centralnych zlokalizowane w regionach i departamentach.  

Decentralizacja oznacza dystrybucję, przesunięcie władztwa z poziomu władzy centralnej na 
poziom władzy lokalnej.  Zasadniczą rolę w procesie decentralizacyjnym miał The Act of 2 204

March 1982 on the rights and freedoms of Communes, Départements and Régions.  

Decentralizacja we Francji, która rozpoczęła się w latach 80 -tych XX w, a ich celem było 
przyznanie samorządom lokalnym szerszych kompetencji w sferze planowania przestrzennego. 
W jej efekcie władze lokalne stały się pełnoprawnymi uczestnikami w procesie planowania 
przestrzennego. W tym procesie niezbędna jest jednak lepsza koordynacja polityk 
realizowanych przez różne szczeble zarządzania. Tendencje decentralizacyjne nigdy nie 
zdominowały Francji, nigdy nie wygrały, a system francuski nadal cechuje znaczny wpływ 
polityki rządu na kształt planowania regionalnego i lokalnego. Pomimo wysokiej aktywności 
szczebla administracji rządowej w obszarze planowania przestrzennego inicjatywy planistyczne 
mają jednak kierunek oddolny. W procesie planistycznym, którego przebieg określić można 
jako negocjacyjny, uczestniczy wiele podmiotów, wśród nich urzędników, przedstawicieli 
samorządów, specjalistów oraz wiele innych. Zarówno szczebel regionalny jak i lokalny oraz 
inwestorzy posiadają nadal znaczną swobodę w omawianej domenie.   205

  
6_2_1___Kompetencje szczebli administracyjnych 

6_2_1_1___Gmina 

Bennet | 1993 | przywołuje gminę jako tę jednostkę terytorialną, która miała na przestrzeni 
czasowej trwałe znaczenie elementu będącego bazą konstrukcyjną administracji lokalnej, 
posiadającego do dzisiaj dużą wagę w krajach takich jak Francja, Belgia czy Szwajcaria.  ‚We 206

Francji gmina była integralną częścią rewolucyjnego procesu demokratyzacji, a rząd musiał 
ciężko pracować, by narzucić swój centralny autorytet - w rezultacie niezbędna była silna sieć 
międzyrządowa.’  207

Francuska gmina_oryg. commune pochodzi z okresu napoleońskiego. Gminy miejskie albo 
wiejskie miały jednak charakter historyczny, ponieważ wskutek przeobrażeń administracyjnych 
gminami stały się albo dawne miasta, albo na wsi - wcześniejsze parafie. 

Kompetencji gminy powierzono wszelkie sprawy lokalne , nie obejmuje ona natomiast kwestii, 
które mocą ustawy wyłączono na rzecz administracji rządowej lub wyższych szczebli 
samorządowych czyli departamentów i regionów. Władze gminy to mer i rada gminy. Choć od 
schyłku XIX wieku dążono do zredukowania liczby gmin we Francji , to dążenia te pozostały de 

 Spatial Planning and Sustainable Development Policy in France | online |. Paris: Ministère des Affaires 204

étrangères | ESPON, 2016, http://www.esponontheroad.eu/dane/web_espon_library_files/1269/
spatial_planning_and_sustainable_development_policy_in_france.pdf | dostęp 20.06.2020 |, p. 21

 Ledwoń S., „Planowanie inwestycji wielkiej skali w europejskich systemach planowania przestrzennego” w 205

Planowanie i realizacja przedsięwzięć urbanistycznych. Gdańsk: Akapit-DTP, 2011, s. 15

 Newman, P. Thornley, A., op.cit., p. 33 za: Bennet R.J. | ed. |, Local Government in the New Europe. 206

London: Belhaven Press, 1993

 Newman, P. Thornley, A., op.cit., p. 32 -33207
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facto na poziomie intencji, bo do dnia dzisiejszego istnieje większość gmin z tamtego okresu, a 
jest ich blisko 36 000.  

We Francji funkcjonują różne typy władz międzygminnych. Różnią się one w relacji do wielkości 
populacji ośrodków miejskich. Istotne znaczenie i funkcje we francuskim systemie planowania 
mają zwłaszcza stowarzyszenia międzygminne_oryg. inter-municipal associations lokalizowane 
na większych obszarach miejskich - ich rolą jest między innymi opracowywanie planów 
strategicznych_strategic plans. Stworzenie takiego planu oznacza uformowanie spójnej 
strategii dla całej aglomeracji miejskiej. Plany te mają moc wiążącą w stosunku do lokalnych 
planów zagospodarowania przestrzennego.  208

W celu koordynacji współpracy i podniesienia efektywności współdziałania aktualnie Francuzi 
posługują się formułą związków gmin, związków międzygminnych bądź terytoriów zwanych 
pays. Związki mogą być jedno - lub wielocelowe - bazą dla współpracy jest realizacja zadań 
publicznych. Gminy je tworzące nie muszą ze sobą sąsiadować , bo związki nie są jednostkami 
administracyjnymi. Związki gmin funkcjonują też w innych krajach UE. Ustawa o samorządzie 
gminnym z 8 marca 1990 r. reguluje ich byt prawny również w Polsce. Różnica jest taka, że 
francuskie związki są formacją dosyć upowszechnioną i działającą bardzo sprawnie, na co bez 
wątpienia ma wpływ ich zaawansowana regulacja prawna. Drugi czynnik wpływający na ich 
popularność to wspomniane rozdrobnienie terytorialne na poziomie gminnym oraz 
konsekwencja powyższego w postaci licznych jednostek gminnych o bardzo niewielkiej liczbie 
mieszkańców.  

Szczególna postać francuskich związków to wspomniane pays. Pays konstytuowała the Loi 
Pasqua or LOADT_Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement du 
Territoire_ang. Directive law concerning territorial planning and development z 4 lutego 
1995. Koncepcję rozbudowywało natomiast the Loi Voynet or LOADDT_Loi d'Orientation de 209

l'Aménagement Durable du Territoire z 25 czerwca 1999 r. Pays grupują gminy lub związki gmin 
w dwóch celach: pierwszy z nich to realizacja wspólnych międzygminnych projektów 
rozwojowych, a drugi to wzmocnienie i rozwijanie współdziałania na terenach wiejskich oraz w 
obszarach małych i średnich miast. Celem pays jest stworzenie bytów prawnych w postaci 
jednostek będących płaszczyznami działania i organizowania się dla mieszkańców miast i 
sąsiadujących gmin wiejskich, a narzędziem ku temu przyznana im prawnie możliwość 
formułowania umów w zakresie wspólnotowego, gminnego planowania i współpracy.  Co 
istotne - pays nie jest podziałem administracyjnym. Jest to formacja terytorialna, która ze 
względu na swój rozmiar i zakres pozwala na rozpoznanie i wychwycenie przez lokalny zespół 
wewnętrznych zagadnień problematycznych w stopniu pozwalającym na sformułowanie dla niej 
planu zrównoważonego rozwoju.  Powstanie pays miało być remedium na nadmierne 210

rozdrobnienie i wynikającą z tego niesprawność  francuskich gmin. Stanowiło kolejny krok w 
kierunku decentralizacji państwa.  Średnia liczba mieszkańców gminy francuskiej to 1 735 211

osób, co stawia je przedziale najmniejszych gmin w OECD.  212

 OECD, Land-use Planning Systems …, op.cit., p. 99 208

 The European Conference of Ministers of Transport_ECMT, Assessment and Decision Making for 209

Sustainable Transport. Paris: OECD Publications Service, 2004, p. 27

 Spatial Planning and Sustainable Development Policy in France | online |. Paris: Ministère des Affaires 210

étrangères | ESPON, 2016, http://www.esponontheroad.eu/dane/web_espon_library_files/1269/
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6_2_1_2___Kanton 

W niewielkim odstępie czasu, bo w 1790 r., powstały kantony. Kanton_oryg. canton buduje kilka 
lub kilkanaście gmin, bądź też ich części. Co ważne - kantony nie pełnią roli jednostek 
administracji lecz są jednostkami wyborczymi - każdy bowiem kanton wybiera swojego 
przedstawiciela do rady generalnej departamentu.  

6_2_1_3___Okręg 

Okręgi_oryg. arrondissement to już segmenty administracyjne powstałe w 1800 r., ich stolica to 
podprefektura, a przewodzi im podprefekt. Okręgi jako moduły samorządowe są też 
elementami cząstkowymi największych miast francuskich - Paryża, Marsylii i Lyonu.  

6_2_1_4___Departament 

W 1789 r. wprowadzono podział kraju na departamenty_oryg. département - odpowiadające 
polskim powiatom  | jednak departamenty mają w strukturze francuskiej o wiele większe 
znaczenie niż powiaty w administracji polskiej | - które zastąpiły dotychczasowe prowincje. Na 
czele departamentów do dzisiaj stoją prefekci czyli urzędnicy państwowi, oraz rada 
generalna_oryg. conseil général. Co ważne w kontekście prowadzonych rozważań, to że 
departamenty nie są kluczowymi jednostkami jeśli chodzi planowanie przestrzenne, na tym 
polu ich znaczenie jest marginalne. 

6_2_1_5___Region 

Ostatnią warstwę francuskiej struktury administracyjnej tworzą regiony administracyjne_oryg. 
région de programme, które można porównywać do polskich województw. Podział na regiony, 
którego dokonano po raz pierwszy w 1972 r. podyktowany był opinią, że nadmierne 
rozdrobienie terytorialne jakie wprowadzono wraz z ustanowieniem departamentów to 
przeszkoda dla sprawnego planowania strategicznego i zarządzania w ich obrębie, bo 
departament to jednostka zbyt niewielka, aby w jej granicach można było działać na poziomie 
strategii , strategicznie a ponadto zbyt słabe gospodarczo. Warunkiem skuteczności strategii 
jest odpowiednia skala, odpowiednie odniesienie. Region obejmuje od 2 do 8 
departamentów. Władze tej jednostki to rada regionalna_oryg. conseil régional - od 1982 czyli 
od momentu uchwalenia ustawy decentralizacyjnej jest to najważniejszy organ tej jednostki. Na 
czele rady stoi przewodniczący regionu. Na poziomie regionu koordynowana jest również 
aktywność rządowa we wszystkich departamentach tego regionu - tę funkcję powierzono 
prefektowi regionu. W latach 80 - tych XX w. zrewidowano też relację władz lokalnych i 
centralnych. Założono, że to właśnie regiony będą sekcjami, na które scedowane zostaną 
zadania rządu centralnego w zakresie planowania przestrzennego. Reformą z 1 stycznia 2016 r. 
liczbę regionów okrojono z 22 do 13 | granice departamentów pozostawiono bez zmian |.  

6_3___Urbanistyka operacyjna  
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6_3_1___Istota urbanistyki operacyjnej 

Szczególna uwaga oraz cześć analizy badawczej rozprawy poświęcona zostanie natomiast 
jednemu wybranemu instrumentowi urbanistyki operacyjnej o proweniencji francuskiej - Zone 
d’Amenagement Concerte_ZAC. Badanie tego instrumentu poprzedzi wprowadzenie na temat 
zasad tego rodzaju urbanistyki i systemu narzędzi, wśród których funkcjonuje ZAC. 

Dążeniem współczesnej urbanistyki europejskiej w procesach rozwoju jest synergia. Dla 
osiągnięcia kompleksowych celów tych procesów w wielu krajach wykorzystuje się tzw. 
urbanistykę aktywną, będącą przeciwieństwem urbanistyki pasywnej czyli tradycyjnego 
podejścia planistycznego bazującego wyłącznie na normatywno - ograniczających narzędziach 
jak lokalne plany zagospodarowania przestrzennego.  

Podejście tradycyjne, którego fundamentem są regulacje prawne w postaci plany 
zagospodarowania przestrzennego, formułuje wizję rozwoju terytoriów poprzez podział tego 
terytorium na strefy o przypisanym z góry przeznaczeniu oraz zapewnia realizację tej wizji w 
drodze ustanowienia sztywnej regulacji prawnej oraz określonych standardów planowania. 
Planom tym zarzuca się spowalnianie dynamiki rozwoju społeczno - ekonomicznego, 
ograniczone możliwości formowania spójnej tkanki miejskiej, a także ograniczenie w zakresie 
zdolności wypracowywania rozwiązań dla problemów współczesnej przestrzeni.  

Mowa tu o tzw. biernej polityce przestrzennej, która w kontekście problemów współczesnej 
przestrzeni okazuje się niewystarczająca dla kierowania dynamiką inwestycyjną w sposób, który 
pozwoliłby na wypracowanie propozycji rozwiązań dla tych problemów.  

‚Politykę przestrzenną, w której dominuje stosowanie inicjacji swobodnego rozwoju, można 
nazwać ‚bierną’, jako że w przedsięwzięciu tego typu władze w znacznym stopniu oddają 
inicjatywę inwestorom, w tym deweloperom. Jej rdzeniem jest przeznaczanie terenów pod 
zabudowę i oczekiwanie na zainteresowanie podmiotów, które zamierzają coś zbudować. 
Władze gminne dopiero wtedy podejmują działania ze swojej strony, gdy mają pewność, że 
nowa zabudowa rzeczywiście powstanie.’  213

Alternatywę dla podejścia tradycyjnego stanowi urbanistyka operacyjna. Według jej założeń 
proces rozwoju przestrzennego terytoriów, którego zasadniczym narzędziem jest kostyczna 
regulacja, należy uzupełniać narzędziami i taktykami operacyjnymi. Regulacja prawna, pomimo 
iż jej celem jest zapobieganie chaosowi przestrzennemu, de facto hamuje procesy 
kształtowania przestrzeni. Urbanistyka operacyjna dopełnia te luki proponując uzupełnianie 
planistycznego aparatu narzędziowego innymi elementami. Te nowe narzędzia i formy 
interwencji nie negują znaczenia planów ani nie eliminują ich z systemu - zamiast tego stanowią 
jego operacyjne uzupełnienie regulacji prawnej, stymulując procesy rozwoju spowalniane 
statycznym działaniem planów. Organizacja kształtowania przestrzeni i zabudowy w ramach 
urbanistyki operacyjnej polega zatem nie tylko na regulacji tej przestrzeni, ale na formułowaniu 
bodźców pobudzających rozwój społeczny, ekonomiczny, kulturalny. 

Urbanistykę aktywną charakteryzuje energetyzująca, dynamiczna, wręcz kreatywna, bardzo 
aktywna i prężna rola inwestycji publicznych pobudzających rozwój przestrzenny, gospodarczy, 
kulturowy i pociągających za sobą w konsekwencji dynamizację w sferze inwestycji prywatnych. 
Może ona jednak polegać również na samodzielnej interwencji podmiotów publicznych. Bazuje 

 Ossowicz T., Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 213
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ona na aktywizacji i silnej dynamice współpracy i współdziałania sektorów publicznego i 
prywatnego.  214

Pojęcie ‚urbanistyki’ zdefiniowane zostało w rozdziale ‚Definicje podstawowych pojęć’, 
podobnie jak termin ‚polityka przestrzenna’. Za Ossowiczem można dodać, że polityka 
przestrzenna jest szczególną domeną interwencji władz publicznych. W ramach polityki 
przestrzennej dokonuje się zarządzanie danym terytorium, przekształcanie jego 
zagospodarowania przestrzennego i sterowanie jego rozwojem, przy czym działania te 
podejmowane być muszą celowo.  215

Planowanie przestrzenne jako instrument zarządzania wpływający na zagospodarowanie i 
zabudowę terenu oraz jako wyraz polityki przestrzennej prowadzonej przez przedstawicielską 
władzę społeczną | samorządową, rządową | mierzy się dzisiaj ze szczególnymi wyzwaniami 
wynikającymi ze złożonego kontekstu i intensywnych przemian rzeczywistości, w jakiej 
funkcjonuje. Ta złożoność i wielowarstwowość przejawia się w aspekcie politycznym, 
społecznym, ekonomicznym i wielu innych. Stopień wielowymiarowości kontekstu przekłada się 
na rosnącą skalę wyzwań w obszarze planowania przestrzennego. W konsekwencji powyższego 
procesy planowania stają się coraz bardziej interdyscyplinarne, cechuje je różnorodność 
tematyczna oraz podmiotowa.  

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym dokonują się aktualnie w drodze wielu różnych 
działań podejmowanych przez wiele różnych podmiotów. 

Ta wielość zagadnień i partnerów uczestniczących w życiu terytorium sprawia, że instytucje 
publiczne prowadzące politykę przestrzenną de facto nie mogą samodzielnie doprowadzić do 
zmian w jego zagospodarowaniu i do jego rozwoju. 

Polityka przestrzenna odgrywa jednak na tym polu rolę szczególną, bo mimo że wdrażanie i 
przeprowadzanie transformacji w zagospodarowaniu przestrzennym dokonuje się przy udziale 
zarówno podmiotów publicznych jak i partnerów niepublicznych | społecznych, rynkowych czy 
profesjonalnych |, to jednak władze publiczne wyposażone są w najsilniejsze narzędzia 
umożliwiające najbardziej kompleksowe oddziaływanie w rzeczonym obszarze.  

W tych zróżnicowanych warunkach planowanie przestrzenne i urbanistyczne, którego 
zasadniczym, najbardziej tradycyjnym i nadal najczęściej wykorzystywanym instrumentem były i 
są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wymaga dzisiaj uzupełnienia 
instrumentarium o narzędzia i metody znacznie bardziej elastyczne i kompleksowe, 
wykraczające poza sztywne ramy regulacji ustawowych i opracowywanie planów 
zagospodarowania terenu. 

Zadaniem polityki przestrzennej jest dzisiaj rozwijanie i wykorzystywanie spektrum tych 
narzędzi. 

Urbanistyka operacyjna polega na wykorzystywaniu przez instytucje publiczne prowadzące 
politykę przestrzenną instrumentarium różnorodnych narzędzi, metod czy taktyk, które w 
najbardziej skuteczny sposób mogą prowadzić do podjęcia i przeprowadzenia przez różnych 
partnerów uczestniczących w rozwoju przestrzennym pożądanych działań urbanistycznych. Jej 

 Chwalibóg K., „Urbanistyka aktywna pobudzająca rozwój społeczny i gospodarczy„ w Polska Polityka 214
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założeniem jest podejmowanie współdziałania z różnymi siłami kształtującymi przestrzeń 
zamiast wchodzenia w konflikty czy pozostawiania sytuacji jej własnemu, przypadkowemu 
biegowi.  216

‚| … | Urbaniści w swoim sposobie działania przypominają ogrodników – bardzo celnie zwrócił 
na to uwagę Tadeusz Zipser. Sens tego spostrzeżenia można rozszerzyć, odnosząc tę analogię 
do instytucji prowadzących politykę przestrzenną. | … | Zadaniem ogrodnika jest stworzenie 
ogrodu, lecz nie może on nakazać roślinom rosnąć. Ogrodnik nie ma pewności, że wyrosną 
one na pożądaną wysokość, że zakwitną w terminie i że zbiory owoców będą bogate. Mimo 
to, może doprowadzić do tego, aby ogród powstał w zamierzonym kształcie i rozwijał się. 
Może wykonywać różne zabiegi agrotechniczne: zasiewać, sadzić, budować alejki, podlewać, 
chronić przed szkodnikami, nawozić, przycinać gałęzie. Te zabiegi mogą doprowadzić do 
rozwoju roślinności w taki sposób, że powstanie zaplanowany ogród. Ogrodnik czyni to 
wszystko wiedząc, że siła witalna roślin powoduje wolę rośnięcia. Tak więc, ogrodnicy znając 
potrzeby roślin, mogą je ‚nakłonić’ do wzrostu w takim miejscu i kształcie, jaki jest potrzebny 
do powstania ogrodu.  
Analogicznie rzecz biorąc, instytucje publiczne prowadzące politykę przestrzenną, same nie 
mogą doprowadzić do rozwoju miast. Nie do nich należy budowa mieszkań, fabryk, sklepów, 
hoteli i wielu innych obiektów stanowiących zasadniczą część miejskiej tkanki urbanistycznej. 
Podobnie jak ogrodnicy roślinom, instytucje publiczne nie mogą nakazać inwestorom, by 
wznosili budynki i budowle; nie mają wpływu na to, gdzie mieszkańcy miasta zechcą 
zamieszkać, ani nie decydują o tym, czy i jak przedsiębiorcy rozwiną swoją działalność, lub czy 
turyści zechcą ich miasto zwiedzać. | … | Mimo to, instytucje prowadzące politykę 
przestrzenną, stosując różne zabiegi urbanistyczne | na przykład: uchwalając plany miejscowe, 
budując drogi, uzbrajając tereny pod zabudowę, urządzając tereny zieleni | mogą doprowadzić 
do tego, aby miasto powstało i się rozbudowywało. Stosują metody przypominające zabiegi 
stosowane przez ogrodników. Znają różnorodne potrzeby partnerów i mogą ich „nakłonić” do 
podejmowania pożądanych działań urbanistycznych. W ten sposób mogą kształtować 
przestrzeń miejską, podobnie jak ogrodnik kreuje swój ogród. Nie walcząc z siłami natury, lecz 
z nimi współpracując. | … | Ogrodnicy kreujący ogród postępują tak z roślinami, dążąc do 
tego, by wyrosły tam gdzie trzeba i w zamierzony przez ogrodników sposób. Podobnie czynią 
urbaniści – chcąc rozbudować czy przebudować miasto, postępują tak z inwestorami, 
przedsiębiorcami, mieszkańcami, turystami i wszystkimi tymi, którym miasta są do czegoś 
potrzebne. Czynią tak, bo chcą, aby inwestorzy zbudowali swoje obiekty tam, gdzie jest to 
potrzebne i żeby były one takie, jakie są potrzebne społeczności miasta. | … |.’   217

Polityka przestrzenna realizuje się w drodze przedsięwzięć urbanistycznych. Pod tym pojęciem 
rozumie się ustalony cel w obszarze przekształceń zagospodarowania przestrzennego wraz z 
towarzyszącym mu spektrum czynności, które mają zostać podjęte dla realizacji tego celu. 
Polityka przestrzenna to zatem  system skorelowanych wzajemnie celów i działań 
podejmowanych dla osiągnięcia tych celów na danym terytorium.  

Cel to stan finalny, do osiągnięcia którego zamierza się doprowadzić. W grupie celów wyróżnia 
się cele główne oraz cele operacyjne. Te pierwsze, wyznaczane są a priori przez władze lokalne 
i oznaczają cele finalne, a zatem nie służą realizacji żadnych innych celów. Te drugie wyznacza 
się a posteriori ponieważ służą osiąganiu innych celów - głównych lub operacyjnych. Cele 
główne mogą być formułowane w różnego rodzaju procesach społeczno - politycznych typu 
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debaty, postulaty społeczne czy dyskusje medialne. Cele operacyjne należy wyprowadzać z 
celów głównych, przy czym ich formułowaniu towarzyszyć musi dowód ich skuteczności. 

T. Ossowicz dokonuje analizy przedsięwzięć urbanistycznych dzieląc je wstępnie na proste i 
złożone. Przedsięwzięcie urbanistyczne proste charakteryzuje jeden cel operacyjny oraz zbiór 
działań nakierowanych na jego realizację. Przedsięwzięcie urbanistyczne złożone to system 
dodatkowych celów operacyjnych, których realizacja warunkuje osiągnięcie celu operacyjnego 
tego przedsięwzięcia. Podział ten jest odzwierciedleniem stopnia skomplikowania danego 
przedsięwzięcia w kontekście ilości jednostek i instytucji gminnych zaangażowanych w 
realizację jego celów.  

W rzeczywistości gros przedsięwzięć urbanistycznych, w efekcie których dokonują się znaczące 
zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym ma charakter interdyscyplinarny - innymi słowy 
stopień ich złożoności wymaga zaangażowania znacznej liczby jednostek organizacyjnych o 
różnym profilu czy zakresie działania, publicznych lub prywatnych.  218

Tematyka urbanistyki operacyjnej to obszar bardzo rozległy, dlatego z uwagi na zakres i cel 
niniejszej pracy teoria urbanistyki operacyjnej nakreślona zostanie szkicowo. Bardziej wnikliwe 
poruszanie określonych zagadnień mijałoby się z celem, gdyż stanowiłoby powielanie treści 
zawartych w już istniejących i przytaczanych przez autorkę pozycjach literatury tematu.  

6_3_2___Typologia przedsięwzięć urbanistycznych 

Ossowicz formułuje typologię przedsięwzięć urbanistycznych podejmowanych przez władze 
miejskie celem transformacji stanu zagospodarowania. Podział ten sformułowany jest wg 
kryterium celów operacyjnych czyli efektów realizacji przedsięwzięć. Klasyfikacja ta prezentuje 
następujące typy celowościowe: 

____ochrona wartościowego stanu posiadania; 
____inicjacja swobodnego rozwoju; 
____doskonalenie przestrzeni; 
____tworzenie ofert przestrzennych; 
____metamorfoza urbanistyczna;  
____pobudzanie rozwoju.  219

Celem porównania Ossowicz przytacza również inną funkcjonującą klasyfikację przedsięwzięć 
urbanistycznych Jona Langa | 2006 |. Bazuje ona na dwóch kryteriach - nadrzędnym jakim jest 
sposób realizacji przedsięwzięcia oraz podrzędnym w postaci produktu powstający jako efekt 
jego wdrożenia. 

Typologia ukształtowana wg sposobu realizacji formułuje cztery kategorie przedsięwzięć: 
____totalne przedsięwzięcie urbanistyczne_ang. total urban design czyli przedsięwzięcie jako  
        całość realizowane przez jeden zespół; 
____przedsięwzięcie urbanistyczne ‚całość z części’_all-of-a-piece urban design oznacza  
        przedsięwzięcie, w którym bierze udział wielu niezależnych uczestników | deweloperów,  
        architektów |,a wytyczne ich działania określa szczegółowo przygotowany plan  
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        generalny_master plan stanowiący instrument sterujący całym przedsięwzięciem; 
____przedsięwzięcie urbanistyczne‚ część po części’_piece-by-piece urban design to  
        przedsięwzięcie, w którym instrumentem sterującym jest plan miejscowy i towarzyszący mu  
        system bodźców, zarówno zachęcających jak i zniechęcających do podejmowania  
        określonych inwestycji; 
____przedsięwzięcie urbanistyczne uruchamiające rozwój_plug-in urban design, którego  
        znaczenie polega na realizacji  nowego elementu lub systemu infrastruktury - tego typu  
        realizacja ma stanowić katalizator dalszego rozwoju. 

Każdy z powyższych czterech typów dzieli się na kolejne cztery podtypy wg podrzędnego 
kryterium wyniku przedsięwzięcia: 

____nowe ośrodek miejski; 
____zespół urbanistyczny nowy lub rewitalizowany; 
____element infrastruktury; 
____indywidualny obiekt.  220

6_3_3___Klasyfikacja instrumentów 
  

W ramach realizacji przedsięwzięć urbanistycznych w obszarze urbanistyki operacyjnej - czyli 
działalności zorientowanej na osiąganie określonych celów - instytucje publiczne wykorzystują 
różne instrumenty, metody, procedury i taktyki. Tematyce tej wiele uwagi poświęcił m. in. 
Ossowicz | 2019 |, dlatego niniejsza praca ogranicza się jedynie do szkicowego wskazania 
dwunastu grup narzędzi usystematyzowanych przez autora. Szczególna uwaga oraz cześć 
analizy badawczej rozprawy poświęcona zostanie natomiast jednemu wybranemu 
instrumentowi urbanistyki operacyjnej o proweniencji francuskiej - Zone d’Amenagement 
Concerte_ZAC. Autor zaznacza, że pomimo możliwości stosowania większości poniższych 
narzędzi w różnego rodzaju przedsięwzięciach w obszarze różnych dziedzin, to jednak niektóre 
z nich mogą mieć szczególnie właściwe zastosowanie w urbanistyce operacyjnej. Klasyfikacja 
instrumentów przytoczona w dużym skrócie przedstawia się następująco: 

1____formalnoprawne narzędzia planistyczne____posiadają one moc prawną i służą  
          ograniczaniu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym: 

____plany miejscowe;  
____plany kierunkowe;  
____specjalne decyzje lokalizacyjne;  
____krajowe lub regionalne przepisy urbanistyczne;  
____uznaniowe jednostkowe rozstrzygnięcia lokalizacyjne;  

2____nieformalne narzędzia planistyczne____to plany nie posiadające mocy prawnie wiążącej,  
          ich obowiązywanie ma swoje żródło jedynie w umowach czy porozumieniach pomiędzy  
          zainteresowanymi podmiotami zobowiązującymi się do ich przestrzegania w ustalonym  
          stopniu_mogą obejmować całość problematyki zagospodarowania przestrzennego  
          danego obszaru albo określone dziedziny zagadnień np. transport_tytułem przykładu w  
          tej grupie wymienić można: 

         ____plany urbanistyczne opracowywane dla dzielnic, osiedli lub wyróżniających się 
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                dużych zespołów urbanistycznych;  
         ____plany podsystemów miasta;  
         ____master plany;  

3____instrumenty ochronne____to narzędzia wprowadzone ustawodawstwem, które służy  
          ochronie różnorodnych wartości przekładających się na stan zagospodarowania  
          przestrzennego - np. bogactw naturalnych - znaczna część tych narzędzi może stanowić  
          równocześnie instrumentarium urbanistyki operacyjnej:  

          ____nakazy, zakazy, dopuszczenia;  
          ____zgody;  
          ____nadanie statusu;  
          ____bodźce finansowe;  
          ____instytucje lokalnej ochrony zabytków i przyrody;  
          ____przejmowanie obiektów w celu ochrony;  
          ____zaangażowanie społeczne;  

W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że funkcję ochronną w omawianym zakresie pełnić też mogą 
formalnoprawne narzędzia planistyczne, o których była mowa w punkcie pierwszym. 

4____zamrażanie i zawieszanie zmian____te działania służą zniwelowaniu przeszkód  
          pojawiających się na danym obszarze w trakcie sporządzania planu miejscowego dla tego  
          obszaru. Takie przeszkody w postaci różnorodnych zmian dokonujących się np. w wyniku  
          działań inwestycyjnych czy obrotu nieruchomościami utrudniają proces sprawnego oraz  
          zgodnego z zamierzoną koncepcją urbanistyczną opracowania planu; 

5____nabywanie nieruchomości____różne formy tego instrumentu pozwalają gminom  
          zwiększać zasób nieruchomości, co w sytuacji zwiększenia tego zasobu do znacznych  
          rozmiarów implikuje wzrost wpływu gminy na rozwój przestrzenny, w tym na kształtowanie   
          ładu urbanistycznego. W tej grupie wymienia się: 

          ____zakup nieruchomości;  
          ____przejęcie od Skarbu Państwa;  
          ____przejęcie gruntu w wyniku podziału nieruchomości;  
          ____wywłaszczenie;  
          ____ustawodawstwo specjalne;  
          ____darowizna ze strony inwestora;  
          ____realizacja celu publicznego na terenie prywatnym;  
          ____reparcelacja – scalenie i podział nieruchomości; 
          ____wymiana nieruchomości; 

6____zbywanie nieruchomości____wykorzystując to narzędzie gmina może realizować cele  
          takie jak inicjowanie rozwoju, wpływanie na czas i kolejność inwestycji oraz jej formę i  
          standard, a także uzyskiwanie dochodów; 

7____bezpośrednie zobowiązania właściciela nieruchomości: podatki i opłaty____są to różne  
          narzędzia, których funkcją jest pozyskiwanie korzyści ze wzrostu wartości różnych  
          nieruchomości w gminie wywołanego różnorodną działalnością gminy | a więc   
          mimowolnego bogacenia się właścicieli tych nieruchomości bez rzeczywistego wkładu w   
          działalność gminną, która stanowi przyczynę wzrostu wartości nieruchomości |. W Polsce     
          za najważniejsze uchodzą: 
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          ____opodatkowanie nieruchomości;  
          ____renta planistyczna;  
          ____opłaty adiacenckie od inwestycji infrastrukturalnych;  
          ____opłaty adiacenckie od podziałów nieruchomości;  

8____pośrednie zobowiązania właściciela nieruchomości i inwestora____są to różnego rodzaju  
          instrumenty i metody, które mają ułatwić gminie pozyskanie finansowania inwestycji  
          publicznych | takich jak np. drogi czy parki | koniecznych dla funkcjonowania nowo  
          powstających całości urbanistycznych poprzez zobowiązania właściciela nieruchomosci i  
          inwestora. Trzy polskie instrumenty tego rodzaju to: 

          ____dojazd do wznoszonego obiektu;  
          ____umowa urbanistyczna;  
          ____zależności inwestycyjne w planach miejscowych; 

9____inwestycje____chodzi o własne inwestycje publiczne podmiotu prowadzącego politykę  
          przestrzenną takie jak np. drogi, parki, infrastruktura techniczna czy komunalną zabudowę  
          mieszkaniową oraz różne inne. W tym obszarze instrumentów znaleźć się mogą również  
          dotacje na różne działania inwestycyjne prowadzone przez inne podmioty - tytułem   
          przykładu wymienić można renowację zabytków. 

10___procedury całościowych przekształceń____całościowa transformacja kompleksu  
          urbanistycznego to najpełniejsza forma przedsięwzięcia urbanistyki operacyjnej. Taki  
          zamysł operacyjny wymaga sprawnej i szybkiej koordynacji znacznej ilości działań i  
          zamierzeń na założonym obszarze. W tym przypadku do dyspozycji pozostają właściwie      
          wyselekcjonowane narzędzia i metody z dotychczas omówionej części aparatu  
          narzędziowego. Inna opcją w tym zakresie stanowią specjalne narzędzia formalnoprawne,     
          jednym z nich jest wspomniana na wstępie Zone d’Amenagement Concerte_ZAC czyli  
          strefa skoordynowanego zagospodarowania. Strefą ZAC obejmuje się obszar, na którym      
          ma powstać kompleks zabudowy, a w procesie uczestniczy wielu niezależnych inwestorów  
          realizujących zarówno poszczególne obiekty jak też infrastrukturę czy obiekty publiczne.   
          Inicjatywa w zakresie ustanowienia ZAC należy do gminy, EPCI lub prefekta w imieniu  
          rządu. Bazą zobowiązaniową w strefie jest umowa akceptowana przez prefekta.  
          Dokument ten wyszczególnia inwestycje, których budowa przewidziana jest w strefie oraz  
          powiązania pomiędzy nimi, ponadto zawiera informacje takie jak agenda działań czy  
          zobowiązania inwestorów. W latach 2016 -2017 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP  
          podjęło rozważania na temat wprowadzenia do polskiego systemu prawnego zbliżonego  
          mechanizmu o nazwie Obszar Zorganizowanego Inwestowania, na chwilę obecną plany  
          te nie zostały zrealizowane.  

11____partnerstwo____poszukiwanie partnerów do działania, dialog i kooperacja w ramach  
            różnego rodzaju partnerstw stanowi jeden z kluczowych elementów urbanistyki  
            operacyjnej. Zakres i rodzaj współpracy dyktuje każdorazowo sytuacja, stopień    
            skomplikowania, wielopłaszczyznowości i kompleksowości projektu, cel jest wspólny i                    
            jest nim realizacja przedsięwzięcia. 

12____negocjacje i perswazja____to zawsze ważne środki dialogu ze wszystkimi  
           interesariuszami przedsięwzięcia. Są to metody bardziej charakterystyczne dla  
           zarządzania | governance | niż rządzenia | govering |.  

13____partycypacja społeczna____udział społeczny w procesach planowania przestrzennego  
            oraz polityce lokalnej stał się bardzo ważnym ich elementem, funkcjonuje również w  



!99

            obszarze urbanistyki operacyjnej. Ze względu na istotę zagadnienia opracowano bardzo  
            wiele form społecznej interwencji.  

14____monitoring____to różnorodne metody analizy poziomu i wartości zagospodarowania  
            przestrzennego. Badanie bazuje na obserwacji i pomiarze ilościowym jakości  
            zagospodarowania przestrzennego w różnych aspektach, a oceny takie dają obraz  
            poziomu skuteczności władzy oraz pozycji ośrodków zurbanizowanych w różnego  
            rodzaju rankingach 

15____promocja____czynnik ten ma duże znaczenie, zarówno w kontekście budowania  
            przekonania przyszłych współuczestników przedsięwzięcia jak i opinii publicznej, a także  
            potencjalnych użytkowników, dlatego skuteczna promocja towarzyszy przedsięwzięciom  
            na wszystkich etapach, a więc zarówno przed ich rozpoczęciem, jak i w trakcie oraz po  
            ich zakończeniu.  221

W tym miejscu warto jeszcze wymienić za Ossowiczem modele zarządzania 
interdyscyplinarnymi projektami urbanistycznymi. Są wśród nich: 

1____zarządzanie na podstawie wspólnego planu____plan generalny przyjęty przez  
          mocodawcę stanowi jedyną bazę koordynacyjną dla wszelkich działań uczestników  
          przedsięwzięcia, podejmowana przez nich aktywność jest niezależna, zarówno pod                   
          względem czynności jak i czasu ich podejmowania. 
2____zarządzanie poprzez uzgadnianie____to remedium na niedoskonałości powyżej  
          omówionej drogi zarządzania wg planu generalnego - plan generalny pozostaje  
         fundamentalną konstrukcją przedsięwzięcia, jednak działania uczestników przedsięwzięcia              
          są między nimi wzajemnie - bilateralnie lub grupowo koordynowane  
          i harmonizowane.  
3____zarządzanie na podstawie harmonogramu____ten model stanowi uzupełnienie modelu  
          drugiego harmonogramem działań.  
4____zarządzanie za pomocą sztabu grupy operacyjnej____w tym przypadku sztab powołany  
          przez zleceniodawcę, składający się ze specjalistów z różnych pionów organizacyjnych  
          obecnych w projekcie oraz zarządzającego nimi kierownika,  odpowiada za  
          przeprowadzenie przedsięwzięcia. 
5____zarządzanie przez projekty____w dziedzinie planowania przestrzennego ten rodzaj  
          zarządzania wiązany jest z pojęciem ‚planowania zintegrowanego’. ‚W tym modelu  
          sektorowy, hierarchiczny, ‚pionowy’ system zarządzania, w którym w z góry płyną zlecenia,         
          a z dołu do góry informacje o stanie ich wykonania, uzupełniony jest ‚poziomym’  
          systemem koordynacji działań. Każde przedsięwzięcie | projekt | ma swojego ‚sponsora’ |     
          w specjalistycznym znaczeniu tego słowa | oraz kierownika, którzy wspólnie koordynują   
          jego realizację. Ustalona jest ponadto lista jednostek organizacyjnych, które mają być  
          współwykonawcami projektu. Do sponsora należy podejmowanie decyzji, a kierownik  
          zajmuje się stroną organizacyjną, techniczną oraz motywacją współwykonawców do  
          harmonijnego współdziałania. Teoretycznie sponsor wprowadza projekt w życie. W   
          praktyce zarówno sponsora jak i kierownika powołuje mocodawca lub mocodawcy  
          przedsięwzięcia. Sponsor i kierownik nie mogą mieć bezpośredniej władzy nad  
          wydziałami, urzędami, biurami, czyli nad jednostkami organizacyjnymi  
          współuczestniczącymi w interdyscyplinarnym przedsięwzięciu. Jak zatem są oni w stanie  
          wypełniać swoją misję, nie mając bezpośredniej mocy sprawczej. | … | Sztuka koordynacji   
          bez władczego stosunku sponsora i kierownika do uczestników przedsięwzięcia polega  
          na tym, że wszyscy podlegają jednemu mocodawcy lub ich grupie. Są więc na tym  
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          samym szczeblu zarządzania, niejako obok siebie. Rolą sponsora i kierownika jest nie tyle  
          dowodzić, co doprowadzić do wytworzenia czegoś, co złączy, zintegruje wyniki działania  
          poszczególnych uczestników w spójną całość. Łączy wic wszystkich wspólny interes i jest  
          duża szansa na współdziałanie oparte na inicjatywach podejmowanych przez wszystkich.  
          Jeżeli taka koordynacja zawodzi, to zarządzanie przedsięwzięciem muszą przejąć sami  
          zleceniodawcy. | … | Walorem tego modelu jest to, że jednostki organizacyjne  
          współpracują na zasadach partnerstwa, a nie – wzajemnej subordynacji czy obsługi.  
          Sukces przedsięwzięcia jest osiągnięciem wszystkich współdziałających partnerów, a nie  
          tylko jednego z nich, zajmującego nadrzędną pozycję.’   222

Przedsięwzięcia urbanistyczne realizowane w ramach urbanistyki operacyjnej mają na celu 
zarówno tworzenie nowej tkanki miejskiej jak i rewitalizację istniejących obszarów 
zdegradowanych wymagających interwencji. Urbanistyka aktywna realizowana jest w trybie 
urbanistycznego projektu operacyjnego, będącego podstawowym instrumentem operacyjnym 
w urbanistyce europejskiej. Aktualne tendencje to synergia. Projekt ten bazuje na 
następującym szkielecie: finansowanie - scalenie - reparcelacja - program - plan - projekt - 
realizacja - dystrybucja zysków i przeprowadzany jest przy wykorzystaniu skoordynowanych 
narzędzi między innymi prawnych, finansowych i administracyjnych.  
Zarysowany powyżej zsynchronizowany, wieloetapowy model działań | czyli : finansowanie - 
wykup terenów - scalenie - reparcelacja - program - plan - projekt - realizacja - dystrybucja 
zysków w układzie partnerstwa publiczno - prywatnego | może prawidłowo funkcjonować w 
warunkach dobrego, sprawnego, zsynchronizowanego współdziałania i zarządzania.  223

Zasadnicze zalety urbanistyki operacyjnej to: 
____możliwości, jakie daje w zakresie opanowania porządku w przestrzeni, wytyczenie ścieżki  
        dla ochrony ładu przestrzennego; 
____funkcja bodźca pobudzającego procesy rozwoju organizmu miejskiego na wszelkich  
        poziomach: społecznym, ekonomicznym, estetycznym , kulturalnym i innych; 
____otwarcie na możliwość konstruowania w jej ramach i przy wykorzystaniu jej  
        instrumentarium spójnej, wielofunkcyjnej tkanki miejskiej; 
____możliwość włączania lokalnych głosów społecznych w dyskusję projektową na etapie  
        programowania i planowania - implikuje to wykształcenie podmiotowości lokalnej i   
        budowania dialogu z lokalną społecznością. sprawność, wydajność, efektywność pociągają      
        za sobą przyspieszenie realizacji inwestycji, a to z kolei jest atrakcyjne dla lokalnych grup   
        zainteresowanych i buduje poczucie społecznej i terytorialnej tożsamości; 
____ze względu na swoją skoordynowaną funkcjonalnie i przestrzennie konstrukcję, operacje  
       realizowane w opisywanym schemacie wróżą wysoką efektywność, a tym samym stają się  
       magnesem dla inwestorów.  224

6_3_4___Uregulowanie francuskie pojęcia operacyjnego planowania urbanistycznego 

Zasady urbanistyki operacyjnej intensywnie rozwinęły się we Francji. W świetle francuskiego 
Code d’Urbanisme na pojęcie operacyjnego planowania urbanistycznego składa się wiele 
procedur podejmowanych w celu wdrożenia procesu planowania przestrzennego. Francuski 
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ustawodawca przewidział unormowanie aktywnej formy interwencji urbanistycznej w Article 
L300 - 1 Code d’Urbanisme. Przepis ten wyjaśnia pojęcie urbanistyki operacyjnej. Code 
d’Urbanisme, Livre III Aménagement foncier, Article L - 300 - 1 w akapicie 1 mówi, że: 
‚Celem działań lub operacji zagospodarowania jest wdrożenie projektu urbanistycznego 
lokalnej polityki mieszkaniowej, organizacja utrzymania, rozszerzenia lub pobudzenia 
działalności ekonomicznej, rozwój rekreacji i turystyki, budowa obiektów użyteczności 
publicznej lub obiektów badawczych lub szkolnictwa wyższego, walka z budownictwem 
mieszkaniowym niespełniającym norm i standardów lub niebezpiecznym, szkodliwym, 
bezwartościowym, umożliwienie rewitalizacji obszarów miejskich, ochrona lub poprawa stanu 
obszarów zabudowanych lub niezabudowanych i przestrzeni naturalnych.’  W akapicie 2 tego 225

samego artykułu czytamy, że: ‚Zagospodarowanie terenu w rozumieniu niniejszej księgi odnosi 
się do wszystkich działań właściwych jednostek lokalnych | właściwych władz lokalnych lub EPCI 
czyli instytucji publicznych współpracy międzygminnej |, które w ramach swoich kompetencji 
mają na celu z jednej strony przeprowadzenie lub wydanie pozwolenia na działania lub 
operacje określone w poprzednim akapicie, a z drugiej strony - zapewnienie harmonizacji tych 
działań lub operacji.’   226

Regulacja ta funkcjonuje obok uregulowania tradycyjnych metod i narzędzi planistycznych.  

6_3_5___Zone d’Amenagement Concerte_ZAC 

Od czasów powojennych do lat 60 - tych XX wieku Francja funkcjonowała jako system 
planistyczny bazujący na planach zagospodarowania przestrzennego, które dzieliły obszary i 
przyporządkowywały gruntom określone przeznaczenie, a w konsekwencji budowały mapę 
przyszłego zagospodarowania stawiając przyszłym procesom rozwoju stosunkowo klarowne i 
sztywne granice. Tak skonstruowane narzędzia planistyczne pełniły zasadniczo funkcję czysto 
regulacyjną, taki był też wówczas charakter francuskiej (czy tylko?) polityki planistycznej. 
Kluczową modyfikację tego reżimu planistycznego wprowadziła nadmieniona wcześniej ustawa 
Loi d'orientation foncière_LOF z 30 grudnia 1967 r. | Land Guidelines Act No. 67 - 1253 |. Na jej 
mocy powstał dwustopniowy system planów bazujący na Schéma directeur d'aménagement et 
d’urbanisme_SDAU czyli poprzedniku Schéma de cohérence territoriale_SCoT oraz na Plan 
d'occupation des sols_POS czyli porzedniku Plan Local d’Urbanisme_PLU. SDAU to master 
plan czyli plan generalny, POS natomiast to plan lokalny. Master plany dla poszczególnych 
aglomeracji przygotowywano w celu prognozowania rozwoju tych ostatnich. Prognozy te 
bazowały na zawartych w nich badaniach modelów zatrudnienia, analizach demograficznych, 
analizach infrastruktury itp. i służyć miały formułowaniu celów i zadań rozwojowych podczas gdy 
plany lokalne stanowić miały narzędzie implementacji na poziomie lokalnym. Jako uzupełnienie 
tego systemu wspomniana francuska ustawa wprowadziła towarzyszące narzędzie planistyczne 
Zone d'aménagement concerté_ZAC czyli Strefę Uzgodnionego Zagospodarowania. ZAC to 
bardzo rozpowszechniony, instrument francuskiej urbanistyki operacyjnej. W wielu francuskich 
miastach i aglomeracjach w tym trybie realizowanych jest po kilka projektów, w samym Paryżu 
na chwilę obecną prowadzonych jest ich około 20. Loi d'orientation foncière _LOF, 
wprowadzając ZAC, decydowała o poszerzeniu dotychczasowego, jedynie regulacyjnego i 
kontrolnego sposobu myślenia o przestrzeni i otwierała możliwości dla zastosowania aktywnych 
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strategii, poszukujących najbardziej właściwego przeznaczenia obszarów i najodpowiedniejszej 
dla nich odpowiedzi programowo - planistycznej w kontekście nie jedynie samego 
przedmiotowego terenu lecz w kontekście terenów bliżej i dalej sąsiadujących, a nawet w 
kontekście całego miasta. Ustawa ta budowała zatem fundament aktywnej urbanistyki 
operacyjnej. 

Zaletą strefy ZAC jest możliwość kreowania spójnych, wielofunkcyjnych programów zabudowy 
oraz realizacji inwestycji takich jak kompleksowe zespoły urbanistyczne. Projekty takie to istotna 
alternatywa stanowiąca rozwiązanie dla problemu rozlewania się miast. W trybie ZAC powstają 
one na bazie skoordynowanego, kompleksowego planu oraz oraz projektów realizacyjnych 
poszczególnych części, takich jak mieszkalnictwo, usługi, miejsca pracy, infrastruktura, zieleń i 
rekreacja i inne możliwe. Inicjatorem takich przedsięwzięć jest gmina. Mogą one powstawać w 
układzie partnerstwa publiczno - prywatnego. Ponadto ZAC pełni inne ważne funkcje - 
sprawdza się jako katalizator procesów rozwoju całego zespołu miejskiego, a ponadto stanowi 
obszar eksperymentów i obserwacji dla programów mieszkalnictwo socjalnego. Założenia tych 
programów obejmują kwestie takie jak udział mieszkań socjalnych w hybrydowej strukturze 
osiedla, wprowadzanie lokalnych systemów opieki zdrowotnej czy kształtowanie sąsiedzkich 
relacji wśród jej mieszkańców.  227

6_3_5_1___Istota instrumentu 

ZAC znajduje uregulowanie we francuskim Code de l’urbanisme. Art. L311-1 kodeksu wyjaśnia 
jego istotę jako strefę, w której władze lokalne - jednostka samorządu terytorialnego_oryg. une 
collectivité publique | region, departament, gmina | lub właściwa instytucja publiczna_oryg. ou 
un établissement public y ayant podejmuje operację zagospodarowania i uzbrojenia terenu lub 
zleca przeprowadzenie tej operacji, w szczególności tych obszarów, które ta jednostka 
samorządowa lub instytucja publiczna nabyła lub nabędzie w celu zbycia lub odstąpienia ich 
następnie operatorom publicznym lub prywatnym. Dalsza część tego przepisu mówi, że 
inicjatywa utworzenia ZAC może należeć również do państwa.  228

Warto zwrócić uwagę na dwa istotne aspekty ZAC. Otóż inicjatywa przeprowadzenia operacji, 
leży zasadniczo w gestii podmiotu publicznego. To cecha, która różni ZAC od innego 
instrumentu urbanistyki operacyjnej zwanego lotissement. Lotissement, czyli parcelacja zwykle 
wdrażana jes t z in ic ja tywy prywatne j . Jes t to za tem publ i czna operac ja 
rozwojowa_zagospodarowania_une opération publique d’aménagement, nawet w sytuacji gdy 
jej realizacja zostaje scedowana na podmiot prywatny.  

Kolejną szczególną cechą, która wyróżnia ZAC spośród pozostałych mechanizmów 
planistycznych urbanistyki aktywnej jest zakres kontroli procesu planowania i rozwoju terenu, 
jaka pozostaje w gestii podmiotów inicjujących daną operację. W przypadku ZAC podmiot 
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przeprowadzający operację sprawuję tę kontrolę nieprzerwanie i w pełnym zakresie na każdym 
jej etapie.  229

Signum temporis dzisiejszej urbanistyki to konieczność ścisłej współpracy kapitałów 
publicznego i prywatnego. Urbanistyka XXI w. to mechanizm, który wymaga od operatorów 
publicznych zmierzenia się z marketigowymi wymaganiami wolnego rynku. ZAC to właśnie 
narzędzie, które ma mobilizować i sprzyjać współdziałaniu podmiotów publicznych i 
prywatnych, a tym samym kapitału publicznego i prywatnego, celem optymalnego rozwoju 
środowiska miejskiego i tkanki miejskiej.  
ZAC jest konstrukcją funkcjonującą, w oparciu o ogólny, zatwierdzony plan. Na bazie tego 
planu strony publiczna i prywatna prowadzą uzgodnienia w temacie scalenia gruntów i 
inwestycji infrastrukturalnych, mające na celu rozwój i przyszłe zagospodarowania terenu.  230

Przedmiotem ZAC jest nowy, wielofunkcyjny zespół zaprojektowany i powstający na bazie 
holistycznego, skoordynowanego planu - wizji całości założenia, w ramach którego z kolei na 
podstawie realizacyjnych projektów cząstkowych powstają inwestycje różnych typów - 
mieszkaniowe, usługowe, użytku publicznego , infrastrukturalne, rekreacyjne etc.  231

Formuła ZAC pozwala na przeprowadzenie tej operacji na terenie jednej lub kilku gmin_oryg. 
ZAC intercommunales lub w kilku lokalizacjach_oryg. ZAC ‚multi - sites’. Takie sprzężenie 
instytucjonalne stwarza warunki wyboru terenu, na którym należy przeprowadzić operację 
zagospodarowania oraz uczynienie tej strefy atrakcyjnym, przyszłościowym obszarem 
rozwojowym, na którym rozwiązywanie problemów aglomeracji dokonuje się przy 
wykorzystaniu nowoczesnych, zaktualizowanych procesów planistycznych, a tym samym 
przyczynia się do podnoszenia jakości tych procesów i pozwala tej inicjatywie planistycznej 
nadążać za skomplikowanymi nurtami przemian w miastach.  232

ZAC stwarza możliwość programowania wielofunkcyjnego inwestowania w przedmiotowej 
strefie. 

ZAC to też instrument stworzony z myślą o realizacji wielkoskalarnych projektów 
urbanistycznych, bo w sytuacji żywiołowo zmieniających się potrzeb urbanistyki i wolnego rynku 
oraz nowych warunków samorządowych w aglomeracjach francuskich właśnie wielkoskalarne 
projekty urbanistyczne stają się zasadniczą drogą przystosowania znacznych rozmiarów terenów 
w strefach śródmieść do złożonej funkcjonalnie i nowocześnie skomponowanej tkanki 
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zabudowy | mieszkaniowej, usługowej , handlowej , rekreacyjnej etc… |.  Aktualnie w 233

spektrum zastosowań są też projekty mniejszej skali, a to przekłada się pozytywnie na 
możliwość ich finansowania przez sektor prywatny.  234

ZAC skutecznie uzupełnia instrumentarium planistyczne w warunkach wolnego rynku.  
Istota ZAC polega na wzbogaceniu gry rynkowej poprzez uzupełnianie jego sił lub 
przeciwdziałanie im. Jednostki publiczne | np. samorządowe |, instytucje publiczne, które w 
ramach ZAC mogą występować w formule deweloperskiej uczestniczą w procesach i 
odpowiednio uzupełniają i przeciwdziałają siłom wolnego rynku, a także - co bardzo istotne - 
pozwala zachować kontrolę nad przestrzenią i jej zabudową i zagospodarowaniem oraz 
przestrzeń tę chronić. 

ZAC pozwala na takie programowanie i kształtowanie przyszłej funkcji i zabudowy, że ta staje 
się impulsem dla rozwoju kulturalnego, społecznego, ekonomicznego i in. Jest metodą 
kreatywną, pobudzającą i nowoczesną, bo daje możliwość sprostania wymaganiom 
współczesności - wolnego rynku i demokratycznego społeczeństwa | ale sprostać, a nie ulec 
bezwzględności rynkowej |. Jej celem jest bowiem ochrona tkanki i przestrzeni. Ponadto 
pozwala on na kierowanie dynamiką inwestycyjną, pozwala tak organizować procesy tworzenia 
tkanki miejskiej, że tkanka ta, będąc spójnym, wielofunkcyjnym i zdrowym organizmem 
stymuluje i dynamizuje dalsze procesy rozwoju na wielu płaszczyznach - społecznej, kulturalnej, 
ekonomicznej, planistycznej.  ZAC jest mechanizmem kreatywnym, pobudza dynamikę 
inwestycyjną, pozwala na budowanie tkanki , która w efekcie daje efekt synergii | w 
przeciwieństwie do mpzp |, bo nie wyklucza potencjalnych korzyści wynikających ze 
współdziałania. 

ZAC powstał mocą ustawy Loi d'orientation foncière_LOF w 1967 r. jako szczególny instrument 
operacyjny stanowiący odstępstwo od generalnej zasady zgodności przedsięwzięć 
urbanistycznych i planistycznych z lokalnymi dokumentami planistycznymi - ZAC z mocy prawa 
nie musiał być zgodny z PLU, czyli de facto był narzędziem o charakterze derogacyjnym. 
Modyfikację tego uregulowania Loi d'orientation foncière przyniosła ustawa z 1976 r. w postaci 
wymogu spójności rozwoju urbanistycznego i planowania. Od tej chwili ZAC musiała być 
spójna z Le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain_SDAU czyli z ówczesną  strategią 
zagospodarowania na poziomie ponadlokalnym oraz zlokalizowana w strefach 
zurbanizowanych lub strefach przyszłej urbanizacji lokalnego planu zagospodarowania Le plan 
d’occupation des sols_POS czyli ówczesnego lokalnego planu zagospodarowania 
przestrzennego - poprzednika PLU. Ponadto mocą ustawy z 1976 r. w gminach posiadających 
POS mógł być przewidziany jedynie w strefach zurbanizowanych lub przyszłej urbanizacji Le 
plan d’occupation des sols_POS. Usytuowanie ZAC w obrębie POS nie oznaczało jednak 
bezwzględnego wymogu podporządkowania ZAC wymogom POS - otóż ustawodawca 
francuski przewidział, że dla ZAC mogą być sporządzane dokumenty urbanistyczne zwane Le 
Plan d’Aménagement de Zone_PAZ czyli plany zagospodarowania strefy. PAZ był narzędziem 
opracowywanym w celu regulacji warunków zagospodarowania przestrzennego terenu w 
sytuacji gdy regulacja POS była nieadekwatna do zamierzenia przewidywanego w ZAC albo w 
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sytuacji braku POS. W tym sensie PAZ był fakultatywny, bo jeśli POS funkcjonował i umożliwiał 
przeprowadzenie operacji ZAC, to w dokumentacji jego tworzenia można było przewidzieć 
regulację POS jako obowiązującą.  235

Możliwość regulowania nowo powstających ZAC przez PAZ usunęła z systemu prawnego wraz z 
samym narzędziem ustawa La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains_SRU z 13 
grudnia 2000 roku. Ta ustawa_SRU to wyraz zrozumienia władz krajowych konieczności 
zwrócenia się w stronę zrównoważonego, spójnego i integracyjnego rozwoju obszarów 
miejskich i ich odnowy.  Przy równoczesnym wprowadzeniu wymogu zgodności ZAC z PLU 236

miała ona ograniczyć deregulacyjny aspekt ZAC przy równoczesnym zachowaniu jego 
plastycznej strategicznej i operatywnej istoty.  237

Aktualnie strefy ZAC muszą być zintegrowane z zapisami obowiązujących lokalnych planów 
zagospodarowania przestrzennego Le plan local d’urbanisme_PLU w celu trwałego pozbycia 
się koncepcji, wedle której ZAC mogą być urbanizowane w drodze wyjątku od generalnego 
wymogu zgodności przedsięwzięć urbanistycznych z lokalnymi dokumentami planistycznymi. 
Zabieg ten wprowadzono w celu  optymalizacji spójnego rozwoju terenów oraz podniesienia 
spójności i jakości tkanki miejskiej oraz osadzenia nowo projektowanej strefy w istniejącym 
kontekście urbanistycznym. W odniesieniu do dzisiejszych PLU nie istnieje już również wymóg 
lokalizowania ich w obszarach zurbanizowanych lub obszarach przyszłej urbanizacji PLU. Mogą 
zatem być lokalizowane nie tylko w obszarach budowlanych lecz dowolnych obszarach PLU. 
Mimo że dzisiejsze ZAC muszą być zgodne z zapisami PLU i objęte przez PLU, to jednak w 
określonych sytuacjach w razie zaistnienia takiej uzasadnionej potrzeby PLU może ulec 
modyfikacji w celu uwzględnienia projektu w ramach jego uregulowań.  238

Potencjał ZAC to nie tylko jego efektywna i atrakcyjna rola generatora rozwoju 
urbanistycznego. ZAC to także instrument, który można eksperymentalnie testować i 
wykorzystywać w programach mieszkalnictwa socjalnego, kształtując w jego ramach proporcje 
udziału mieszkań socjalnych oraz innych usług czy inicjatyw w tym zakresie.  239

Przykłady operacyjnej urbanistyki francuskiej z zastosowaniem ZAC potwierdzają skuteczność 
tego multifunkcyjnego narzędzia uzupełniającego spektrum instrumentów polityki 
urbanistycznej. ZAC odpowiada wyzwaniom i potrzebom współczesnego miasta m. in. poprzez 
swoją wartość i użyteczność wa warunkach wolnego rynku - odpowiadając na jego wymagania 
może równocześnie stanowić tamę dla jego  często niszczącego i zagrażającego ładowi 
przestrzennemu działania. ZAC nie jest jedynym instrumentem urbanistyki operacyjnej. 
Operacyjne zagospodarowanie terenu może się również dokonywać w drodze innych procedur, 
takich jak:  

____Une concession d’aménagement; 

 Bervas E., & Lemée G., „L'évolution du régime des zones d'aménagement concerté” w Gazette du Palais, 235

n°300, 26 / 10 / 2004, p. 19 i 23

 Ministère de l'Equipement, des Transports, du Logement, Loi Solidarité et Renouvellement Urbains Des 236

nouveaux outils pour les collectivités locales | online |, 2001, http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/content/
download/5908/33373/file/01-plaquette_SRU.pdf   | dostęp 28.04.2020 |, p. 2

 Bervas E., & Lemée G., op.cit., p. 19 za: Hocreitère P., Urbanisme et Collectivités locales, édition Sofiac, 237
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____Le permis de construire; 
____Le permis de construire valant division parcellaire_PCVD; 
____Le permis « dit d’habilitation » ou « division primaire »; 
____Le permis d’aménager de lotissement.  

Spośród nich wszystkich ZA wyróżnia jednak najwyższy stopień kontroli jednostki publicznej. 

6_3_5_2___Procedura ZAC 

Procedura ZAC jest kilkuetapowa, kolejne fazy to: 

____Badania wstępne, studium wykonalności_Études préalables; 
____Konsultacje wstępne_Concertation préalable; 
____Akta utworzenia ZAC_Dossier de création de la ZAC; 
____Wyznaczenie dewelopera_Désignation de l’aménageur; 
____Akta realizacji ZAC_Dossier de réalisation de la ZAC. 

_______________________________badania wstępne, studium wykonalności_études préalables 
  

Pierwszy etap poprzedza utworzenie ZAC i ma na celu ocenę możliwości przeprowadzenia 
przyszłego przedsięwzięcia. Jest to rodzaj studium wykonalności. W drodze wstępnych badań i 
analiz właściwa jednostka samorządu terytorialnego | gmina lub EPCI |  w tej fazie dokonuje 
wyboru lokalizacji, bada założenie pod kątem wykonalności technicznej, ekonomicznej i 
finansowej, formułuje program przyszłego zagospodarowania i rozwoju. Na tym etapie testuje 
się też lokalizację i integrację koncepcji z otoczeniem założonej strefy ZAC.  

__________________________________________________________________konsultacje wstępne 

W tej fazie właściwa jednostka publiczna ogłasza zamiar realizacji przedsięwzięcia ZAC na 
danym terenie. Testy i analizy pierwszego stadium pozwalają sformułować cele planowanej 
operacji ZAC. Te cele oraz inne kwestie są następnie poddawane ocenie społecznej w procesie 
konsultacji społecznych_oryg. concertation préalable. Konsultacje te są obowiązkowe. Tryb 
przebiegu tego stadium | czas, okres trwania, uczestnicy |określony zostaje przez właściwy 
organ jednostki samorządu terytorialnego podejmującej inicjatywę ZAC. 

______________________________________akta utworzenia ZAC_dossier de création de la ZAC 

Po fazie badań następuje etap formułowania dokumentacji utworzenia ZAC_oryg. dossier de 
création. Informacja zgromadzona w tych aktach obejmuje: 
____raport prezentacyjny_oryg. rapport de présentation____zawiera on umotywowanie 
wskazanych zamierzeń i wyzwań, celów, głównych linii programu ZAC, określenie granic strefy 
ZAC, relację na temat sytuacji planowanej strefy oraz terytorium sąsiadującego, inicjalny, 
ramowy i tymczasowy program zaplanowanych budynków | budowy |, a także argumentację 
wyjaśniającą motywy powstania zaproponowanego projektu w świetle gminnej regulacji 
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prawnej  oraz dopasowania do istniejących na zadanym obszarze warunków środowiskowych i 
urbanistycznych; 
____plan lokalizacji; 
____badanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na istniejące warunki środowiskowe i 
przestrzenne___ten element procesu pojawia się w razie zaistnienia takiej konieczności. 

____________________________________wyznaczenie dewelopera_désignation de l’aménageur 

Jeśli w stadium budowania dokumentacji utworzenia ZAC_oryg. dossier de création, projekt 
jest na odpowiednim etapie zaawansowania i warunki jego realizacji są wystarczająco 
sprecyzowane, wówczas możliwe jest również wyznaczenie dewelopera_oryg. l’aménageur 
jeszcze przed utworzeniem ZAC w trybie zamówienia publicznego | zaproszenia do składania 
ofert |. Decyzja o wdrożeniu ZAC zostaje podjęta przez właściwy organ jednostki publicznej | 
rada gminy lub właściwy organ_oryg. organ deliberant EPCI |. W razie potrzeby w tym 
momencie mogą również zostać podsumowane i wzięte pod uwagę wyniki konsultacji.   

______________________________________akta realizacji ZAC_Dossier de réalisation de la ZAC 

Ten element procesu ZAC polega na opracowaniu dokumentacji wdrożeniowej strefy_oryg. 
dossier de réalisation. Składają się na nią: 
____projekt programu infrastruktury publicznej planowanej w strefie ZAC; 
____projekt generalnego programu budowlanego | planowanych budynków |; 
____przewidywane metody i ustalenia dotyczące finansowania przedsięwzięcia ZAC rozłożone  
        w czasie; 
____doprecyzowanie analizy wpływu ZAC na środowisko naturalne i urbanistyczne, a zwłaszcza  
       aspektów nieznanych w chwili opracowywania dokumentacji utworzenia ZAC | dossier de  
       création | - zaistnienie tego wymogu może się pojawić na tym etapie.  240

Zatwierdzenie programu infrastruktury publicznej jest bardzo istotnym elementem aktu 
wdrożeniowego. Ten planowy program będzie rzutował na przyszłą funkcjonalność planowanej 
w ramach ZAC struktury przestrzennej, dlatego jest obiektem szczególnej uwagi. 

6_4___ Projekt Île de Nantes 

6_4_1___Wprowadzenie_rewitalizacja i gentryfikacja 

Francja to kraj, który może pochwalić się bardzo dobrymi efektami rewitalizacji obszarów 
śródmiejskich. Francuskie projekty rewitalizacyjne stanowią bazę przykładów, z której warto 
czerpać, a ZAC to jeden z instrumentów urbanistyki operacyjnej, który wydatnie pomaga w ich 
w realizacji. 

ZAC jest jednym z elementów generujących wysoki poziom znacznej liczby francuskich 
projektów urbanistycznych. 

 La Fédération des Promoteurs Immobiliers de France, Guide …, op.cit.,  p. 36240
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Choć rewitalizacja obszarów śródmiejskich jest wyzwaniem na poziomie globalnym, to strategie 
francuskie są często przykładem bardzo dobrego dopasowania instrumentów planistycznych w 
zadanej lokalizacji, co jest konsekwencją prawidłowo postawionych urbanistycznych pytań i 
właściwie sprecyzowanych celów.  241

Odnowa miast to całokształt procesów, które mają na celu zapewnienie zdegradowanym 
obszarom miejskim konkurencyjności i żywotności. Procesy te mogą przybierać różną formę w 
zależności od tego, co jest siłą sprawczą inicjującą i kierującą tymi procesami. Odnowa może 
dokonywać się w drodze ingerencji instytucjonalnej | rewitalizacja | lub mieć charakter 
spontaniczny | gentryfikacja |.  242

W tym pierwszym przypadku procesy dokonują się przy wykorzystaniu instrumentarium polityki 
miejskiej lub planowania przestrzennego, w tym ostatnim natomiast czynnikiem sprawczym są 
mechanizmy rynkowe.  243

Rewitalizacja to jeden z wehikułów rozwoju.  244

Rewitalizacji często towarzyszy gentryfikacja, i choć często terminy te stosowane zamiennie, w 
rzeczywistości nie są tożsame. Gentryfikacja to element rewitalizacji w zakresie, w którym 
akcentuje się zmianę składu społecznego mieszkańców poprzez przyciągnięcie do nich ludzi 
zamożnych.  Na chwilę obecną brak jednolitej definicji gentryfikacji, w nauce funkcjonuje 245

wiele ujęć tego terminu, a proces gentryfikacji jest nieustannie przedmiotem badań.  
Pozytywnym skutkiem gentryfikacji jest znaczna poprawa jakości przestrzeni miejskiej na tych 
obszarach, negatywnym natomiast – dramatyczna niekiedy zmiana struktury ludności, 
wywołana wyrugowaniem z zajmowanych terenów gospodarstw domowych o niższych 
dochodach.”   246

Charakter obu procesów różni się też pod względem katalogu celów każdego z nich - w 
przeciwieństwie do rewitalizacji gentryfikacja nie nosi znamion koordynacji ani szczególnej 
celowości, bo zasadniczą intencją i priorytetem inicjującym jest w jej przypadku osobisty interes 
podmiotów zainteresowanych | np. chęć posiadania luksusowego, unikalnego mieszkania,a nie 
regeneracji danej dzielnicy |.  247

 Darchen S., Simon G., „France has a unique approach to regenerating inner cities – what can we learn 241
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Rewitalizacja obszarów miejskich jest często kojarzona z wyzwaniami odnoszącymi się do 
gentryfikacji czyli wzrostem wartości nieruchomości lub przemieszczaniem się ludzi o niskich 
dochodach. Bywa, że w tych projektach finalnie brakuje tzw. sense of place.  

Okres rozwoju nowych możliwości i nowych podejść w urbanistyce i zarządzaniu miejskim, 
mających na celu zmierzenie się z problemami planistycznymi rozpoczęło wkroczenie ery 
poindustrialnej, a nowe, rozszerzone możliwości decyzyjne i większą władzę na tym polu dała 
władzom lokalnym decentralizacja, która rozpoczęła się w 1982 r. 

Aktualne projekty rewitalizacyjne stają się pewnego rodzaju hybrydą, bo z jednej strony muszą 
podążać za generalnymi regułami planowania, a z drugiej mieć wbudowane instrumenty 
nadające im określony stopień elastyczności, który pozwoliłby lokalnej społeczności na 
uczestniczenie w nich w pewnym zakresie. Znaczenie konsultacji społecznych w projektowaniu 
miejskim wzrosło w latach 90-tych XX w., kiedy rozszerzeniu uległa obligacja prawna w tej 
kwestii. Model procesu przebiegu projektów w zakresie podejmowania decyzji komplikuje też 
bardziej złożona obecnie, liczniejsza grupa zainteresowanych podmiotów w mieście.  248

6_4_2___ Île de Nantes 

Jednym z przykładów francuskich projektów rewitalizacyjnych jest projekt Île de Nantes. Istotą 
tego przedsięwzięcia była transformacja stoczniowych terenów poprzemysłowych wyspy w 
centrum miasta. Projekt ten miał również duże znaczenie w kontekście metropolitalnym. 

Île de Nantes to centralnie położona wyspa, która dawniej była terenem stoczniowym. 
Początkiem okresu transformacji było zamknięcie stoczni w 1987 r. Miasto stanęło przed 
koniecznością zmierzenia się z zastaną rzeczywistością na wyspie oraz zaplanowania nowej 
przyszłości dla tego zróżnicowanego terenu. Jego sytuacja była bardzo złożona i 
niejednorodna, a stan ten był efektem różnorodnych czynników, takich jak zahamowanie tempa 
rozwoju ekonomicznego, związany z tym zanik tożsamości, brak planów i wyobrażeń o możliwej 
przyszłej funkcji i zagospodarowaniu. Nie bez znaczenia były także zmiany na poziomie 
politycznym, dokonujące się w sprzężeniu z ówczesną transformacją instytucjonalną na 
poziomie krajowym. Kontekst przestrzenny również stanowił wyzwanie - struktura własnościowa 
wyspy była mozaiką gruntów publicznych i prywatnych, co potencjalnie komplikowało wszelkie 
rozwiązania na przyszłość. Ponadto był to teren rozległy, opustoszały, z pozostałościami 
urządzeń przemysłowych. Jego zaletą natomiast było usytuowanie w środkowym, węzłowym 
punkcie miasta, na wyspie, którą można było w nieskomplikowany sposób ‚spiąć’ z miejskim 
centrum. Przekształcenie tak rozległego obszaru, z którego wyprowadziła się funkcja 
przemysłowa i działalność portowa wymagało świeżej, klarownej wizji i zdecydowanej strategii. 
Nantes zdecydowało się na bardzo ambitny projekt, znacznych rozmiarów - zarówno pod 
względem zakresu jak i rozmiarów fizycznych. To przykład przedsięwzięcia, w którym w 
pozytywny sposób zdołano wykorzystać wyjściowe ryzyko sytuacyjne i za pomocą nowatorskich 
zabiegów i proaktywnych instrumentów wypracować responsywną metodę  akceptującą to 
ryzyko. Ta metoda pozwoliła na szybkie modyfikowanie i przeorganizowanie rozwiązań 
projektowych w nieustannie zmieniających się okolicznościach projektowych. Projekt Île de 
Nantes zakładał nie tylko renowację tkanki miejskiej, lecz nadawał temu procesowi głębsze 
znaczenie akceleratora  przyszłego rozwoju miejskiego oraz mechanizmu służącego 

 Darchen S., Simon G., „France has a unique approach to regenerating inner cities – what can we learn 248
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odrestaurowaniu całego miasta i wypracowania dla niego statusu europejskiej metropolii. 
Projekt bazował na holistycznym podejściu projektowym do całego obszaru wyspy. Był fuzją 
zagadnień takich jak regeneracja nieużytków, urbanistyczna odpowiedź na kwestie 
środowiskowe w postaci stworzenia eko - dzielnic, rekonwersji ekonomicznej i sektorów nauk, a 
także wsparcia całości przedsięwzięcia szeroko zakrojoną dynamizacją sfery kulturalnej wyspy. 
Efekty innowacyjnego projektowego potraktowania tych sfer uczyniły przypadek Île de Nantes 
jednym z najciekawszych przykładów francuskich projektów rewitalizacyjnych.  249

Znaczenie projektu polegało też na rozbudzeniu i rozwinięciu myślenia obszarze projektowym 
oraz o rozwoju Nantes w kontekście obszaru metropolitalnego Nantes - Saint Nazaire. Projekt, 
który początkowo miał objąć swym zasięgiem rewitalizację terenów wyspy i ich transformację w 
spójny fragment tkanki miejskiej, stopniowo rozszerzał swój zakres wpływu. Obecnie znajduje 
się w kolejnej fazie rozwoju, a jego zakończenie przewiduje się  w roku 2037.  

O sukcesie przedsięwzięcia w istotnej mierze zdecydował też przebieg procesu projektowania 
urbanistycznego. Proces ten miał silny fundament w postaci fuzji trzech elementów: 
politycznego, projektowego i wykonawczego.  Przedstawicielem strony politycznej był 250

burmistrz Jean - Marc Ayrault, projektem zarządzał Alexandre Chemetoff - architekt i urbanista, 
który opracował plan dla miasta, a na czele operatora projektu - SAMOA - stał Laurent Théry.  
Zaangażowanie i skoordynowanie działań tych trzech sił pozwoliło na zsynchronizowanie 
procesu transformacji. Dodatkowym elementem, który uzupełnił i wzmocnił wspomnianą 
koordynację polityczno - projektową była strategia kulturalna, polegająca na wdrażaniu 
projektów kulturalnych. Rozbudzały one dynamikę społeczną w zakresie konsultacji 
projektowych , przyczyniały się do aktywizowania i kształtowania poczucia tożsamości z 
projektowanym miejscem. Ten rodzaj założonego programu kulturalnego podsumował Jean - 
Marc Ayrault: ‚There is not a cultural component; the development planning of the city is a 
cultural act.’  Innowacyjność tego projektu jest konsekwencją zakwestionowania i odrzucenia 251

praktyki projektu urbanistycznego i zamiast tego zwrócenie się w kierunku poszukiwań innej 
drogi, nowej metody planowania i projektowania miasta. Siłą procesu projektowania 
urbanistycznego_of urban design było otwarte podejście i wybór innowacyjnej, kompleksowej 
metodologii procesu projektowania urbanistycznego Île de Nantes. | Jej istota i innowacyjność 
sprowadzała się do sformułowania tego procesu w postaci koncentracji trzech faktorów: 

____akceptacji niepewności, jako parametru, który powinien być wzięty pod uwagę w trakcie  
        formułowania procesu projektowania urbanistycznego; 
____podejścia multiskalarnego i multiczasowego; 
____wykorzystania w procesie elastycznych instrumentów planowania. 
  
Metodologia ta traktowała miasto jako nieustająco zmienny fenomen. Nowy plan traktował 
miasto jako metaforę zmienności, był pragmatyczny, ale równocześnie prowokacyjny | wedle 
zasady ‚zobaczmy co się wydarzy i pozwólmy się temu wydarzyć |. Metodologię tę 
charakteryzowała elastyczność, otwarcie na nieznane i nieprzewidywalne okoliczności. 
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Proces planowania urbanistycznego Île de Nantes określa się jako przykład ‚pozytywnego 
zarządzania niepewnością’ - w tym aspekcie jest on uważany za istotny krok naprzód w 
procesach urbanistycznych transformacji.  252

6_4_3___Cele procesu projektowania urbanistycznego 

Zbudowanie centralnej roli metropolii, powtórne sformułowanie relacji z rzeką oraz dostępność 
miasta dla wszystkich jego użytkowników to zasadnicze cele polityczne projektu Île de 
Nantes.   253

Kluczowym pytaniem w omawianym procesie projektowania urbanistycznego było pytanie o 
wizję i metodę rozwoju dla opustoszałego obszaru poprzemysłowego. Ten cel wpisywał się w 
szerszą wizję wykreowania pozycji Nantes jako jednej z czołowych, wpływowych i silnych 
metropolii europejskich. Inicjatorem zdecydowanych zmian był nowy burmistrz Jean - Marc 
Ayrault, który w 1989 r. objął stanowisko. Od samego początku transformacja przebiegała pod 
bardzo silnym, zaangażowanym i zdecydowanym przywództwem. W fazie współpracy 
przygotowawczej sił polityczno - instytucjonalnych zapadły kluczowe postanowienia w kwestii 
przebiegu procesu. Założeniem było zjednoczenie działań władz miejskich pozostających w 
nieustannej, ścisłej współpracy z agencją planowania urbanistycznego. Już na wczesnym etapie 
podejmowane decyzje uwidaczniały holistyczne podejście do przedsięwzięcia oraz zamiar 
rozwijania projektu w większej niż miejska skali i myślenie o mieście w wymiarze 
metropolitalnym. Przejawem tego było, zainicjowanie już na wczesnym etapie współpracy sił 
polityczno - instytucjonalnych, dążenie do skoordynowania działań publicznych w różnych 
obszarach funkcjonowania miasta, jak np. koordynacja inicjatyw w zakresie rozwoju 
społecznego dzielnic oraz oparcie dalszego wzrostu miejskiego na na rozwoju mobilności. W 
tym zakresie zaplanowano powstanie nowych odcinków linii tramwajowych na wyspie - w 1984 
r. powstała linia nr 1, następnie linia nr 2 w 1992 r., linia nr 3 w 2000 r. i linia nr 4 w 2006 r .  254

Pierwszą, zasadniczą, choć ryzykowną, decyzją burmistrza Ayrault było wstrzymanie realizacji 
projektu „La ville moderne” z 1980 r. Był to projekt dzielnicy biznesowej, która - stosownie do 
wcześniejszych planów z 1980 r. miała powstać na Île de Nantes. Sprzeciw Ayrault był wyrazem 
sprzeciwu i decyzją o rezygnacji z transformacji miejskiej z wykorzystaniem praktyki ‚projektu 
urbanistycznego’. Ta metoda przekształcania i rozwoju miast funkcjonowała w większości 
europejskich miast w ówczesnym okresie. Transformacje urbanistyczne, jakie dokonywały się w 
Europie za pomocą tej metody stawiały sobie za cel wspieranie rozwoju miejskich obszarów 
poindustrialnych poprzez wdrażanie warunków dla rozwoju trzeciego sektora. W Nantes 
podjęto w tym względzie odmienne decyzje. Kluczowym założeniem było stworzenie 
kompleksowej wizji dla całego obszaru wyspy. Ta projekcja przyszłości miasta miała być 
wyrazem szacunku w stosunku do mieszkańców miasta i wszystkich miejskich podmiotów 
zainteresowanych, miała stanowić holistyczny obraz fragmentarycznych potrzeb i dążeń, 
wypracowany w drodze inkluzywnego procesu. Tworzenie tej wizji zainicjował etap studiów 
badawczych i opracowań przygotowawczych. Poprzedzały one sporządzenie właściwego planu. 
Zakres badań wykraczał poza teren wyspy i objął również tereny ujścia rzeki. Ta faza miała 
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istotne znaczenie, bo pozwoliła zebrać istotne informacje, które przełożyły się na budowę 
kompleksowej wizji i wdrożenie transformacji. Efektem studiów było między innymi 
doprecyzowanie głównych obszarów projektowych. Kluczowe znaczenie miało opracowanie 
przygotowane w 1991 r. na zlecenie miasta przez zespół Dominique Perrault i François Grether. 
Nakreślone w nim zostały zasady planowania wyspy i dalszego formułowania projektów. 
Zasadniczym spośród założeń było zjednoczenie różnorodnych dzielnic, funkcji miejskich i 
terenów wyspy i przekształcenie jej dotychczasowego fragmentarycznego charakteru w jeden 
funkcjonujący organizm. Wyrazem tego i środkiem do celu miałoby być wzmocnienie osi 
wschód - zachód oraz przestrzeni publicznej na tym śladzie. Ten zabieg podkreślał również 
zrozumienie znaczenia fenomenu przestrzeni publicznej w mieście i jest wykorzystaniem istoty i 
roli tej przestrzeni w procesie odnowy miejskiej. Kolejne propozycje rozwojowe Perrault to 
dbałość o różnorodność w wielorakich kontekstach m. in. funkcjonalnym czy społecznym.  255

Studium proponowało też, aby proces przekształceń rozpocząć od działań w centralnych 
rejonach wyspy, czyli de facto tych najbardziej peryferyjnych. Istotnym punktem omawianego 
programu było zaprojektowanie północnego wybrzeża wyspy w sposób, który ożywiłby 
połączenie między jej obszarem a centrum Nantes, a tym samym zapewnił przestrzenną 
kontynuację doświadczenia miejskiego. 

6_4_4___Produkty procesu projektowania urbanistycznego 

Proces transformacji Île de Nantes rozpoczęło działanie podjęte jeszcze przed opracowaniem 
planu miejskiego, a oparte właśnie na powyższym założeniu studium Perrault. Była nim decyzja 
z 1993 r. o budowie siedziby sądu na północnym brzegu wyspy oraz mostu łączącego oba 
brzegi. Autorem projektu był Jean Nouvel. Realizację przeprowadzono w latach 1993 - 2000, a 
projekt okazał się animatorem dalszej ewolucji przemian na wyspie.  
Rozwojowi kontekstu planowania miejskiego Nantes towarzyszył rozwój szerszego kontekstu 
metropolitalnego. W miarę upływu czasu Nantes wkraczało na drogę rozwoju 
metropolitalnego. Myślenie o przyszłości miasta w kontekście metropolitalnym towarzyszyło 
procesowi rewitalizacji Île de Nantes od początku. Projekt Île de Nantes stał się rdzeniem i 
katalizatorem unifikowania się regionu w formie zinstytucjonalizowanej przestrzennej struktury 
metropolitalnej, czego wyrazem było powstanie Greater Nantes District_oryg. District de 
Agglomération Nantaise Intermunicipal cooperation. Kontynuacją tego procesu była Nantes 
urban community_oryg. Communauté Urbaine de Nantes Intermunicipal cooperation 
powołana w 2001 r. oraz Nantes métropole Intermunicipal cooperation, czyli struktura 
międzygminna, utworzona w 2004 r. Dążenie do zjednoczenia regionu i rozwinięcie kontekstu 
metropolitalnego przybrało rzeczywistą formę w 1995 r., gdy Greater Nantes District | na czele 
departamentów dystryktu stał Thiery | zainicjował projekt metropolitalny Projet 2005, który 
zainicjował serię projektów wzdłuż Loary. Rzeka stała się kręgosłupem metropolitalnego 
założenia. Ważną rolę w procesie budowania kontekstu metropolitalnego spełniły wydarzenia 
towarzyszące, takie jak konferencje metropolitalne_oryg. Conférence métropolitaine oraz 
Festival Estuaire. Konferencje odbywały się periodycznie w dwuletnich odstępach, a ich celem 
było wspieranie działań jednostek administracyjnych nad stworzeniem wspólnego projektu dla 
terytorium metropolitalnego_oryg. métropole Nantes - Saint Nazaire. Podobną funkcję, lecz na 
gruncie społecznym, spełniał Festival Estuaire. Był artystyczną manifestacją odbywającą się 
cyklicznie na obu brzegach ujścia rzeki i jako inicjatywa kulturalna miał rozbudzać dynamikę i 
tożsamość społeczną i angażować mieszkańców tego terytorium we wspólne formułowanie 

 Ibidem p. 111255



!113

wizji obszaru metropolitalnego Nantes - Saint Nazaire.  Projektowi towarzyszyła wystawa 256

‚Rives de Loire’ obrazująca projekty cząstkowe przedmiotowego terytorium metropolitalnego. 
Wystawa miała miejsce w latach 1996 - 1997, a w 1998 r. odbyły się konsultacje społeczne ‚Île 
de Nantes - Rives de Loire’_’Île de Nantes - Rives de Loire consultation’, których celem było 
wyłonienie projektanta planu rozwoju wyspy. W 1998 r. wdrożono tzw. definition contract 
procedure, która w 1999 r. wyłoniła zwycięski projekt Alexandre Chemetoff oraz powołała ten 
zespół do współuczestnictwa | współzarządzania w procesie aplikacji planu wg metody 
wypracowanej i zaproponowanej przez ten zespół w trakcie przebiegu powyższej procedury. 
Wybór zwycięskiego planu poprzedzał 9 - miesięczny okres proceduralny, w trakcie którego trzy 
zespoły projektowe pracowały nad stworzeniem propozycji planu. Procedura określała tryb i 
formę procesu projektowego, a także formułowała specyfikacje precyzujące wymogi dotyczące 
planowanej metody implementacji. W trybie procedury pracom projektowym towarzyszyły 
konsultacje z podmiotami ekonomicznymi, organizacjami i władzami. W początkowej fazie 
rozpoznawczej miały miejsce również spotkania zespołów z właścicielem projektu czyli Greater 
Nantes District. Były one celowym zabiegiem proceduralnym, który pozwalał na bieżące 
prezentacje cząstkowe projektów. Te postoje pomagały wypracować optymalne rozwiązania 
projektowe oraz metody implementacji wizji. W odniesieniu do planu formułowano wymóg 
elastyczności - instrument ten miał mieć wbudowany mechanizm wysokiej responsywności, 
reaktywności umożliwiający nieskomplikowane dostosowywanie go do nieustannie zmieniającej 
się rzeczywistości miejskiej, jego bieżące wzbogacanie, a także późniejszą zmianę. Specyfikacje 
określone w procedurze formułowały w bardzo dokładny sposób wymogi odnośnie planowanej 
metody wdrożeniowej. Znaczny stopień szczegółowości tych specyfikacji dyktował założony 
wymóg wysokiej operacyjności wymaganej metody wdrożeniowej. Chodziło o możliwość 
szybkiej i sprawnej aplikacji planu. Specyfikacje formułowały pięć kluczowych wątków 
projektowych: 

____the memory of place, a więc zachowanie charakteru i tożsamości miejsca; 
____promocja aktywności związanych z rzeką; 
____równowaga pomiędzy różnymi środkami transportu; 
____spójność rozwoju miejskiego; 
____stworzenie jedności.  257

6_4_4_1___Plan Chemetoff - Berthomieu 

W 1999 r. projekt zespołu Chemetoff - Berthomieu został wybrany do realizacji. Doceniono 
innowacyjność propozycji, która w konsekwentny i pragmatyczny sposób odpowiedziała na 
stawiane w specyfikacjach wymagania odnośnie metody aplikacyjnej. Wartość i znaczenie 
planu przejawiało się w jego ewoluującym, otwartym charakterze. W tym sensie instrument ten 
oferował coś więcej niż sztywne, ostateczne reguły, w które wpisywać miał się proces 
przeobrażeń urbanistycznych wyspy. Był to dokument ogólny, generalny - ongoing master plan, 
który dzięki znacznej nieprecyzyjności postulatów celowo miał ulegać modyfikacjom w 
sytuacjach szybkiej zmiany kontekstu. Zaproponowany przez zespół plan_Plan - guide 
funkcjonował na dwóch poziomach: istniejącej rzeczywistości urbanistycznej na wyspie oraz 
planowanej planowanej rzeczywistości przyszłości. Równocześnie poruszał się w przestrzeni 
trzech skal - holistycznego planu całego terytorium wyspy, projektów urbanistycznych czyli 
projektów cząstkowych_the project by part oraz nowych budynków czyli projektów 

 Ibidem p. 93 - 95256

 Ibidem p. 96257



!114

przykładowych_the project by example.  Dwa równolegle funkcjonujące dokumenty 258

pozwalały na bieżącą wzajemną interakcję, aktualizację - w miarę pojawiania się nowych 
informacji czy też pojawiania się i rozwijania nowych lepszych pomysłów i potencjałów 
rozwojowych. Instrument planistyczny funkcjonował jak laboratorium, w którym oba moduły 
dokumentu podlegały nieustannemu badaniu, jedne realizacje stawały się generatorem 
kolejnych, a dopracowywanie projektu odbywało się na bieżąco i towarzyszyło procesowi 
realizacyjnemu. Rozwiązanie metodologiczne polegało na bieżącym implementowaniu nowo 
powstałych projektów do planu rzeczywistości istniejącej oraz równoległym kontrolowaniu i 
obserwowaniu stanu planowanego w poszukiwaniu ewentualnych nowych potencjałów i 
rozwiązań, które mogły pojawić się w następstwie aktualizacji stanu istniejącego. Przenikanie 
się skal i poziomów projektowych było innowacyjną odpowiedzią na wymóg elastyczności i 
możliwości operacyjnego wdrażania. Tak ukształtowany tryb przebiegu procesu projektowo - 
realizacyjnego nie tylko umożliwiał aktualizację i gwarantował harmonizację procesu z 
rzeczywistością, ale też ułatwiał permanentny dialog i negocjacje z podmiotami prywatnymi. 
Procedury negocjacyjne nie odbywały się na etapie przedprojektowym lecz wpisywały się w 
niego jako integralny element. Ten tryb ukształtowany został w celu optymalnego 
przestrzennego modelowania oczekiwań i potrzeb społeczności. Tym sposobem plan wykraczał 
poza spektrum ograniczająco - normatywnych narzędzi tradycyjnej orientacji planistycznej. 
Koordynacja podmiotów i projektów składowych odegrały w Nantes kluczową rolę. Te 
elementy procesu projektowania urbanistycznego oceniane są jako bardzo istotne czynniki 
rozwoju zrównoważonych praktyk.  259

Po wyłonieniu zwycięskiego projektu w 1999 r. przez okres roku | 2000 - 2001 | prowadzono 
negocjacje umowy, której stronami był zespół Chemetoffa jako projektant oraz właściciel 
projektu czyli strona publiczna | Greater Nantes District |. Rezultatem umowy było powierzenie 
zespołowi Chemetoffa trzech zadań, których realizację przewidywano w okresie dziewięciu lat | 
do 2001 r. |. Te trzy zadania to:  

____realizacja i prowadzenie planu; 
____zarządzanie, prowadzenie projektów przestrzeni publicznych; 
____współzarządzanie wraz z właścicielem projektu - czyli stroną publiczną - spójnością  
        przebiegu procesu konstrukcyjnego. 

Strony miały świadomość, że projekt o tak wysokim stopniu złożoności, płynności i ryzyka 
wymaga silnego lidera monitorującego na bieżąco przebieg wszelkich procesów i 
koordynującego pracę zespołów. W trybie cyklicznych spotkań dokonywano oceny zgodności 
planu za stanem faktycznym, przeglądu realizacji, ewaluacji spójności i wykonalności, a także 
oceny otwierających się nowych szans i możliwości, rozwijania ich i przekładania na nową jakość 
w planie. Wyznaczenie silnego podmiotu monitorującego na bieżąco realizację planu było 
zdecydowaną determinantą sukcesu przedsięwzięcia. Formowalna metoda Plan - guide 
pozwalająca na jego bieżącą aktualizację w świetle zmieniających się okoliczności przekładała 
się w konsekwencji również na znaczną adaptacyjną elastyczność w ramach formowania 
systemu negocjacji zakresu przedmiotowego i podmiotowego oraz przebiegu całego procesu 
rozwoju terenu objętego planem. System negocjacji ukształtowany na bazie Plan - guide 
umożliwiał między innymi wzywanie zainteresowanych podmiotów już na etapie fazy studiów 
wykonalności_oryg. feasibility study phase. W 2003 r. na drodze wspomnianego systemu 
negocjacji wybrano kierownika projektu - agencję architektoniczną Atelier de l’ Île de Nantes, 
która musiała nadzorować i zarządzać całością przedsięwzięcia. Również w 2003 r. powstało 
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Société d’aménagement de la métropole ouest atlantique_SAMOA_ang. West Atlantic 
metropolitan development company. Inicjatywa w tym zakresie należała do urzędników z 
Communauté urbanine, którą kierował w latach 2001 - 2003 Jean - Marc Ayrault. On też stanął 
na czele SAMOA. W 2009 r. SAMOA przybrała formę prawną Société Publique 
Locale_SPL_ang. Local Public Company czyli lokalnej spółki publicznej. W jej składzie znaleźli 
się akcjonariusze publiczni_oryg. actionnaires publics, z których dwoma głównymi były Nantes 
Métropole | 58% | i la Ville de Nantes czyli miasto Nantes | 17% |. Strukturze SAMOA 
powierzono funkcję operatora projektu odpowiedzialnego za zarządzanie operacyjne 
projektem urbanistycznym. Zadaniem SAMOA było zarządzanie i operacyjne wdrażanie 
projektu w drodze jego stałej adaptacji w kontekście pojawiających się nowych wyzwań oraz 
optymalnych możliwości rozwojowych. W ramach realizacji tego celu SAMOA określała ogólną 
strategię rozwoju koordynując ją z założeniami polityk publicznych, zapewniała zawieranie 
umów publicznych, a także sprawowała nadzór w obszarze operacji podmiotów publicznych i 
prywatnych na rynku nieruchomości. Istotnym aspektem funkcjonowania tej struktury była i jest 
jej ścisła współpraca na każdym etapie projektowym z zespołem zarządzającym realizacją 
projektu urbanistycznego_ang. an urban project management team w kwestiach dotyczących 
rozwoju koncepcji. W skład tego zespołu wchodzą architekci, urbaniści oraz architekci 
krajobrazu.  

W pierwszej fazie projektu | 2000 - 2010 | był to zespół Alexandre Chemetoffa, w kolejnej | 2010 
- 2016 | - zespół Anne Mie Depuydt oraz Marcela Smets, a na aktualnym etapie | 2017 - 2024 | 
jest to zespół Jacqueline Osty i Claire Schorter. W sferze działań SAMOA znalazła się delegacja 
usług publicznych - w tym zakresie w obszarze metropolitalnym nastąpił znaczny rozwój 
przedsięwzięć kulturalnych i kreatywnych. W ofercie SAMOA znajduje się też wsparcie 
ekonomiczne dla liderów projektów oraz koordynacja projektów innowacyjnych_oryg. des 
projets croisés d’open innovation. Podwójny status SAMOA - zarówno jako dewelopera 
urbanistycznego jak też w zakresie branży kulturalnej i kreatywnej - znalazł wyjątkowe 
odzwierciedlenie w eksperymentalnym, nowatorskim niestandardowym i prekursorskim 
podejściu, które przyniosło wyjątkowy dotychczasowy efekt urbanistyczno - społeczno - 
ekonomiczny.  Atelier w kontynuowanym systemie negocjacji ukształtowanym na bazie Plan - 260

guide przeprowadziła studia wykonalności_ang. feasibility studies. Celem tych negocjacji w 
tym punkcie czasowym prowadzonych na bazie wspomnianych badań było optymalne 
urbanistyczne skoordynowanie projektów oraz umożliwienie pertraktacji pomiędzy 
zainteresowanymi podmiotami publicznymi i prywatnymi. Proces rozwoju miejskiego 
zgromadził wszystkie zainteresowane podmioty, zarówno projektanta jak i prywatne podmioty 
zainteresowane.  

Zespół Chemetoff - Berthomieu kontynuował prace nad realizacją planu do 2010 r. Ten okres to 
pierwsza faza rozwoju Île de Nantes. Zasadniczym celem tego etapu była rewitalizacja struktury 
urbanistycznej wyspy traktowanej jako spójna całość. Z uwagi na skomplikowaną sytuację 
własnościową gruntów na Île de Nantes | należących zarówno do podmiotów publicznych jak i 
prywatnych |, która komplikowała procesy negocjacyjne i potencjalny rozwój, priorytet 
realizacyjny nadano systemowi przestrzeni publicznych. Atelier podjęło taką decyzję opierając 
się na konstrukcji urbanistycznej zaproponowanej w Plan - guide. Konstrukcja ta bazowała na 
uformowanym szkielecie parków, terenów krajobrazowych oraz przestrzeni publicznych. 
Chemetoff stworzył koncepcję zainspirowany bogatą historią miejsca oraz odnosząc się do 
obrazu wyspy położonej pomiędzy dwoma gałęziami Loary. Ta sieć przestrzeni publicznych 
stanowiła urbanistyczne spoiwo dzielnic_ang. neighbourhoods. Każda z tych dzielnic miała inne 

 SAMOA, Du quotidien au métropolitain, la ville par les usages. Manifeste durable pour l'île de Nantes | 260
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zabarwienie i charakter. Tym sposobem w ramę krajobrazowo - publiczną wpisano serię 
mniejszych projektów. Ciekawym elementem uzupełniającym propozycję projektową był 
katalog budynków istniejących na Île de Nantes. Zespół poddał gruntownej analizie tkankę 
urbanistyczną wyspy. Typy budowli zgrupowane w katalogu stanowiły inspiracje i przykłady 
wykorzystane póżniej w propozycjach budowli zaaplikowanych w projekcie.   

Rozpoczęcie pierwszej fazy projektowej od realizacji przestrzeni publicznych umożliwiało 
otwarcie wybrzeży wyspy i przekazanie ich ludziom do korzystania, a w konsekwencji miało stać 
się impulsem dynamizującym rozwój i przyspieszającym proces rewitalizacji całej wyspy. Proces 
wdrażania planu rozwoju wynegocjowanego na bazie instrumentu Plan - guide | w wyżej 
opisanym systemie negocjacji uformowanym przy zastosowaniu metody wdrożeniowej 
zaproponowanej przez Plan - guide | rozpoczął się.  

W tle omawianego procesu prac nad projektem Île de Nantes dokonywały się zmiany na 
poziomie prawnym w zakresie instrumentów planistycznych. W 1991 r. przyjęto, a w 2000 r. 
zaktualizowano Plan Mobilności_oryg. Plan de Déplacements Urbains_PDU - władze miejskie 
miały świadomość znaczenia właściwie ukształtowanego systemu mobilności dla procesów 
odnowy i rozwoju miejskiego i te kwestie znalazły swoje odzwierciedlenie w regulacji prawnej. 
W 2001 r. w świetle przyjętej rok wcześniej ustawy SRU rozpoczęto konsultacje poprzedzające 
opracowanie planu strategicznego Schéma de cohérence territoriale_SCoT czyli planu 
spójności terytorialnej. Przyjęto go w 2007 r. SCoT obejmował swym zasięgiem obszar miejski 
the greater Nantes - Saint Nazaire. Jego celem było wzmocnienie spójności terytorialnej i 
dynamiki rozwoju tego obszaru. W między czasie zmieniony miał zostać również Plan Local 
d’Urbanisme_PLU czyli lokalny miejski plan zagospodarowania przestrzennego. Tą drogą 
starano się wprowadzić rozwiązania proponowane przez Plan - guide, takie jak m. in. możliwość 
większego zróżnicowania zabudowy | np. poprzez zmienną wysokość budynków |, a tym samym 
wzbogacenia i rozwinięcia środowiska życia. 

6_4_4_1_1___Zarzuty 

Przypadek Île de Nantes uznawany jest za progresywny projekt, w którym wygenerowany 
rezultat jest efektem bardzo dobrze przygotowanej i zrealizowanej w kompleksowych 
warunkach strategii. Wysoko oceniany jest zaprezentowany w projekcie model ‚miękkiego’ 
zarządzania publicznego, którego istotą jest zwrócenie się w kierunku bardziej otwartej i 
elastycznej metody adaptacji zmiennego kontekstu urbanistycznego. i zdecydowane wyjście 
poza spektrum ścisłych, tradycyjnych instrumentów planowania i projektowania. W tym 
kontekście zwraca się również uwagę na rolę i znaczenie stosowanych w procesie transformacji 
miejskiej narzędzi partycypacyjnych poprzez pobudzanie tego procesu w decyzyjny sposób.  261

Obok zdecydowanych zalet projektu formułuje się też pewien zarzut, jakim jest jakość efektu 
finalnego przedsięwzięcia w kontekście uregulowania zawartego w PLU. Niektórzy postrzegają 
realizację Île de Nantes jako całość, której brakuje pewnej wizualnej spójności i ciągłości. Ten 
‚defekt’ wynikać ma ze zróżnicowania pod względem gabarytów, dystansów, a też 
wykorzystanych materiałów. Z drugiej strony osłabienie potencjalnego harmonijnego, 
monolitycznego wrażenia w odbiorze całości projektowej przekłada się na przestrzenną 
wielowątkowość, która może być atrakcyjna i stanowi formalne przedstawienie historii projektu. 
Ten efekt finalny jest pochodną unormowania zawartego w PLU. Regulacja dotycząca 

 Pellegrino M., Maahsen - Milan A., Magnaghi A., op.cit., p. 470261
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poszczególnych pojedynczych działek była ujęta w sposób ogólny, bo kwestią priorytetową 
projektu była spójność funkcjonalna oraz ogólna wykonalność_overall feasibility.  262

6_4_4_2___Faza druga_2010 - 2016 

W 2010 r. rozpoczęła się druga faza realizacyjna, która trwała do roku 2016. Rolę zespołu 
Chemetoff - Berthomieu przejął zespół prowadzony przez Marcela Smets i Anne - Mie Depuydt 
| agencja architektoniczna uapS |. O ile centralnym zagadnieniem fazy pierwszej było 
zdefiniowanie tkanki urbanistycznej w formie jednolitej całości, to prace w drugim etapie 
zogniskowane były na architektonicznym ‚wypełnianiu’ konstrukcji urbanistycznej wypracowanej 
w fazie pierwszej. Ponadto ogniskami uwagi były kwestie takie jak zbudowanie relacji pomiędzy 
wyspą i obydwoma brzegami Loary, szpital XXI w. oraz Quartier de la Création czyli dzielnica 
kreatywna.  W drugiej fazie procesu wizerunek terenu wyspy uległ znaczącej metamorfozie. 263

Architektoniczny obraz, który wyłonił się w ciągu sześciu lat to 28 projektów zainicjowanych w 
tym okresie - atrakcyjne, imponujące, intrygujące środowisko życia stworzone od podstaw. 
Zadanie odnalezienia i wypracowania spójności tej kombinacji różnorodnych czynników było 
wymagające. Warunek wysokiej jakości stanowił stały element procesu, zarówno w obszarze 
programowym, jak i na linii jego architektonicznego utrwalenia. Metoda zarządzania zespołu 
była syntezą wrażliwego podejścia do wszelkich kwestii projektowych oraz pragmatyzmu w 
działaniu. Zespół organizował platformy spotkań różnych podmiotów - architektów, 
deweloperów, przedsiębiorców, społeczności lokalnej, na których wspólnie dyskutowano i 
wypracowywano wizję przyszłości i rozwiązania projektowe. Głęboka refleksja projektowa 
znajdowała wyraz w wysoko postawionych przez zespół wymaganiach projektowych, 
architektonicznych i urbanistycznych, dotyczących zagospodarowania poszczególnych działek. 
Wymagania te były precyzowane w specyfikacjach projektowych_oryg. fiche de lot.  264

Podobnie jak w poprzedniej fazie projektu | Chemetoff | , operacyjny sens fazy drugiej znalazł 
również wyraz w modyfikacji PLU w celu optymalizacji projektu i wprowadzenia określonych 
wartościowych rozwiązań jak np. kwestie zagospodarowania parterów budynków czy 
hybrydyzacja biur i mieszkań. 

6_4_4_2_1___Wystawa 2016 

Podsumowaniem osiągnięć drugiego etapu Île de Nantes była wystawa ‚Architectures habitées 
de L’ Île de Nantes 2010 - 2016’. Klasyfikowała ona dorobek projektowy w pięciu kategoriach:  

____Vu de l’intérieur | habiter autrement | ang. Seen from the inside | living differently |; 
____Travailler mais autrement | activités | ang. Work but otherwise | activities |; 
____Au bonheur des cerveaux | enseignement et recherche | ang. To the happines of brains |  
       teaching and research |; 
____Créer dans le délaissé | culture | ang. Create in the neglected | culture |; 
____Room-service | services à la personne | ang. Room service | personal services |. 

 Ibidem p. 470 - 471262

 Baës-Cantillon N. et al. | eds. |, op.cit., p. 98263
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Te grupy tematyczne to dają wyobrażenie o rodzaju i rozmiarze przeprowadzonych realizacji.   265

6_4_4_3___ZAC Île de Nantes Sud - Quest 

Pierwsza i druga faza rozwoju projektu nie obejmowała swym zasięgiem całej wyspy. Obszar 
ZAC dla tego etapu to 197 ha terenu - ZAC Île de Nantes. Realizowano ją w latach 2000 - 2016. 
Pozostała część ZAC Île de Nantes Sud - Quest wdrażana jest od roku 2016, a jej zakończenie 
planuje się na rok 2035. 

6_4_4_4___Faza trzecia_2016 - 2024 

Aktualnie projekt znajduje się w trzeciej fazie realizacyjnej, która rozpoczęła się w 2016 r. wraz z 
wyborem nowego zespołu projektowego - Jacqueline Osty i Claire Schorter, który będzie 
prowadzić projekt do 2024 r. W ramach trzeciej fazy rozpoczęła się realizacja ZAC Île de Nantes 
Sud - Quest, który jest kontynuacją ZAC Île de Nantes przeprowadzanego w fazie pierwszej i 
drugiej. Praca zespołu w aktualnym stadium kontynuuje ideę koncepcyjną Chemetoffa, 
polegającą na inspirowaniu się różnobarwną  historią, specyfiką wyspowych okolic_ang. 
neighbourhoods. Na tej bazie powstaje bogaty formalnie fragment miasta będący 
przestrzenną mozaiką nowych dzielnic o różnorodnym charakterze i funkcji. Ta mnogość i 
wielopostaciowość ma oferować przestrzenie dla rozwijania się różnorodnych funkcji, stylów 
życia, form pracy i relaksu. Te wszystkie indywidualne w formie i treści elementy połączone w 
całość mogą stworzyć nowe miasto. 

6_4_4_4_1___Konsultacje społeczne 

Jednym z czynników sukcesu projektu był permanentny udział w nim strony społecznej - 
mieszkańców i użytkowników. Na przestrzeni całego czasu realizacji byli oni coraz intensywniej 
zachęcani i angażowani w budowanie koncepcji miejsca. Konsultacje odbywały się i odbywają 
się nadal w różnej formie - od dyskusyjnej po udział w projektowaniu. Tytułem przykładu -  w 
2016 r. odbyły się warsztaty, których celem był wybór zespołu zarządzającego projektem w 
trzeciej fazie. Społeczność została włączona w proces decyzyjny w drodze dyskusji z 
kandydatami oraz członkostwo w jury. Znaczenie procesu Île de Nantes, łączącego wizję, ramy 
instytucjonalne i kulturę, w istotnej mierze było efektem jego kolektywności.  
Na przestrzeni długiego okresu realizacji projektu uczestniczyło w nim wiele podmiotów. W 
procesie prowadzonym przez głównego operatora uczestniczyło wiele podmiotów m. in. 
urzędnicy, specjaliści z wielu dziedzin i mieszkańcy. Projekt Île de Nantes jest szczególny, bo 
wyraża wspólną wizję i ambicję wszystkich tych podmiotów, dostosowuje ścieżkę rozwoju do 
potrzeb każdego z nich i na drodze wspólnych działań publicznych i prywatnych kreuje ich 
realny, funkcjonujący obraz. 

6_4_4_4_2___Manifesto_2037 
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Zakończenie projektu zaplanowano na rok 2037. Wizja Île de Nantes 2037 została przez 
SAMOA wyrażona w formie dokumentu Le Manifeste pour une île durable czyli Manifestu dla 
wyspy zrównoważonej. Ten instrument stworzono przy wspólnym udziale wielu podmiotów - 
mieszkańców, urbanistów, podmiotów instytucjonalnych i ekonomicznych. Ambicją projektu 
jest odrzucenie standaryzacji miasta ‚szytego na miarę’.  Ten cel realizowany jest w drodze 266

inkluzywnego procesu, przebiegającego na drodze pionierskich eksperymentalnych operacji o 
dużym stopniu elastyczności. Krytyczne odniesienie się do jego tradycyjnego miejskiego 
modelu dokonuje się poprzez ewoluowanie nowych funkcji, sposobów użytkowania i ich 
jakości, nowych form mieszkalnictwa_housing, nowych modeli i przestrzeni pracy, formułowanie 
połączeń różnorodnych przestrzeni publicznych i usług, obiektów użyteczności publicznej i 
innych rodzajów aktywności. Nowe projekty planowane i realizowane są dwupoziomowo: w 
skali metropolitalnej - jako część szerszego kontekstu oraz w skali lokalnej, w wymiarze życia 
jego mieszkańców i użytkowników. Te dwa konteksty niezmiennie funkcjonują obok siebie na 
każdym etapie planowania. Wszystkie omówione zasady są de facto cytatem lub 
uszczegółowieniem założeń wyjściowych projektu z 2000 r. Ich potwierdzenie to dowód ich 
skuteczności. Manifest formułuje cztery postulaty 2037 - Île de Nantes przyszłości to: 

____wyspa wspólnoty; 
____wyspa wspólnej mobilności - w tym postulacie chodzi o wprowadzenie różnych  
        współistniejących modeli mobilności przy zachowaniu prymatu i dostępności ruchu  
        pieszego; 
____wyspa dobrobytu i komfortu; 
____wyspa o prężnym, stabilnym i elastycznym statusie.  267

 SAMOA, Manifeste durable pour l’ Île de Nantes | online |, Nantes, 2019, https://www.iledenantes.com/266
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 Île de Nantes, ACTE 2 - Exposition | online |. 25/11/2016, https://www.amc-archi.com/photos/ile-de-267

nantes-acte-2-exposition,5985/exposition-architectures-habi.1 | dostęp 14.02.2020 |

https://www.amc-archi.com/photos/ile-de-nantes-acte-2-exposition,5985/exposition-architectures-habi.1
https://www.iledenantes.com/wp-content/uploads/2019/06/DP_ManifesteDurableIDN_Mars2019_WEB.pdf


!120

 

____1_’The Plan-guide jest usytuowany pomiędzy dwoma planami pozostającymi w ciągłej relacji: pomiędzy 
sytuacją istniejącą i sytuacją planowaną. Obydwa są często aktualizowane - w tej sytuacji projekty, które 
powstały, są integrowane jako sytuacja istniejąca, a sytuacja  planowana jest ponownie badana w świetle 
nowych możliwości ujawnionych przez tę zaktualizowaną i już istniejącą sytuację.’_źródło: Baës-Cantillon N. et 
al. | eds. |, Changing Cultures of Planning - Rotterdam, Zurich, Nantes, Randstad, Bordeaux. Architecture 
Workroom Brussels, 2012, p. 122 - 123 
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____2_Studium przygotowane przez Dominique Perrault and François Grether_źródło: Baës-Cantillon N. et al. 
| eds. |, Changing Cultures of Planning - Rotterdam, Zurich, Nantes, Randstad, Bordeaux. Architecture 
Workroom Brussels, 2012, p. 111 
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____3_’Plan - guide zaproponowany przez zespół Alexandre Chemetoff bazuje na głębokiej wiedzy na temat 
aktualnej sytuacji wyspy. Istniejące budynki zostały zinwentaryzowane i skatalogowane, aby zawsze mogły być 
przedmiotem uwagi i potencjalnym źródłem dla przyszłych projektów’_źródło: Baës-Cantillon N. et al. | eds. |, 
Changing Cultures of Planning - Rotterdam, Zurich, Nantes, Randstad, Bordeaux. Architecture Workroom 
Brussels, 2012, p. 118 
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7___Niemcy 

7_1___Niemiecki system planowania przestrzennego 

Niemcy to kraj należący do germańskiej rodziny prawnej.  EU Compendium of Spatial 268

Planning Systems and Policies | CEC, 1997 | klasyfikuje niemieckie planowanie przestrzenne 
jako model ‚kompleksowo zintegrowany’_ang. comprehensive integrated approach. 

7_1_1___Struktura administracyjna i kompetencje władz poszczególnych szczebli 
zarządzania 

Niemcy są krajem federalnym o powierzchni ok. 357 000 km2.  

Struktura administracyjna Niemiec zbudowana jest na 4 poziomach i przedstawia się 
następująco: 

____szczebel krajowy_Bund; 
____szczebel krajów związkowych_Länder; 
____szczebel pośredni - 402 dystrykty; 
____szczebel lokalny - 11 092 gminy (stan na 2017). 

W tej strukturze szczególną pozycję zajmują Berlin, Hamburg i Brema - są równocześnie krajami 
związkowymi i gminami, których obszar ogranicza się do powierzchni danego miasta. Podobna 
zależność wielkościowa funkcjonuje między dystryktami i gminami - mniejsze gminy należą do 
dystryktów, większe | ok. 100 000 mieszkańców lub więcej | funkcjonują jako jednostki 
niezależne od dystryktów, wyposażone w kompetencje i funkcje administracyjne zarówno 
dystryktów jak i gmin. 

7_1_2___Struktura planowania przestrzennego_plany przestrzenne | plany 
zagospodarowania przestrzennego 

7_1_2_1___Poziom krajowy 

Władze krajowe dysponują kompetencją pracodawczą w obszarze planowania przestrzennego, 
której wyrazem jest regulacją odnosząca się do sfery planistycznej zwana_oryg. Raumordnung. 
Kompetencja ta przenika się z podobnym uprawnieniem prawodawczym krajów związkowych, o 
czym będzie mowa poniżej. 

Na poziomie federalnym zasadniczo brak kompleksowego planu przestrzennego. Wyjątek 
stanowią szczególne sektorowe plany przestrzenne dla wyłącznych morskich stref 
ekonomicznych. Ich opracowanie pozostaje w gestii władz federalnych. Mają one charakter 
wytycznych strategicznych oraz wytycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego. 

 Newman, P. Thornley, A., op.cit., p. 33 - 34268
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Plany te mają zapewnić bezpieczeństwo oraz wydajność ruchu morskiego oraz ochronę 
środowiska morskiego Morza Północnego oraz Bałtyckiego. 
Poza powyższym w 2016 roku opracowany został dokument strategiczny dotyczący 
zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej - Leitbilder und Handlungsstrategien fuer 
die Raumentwicklung in Deutschland. Dokument ten ma charakter wytycznych strategicznych. 
Wytyczne te dotyczą następujących czterech celów | obszarów strategicznych w nim 
sformułowanych:  

____podnoszenie konkurencyjności; 
____zapewnienie świadczenia usług publicznych; 
____kontrolowanie i rozwój zagospodarowania przestrzennego w sposób zrównoważony | w  
        zgodzie z regułami zrównoważonego rozwoju |; 
____dostosowanie struktur przestrzennych do efektów zmian klimatycznych i rosnącego zużycia          
        energii odnawialnej. 

7_1_2_2___Poziom krajów związkowych 

Taką samą jak krajowa kompetencję legislacyjną posiadają w obszarze planowania 
przestrzennego kraje związkowe. W świetle powyższego w sytuacji ewentualnego pokrywania 
się prawa federalnego i prawa kraju związkowego stosuje się zasadę przyznawania mocy 
obowiązującej normom wydanym póżniej bez względu na ich miejsce w hierarchii | rzymska 
paremia ‚Lex posterior derogat legi priori’ |. Kraje związkowe mogą zatem stosować przepisy 
rangi krajowej lub też wydawać swoje własne. Zasadniczo wybierają to pierwsze, ale w wielu 
sytuacjach decydują się również na wprowadzenie własnych uregulowań.  
Regułą w systemie niemieckim jest ‚counter flow principle’ czyli mechanizm, którego formuła w 
zakresie decyzyjnym stanowi kombinację podejścia odgórnego_oryg. ‚top - down’ i 
oddolnego_oryg. ‚bottom - up’. Counter flow principle to zasadniczy instrument zapewniający 
korelację działań różnych poziomów władzy w Niemczech. Zobowiązuje ona jednostki 
administracji niższego szczebla do dostosowywania opracowywanych przez siebie 
dokumentów planistycznych do wiążących planów szczebla wyższego. Obowiązkowi temu 
towarzyszy kompetencja uzupełniania i formowania planów wyższego rządu o własną 
informację i własne dane. Konsekwencją powyższego jest postać niemieckiego systemu 
planowania jako układanki zasadniczo podobnych systemów krajów związkowych, różniących 
się jednak między sobą w określonych kwestiach szczegółowych.  

Kompetencją krajów związkowych w obszarze planowania przestrzennego jest opracowywanie 
planów rozwoju przestrzennego_oryg. Landesentwicklungspläne. Jest to rodzaj planów 
przygotowywanych powszechnie we wszystkich krajach związkowych. Jak zwrócono uwagę na 
wstępie dotyczącym właściwości systemu niemieckiego, plany te mogą się jednak różnić 
między sobą w odniesieniu do pewnych znaczących kwesti i szczegó łowych. 
Landesentwicklungspläne harmonizują, korelują polityki sektorowe kraju związkowego w 
zakresie planowania przestrzennego, formułują cele polityki przestrzennej danego kraju 
związkowego, a także określają strategie ich realizacji. Zasadniczo plany te mają charakter 
wytycznych strategicznych. Formalnie podlegają planom przestrzennym dla wyłącznych 
morskich stref ekonomicznych i muszą być z nimi zgodne. Są instrumentem prawnie wiążącym 
dla niższych szczebli administracji. 

7_1_2_3___ Plany powstające na poziomie pośrednim między krajami związkowymi a 
szczeblem municypalnym 
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Na poziomie pomiędzy krajami związkowymi a poziomem municypalnym w hierarchii znajdują 
się też plany regionalne_oryg. Regionalpläne. Ten rodzaj planów nie wpisuje się jednoznacznie 
w hierarchię administracyjną kraju ponieważ plany regionalne mogą być sporządzane przez 
zdekoncentrowane jednostki czy części administracji krajów związkowych, przez dystrykty, przez 
regionalne stowarzyszenie władz lokalnych albo też przez specjalnie powołane organizacje | np. 
władze metropolitalne |. Są planami cząstkowymi, powstają dla tzw. regionów planistycznych. 
Każdy z tych planów pokrywa średnio 10% - 30% terytorium kraju związkowego. Z uwagi na ich 
częściowe przełożenie geograficzne uznaje się je za punkt styczności oraz mechanizm 
koordynacji polityki odgórnej, czyli tej ukierunkowanej z poziomu federalnego oraz 
poszczególnych krajów związkowych | ‚top - down’ | oraz oddolnej, czyli polityki ukierunkowanej 
z poziomu lokalnego| ‚bottom - up’ |. W tym sensie harmonizują one, korelują planowanie z 
poziomu federalnego, regionalnego, a także sektorowe z różnych poziomów (odnośne 
sektorowego uzupełnić w tym miejscu z tabelek). Plany regionalne mają charakter wytycznych 
strategicznych, a w niektórych krajach związkowych dostarczają dostarczają regulacji w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego. Poziom dokładności tych planów może być różny. 
Zasadniczo powinny one zawierać  specyfikacje dotyczące struktury przestrzennej obszarów 
zamieszkałych jak i terenów otwartych. Mogą się w nich znaleźć regulacje dotyczące obszarów 
wzrostu, rozwoju, istotnych funkcji społecznych czy zabezpieczenie wydobycia materiałów 
charakterystycznych dla danej lokalizacji, albo też planowanej infrastruktury np. transportowej. 
Plany regionalne muszą być zgodne z odpowiednimi  planami rozwoju przestrzennego czyli 
Landesentwicklungspläne. 

7_1_2_4___Poziom dystryktów  

Dystrykty zasadniczo mają ograniczone uprawnienia w sferze planowania przestrzennego. 

7_1_2_5___Poziom gminny  

Kompetencją gmin w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego jest znaczna. W 
ich obowiązku leży opracowywanie lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego, a 
także pewnych innych narzędzi planistycznych. 

Na poziomie municypalnym funkcjonują w Niemczech dwa rodzaje planów: plan użytkowania 
terenów, tzw. przygotowawczy plan zagospodarowania przestrzennego_oryg. 
Flächennutzungsplan oraz wiążący plan zabudowy czy właściwy plan zagospodarowania 
przestrzennego_oryg. Bebauungsplan. Oba mają charakter planów zagospodarowania terenu. 
Pierwszy z nich jest planem zasadniczym, sporządzanym obligatoryjnie dla terenu całej gminy, 
ten drugi nie jest obowiązkowy i może pokrywać jedynie część terytorium gminy. 
Flächennutzungsplan określa przeznaczenie terenu, rodzaj przyszłego użytkowania gruntu, 
rodzaj przyszłego zagospodarowania, a jego uregulowania muszą być zgodne z planem 
regionalnym i tym samym z planem rozwoju przestrzennego czyli Landesentwicklungsplan oraz 
określonymi wytycznymi sektorowymi. Bebauungsplan - jeśli powstaje - musi być zgodny z 
Flächennutzungsplan oraz odpowiednimi wyższymi w hierarchii planami i wytycznymi 
sektorowymi. Stanowi on doprecyzowanie Flächennutzungsplan, informując jaki rodzaj 
zabudowy jest dozwolony w określonej lokalizacji. Stanowi też jedyną podstawę rozstrzygającą 
w kwestiach przyznawania praw do zabudowy lub zmiany przeznaczenia terenu. W sytuacji 
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braku takiego planu nowe inwestycje muszą uzyskać akceptację władz lokalnych. Kryterium 
stanowi wówczas odpowiednie wkomponowanie nowej zabudowy w istniejący kontekst. Jak 
kilkakrotnie nadmieniono powyżej, w opisywanej strukturze planistycznej istnieją też plany 
sektorowe, takie jak np. plany dotyczące zieleni lub transportu.  

7_1_3___Zasadnicze regulacje prawne sfery planowania i zagospodarowania 
przestrzennego 

Zasadnicze federalne akty prawne tworzące bazę regulacji systemu planowania przestrzennego 
to: 

____Ustawa o planowaniu przestrzennym_oryg. Raumordnungsgesetz z 18 sierpnia 1997 r. 
____Prawo budowlane_oryg. Baugesetzbuch - ustawa z dnia 8 grudnia 1986 r.   269

Raumordnungsgesetz formułuje zasadnicze cele i zadania planowania przestrzennego. Na 
mocy tego aktu cały teren Niemiec pokryty ma być zbiorczymi nadrzędnymi planami 
przestrzennymi, a także zasadami, których celem jest ochrona planowania przestrzennego 
kraju. Akt ten nakłada  na kraje związkowe obowiązek formułowania przepisów, które regulują 
organizację przestrzeni na terytoriach poszczególnych krajów związkowych czyli planowanie 
regionalne - Landesplanung i Regionalplanung. Z kolei Baugesetzbuch reguluje sferę 
planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym.  270

 Dane dotyczące niemieckiego systemu planowania pochodzą z OECD, Land-use Planning Systems …, 269

op.cit., p. 105 - 109

 Kwartnik-Pruc A., Przewięźlikowska A., „Porównanie funkcjonowania planowania przestrzennego w Polsce 270

i w Niemczech” w Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 1, no. 3, 2007, s. 155
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7_2___Strategische Planungsräume 

Jedną z funkcjonujących w literaturze tematu definicji planowania strategicznego_oryg. 
Strategische Plannung mówi, że strategiczne planowanie przestrzenne jest przekształcającym i 
integrującym, koprodukcyjnym, społeczno - przestrzennym procesem kierowanym przez sektor 
publiczny, w ramach którego powstają wizje lub ramy odniesienia, uzasadnienie spójnych 
działań oraz środki implementacji, które kształtują i przekształcają to, czym jest określona 
lokalizacja oraz czym może się stać.  271

Strategiczne obszary planowania_oryg. Strategische Planungsräume to nowy instrument 
planowania urbanistycznego. Wywodzi się one z modelu planowania strategicznego. Jednolita 
definicja tego instrumentu nie funkcjonuje, jednak strategiczne obszary planowania określa się 
jako narzędzie służące zarządzaniu podprzestrzeniami czy inaczej obszarami częściowymi_oryg. 
Teilraumbezogenes Management-Instrument. Wykorzystywane jest ono w celu organizacji 
przestrzennych, względnie przestrzenno - strukturalnych procesów transformacji. 

Strategiczne obszary planowania‚ ‚| … | formują pośrednią warstwę przestrzenną w planowaniu 
urbanistycznym i funkcjonują jako łącznik pomiędzy ogólnym poziomem całego miasta, skalą 
całego miasta, a konkretnymi lokalizacjami, miejscami w obszarze miejskim, a także 
potencjałami i wyzwaniami tych  konkretnych miejsc. Stanowiąc rodzaj pomostu, prowadzą one 
od ogólnych modeli rozwoju, takich jak koncepcje rozwoju miejskiego do rozwoju konkretnych 
przestrzeni częściowych, obszarów częściowych, ich konkretnych lokalizacji i do realizacji 
projektów.’  Omawiany instrument nosi różne nazwy w różnych miastach - w Londynie są to 272

Opportunity Areas, w Wiedniu Zielgebiete, w Berlinie nazwane zostały Transformationsräume. 

System polityczno - administracyjny, gminy i sfera planowania mierzą się dzisiaj z wyzwaniami, 
których wyrazem jest powstająca potrzeba zbudowania nowego zintegrowanego podejścia w 
planowaniu, które w efekcie przyczyni się do optymalizacji procesów planowania, zarządzania i 
kontroli , a tym samym do większej efektywności i skuteczności planowania 
urbanistycznego_oryg. Stadtentwicklunsplanung.  273

Potencjał strategicznych obszarów planowania, wykorzystywanych przez niektóre miasta, 
dostrzega się w niesionej przez nie możliwości odpowiedzi na pojawiające się nowe wymagania 
w stosunku do tradycyjnych modeli planowania strategicznego. Tradycyjnie modele te 
funkcjonują w postaci dwubiegunowej fragmentacji procesu planowania strategicznego na fazę 
planowania i fazę jego realizacji czyli wdrażania. W tym kontekście strategiczne obszary 
planowania, jako nowe instrumenty, otwierają drogę do zintegrowania, zsynchronizowania i 
dostrojenia zarówno obu tych faz, doprowadzenia do ich symultaniczności i jedności, jak 
również do określenia, ustawienia funkcji zarządzania_oryg. Steuerungsfunktionen i procesu 
wdrożeniowego_oryg. Umsetzung oraz wprowadzenia całego cyklu na wyższy poziom.  274

O ile zagadnienie planowania strategicznego potraktowane jest w literaturze tematu w 
obszerny sposób, to sytuacja wygląda inaczej w przypadku instrumentu strategicznych 

 Albechts L., Balducci A., op.cit., p. 18271

 Perick, P., Strategische Planungsräume – zur Rolle eines neuen Instruments der Stadtentwicklungsplanung: 272

am Beispiel der Londoner Opportunity Areas, Berliner Transformationsräume und Wiener Zielgebiete. Berlin: 
Universitätsverlag der TU Berlin, 2017, s. 1_| tłum. autorka |

 Ibidem s. 101 - 103273

 Ibidem s. 1274
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obszarów planowania - ta tematyka nadal nie została gruntownie przeanalizowana, a literatura 
naukowa dotycząca planowania strategicznego mówi niewiele na temat tego nowego 
narzędzia. Strategiczne obszary planowania zazwyczaj są opisywane w kontekście określonej 
lokalizacji konkretnego miasta i projektu, a więc jako indywidualne instrumenty skonstruowane 
dla konkretnych miejsc - w tym sensie nie są znormalizowanym instrumentem, a raczej 
różnorodnym, powstającym każdorazowo w konkretnych, różniących się od siebie warunkach. 
Dokumentami źródłowymi są źródła pierwotne jak np. koncepcje rozwoju miejskiego_pryg. 
Stadtentwicklugskoncepten. Poza przytaczaną przez autorkę pozycją P. Pericka ‚Strategische 
Planungsräume – zur Rolle eines neuen Instruments der Stadtentwicklungsplanung: am 
Beispiel der Londoner Opportunity Areas, Berliner Transformationsräume und Wiener 
Zielgebiete’ zasadniczo brak naukowego opracowania traktującego to zagadnienie w sposób 
naukowo - badawczy, analizujący i systematyzujący to zagadnienie.  

7_2_1___Zasady konstytutywne 

Pomimo, że omawiany instrument funkcjonuje jako narzędzie formułowane i stosowane 
wariantowo, dla konkretnego przypadku i nie posiada jednorodnego, koherentnego 
charakteru, w literaturze tematu mówi się o trzech zasadach konstytutywnych, które stanowią 
wyraz jego strategicznego charakteru oraz które ‚| … | wyjaśniają w wyraźny sposób, że w 
drodze wykorzystania obszarów planowania strategicznego system polityczno - administracyjny 
planuje i zarządza w znaczeniu modelu planowania strategicznego.’  275

Te trzy zasady to: 

___ustalenie priorytetów_oryg. Priorisierung; 
___procesy kooperacji_oryg. Kooperationsprozesse; 
___struktury zarządzania_oryg. Managementstrukturen.  276

7_2_1_1___Ustalenie priorytetów_Priorisierung 

Ustalenie priorytetów_Priorisierung oznacza, że obszary planowania strategicznego stosowane 
są w lokalizacjach wyznaczonych przez system polityczno - administracyjny celowo jako 
priorytety przestrzenne i jako takim nadaje się pierwszeństwo transformacyjne przed innymi 
lokalizacjami. System polityczno - administracyjny dokonuje wyboru przestrzennego wedle 
kryterium ważności lub pilności. W tym pierwszym przypadku chodzi pod uwagę brany jest 
potencjał miejsca, w tym drugim natomiast znajdujemy odniesienie do problemów lokalizacji. 
Wyznaczenie ram przestrzennych i tym samym ograniczenie obszaru przeznaczonego do 
transformacji pociąga za sobą możliwość znacznego zmniejszenia kompleksowości tego 
procesu w dwojaki sposób - poprzez uszczuplenie grupy podmiotów uczestniczących w 
procesie transformacji jedynie do tych istotnych dla przedmiotowego obszaru_oryg. Teilraum 
oraz w drodze ograniczenie zagadnień i problemów czyli tematyki procesu transformacji do 
zamkniętych granic danego obszaru czyli nadanie im wymiaru lokalnego. W sensie 
zasygnalizowanym powyżej obszary planowania strategicznego to zatem instrument selektywny 
przestrzennie i redukcyjny. Obie te cechy kształtują proces o uproszczonej i łatwiejszej w 

 Ibidem s. 25_| tłum. autorka |275

 Ibidem s. 25 oraz 103 - 105276
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zarządzaniu formule, bo system polityczno - administracyjny ogranicza się w tym trybie do 
ustanowienia i zarządzania przejrzystą siecią relacji współpracy podmiotów określonych w 
obrębie konkretnych, zdefiniowanych przestrzennie ram problemowych danego terytorium 
oraz jego potencjałów. Omówione warunki sprzyjają większej klarowności i uproszczeniu 
procesu, tym samym stwarzają lepsze warunki organizacyjne, sprzyjające kooperacji i 
osiągnięciu porozumienia, a to implikuje większe prawdopodobieństwo osiągnięcia 
zamierzonych celów, bardziej ambitnych wyników kooperacji przekładających się jakość 
elementów cząstkowych procesu jak i jego całościowego, finalnego efektu w postaci 
transformacji określonego obszaru transformacji. W tym względzie strategiczne obszary 
transformacji mogą mieć przewagę nad całościowymi koncepcjami rozwoju dotyczącymi 
obszaru całego miasta_oryg. gesamtstaedtischen Entiwcklungsleibildern. 

7_2_1_2___Procesy kooperacji_Kooperationsprozesse 

Procesy kooperacji_oryg. Kooperationsprozesse, których areną są skonkretyzowane obszary to 
druga zasada strategicznych obszarów planowania. Budują one szersze pole i możliwości 
porozumienia i skutecznego osiągania celów w sferze rozwoju urbanistycznego. Wskazuje się 
na wagę procesów współpracy niwelujących interesy partykularne różnych zaangażowanych 
podmiotów, stających często w sprzeczności z dobrem ogólnym, na rzecz celu wspólnego 
transformacji. Na drodze współpracy poziom interesów jednostkowych podmiotów niwelowany 
jest w drodze negocjacji linii wspólnego działania w kierunku wypracowania jednolitego i 
skoordynowanego kursu rozwoju danej strefy transformacji i osiągnięcia synergii w założonym 
procesie.  

Przezwyciężanie interesów partykularnych to jeden z pozytywnych aspektów procesów 
kooperacji wymienianych w sferze korzyści przez nie generowanych. Inne to otwarcie 
możliwości szybszego działania i urzeczywistniania celów transformacyjnych w drodze 
bieżących negocjacji i rozmów towarzyszących procesowi wdrożeniowemu na bieżąco i 
rozwiązywanie problemów w miarę ich pojawiania się. W kontekście zalet współpracy 
niewykluczona jest możliwość aktywizacji środków własnych przez podmioty prywatne. 
Wspólne zaangażowanie bogaci i przyspiesza chęć współpracy i rodzi synergię stanowiącą 
obecnie jeden z zasadniczych celów dalekowzrocznych procesów rozwojowych. 

W kontekście ‚strategiczności’ procesów kooperacji jako zasady konstytutywnej istotna jest ich 
predyspozycja do reorganizacji i modyfikacji stosunków i sprzężeń między zaangażowanymi 
podmiotami w ramach procesów transformacji (i w tym sensie bycia potencjalnym 
producentem synergii w procesach transformacji) oraz ich istota polegająca na byciu obszarem 
dla permanentnego rozwojowego procesu uczenia się podmiotów zaangażowanych. Procesy 
kooperacji w strategicznych obszarach zarządzania to ewolucja strategii w ograniczonym 
obszarze przez ograniczoną liczbę podmiotów. Te podmioty w stale toczących się procesach 
współpracy mają możliwość bieżącego uczenia się. Proces rozwoju strategii, w którym aktywnie 
uczestniczą jest otwarty, teraźniejszy, a budujący go dialog między podmiotami uczy i wpływa 
na elastyczność ewolucyjnego kursu, co jest ważne, bo w sytuacji istnienia konkretnych ustaleń 
otwiera możliwości adaptacji i szybkiej, aktualnej reakcji w sytuacji wystąpienia 
nieprzewidywanych okoliczności. W tym elastycznym procesie współpracy i bieżącego uczenia 
się w instrumencie strategicznych obszarów planowania realizuje się dążenie planowania 
strategicznego do pokonania funkcjonującego w procesach strategicznych rozdziału 
planowania_oryg. Planung i realizacji_oryg. Umsetzung na rzecz ich jednoczesności, 
symultaniczności oryg. orientacji_Orientierung i realizacji_oryg. Umsetzung i zintegrowanego 
rozumienia zarządzania i sterowania. 
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7_2_1_3___Struktury zarządzania_Managementstrukturen 

Struktury zarządzania_oryg. Managementstrukturen to trzecia zasada, na której bazuje 
konstrukcja strategicznych obszarów zarządzania. 

Istotą ustanowienia tych struktur w ramach omawianego instrumentu jest wyposażenie sektora 
publicznego w możliwości występowania w roli lidera zarządzającego procesem transformacji i 
koordynującego działania różnych podmiotów w celu ochrony dobra wspólnego i interesu 
publicznego. 
‚Zarządzanie będzie | … | zazwyczaj definiowane w kategoriach funkcjonalnych, a mianowicie 
jako planowanie, organizacja i kontrola.’  277

W tym sensie obszary planowania strategicznego to narzędzie skonstruowane dla systemu 
polityczno - administracyjnego pozwalające mu doskonalić skuteczność i produktywność 
planowania urbanistycznego. 

Struktury zarządzania zapewniają sprawny, spójny przebieg procesów transformacyjnych w 
drodze koordynacji przebiegu procesu  transformacji oraz różnorodnych działań podmiotów 
zaangażowanych. Podmioty te niejednokrotnie dążą do różnych, często sprzecznych ze sobą 
celów, mając na uwadze głównie swój własny partykularny interes. Ich aktywność wymaga 
kontroli i ukierunkowania na założony cel transformacyjny i dobro wspólne. Zarządzanie w 
ramach określonych struktur ma na celu nie tylko kontrolę, ale również pobudzanie inicjatywy,  
zaangażowania podmiotów i dynamiki procesu. 

Sterująca rola systemu przejawia się w kształtowaniu  procesu w drodze odpowiednich ustaleń 
formalnych np. ustalania zasad współdziałania czy komunikacji. Następstwem powyższego jest 
doprecyzowanie kręgu podmiotów zaangażowanych, ich ról i kompetencji czy sposobów 
podejmowania decyzji i rozwiązywania potencjalnych konfliktów.  278

W ramach struktur zarządzania system polityczno - administracyjny kreuje siebie jako centralny 
podmiot zarządzający, tym zyskując wpływ na wszystkie pozostałe podmioty uczestniczące w 
procesie przekształceń w drodze stosowania instrumentu strategicznego obszaru planowania. 
Spektrum funkcji spełnianych przez system w ramach zarządzania w procesie jest szerokie, 
mogą one być realizowane równolegle, ale też ulegać zmianom, co jest konsekwencją 
przebiegu i zmienności faz procesowych i zmieniających się w związku zadań. Wachlarz 
procedur, taktyk i technik stosowanych w celu realizacji zarządzania współpracą jest bogaty i 
różnorodny. W szerokim stopniu w zarządzaniu wspólpracą w formule strategicznych obszarów 
planowania  w znacznym zakresie wykorzystywane są metody biznesowe.  279

‚Strategische Planungsräume geben dem Modell Strategischer Planung eine instrumentelle 
Form für seine Anwendung in der Praxis; die abstrakte ‚unbedingte Einheit’ | Brake 2000 : 285 | 

 Ibidem s. 73 za: Krüger T., „Alles Governance? Anregungen aus der Management - Forschung für die 277

Planungstheorie” w RaumPlannung, 132 / 133, Informationskreis für Raumplanung | IfR | | Hrsg |, 2007, s. 
127_| tłum. autorka |

 Perick, P., op.cit., s. 104 - 105 za: Hamedinger A. et al., Strategieorientierte Planung im kooperativen 278

Staat. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, s. 362

 Perick, P., op.cit., s. 73 - 74279
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von Orientierung und Umsetzung Offenhalten und Festlegen, absichtvoller Steuerung und 
adaptiven Justieren, findet in ihnen zu einem konkreten, handhabbaren Steuerungmodus.’  280

7_2_2___Przyczyny 

Powstanie instrumentu strategicznych obszarów planowania spowodowane zostało wpływem 
wielu czynników. Literatura systematyzuje je jako: 

____procesy transformacji przestrzenno - strukturalnej; 
____ograniczenia finansowe; 
____wzajemna presja konkurencyjna we współzawodnictwie pomiędzy miastami; 
____niezadowolenie ze stosowanych instrumentów planowania i zarządzania; 
____rosnące potrzeby koordynacji i współpracy 

Wszystkie one de facto współtowarzyszą sobie i przenikają się nawzajem, a zatem wymagają 
zintegrowanego rozumienia.  281

7_2_2_1___Procesy transformacji przestrzenno-strukturalnej 

Procesy transformacji przestrzenno-strukturalnej - w tym przypadku mowa zwłaszcza o 
przeobrażeniach przestrzennych będących wynikiem zmian gospodarczych dokonujących się 
od lat 70-tych XX w. oraz transformacjach przestrzennych będących następstwem zmian 
demograficznych i społeczno- strukturalnych. 

W sferze tych pierwszych mowa o deindustrializacji i ewolucja w kierunku modelu 
ekonomicznego opartego na trzecim sektorze. 
Deindustrializacja pozostawiła po sobie tzw. obszary konwersji, tercjaryzacja rozbudziła 
zapotrzebowanie na nowe przestrzenie biurowe.  
Przemiany demograficznych i społeczno- strukturalnych w postaci wzrostu czy kurczenia się 
populacji wywoływały efekty w postaci niedoboru mieszkań i redensyfikacji lub odpowiednio 
mnożenia się pustostanów i wyburzeń.  
Inna postać omawianych przemian to procesy migracji, których obserwowane efekty to 
suburbanizacja, polaryzacja i fragmentacja społeczno - przestrzenna.  

7_2_2_2___Ograniczenia finansowe 

Ograniczenia finansowe po stronie publicznej - to wynik między innymi reorientacji z 
fordystycznego modelu gospodarczego do modelu postfordystycznego. Przyczyn upatruje się 
też w różnego rodzaju wewnętrznych kryzysach gminnych, które naraziły gminne jednostki 

 Ibidem s. 105_‚Strategiczne obszary planowania nadają modelowi planowania strategicznego 280

instrumentalną formę dla jego stosowania w praktyce; abstrakcyjna ‚bezwzględna jedność’ | Brake 2000 : 285 
| kierunku działania i realizacji, otwartość i konkretne ustalenia, bardziej celowe sterowanie i adaptacyjne 
dostosowanie, znajdują w nich konkretny, możliwy do opanowania tryb sterowania, kierowania.’ | tłum. 
autorka |

 Ibidem s. 43 - 54 oraz 101 -103281
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lokalne na znacznych rozmiarów negatywne konsekwencje finansowe, osłabiając tym samym 
ich pozycję czego efektem stało się ograniczenie możliwości skutecznego działania strona 
publicznej. Powyższemu towarzyszyło też ówczesne stanowisko kwestionujące rolę sektora 
publicznego oraz zarządzania państwowego. W tej atmosferze pojawiło się tzw. myślenie 
wydajnosciowe_Effizienzdenken, które aktywowało jedną z zasad konstytutywnych 
strategicznych obszarów planowania czyli podejście wybiórcze_oryg. Priorisierung - czyli 
wyznaczanie profilowanie przestrzenno - strukturalne i wyznaczanie priorytetowych zagadnień, 
lokalizacji i zadań przestrzennych w kontekście całego obszaru miejskiego - a wraz z nim 
również sam instrument. 

7_2_2_3___Wzajemna presja konkurencyjna we współzawodnictwie między miastami 

Wzajemna presja konkurencyjna w konkurencji między miastami - ten czynnik jest efektem 
procesów globalizacji integracji europejskiej. Zjawiska im towarzyszące, takie jak swoboda 
przepływu pracowników, swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług, a także 
swobodny przepływ europejskich towarów i kapitału, ogólna wszechobecna mobilność i 
otwartość, wykreowały realia i warunki międzynarodowego współzawodnictwa pomiędzy 
ośrodkami miejskimi. Stosowanym przez system polityczno - administracyjny  w drodze 
planowania urbanistycznego - a konkretnie właśnie w drodze strategicznych obszarów 
zarządzania - remedium w tych okolicznościach stały się zabiegi będące rodzajem 
urbanistycznego PR-u. Polegają one z jednej strony na formowaniu zewnętrznego wizerunku 
miejskiego w drodze profilowania_oryg. Profilierung strukturalno - przestrzennego, z drugiej 
natomiast na równoległym przemyślanym i celowym konstruowaniu scenariusza wzrostu 
atrakcyjności miejskiej. Te cele realizuje się w drodze wyznaczania priorytetowych obszarów i 
ich rozwój jako konkretnych miejskich stref tematycznych, a wybory są niejednokrotnie efektem 
ograniczeń finansowych, o których była mowa. Te zony będą dynamizować zewnętrzny obraz 
miasta i pobudzać  jego atrakcyjność. Poprzez ustalenie priorytetów przestrzennych_oryg. 
Priorisierung i selektywny wybór lokalizacji wyznaczonych przez system polityczno - 
administracyjny realizuje się jedna z zasad strategicznych obszarów planowania. 

7_2_2_4___Niezadowolenie ze stosowanych instrumentów planowania i zarządzania 

Niezadowolenie ze stosowanych instrumentów planowania i zarządzania to wynik przekonania 
o słabości i niemożności sprostania aktualnym wyzwaniom urbanistycznym z wykorzystaniem 
tych narzędzi bądź też przekonanie o większej skuteczności działania w drodze strategicznych 
obszarów planowania. Krytyce poddaje się głównie dwa mechanizmy urbanistyczne - projekty 
urbanistyczne_oryg. Projekte, względnie planowanie zorientowane na projekty_oryg. die 
Projektor ient ierte Planung oraz ogólne koncepcje rozwojowe miasta_oryg. 
Entwicklungsleitbilder. Obydwa wspomniane narzędzia pełnią zasadniczą rolę w modelu 
planowania strategicznego, a wynika to z faktu, że ich wzajemna relacja i oddziaływanie 
warunkuje zintegrowanie i zunifikowanie funkcji zarządzania i realizacji. 

Pod adresem tych pierwszych formułowane są zarzuty ‚rozwiązań wyspowych’ i ‚efekty oazowe’ 
oznaczające skoncentrowane rozstrzygnięcia urbanistyczne, ograniczone do danego terenu i 
ignorujące otoczenie. Te drugie bywają postrzegane jako niewydolne, ponieważ stopień ich 
ogólności i założone przez zaangażowane strony minimum porozumienia skutkują brakiem ich 
skuteczności i ograniczeniem ich roli do mglistych, niewiążących i interpretacyjnie arbitralnych 

https://en.pons.com/translate/polish-german/konkurencyjna
https://en.pons.com/translate/polish-german/w
https://en.pons.com/translate/polish-german/mi%C4%99dzy
https://en.pons.com/translate/polish-german/miastami
https://en.pons.com/translate/polish-german/konkurencyjna
https://en.pons.com/translate/polish-german/w
https://en.pons.com/translate/polish-german/konkurencji
https://en.pons.com/translate/polish-german/mi%C4%99dzy
https://en.pons.com/translate/polish-german/miastami
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wskazówek. W tym kontekście stają się założonym uzasadnieniem każdej potencjalnej decyzji 
przestrzennej. 

7_2_2_5___Rosnące potrzeby koordynacji i współpracy 

Rosnące potrzeby koordynacji i współpracy to signum temporis aktualnej sytuacji w sferze 
zarządzania. Mowa zarówno o współdziałaniu pomiędzy podmiotami publicznymi jak też 
pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi. Taka konieczność wynika ze znacznego 
osłabienia pozycji i mocy sprawczej strony publicznej. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, 
składają się na nie między innymi wspomniane powyżej ograniczenia finansowe,  
niezadowolenie z istniejących instrumentów planowania i zarządzania, jak również często 
stojące ze sobą w sprzeczności partykularne interesy różnych stron. W sytuacji osłabienia swojej 
pozycji sektor publiczny zmuszony jest do porozumienia z innymi stronami aktywnymi w sferze 
planowania urbanistycznego - podmiotami z obszaru gospodarki, polityki, administracji, 
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w celu połączenia wystarczających środków 
kontroli | Werner 2008:245 |.  
Coraz większej liczbie podmiotów zaangażowanych w procesy planowania towarzyszy rosnący 
poziom skomplikowania konfiguracji tych podmiotów, a także coraz większa kompleksowość i 
międzysektorowy charakter zagadnień w obszarach tych procesów.  

7_3___BerlinStrategie | Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 

Strategiczne obszary planowania po raz pierwszy pojawiły się w 2006 r. Ówczesna Koncepcja 
Rozwoju Miasta | StEK | Berlin 2020 przewidywała jedenaście obszarów, którym towarzyszyło 
dziesięć projektów przewodnich. W procesie realizacji tej planowanej strategicznej wizji 
rozwoju miasta zabrakło wówczas niezbędnych elementów w postaci struktur zarządzania i 
procesów współpracy - w konsekwencji ich znaczenie dla realizacji celów rozwoju 
strategicznego Berlina okazało się znikome.  
Odmienne podejście prezentuje nowa koncepcja rozwoju miasta Berlin 2030. W nowym 
opracowaniu Strategiczne obszary planowania nazwane zostały Obszarami Transformacji_oryg. 
Transformationsräume i zajmują kluczową pozycję w koncepcji. Od 2014 roku uznane zostały za 
model rozwoju miasta we wszystkich obszarach polityki, wszystkie wydziały administracji Senatu 
Berlina zobowiązano do planowania w trybie zgodności z tym 10 - cioma ustalonymi obszarami, 
a tym samym do uwzględniania celów koncepcji rozwoju miasta.   282

7_3_1___Cele rozwojowe Berlina 

Władze Berlina mają świadomość, że w obliczu wyzwań, przed jakimi stoi miasto w sytuacji 
zmieniających się warunków w skali nie tylko lokalnej, ale i globalnej oraz złożonej dynamiki 
społecznej, kulturowej i ekonomicznej, miejski rozwój wymaga perspektywicznej, długofalowej 
koncepcji i planowania w kategoriach przyszłości. 
Zorientowany na przyszłość Berlin rozwija perspektywę, której celem jest rzeczywisty wpływ na 
pozytywny, zrównoważony i sprawiedliwy rozwój miasta.  

 Ibidem s. 38282
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Miasto stawia przed sobą cele takie jak stabilność ekonomiczna, zrównoważenie społeczne, 
atrakcyjność dla biznesu oraz umacnianie jego międzynarodowej reputacji. Berlin chce by 
wzrost i postęp dokonywał się w sposób, który zapewni mu atrakcyjność, trwałość i rozwój 
potencjałów oraz możliwości miejskich. Miejskim założeniem jest zachowanie cech, które 
stawiają Berlin w czołówce miast wybieranych jako te najlepsze do życia, jak również rozwój 
potencjałów - taki rozwój, który przygotuje miasto na nadchodzącą przyszłość. 

Odpowiedzią Berlina na wyzwania, przed jakimi stoi miasto jest rozwój zintegrowany. 
Wyrazem tego dążenia jest strategia berlińska BerlinStrategie | Stadtentwicklungskonzept 
Berlin 2030, która rozwija wizję przyszłości miasta. Dokument stanowi zintegrowane 
przedsięwzięcie, bo z jednej strony podtrzymuje i kontynuuje istniejące planowanie i programy 
miejskie, a z drugiej stanowi poszerzenie jego zasadniczych strategii.  

BerlinStrategie | Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 ‚| … | określa strategie i cele wskazujące 
drogę do przyszłości. Służy zatem jako przewodnik dla długoterminowego planowania 
międzywydziałowego. Koncepcja rozwoju urbanistycznego Berlin 2030 przedstawia 
skoordynowane i integrujące poglądy, aby profilować Berlin jako miasto o atrakcyjnym 
potencjale gospodarczym i stylu życia w porównaniu z innymi miastami niemieckimi i 
europejskimi. | … | Koncepcja Rozwoju Miasta Berlin 2030 promuje integrację społeczeństwa 
miejskiego z podmiotami instytucjonalnymi na rzecz rozwoju Berlina. Zagadnienia i treść były 
omawiane na wczesnym etapie z profesjonalistami, a także ogółem społeczeństwa. W 
rezultacie koncepcja stworzyła duże możliwości identyfikacji dla długoterminowego 
zaangażowania i współpracy uczestników we wdrażaniu wspólnej wizji Berlina.’   283

7_3_2___BerlinStrategie | Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030_Berlin heute_ Berlin 
morgen 

BerlinStrategie | Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 składa się ona z dwóch części, pierwsza 
to raport stanu aktualnego miasta Berlin heute: Statusbericht kompakt | 2013 |, część druga to 
Berlin morgen: Die BerlinStrategie czyli właściwa strategia ogniskuje się na formułowaniu wizji 
przyszłości miasta, buduje średnio - i długoterminową perspektywę rozwoju dla całego jego 
obszaru oraz priorytety lokalizacyjne. Bazując na mocnych stronach miasta, na miejskich 
atutach, koncepcja wskazuje merytoryczne oraz przestrzenne obszary priorytetowe_oryg. 
Schwerpunkte w granicach, w których lokowane są i precyzowane kluczowe wyzwania 
rozwojowe.  

Właściwą Strategię Berlin 2030_BerlinStrategie formułuje: 

____sześć cech unikalnych - to unikalne atrybuty Berlina, które określają poziom jakości życia i  
        konkurencyjnego środowiska aktualnego Berlina, równocześnie stanowiąc wytyczne  
        atrakcyjnego przyszłego rozwoju miasta - Berlina przyjaznego do życia;  
____osiem strategii - formułują one wizję w perspektywie przyszłościowej -  ta sfera obejmuje  
        zasadnicze zagadnienia, wyzwania miejskie w kontekście przyszłości oraz cele i obszary  
        działania, na bazie których formułowane są średnio - długoterminowe perspektywy  
        rozwoju Berlina;  

 S e n a t e D e p a r t m e n t f o r U r b a n D e v e l o p m e n t a n d t h e E n v i r o n m e n t , h t t p s : / /283
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____dziesięć obszarów transformacji_Transformationsräume - obszary te formułują ramy  
        przestrzenne priorytetowych obszarów transformacji oraz przypisanych im strategii. Bywają  
        określane jako obszary ze szczególnymi ‚talentami’ \ dla rozwoju miasta. Talentom  
        towarzyszą również określone wyzwania. Obszary te funkcjonują jako strefy implementacji  
        lokalnych strategii, które w efekcie połączenia kreują obraz wymagań w zakresie  
        zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich. Na drodze tej obszarowej fuzji strategicznej  
        dokonuje się tym samym również wdrażanie BerlinStrategie.  284

        
Obszary transformacji to określone w koncepcji lokalizacje, każdej z nich przypisany jest pewien 
profil, w odniesieniu do każdej sformułowane są określone perspektywy rozwoju, a także 
praktyczna droga osiągnięcia założonych sytuacji docelowych. Obszary te stanowią konstrukcję, 
na bazie której określane mają być wyzwania, szanse i cele rozwojowych ‚Obszary transformacji 
mogą być regionami, które przechodzą wiele zmian, które wymagają interwencji ze strony 
sektora publicznego, które nadają się do profilowania lokalizacji lub odgrywają szczególną rolę 
w strukturze miasta. Zatem obszary transformacji oferują dziedzinie planowania 
urbanistycznego zalety kierowania ważnymi impulsami rozwojowymi we właściwym kierunku i 
ustalania priorytetów. Pozwala to również podmiotom publicznym i prywatnym na 
projektowanie i angażowanie się w skoordynowane działania grupowe.’   285

Strategia profiluje dziesięć berlińskich obszarów w następujący sposób: 

____Berlin Mitte | Pulsujące centrum; 
____City West | Nowoczesne centrum krótkich dystansów; 
____Stadtspree und Neukölln | Wykorzystanie różnorodności w kreatywny sposób; 
____Wedding | mosty i przemiana; 
____Berlin TXL | The Urban Tech Republic; 
____Spandau | Stary rdzeń, nowa miejskość;  
____Schöneweide-Adlershof-BER | start nauki i innowacji; 
____Südwest | doskonałość tworzy wartość; 
____Marzahn-Hellersdorf | Zieleń i technologia; 
____Buch | spotkanie lokalności i globalności.   

Opisy poszczególnych obszarów transformacji dają pewną orientację tematyczną w zakresie 
kształtowania priorytetów strefowych.  286

Elementem BerlinStrategie jest też wizja przyszłości Berlina, w ramach której zgromadzony jest 
też dotychczasowy dorobek miejski, począwszy od roku 2014. ‚Siła ekonomiczna, jakość życia i 
świadomość społeczna - to hasła przewodnie Berlina w 2030 r. Berlin 2030 będzie uznanym 
liderem w dziedzinie gospodarki, nauki, zatrudnienia, szkoleń i kwalifikacji. Będzie to centrum 
kreatywności i entuzjazmu dla sztuki, kultury, turystyki i sportu, zróżnicowana metropolia 
miejska, łatwa do prowadzenia w niej życia i pełna zieleni. Odniesie sukces i będzie 
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zrównoważony pod względem klimatu i energii, przyjazny miejskości i przyszłościowy pod 
względem mobilności, jego mieszkańcy będą troszczyć się i angażować we wspólne życie w 
nowoczesnej i społecznie odpowiedzialnej wspólnocie. Berlin 2030 chce ustanowić krajowe i 
międzynarodowe standardy. Legendarny ‚berliński miks’ zapewni podstawy silnego miasta, 
które nauczyło się kształtować wzrost w sposób sprawiedliwy, odpowiedzialny i wspólny.’   287

7_3_3___BerlinStrategie 2.0 

W kontekście nieustannie i dynamicznie dokonujących się zmian rozwojowych BerlinStrategie 
nie pozostaje sztywnym dokumentem miejskim lecz redefiniuje swoje cele rozwojowe. Jej trzon 
merytoryczny pozostaje niezmienny, ale jej aktualizacja dokonywana jest na bieżąco. 
Niezbędny jest trwały proces śledzenia zmian dokonujących się w rzeczywistości, kontynuacja 
ewolucji głównych zasad, wzorów i wytycznych, a także podejść monitorujących miejskiej sfery 
rozwojowej w obszarze strategii. W ramach aktualizacji na bieżąco dokonywana jest określona 
modyfikacja i uzupełnianie sfer działalności. Jest to działalność zintegrowana również w 
obszarze podmiotowym - biorą w niej udział departamenty Senatu berlińskiego 
przedstawiciele okręgów miejskich_Bezirke, przedstawiciele społeczności ekspertów, a także 
zainteresowanych obywateli. Uzupełnienie BerlinStrategie nazwano BerlinStrategie 2.0. 
Zasadnicze sfery, które są przez nią rozwijane to ‚praca’, ‚mieszkanie’ i ‚społeczeństwo otwarte’. 
W granicach aktualizacji znalazły się również obszary strategiczne, które poddano pewnym 
modyfikacjom.  Transformacja ta dokonywana jest celem uzupełnienia aktualnej strategii i jej 288

aktualizacji do wersji 3.0. 

7_3_4___BerlinStrategie 3.0_RaumStrategie 

W ramach dalszej aktualizacji pierwszej BerlinStrategie dokonano nowego zdefiniowania 
obszarów transformacyjnych_Transformationsräume i zidentyfikowano je jako  
Schwerpunkträume. Wykorzystano ich lokalne tradycje i na ich bazie zbudowano strategię 
przestrzenną tzw. RaumStrategie, która implementowana została do BerlinStrategie. 

Berlin chce być miastem sprawiedliwym i innowacyjnym, kształtującym swój rozwój - zwłaszcza 
w kontekście relacji przestrzennych - w sposób społeczny, zrównoważony i kreatywny. W ramach 
tych założeń formułowana jest w dalszym ciągu koncepcja jego rozwoju w perspektywie do 
roku 2030. Szczególny nacisk położony jest na plany rozwojowe zawierające koncepcje w sferze 
budownictwa mieszkaniowego, ekonomii oraz progres miejskich centrów. Wszystkie te plany są 
ze sobą zsynchronizowane, wypracowane ustalenia mają na celu ukształtowanie przestrzeni o 
właściwych proporcjach funkcjonalnych. Zaplanowano również rezerwy terenowe dla przyszłego 
rozwoju - rozwiązania koncepcyjne w tym zakresie ukształtowano w sposób zapewniający 
określoną elastyczność rozwiązań w perspektywie przyszłości. Raumstrategie opracowana jest 
według określonych zasad rozwojowych. Te zasady to: 
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____efektywne wykorzystanie przestrzeni - w tym względzie szczególną uwagę zwraca się na    
        zagęszczanie terenów; 
____wzmocnienie policentryczności i zurbanizowania - rozwój miejskich centrów o różnorodnym  
        charakterze,  
____przestrzenna równowaga funkcjonalna w obszarze miasta; 
____integracja dzielnic oznaczająca integrację i przemieszanie społeczne w ich obszarach; 
____budowanie sfery kulturalnej Berlina; 
____ewolucja zielonych terenów Berlina i tworzenie atrakcyjnych przestrzeni otwartych; 
____wydajna i przyjazna dla środowiska mobilność; 
____uczynienie miasta laboratorium w sferze modelowych projektów współpracy ze  
        społeczeństwem oraz nietypowych zadań związanych z rozwojem obszarów miejskich.  289

  
Miasto formułuje strategię nowych horyzontów bazując na swoim szczególnym charakterze i 
potencjale jakim jest jego różnorodność strukturalna i społeczna: różnorodność dzielnic, 
różnorodność ich tradycji lokalnych i charakterów, różność jego mieszkańców. Te cechy 
szczególne zostają udokumentowane, podtrzymane i przełożone na nowoczesne wyobrażenie 
o przyszłości Berlina właśnie w postaci obszarów koncentracji potencjałów_oryg. 
Schwerpunkträume. 

RaumStrategie podkreśla również kwestię integracyjnego charakteru rozwoju w aspekcie 
podmiotowym - ‚Rozwój miast potrzebuje wielu partnerów. Razem z nimi chcemy kształtować 
przyszłość miasta, a także tworzyć nowe możliwości. Berlin może liczyć na aktywne 
społeczeństwo obywatelskie i wiele kompetentnych podmiotów, które wspólnie wypróbują 
nowe podejścia. Ważnymi partnerami w zakresie budownictwa mieszkaniowego i rozwoju 
dzielnic są firmy państwowe, firmy prywatne nastawione na dobro wspólne oraz spółdzielnie. 
Równie ważna jest ukierunkowana i ufna współpraca z dzielnicami jako kluczowymi podmiotami 
w rozwoju obszarów miejskich.  
Musimy i chcemy nadal budować nasze miasto razem z ludźmi. Udział obywateli oferuje szanse 
poszerzenia projektów budowlanych o nowe perspektywy. Podstawy ku temu tworzą wytyczne 
uczestnictwa obywateli w przestrzennym rozwoju urbanistycznym i wiążących procedurach 
współpracy i współtworzenia. Nie chodzi tylko o wypowiedzenie się, ale o przyczynienie się, o 
wspólną odpowiedzialność. Nadrzędnym celem jest rozwój Berlina jako miasta silnego 
gospodarczo, społecznie zrównoważonego i ambitnego ekologicznie, w sposób 
uporządkowany w zakresie planowania urbanistycznego. Dzięki wykorzystaniu nieruchomości 
publicznych, instrumentów planowania urbanistycznego -takich jak tereny zabudowy lub 
berliński model kooperacyjnego rozwoju terenów budowlanych - szczególnie ważne jest tutaj 
rozwinięcie działania kierowniczego_Steuerungswirkung w zakresie polityki rozwoju obszarów 
miejskich. Aby sprostać złożonym wyzwaniom rozwoju obszarów miejskich, wymagana jest 
kultura współpracy ‚na poziomie wzroku.’   290

7_3_5___Schwerpunkträume 
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Dokument kontynuuje strategiczny kierunek planowania w postaci identyfikacji dziewięciu 
kluczowych obszarów rozwoju urbanistycznego miasta | obszarów koncentracji 
potencjałów_obszarów tematycznych_oryg. Schwerpunkträume |. W ich granicach dokonuje się 
zsynchronizowany rozwój nowych dzielnic miejskich, projektów mieszkaniowych, infrastruktury 
społecznej, komunikacyjnej oraz technicznej. Obszary tematyczne funkcjonować mają jako 
przestrzenna konstrukcja ramowa dla zintegrowanych, interdyscyplinarnych i 
międzyresortowych działań. Takie ramy służą też budowaniu czytelności i orientacji wśród 
wszystkich podmiotów uczestniczących w miejskich procesach rozwoju.  

Raumstrategie formułuje następujące Schwerpunkträume: 

____TXL – Siemensstadt – Spandau | Laboratorium dla pracy, gospodarki, mieszkalnictwa i  
        zieleni; 
____Nordring – Wedding | Różnorodne sąsiedztwa i firmy na obrzeżach centrum miasta; 
____Cityband zwischen Ost und West | Generator impulsów o międzynarodowym  
        oddziaływaniu; 
____Buch – Buchholz-Nord | Przestrzeń dla gospodarki i nauki jutra; 
____Südkreuz – Tempelhof | Komponenty miejskości w mieście; 
____Pankow - Blankenburg _ Karow | Neue Quartiere für die lebenswerte Stadt; 
____Marzahn – Hellersdorf | Duże osiedla i duże obszary do życia i pracy; 
____Südring – Neukölln | Dzielnice i handel między tradycją a zmianą; 
____Obere Spree | Obszary wodne z biznesem, nauką, kulturą i zielenią. 

‚Miejski rozwój przestrzenny dokonuje się jako rozwój zintegrowany. Analiza przedsięwzięć 
rozwojowych i zróżnicowanego planowania tworzy podstawę dla obszarów tematycznych 
rozwoju miejskiego Berlina: chodzi o przestrzenny wymiar gospodarki, życia, edukacji, nauki i 
badań, wolnej przestrzeni otwartej, kwestii społecznych i mobilności. Ważne przedsięwzięcia 
rozwojowe w obszarze Berlina, w tym począwszy od lotniska BER, uwzględniono je w etapach 
koncepcyjnych. W celu ustanowienia obszaru tematycznego strategii berlińskiej, zdefiniowano 
cechy szczególne, które powinny występować w większości obszarów razem. Do tych kryteriów 
należą między innymi zastrzeżenia, że obszar będzie miał przestrzenny potencjał dla 
urbanistycznych przedsięwzięć rozwojowych, a także potencjały związane z zielenią i otwartą 
przestrzenią, że rozbudowana w nim zostanie infrastruktura społeczna, techniczna i 
komunikacyjna, że sytuacja społeczna jest niekorzystna, że w obszarze tym realizowane są 
szeroko zakrojone inwestycje publiczne lub prywatne - w tym również o oddziaływaniu 
międzynarodowym, że struktury podmiotów są złożone i że impulsy ze strony społeczeństwa 
obywatelskiego mają znaczący wpływ na rozwój.’  291
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8___Włochy 

8_1___Włoski system planowania przestrzennego 

Włochy zaliczają się do napoleońskiej rodziny prawnej.  EU Compendium of Spatial Planning 292

Systems and Policies klasyfikuje włoską tradycję planowania przestrzennego jako typ idealny 
urbanistyczny_ang. ‚urbanism' tradition  293

8_1_1___Struktura administracyjna i kompetencje władz poszczególnych szczebli 
zarządzania 

Włochy są krajem o powierzchni ok. 300 000 km2.  

Struktura administracyjna kraju jest czterostopniowa i przedstawia się następująco: 

____szczebel krajowy;  
____szczebel regionalny - 19 regionów oraz 2 autonomiczne prowincje wyposażone w  
        kompetencje regionu; 
____szczebel prowincji - 110 prowincji | 10 z nich uzyskało status metropolii_ang. metropolitan  
        city w 2015 r.; 
____szczebel lokalny - 8 047 gmin. 

8_1_2___Struktura planowania przestrzennego_plany przestrzenne | plany 
zagospodarowania przestrzennego 

8_1_2_1___Poziom krajowy 

Opracowanie zasadniczej, ramowej regulacji prawnej dotyczącej planowania i 
zagospodarowania przestrzennego jest konstytucyjnie określoną powinnością włoskiej władzy 
krajowej. Na chwilę obecną normy rangi krajowej w obszarze planowania i zagospodarowania 
przestrzennego nie zostały jednak uchwalone. Władze szczebla krajowego sporządzają jedynie 
ogólne wytyczne dotyczące rozwoju przestrzennego państwa. 

Obowiązkiem wszystkich niższych szczebli władzy jest kształtowanie swoich regulacji i 
instrumentów planowania w zgodzie z celami określonymi w  wytycznych krajowych. 

Do zadań władz tego szczebla należy też budowa infrastruktury o znaczeniu krajowym i 
zarządzanie nią, a także ochrona dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu naturalnego.   

8_1_2_2___Poziom regionalny 

 Newman, P. Thornley, A., op.cit., p. 31 - 33292

 European Commission, Regional development …, op.cit., p.37293
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Jak wspomniano, zasadniczy ciężar regulacji planistycznej spoczywa na regionach. W gestii 
władz regionalnych leży opracowanie norm i aktów regulujących ustrój planistyczny danego 
regionu, obowiązującego w jego prowincjach oraz gminach, które z kolei przygotowują 
ustawowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

Kompetenc je reg ionów dotyczą za równo p lanowania i zagospodarowania 
przestrzennego_ang. physical land-use planning, jak również obszarów około planistycznych, 
jak np. stan dróg, akwedukty, prace publiczne, rolnictwo i lasy, jako tych sprzężonych z 
planowaniem. 

Nie wszystkie regiony opracowują takie plany. Ponadto w sytuacji braku wspomnianej krajowej 
ustawy ramowej regulacje poszczególnych regionów różnią się między sobą.  

Na poziomie regionalnym powstają regionalne plany terytorialne_oryg. Piano Territoriale 
Regionale oraz regionalne plany krajobrazowe_oryg. Piano Paesaggistico Regionale.  
Piano Territoriale Regionale zasadniczo ma charakter polityki strategicznej, wytycznych 
strategicznych dla formowania planów prowincji i gmin. Jego sens polega na stworzeniu 
generalnej struktury priorytetów i zadań planistycznych, których doprecyzowanie ma się znaleźć 
w planach niższego rzędu oraz politykach sektorowych. 

Piano Territoriale Regionale musi być zgodny z wytycznymi krajowymi. Może obejmować swym 
zakresem obszar całego regionu lub tylko jego części. Brak jest sprecyzowanych granic 
czasowych jego obowiązywania. 

Na poziomie regionalnym powstają też regionalne plany krajobrazowe_Piano Paesaggistico 
Regionale czyli plan krajobrazowy, dotyczący krajobrazu. Są to plany sektorowe, które mogą 
powstawać obok Piano Territoriale Regionale bądź też jako element składowy tych ostatnich. 
One także, podobnie jak Piano Territoriale Regionale, mają charakter  polityki strategicznej czy 
wytycznych strategicznych, zawierają wskazania, zalecenia i ograniczenia w kwestii rozwoju 
urbanistycznego danego regionu, jego zasobów środowiskowych, ochrony, eksploatacji i 
wzbogacania krajobrazu, a także restauracji, odtwarzania obszarów o wartości naturalnej, 
kulturalnej lub historycznej. Piano Territoriale Regionale musi być zgodny z Piano Paesaggistico 
Regionale.  

Podobnie jak Piano Territoriale Regionale plan krajobrazowy może pokrywać cały obszar 
regionu lub tylko jego część, a okres jego obowiązywania nie jest oznaczony. 

8_1_2_3___Poziom prowincji 

Prowincje są lokalnymi jednostkami zarządzania o proweniencji starożytnej. Funkcjonują 
pomiędzy regionami a gminami. Zasadniczo prowincje mają nikłe kompetencje w zakresie 
planowania terytorialnego ograniczające się do określonych obowiązków w zakresie tego 
planowania, ochrony zasobów, środowiska, warunków drogowych czy zasobów wodnych. Do 
ich zadań należy też koordynacja gminnego w zakresu planowania i zagospodarowania 
przestrzennego i środowiskowego.  

Prowincje opracowują terytorialne plany koordynacyjne prowincji_oryg. Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale_PTCP. Plany te są dokumentami polityki strategicznej w obszarze 
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prowincji. Ich rolą jest zapewnienie spójności decyzji gminnych zapadających w granicach 
prowincji. Zasadniczo są one instrumentami regulacyjnymi obejmującymi różne polityki 
sektorowe | np. zarządzanie rozwojem zasadniczej infrastruktury sub - regionalnej czy linii 
komunikacyjnych w granicach prowincji |. PTCP musi być zgodny z Piano Territoriale Regionale.  

Zakres terytorialny Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale obejmuje cały obszar 
prowincji. Granice czasowe jego obowiązywania nie są sprecyzowane. 

W 2015 roku 10 prowincji zastąpiły Miasta Metropolitalne_Metropolitan Cities. W gestii 
k a żd e g o z t y c h o s t a t n i c h p o z o s t a j e p r z y ję c i e M e t ro p o l i t a l n e g o P l a n u 
Strategicznego_Metropolitan Strategic Plan, który zastąpi Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale_PTCP. 

8_1_2_4___Poziom gminny 

Kluczowe decyzje w przedmiocie zagospodarowania przestrzennego zapadają na poziomie 
gminnym. 

Gminy są jednostkami, które formułują programy transformacji terytorialnej w swych granicach, 
jednak niezależność ich decyzji jest ograniczona warunkiem zgodności tych decyzji z decyzjami 
wyższych poziomów władzy. 

Gminy są właściwe w kwestii sporządzania lokalnych planów rozwojowych. Piano Regolatore 
Generale_PRG dla swojego obszaru. 

Piano Regolatore Generale_PRG to lokalny plan zagospodarowania przestrzennego_land-use 
plan. Dokonuje się w nim podział całego terytorium gminy na strefy o określonym 
przeznaczeniu. Brak jest określonego limitu czasowego obowiązywania PRG. 

PRG jest wdrażany w drodze planów implementacyjnych_ang._implementation plans. Do 
takich planistycznych narzędzi wykonawczych PRG należą m. in. Piano Particolareggiato oraz 
Piano di Lottizzazione. Istota Piano Particolareggiato polega na wywłaszczeniu 
przeprowadzanym przez gminę | a więc z inicjatywy publicznej | w celu pozyskania gruntów 
niezbędnych pod przewidziane w opisywanym planie cele publiczne. Podobną funkcję ma 
Piano di Lottizzazione, który od Piano Particolareggiato różni rodzaj inicjatywy - w tym 
przypadku prywatnej oraz brak wywłaszczenia. W przypadku Piano di Lottizzazione na mocy 
umowy grupa prywatnych właścicieli gruntów przeznaczonych na cele publiczne występuje z 
propozycją udostępnienia ich na te cele i przeprowadzenia budowy zaplanowanej infrastruktury 
oraz części usług na własny koszt. Plan ten przygotowywany jest przez podmioty prywatne. 

Cezurę we włoskim planowaniu stanowił rok 2001 czyli rok reformy konstytucyjnej - w jej efekcie 
część regionów zdecydowała o zastąpieniu dotychczasowego PRG modelem złożonym 
stanowiącym kombinację Planu Strategicznego_oryg. Piano Strutturale_ang. Structure Plan z 
Planem Operacyjnym_oryg. Piano Operativo_ang. Operative Plan. Inne regiony pozostały przy 
utrzymaniu modelu tradycyjnego, jednolitego planu regulacyjnego wdrażanego przy pomocy 
o k r e ś l o n e j l i c z b y w b u d o w a n y c h p r y w a t n y c h l u b p u b l i c z n y c h p l a n ó w 
implementacyjnych_ang._implementation plans, takich jak Plan szczegółowy_oryg. Piano 
particolareggiato_ang. Detailed plan, Plan mieszkalnictwa socialnego_oryg. Piano edilizia 
economica popolare_ang. Plan for social housing, Plan wydajnego osadnictwa_oryg. Piano per 
gli insediamenti produttivi_ang. Productive settlement plan, Plan przydziału_oryg. Piano di 
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lottizzazione_ang. Allotment Plan, Plan odnowy_oryg. Piano di recupero_ang. Regeneration 
plan czy Zintegrowany program interwencyjny _oryg. Programma integrato di intervento_ang. 
Integrated Intervention Programme.  Ta kwestia zostanie opisana w dalszej części rozprawy. 294

Aktywność w sferze budowlanej w obszarach zabudowanych we Włoszech regulowana jest 
przepisami dotyczącymi planowania oraz przepisami włoskiego Kodeksu Budowlanego_oryg. 
Regolamento Edilizio_ang. Building Code, który obok Piano Strutturale i Piano Operativo 
stanowi trzecią część PRG.  

Włoskie gminy, których liczba mieszkańców wynosi mniej niż 5000 osób mają obowiązek 
powołania stowarzyszenia współpracy międzygminnej. Wymóg taki podyktowany jest 
przekonaniem o wyższej skuteczności zarządzania w tej formule w w obszarze 
zagospodarowania przestrzennego. 

8_1_3___Charakterystyka systemu planowania przestrzennego we Włoszech 

Włoski system zarządzania jest 4 - stopniowy i odpowiada strukturze administracyjnej kraju, jeśli 
chodzi jednak o hierarchię planów sporządzanych przez poszczególne szczeble władzy, to jest 
ona 3 - stopniowa. Zasadniczy kształt systemu zagospodarowania przestrzennego budowany 
jest aktami prawnymi powstającymi na poziomie regionalnym.   Rząd krajowy wydaje jedynie 
wytyczne odnośnie rozwoju terytorialnego. Regiony są uprawnione do wydawania norm 
prawnych formujących proces planistyczny. Takie przesunięcie kompetencji legislacyjnej z 
poziomu krajowego na poziom regionalny jest charakterystyczne dla krajów federalnych, 
Włochy, jako kraj unitarny, stanowią tym samym przypadek szczególny. Znaczna autonomia 
regionów powodowana brakiem odgórnego przepisu w zakresie planowania przestrzennego 
nie doprowadziła jednak do wykształcenia się szczególnych, odrębnych regionalnie postaci 
systemu, jest on dość jednolity na całym obszarze Włoch. 

8_1_4___Zasadnicze regulacje prawne sfery planowania i zagospodarowania 
przestrzennego 
  

Aktualnie bazą włoskiego systemu planistycznego jest przede wszystkim ustawa z 1942 r._ang. 
Law 1150/1942 oraz kilka innych regulacji: Law 765/1967, Law 1187 / 1968, Law 1444/1968, Law 
10/1977 oraz Dekret międzyresortowy_ang. Interministerial decree 1444/1968. Ponadto ważną 
rolę odgrywają liczne ustawy dotyczące różnych aspektów ochrony środowiska oraz dekrety, 
które regulują ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z regulacjami EU.  295

 OECD, Land-use Planning Systems …, op.cit., p. 136294

 Dane dotyczące włoskiego systemu planowania pochodzą z OECD, Land-use Planning Systems …, op.cit., 295

s. 134 - 137 oraz Larsson G., Spatial Planning Systems in Western Europe. An Overview, Amsterdam | Berlin | 
Oxford | Tokyo | Washington, DC: IOS Press, 2006, p. 183 - 185
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r   e   g   u   l   a   c   j   a             z   a   s   a   d   n   i   c   z   a                    p l a n y   s e k t o r o w e                                                                                                                 

     poziom regionalny__________________________________                                    
                                                        regionalne plany terytorialne                                        
                                                                                                                                         
      __Piano Territoriale Regionale                                                                                    Piano 
      __Piano Paesaggistico Regionale                                                                               Paesaggistico                                                                            
          | jako element składowy                                                                                           Regionale 
            Piano Territoriale Regionale |                                                                                                                                                                                                                                  

     poziom prowincji___________________________________ 
                                                 plany koordynacji terytorialnej  
                                                                      w obszarze prowincji  

      __PTCP 
      __Metrpolitalny Plan Strategiczny  
         | w Miastach Metropolitalnych | 

     poziom gminny_____________________________________ 
                                                                    lokalne plany rozwoju  
                                                                                      
      __jednolity PRG 
      __plan złożony = Piano Strutturale  
                                + Piano Operativo 
                                + Regolamento Edilizio 

                                                                 plany implementacyjne 
                                                                                      
      __Piano particolareggiato 
      __Piano edilizia economica popolare 
      __Piano per gli insediamenti produttivi  
      __Piano di lottizzazione 
      __Piano di recupero 
      __Programma integrato di intervento 

 
wymóg zgodności planów niższego stopnia z planami nadrzędnymi 

w głównej mierze wytyczne w zakresie polityk / strategii 
w głównej mierze lokalne plany zagospodarowania przestrzennego 

fragmentaryczne pokrycie terytorialne 

oprac. autorka na podstawie OECD, Land-use Planning Systems in the OECD.Country Fact Sheets, Paris, 2017 
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8_2___Rozwój włoskiego planowania i zarządzania przestrzennego 

Przedmiotem badań podjętych przez autorkę w obszarze włoskiego systemu planowania 
będzie proces formułowania i implementacji planu rozwoju terytorialnego Mediolanu zwanego 
Piano di Governo del Territorio_PGT. Analiza tan wymaga zwięzłego wstępu ilustrującego 
rozwój włoskiego systemu planowania oraz aktualną sytuację Włoch w sferze zarządzania i 
planowania przestrzennego i urbanistycznego. Wprowadzenie takie rzuca istotne światło na 
rozwój sytuacji i problemy przed jakimi stanął Mediolan, a które były efektem długiego procesu 
przemian historycznych, ekonomicznych, socjalny, a w konsekwencji również przestrzennych - 
wydaje się zatem niezbędnym dla zrozumienia znaczenia projektu UDP oraz bieżących 
doświadczeń włoskiego planowania i samego Mediolanu.  

W literaturze tematu ostatnich lat zwraca się uwagę na krytyczną aktualną sytuację Włoch w 
sferze planowania i zarządzania przestrzennego. Jest to wynik długotrwałego procesu 
zaniedbań na tym polu.  296

Tło w postaci krótkiego bazowego wprowadzenia do ewolucji włoskiego systemu planowania 
pozwoli lepiej zrozumieć jego aktualne funkcjonowanie. 

8_2_1___Początki 

‚Nowoczesna’ kultura planowania we Włoszech zaczęła się kształtować na przełomie XIX i XX w. 

Zjednoczenie Włoch miało miejsce w 1861 r., a pierwsze regulacje prawne dotyczące 
planowania oraz budownictwa wprowadzono w 1865 r. Zasadniczo były to narzędzia, które 
wiązano z nabywaniem gruntów w drodze przymusowego przejęcia dla celów infrastruktury 
publicznej. 

Regulacją, która stanowiła bazę i bodziec dla tworzenia zalążkowych form urbanistyki i 
planowania we włoskich gminach była ustawa nr 2359 z 1865 r._ang. The Act no. 2359 of 1865. 
Wprowadzono nią następujące trzy narzędzia planowania: 

____Piano di Ampliamento, który był planem mającym służyć organizacji ośrodków liczących  
        ponad 2000 mieszkańców; 
____Piano Regolatore Edilizio  czyli plan służący reorganizacji istniejących ośrodków; 
____Regolamento Edilizio regulujący kwestie estetyki, kanalizacji, bezpieczeństwa  warunków  
        mieszkaniowych budynków - przyjęcie tego ostatniego było obowiązkiem każdej gminy.  
        Uzupełnieniem regulacji Regolamento bywały mapy, na których w bardziej lub mniej  
        szczegółowy sposób oznaczano tereny, których ta regulacja dotyczyła. Te mapy, choć  
        bardzo uproszczone, były pierwotną formą planowania urbanistycznego. Późniejsza  
        regulacja z 1942 r. wprowadzi je do obiegu jako Programma di Fabbricazione. 

W I poł. XX w. planowanie włoskie postrzegane było w literaturze tematu zdecydowanie 
pozytywnie jako system planistyczny efektywnie kierowany przez rząd, czego przejawem było 
między innymi kształtowanie korzystnych relacji z deweloperami prywatnymi.   

 Romano B. et al., „Vintage Urban Planning in Italy: Land Management with the Tools of the Mid-Twentieth 296

Century” w Sustainability | online |. 10 | 11 |, 4125, 2018, https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4125/htm 
| dostęp 20.06.2020 , p. 9
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Włochy faszystowskie sprzyjały rozwojowi działalności planistycznej miast i wsi. W celu 
umacniania pozycji urbanistyki w kraju w 1930 r. powstał we Włoszech Narodowy Instytut 
Urbanistyki_INU, którego działalność w kolejnych dziesięcioleciach będzie znacząca dla 
włoskiego planowania. Reżim popierał planowanie urbanistyczne, ale z powodów 
ideologicznych hamował rozbudowę miast, a zamiast tego opowiadał się za rozwojem 
egzystencji wiejskiej jako nośnika ducha narodowego.  

Wprowadzono wówczas różnego rodzaju ustawy szczególne około planistyczne dotyczące dla 
przykładu ochrony lasów i ochrony krajobrazu.  297

8_2_2___Nowa regulacja sfery planistyczna 
  

Legislacyjnym zalążkiem włoskiego systemu planowania była fundamentalna Ustawa nr 1150 z 
17 sierpnia 1942 r. o planowaniu urbanistycznym z 1942 r._oryg. Legge urbanistica 
nazionale_Town Planning Act no. 1150 z 1942 r. Prawdopodobnie bliski koniec reżimu 
faszystowskiego zdecydował o tym, że udało się przeforsować tę innowacyjną na ówczesne 
czasy regulację prawną, skutecznie przeciwstawiając się aktywnej i wpływowej w przeszłości 
opozycji w postaci land speculators i interesom przez nich prezentowanym. 

Ustawa z 1942 r. stanowiła legislacyjne novum, ponieważ odnosiła się do pewnych kwestii, dla 
których rozwiązania nie przewidywała poprzednia regulacja z 1865 r. Przede wszystkim ustalała 
ona, że operacje planistyczne bazować będą na lokalnym planie zagospodarowania 
przestrzennego_oryg. Piano regolatore generale. 

Akt ten wprowadził plany gminne, które swym zasięgiem musiały obejmować terytoria całych 
gmin, a nie jedynie wybranych ich części.  Ponadto nowe prawo ograniczyło możliwość 298

budowy na terenach, dla których plan gminny nie istniał.  Nowym założeniem aktu było 299

planowanie wielopoziomowe - obok wymiaru gminnego położono nacisk również na jego 
wymiar regionalny oraz międzygminny. Dodatkowo dokument zwracał uwagę na konieczność 
konserwacji i ochrony wartości historycznych oraz regulował określone kwestie relacji 
zachodzących pomiędzy architekturą i przestrzeniami miejskimi - w tym elemencie zaczęto 
dostrzegać ważny aspekt planowania w omawianym czasie. Ustawa regulowała również 
możliwość nabywania przez gminę dużych powierzchni terenu - nabycie mogło następować 
zarówno w celu przeznaczenia zakupionych terenów pod usługi publiczne, jak też mogło służyć 
ograniczeniu spekulacji gruntami w sytuacji nadmiernego popytu. 

Ustawa nr 1150 wprowadziła hierarchiczny, 3 - poziomowy system planów.  

Planem poziomu pierwszego był Piano Territoriale di Coordinamento_PTC - był to plan 
ramowy. Choć jego zasięgu nie określono expressis verbis w akcie, uznawano go za plan 
regionalny. Stworzony został z zamiarem ukierunkowywania decyzji lokalnych stosownie do 
strategicznych planów rządowych. Miał być schematem formułującym bazę przestrzenną dla 
przemysłu wielkoskalowego lub dużych projektów mieszkaniowych, jak również dla dużych 

 Scattoni P., Falco E., „Why Italian planning is worth studying” w Italian Journal of Planning Practice, Vol. 1, 297
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 Scattoni P., Falco E., op.cit., p. 13298

 Romano B. et al., op.cit., p. 3299
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nowych inwestycji i projektów infrastrukturalnych takich jak drogi, linie kolejowe i linie 
elektryczne. Z czasem spectrum spraw regulowanych przez PTC uległo rozbudowaniu miedzy 
innymi w aspektach społecznym czy ekonomicznym. 

Drugi poziom to Piano Regolatore Generale_PRG - był to plan gminny czyli miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dokonujący podziału terenu na strefy o określonym 
przeznaczeniu. PRG miał charakter planu generalnego, któremu towarzyszyły regulacje 
szczegółowe - normy wdrożeniowe zwane Norme di Attuazione.  

Treść i cel PRG stanowiła organizacja i zagospodarowanie przestrzenne obszaru całej gminy | a 
nie jedynie wybranych jej części | wg podziału na strefy o przypisanych określonych funkcjach 
oraz zapewnienie regulacji prawnej transformacji terenów. [ PRG określał zasadniczą sieć dróg, 
a także ustanawiał zasadniczą ochronę krajobrazu, środowiska czy wartości historycznych.  300

Podział na strefy_ang. zoning wprowadzony aktem z 1942 r. został doprecyzowany w kolejnych 
etapach uzupełnień. W miarę upływu czasu PRG stał się instrumentem planistycznym o funkcji 
ukierunkowywania rozwoju urbanistycznego w aspektach gospodarczym i społecznym. Bazą dla 
konstrukcji tego modelu instrumentu była wnikliwa znajomość rzeczywistości w świetle 
różnorodnych aspektów planowania, która pozwalała precyzować problemy i budować 
alternatywne rozwiązania planistyczne, a potem wybierać te, które w efekcie stworzą plan 
mający na względzie rzeczywisty interes publiczny.   301

Nie istniał  obowiązek sporządzania PRG przez gminy | poza wyjątkami określonymi przez 
Ministerstwo Robót Publicznych |, prawo narzucało natomiast wymóg zgodności PRG z PTC w 
sytuacji obowiązywania tego ostatniego. Czasowe granice obowiązywania PRG pozostały 
niesprecyzowane. 

Zobligowanie jedynie wybranych gmin do przygotowywania PRG mogłoby powodować luki w 
regulacji przestrzennej, dlatego akt 1942 r. wprowadził Programma di Fabbricazione_PdF. 
Wymóg jego sporządzenia nałożony został na mniejsze gminy, od których nie wymagano PRG. 
PdF to uproszczony instrument w postaci mapy wskazującej kierunek rozwoju ośrodków 
miejskich. PdF stanowiły załącznik do Regolamento Edilizio, o czym była mowa powyżej. 

Trzeci poziom tworzyły Piani Particolareggiati - były to plany szczegółowe przygotowywane 
przez gminę, a okres ich obowiązywania ustalono na 10 lat. W tym czasie gmina zobowiązana 
była do przeprowadzenia wywłaszczenia na cele założone w Piano Particolareggiato i 
implementacji tego planu pod sankcją możliwości żądania cofnięcia wywłaszczenia przez 
poprzedniego właściciela.    302

Pomimo postępowego charakteru ustawa z 1942 r. w znacznej części nie znalazła zastosowania 
w rzeczywistości lub zastosowano ją w sposób, który na przestrzeni czasu osłabił jej znaczenie 

 Scattoni P., Falco E., op.cit., p. 13 - 14300

 Verones S. et al., op.cit., p. 74 za:  Oliva F., Galuzzi P., Vitillo P., Progettazione urbanistica. Materiali e 301

riferimenti per la costruzione del piano comunale. Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 2002 oraz 
Mazza L., Trasformazioni del piano. Milano: FrancoAngeli, 1997

 Scattoni P., Falco E., op.cit., p. 14 -15302
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regulacyjne | np. w zakresie wywłaszczeń |, a Włochy już nigdy potem nie uchwaliły przepisów 
dotyczących planowania urbanistycznego i przekształceń gruntów na poziomie krajowym.  303

8_2_3___Planowanie w okresie powojennym 

W powojennych Włoszech zaczęła powstawać nowa ideologia przeciwna anty-miejskiemu 
podejściu faszyzmu, optująca za państwem opartym na przemyśle. Takie podejście musiało 
generować napływ ludności do miast czyli urbanizację na szeroką skalę. Włochy dysponowały 
wówczas instrumentarium planistycznym pozwalającym na pozytywne sterowanie rozwojem 
przestrzennym i procesami urbanistycznymi, w które zostały wyposażone w drodze reformy 
legislacyjnej z 1942 r. oraz w drodze wcześniejszych regulacji. Na poziomie centralnym, 
ministerialnym | Ministerstwo Robót Publicznych_Ministry of Public Works | czyniono wysiłki i 
podejmowano inicjatywy mające wspomagać implementację ustawy Town Planning Act no. 
1150 z 1942 r. i kontrolę planowania.  

Po II wojnie nastąpił okres odbudowy_ang. reconstruction period. Pomimo pozytywnych 
perspektyw i możliwości jakie dawała nowa regulacja zaprzestano jej stosowania aż do 1954 r. 
W jej zastępstwie w 1945 r. wprowadzono szereg ustaw, których oficjalnym celem było 
przyspieszenie procesów powojennej odbudowy w drodze uproszczenia trybów planistycznych 
i z pominięciem ustawy nr 1150 z 1942 r.. Dekretem nr 154 wprowadzono plan odbudowy 
miasta_ang. reconstruction town plan - zastępczy instrument ubogiej jakości, który w efekcie 
stosowania przynosił mało satysfakcjonujące rezultaty. Oficjalnie plan ten miał służyć szybkiej 
poprawie warunków miejskich w drodze transformacji istniejącej tkanki starego układu 
urbanistycznego.   304

  
W literaturze pojawiła się jednak opinia, że rezygnacja z reformy i wstrzymanie stosowania aktu 
1942 r. oraz wprowadzenie przepisów zastępczych podyktowane było strategią gospodarczą i 
miało wspierać sektor budowlany, sprzyjać jego rozwojowi jako podtrzymującemu kondycję 
włoskiej gospodarki. Dbałość o efektywny system planowania pozostała w tych okolicznościach 
kwestią drugoplanową.  305

8_2_4___Starania o reformę legislacyjną 
  

Podczas gdy wszystkie partie popierały opisaną powojenna strategię rządu, dyscyplina 
urbanistyczna sprzeciwiła się tej polityce. INU optował za wprowadzeniem nowego systemu 
planowania.  

 Romano B. et al., op.cit., s. 3 za: Brenna, S., „A Cinquant’Anni Dalla Mancata Riforma Sullo: La Strana 303

Disfatta Dell’Urbanistica Pubblica” w Lo Scandalo Urbanistico 50 Anni Dopo. Milan: F.Angeli, 2017, p. 69 - 76

 Scattoni P., Falco E., op.cit., p. 15 - 17304

 Ibidem p. 18 - 19 za: Scattoni P., L’urbanistica dell’Italia Contemporanea. Roma: Newton & Compton, 305

2004 oraz Bardazzi S., „Italy” in Planning in Europe: Urban and Regional Planning in the EEC. London: 
George Allen and Unwin, 1984
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W latach 60 - tych XX w. organizacja ta wyszła z inicjatywą przeprowadzenia reformy 
planistycznej i wprowadzenia nowych przepisów dotyczących publicznej własności gruntów 
miejskich.  306

W 1962 r. przy współpracy INU przygotowany został projekt ustawy o ogólnym planowaniu i 
reformie gruntów miejskich_ang. Bill for a general planning and urban land reform.   307

Wedle jego zapisów nowa zabudowa w mieście mogła powstawać jedynie na gruntach 
będących własnością publiczną. Akt ten, z powodu swojego radykalnego charakteru w zakresie 
wywłaszczeń i ich kosztów, wywołał sprzeciw wśród właścicieli ziemi i nigdy nie wszedł w życie. 
W 1962 r. wprowadzono natomiast Public Housing Act. Akt ten dotyczył rozwoju mieszkalnictwa 
komunalnego oraz programów tanich mieszkań. Akt ten nie znalazł jednak szerszego 
zastosowania w rzeczywistości, czego przyczyną był brak oczekiwanej generalnej reformy 
planistycznej, która mogłaby wesprzeć jego funkcjonowanie.  308

8_2_5___Działalność planistyczna w latach 50 - tych i 60 - tych XX w. 

W okresie powojennym ważną postacią włoskiego planowania był Adriano Olivetti Community 
Movement. Olivetti przypisywał planowaniu urbanistycznemu znaczenie pierwszoplanowe i 
postrzegał je w bardzo kompleksowy sposób. Darzył szczególną i nieustanną uwagą 
zaawansowane doświadczenie międzynarodowe i kontekst międzynarodowy.  

[ W przeciwieństwie do bogatej sfery teoretycznej, lata 50 - te i 60 - te to okres ubogi pod 
względem praktyki planistycznej.Niewielka liczba gmin przyjęła plan w tym okresie. 
Rozpowszechniła się natomiast praktyka zastępowania właściwego planowania i właściwych 
narzędzi planistycznych procedurą parcelacji_oryg. lottizzazione, dopuszczoną wprawdzie przez 
ustawę z 1942 r., lecz w warunkach zgodności z obowiązującymi planami szczegółowymi. W 
praktyce procedura ta rozpowszechniła się na szeroką skalę i przeprowadzana była „w drodze 
wyjątku”, bez podstawy prawnej. Skala tego procederu stanowiła poważną przeszkodę dla 
możliwości zintegrowanego rozwoju urbanistycznego w znacznym obszarze kraju.  309

8_2_6___The „Bridge” Planning Act 

Kolejną próbę regulacji podjęto w latach 60 - tych. 

Środkiem zaradczym na niekorzystną sytuację planistyczną będącą wynikiem przeszkód natury 
politycznej miała się stać ustawa o planowaniu nr 765_ang. Planning Act No. 765 z 1967 r., 
zwana the ‚Bridge Planning Act’ czyli ustawą pomostową | miała stanowić rozwiązanie 
tymczasowe pomiędzy ustawą z 1942 r. a  przyszłą kompleksową reformą planistyczną, 
postulowaną, zwłaszcza przez przedstawicieli dyscypliny urbanistycznej, m.in INU |, która jednak 
de facto nigdy nie nadeszła. Wprowadzono ją jako rozwiązanie tymczasowe, które byłoby 
remedium dla powstrzymania najbardziej powszechnych nielegalnych gminnych procederów 

 Ibidem p. 19 - 20306

 Ibidem za: Sullo F., Lo scandalo Urbanistico. Firenze: Vallecchi, 1964307

 Ibidem p. 20308

 Ibidem p. 14 oraz 21309
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planistycznych w sytuacji niemożności przeprowadzenia globalnej reformy w określonym 
układzie politycznym i przy określonych przeszkodach natury politycznej. 

Istotne nowe rozwiązania wprowadzone przez ustawę pomostową, które miały na celu 
wyprostowanie funkcjonującej sytuacji kryzysowej, to miedzy innymi wprowadzenie granic 
czasowych dla przygotowania PRG lub Programma di Fabbricazione | a w przypadku 
niezastosowania się do tego wymogu możliwość przygotowania tego planu przez rząd 
centralny |, ograniczenie możliwości zatwierdzenia parcelacji w określonych przypadkach, a 
także surowe kary w przypadku nielegalnych procederów budowlanych. Ponadto wprowadziła 
minimalne standardy dla otwartej przestrzeni, szkół, parkingów i obiektów użyteczności 
publicznej.  310

8_2_7___Nowa legislacja lat 70 - tych XX w. 

Lata 70 - te to moment włoskiej historii, w którym krajowa sfera ekonomiczno-społeczna uległa 
przemianie z kraju o profilu rolniczym w kraj, którego ekonomiczno-gospodarczą bazą jest 
przemysł i usługi.  

Lata 70 - te we Włoszech to okres, w którym nastąpiła decentralizacja regionalna polegająca na 
przekazaniu regionom kompetencji w zakresie legislacji planistycznej. Efektem tego procesu 
była znaczna niejednorodność normatywna w zakresie aktów wydawanych przez regiony, i choć 
regiony stworzyły pewne dobre narzędzia planistyczne to regulacja na poziomie strategicznym 
była w tym okresie słaba. To z kolei skutkowało coraz częstszym przesuwaniem decyzyjności na 
poziom gminny.  311

Ponadto wpływ tworzonych przez regiony norm nie był znaczący. 

W latach 70-tych zrezygnowano wprawdzie z głębokiej, całościowej reformy systemu 
planowania postulowanych też we wcześniejszym okresie | m. in. przez INU |, ale podjęto kroki 
w celu ulepszenia istniejących przepisów planistycznych. 

Największe znaczenie miały akty z 1971 i 1977 roku dotyczące  wywłaszczeń publicznych, 
których wartość bazować miała na wartości rolnej - uznane jednak w 1980 r. za 
niekonstytucyjne.  

W roku 1975 regulacja_ang. Act No. 32 oraz dekret prezydencki z 1977 r. | Nr 616 |_ang. 
Presidential Decree | No. 616 | przyniosły regulację rozszerzającą zakres niezależności regionów 
związanych również z planowaniem | m. in.  w zakresie kontroli krajobrazu i kontroli ochrony 
środowiska | oraz przyznającą szerokie uprawnienia również prowincjom i gminom. Regiony na 
mocy ustawodawstwa regionalnego chętnie przekazywały póżniej swoje kompetencje | np. te 
uzyskane w akcie z 1977 r.  w zakresie kontroli krajobrazu | gminom lub niektórym 
stowarzyszeniom międzygminnym. W 1978 r. wprowadzono ustawę nr. 457 / 1978_ang. Act n. 
457 / 1978, której celem było położenie nacisku na ochronę i odnowę istniejących zasobów 
budowlanych, a tym samym ograniczenie ekspansji miejskiej na terenach zielonych.  

 Ibidem p. 22310

 Romano B. et al., op.cit., p. 3 za: Ave, G., Urban Land and Property Markets in Italy. London: UCL Press, 311

1996, p. 206 oraz Colavitti A.M., Usai N., Bonfiglioli S., „Urban Planning in Italy: The Future of Urban General 
Plan and Governance” w European Planning Studies, 21:2, 2013, p. 167–186. | Cross Ref |
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Podkreślano, że zasadniczo trudno ocenić w jaki sposób decentralizacja wpłynęła na jakość 
planowania oraz rozwój jego kontroli, co spowodowane było ograniczeniem możliwości 
generalnego przeglądu sytuacji planistycznej obszaru danego regionu w momencie 
przekazania kompetencji z poziomu regionalnego na szczebel gminny . 

Ponadto we wczesnych latach 70 - tych zaobserwowano znaczny wzrost liczby uchwalanych 
przez gminy planów, co uznawano za efekty wprowadzonej w 1967 r. ustawy pomostowej_The 
‚Bridge’ Planning Act.   312

8_2_8___Planowanie w latach 80 - tych XX w. 

Lata 80. i 90. XX w. to znaczący okres w w historii planowania. 

Kolejny zwrot nastąpił już w latach 80 - tych i 90 - tych XX w. gdy Włochy weszły w okres 
deindustrializacji i zmiany paradygmatu ekonomicznego, w efekcie którego fordystyczny model 
ekonomiczny ustąpił miejsca modelowi postfordystycznemu.  313

Sytuacja Włoch była o tyle szczególna, że transformacja gospodarcza dokonała się tam w 
okresie znacznie krótszym niż to miało miejsce w innych krajach. Przyspieszone procesy 
przemian wywarły istotny, wielowymiarowy i wszechstronny wpływ na życie społeczne i 
polityczne kraju, w tym także na planowanie urbanistyczne.  

Od połowy lat 80 - tych w sferę planowania włoskiego wkroczył wymiar polityk europejskich EU. 

Lata 80-te to początek wdrażania i testowania nowych form interwencji. Jednym z 
dominujących wtedy w Europie jej przykładów był projekt urbanistyczny_ang. urban project. 
Zmianom tym towarzyszyła w kolejnym etapie dekonstrukcja na poziomie prawnym - 
dotychczasową regulację zastępowano nowymi regulacjami dla samorządu terytorialnego_ang. 
territorial government.  314

Lata 80-te to okres, w którym we włoskim systemie planistycznym po raz pierwszy pojawiły się 
mechanizmy deregulacyjne. Pierwszym z nim była wprowadzona Ustawą krajową | nr 47 / 1985 |
_ang. national Act | n. 47 / 1985 | z 1985 r. procedura, która pozwalała na legalizację nadużyć 
budowlanych w drodze grzywny, tzw. condono edilizio.  315

8_2_9___Planowanie w latach 90 - tych XX w. 

Zachodząca w niezwykłym tempie włoska reorientacja ekonomiczna rozbudziła rosnącą 
potrzebę zmian w systemie planowania i reformy legislacji planistycznej. Lata 90 - te XX w. to 

 Scattoni P., Falco E., op.cit., p. 20 - 27312

 Verones S. et al., op.cit., p. 67 za: Begnasco A. | ed. |, La città dopo Ford. Il caso di Torino. Torino: Bollati 313

Boringhieri, 1990

 Gabellini P.,  „Interpreting the breakdown of the urban model: three Italian case studies” w IsoCaRP 314

Review, Vol. 2, 2006, p. 1

 Scattoni P., Falco E., op.cit., p. 25 oraz 28315
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początek ponad 2 dekad poszukiwań nowych metod, trybów i instrumentów zarządzania 
miastem i planowania terytorialnego i urbanistycznego, które miały dostosować te dziedziny 
do rodzących się w gwałtownym tempie nowych potrzeb. Efektem był okres licznych przemian i 
eksperymentów w sferze legislacyjnej i operacyjnej zarządzania i planowania.  316

Literatura tematu uznaje, że w latach 90-tych XX w. i pierwszym 10-leciu XXI w. dokonała się 
zmiana zasadniczego paradygmatu planowania instytucjonalnego z postaci ‚government’ na 
‚governance’.   317

Ten okres to czas, w którym tradycyjne autorytarne mechanizmy instytucjonalne ustępowały 
miejsca podejściom bazującym na konsensusie i partnerstwie publiczno - prywatnym. 
Począwszy od lat 90 - tych XX w. na przestrzeni ponad dwóch dekad zaczęły pojawiać się nowe 
mechanizmy w postaci kontraktów pomiędzy różnymi poziomami instytucjonalnymi, ale także 
pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, mechanizmów szczególnego przeznaczenia 
czy różnego rodzaju agencji.  318

Lata 90 - te XX w. to moment, w którym w procesach planowania - na etapie decyzyjnym, a 
także w fazie realizacyjnej - coraz częściej uczestniczyli przedstawiciele sektora prywatnego. 
Rosnąca potrzeba zaangażowania inwestorów prywatnych była efektem niewystarczającego 
zaplecza finansowego administracji publicznej. Tak rozwijająca się sytuacja generowała 
formułowanie i wprowadzanie spectrum lokalnych instrumentów planistycznych w postaci 
między innymi różnorodnych postaci partnerstw publiczno-prywatnych, które z biegiem czasu 
stosowane były na coraz większą skalę, a ich znaczenie w realizacji celów planowania rosło.  319

  
Dokonującą się od lat 90 - tych XX w. na skalę europejską konwersję paradygmatu planowania, 
polegającą na transformacji planowania instytucjonalnego i powstawaniu nowych 
instrumentów planowania terytorialnego i urbanistycznego obserwowano również we 
Włoszech.  320

W drugiej połowie lat 90-tych we Włoszech niezwykle czytelna była powracająca potrzeba 
modyfikacji i reformy norm planistycznych na poziomie zarówno krajowym jak i regionalnym.  321

W omawianym okresie obserwować zaczęto europeizację kultur interwencji urbanistycznej, 
która niosła ze sobą innowacje w zakresie instrumentarium planistycznego oraz integrację 
polityk dotyczących kwestii społecznych i gospodarczych. Znaczący wpływ na formowanie się 

 Verones S. et al., op.cit., p. 67 za: Palermo P. C., Innovation in Planning: Italian Experiences. Barcelona: 316

APRO Press, 2006; Governa F., Saccomani S., „From Urban Renewal to Local Development. New 
Conceptions and Governance Practices in the Italian Peripheries”in Planning Theory & Practice, 5 | 3 |, 2004, 
p. 327 - 348 oraz Tira M., Zanon B., „Planning Tools for the Regeneration of Harbour Brownfields in Genoa, 
Italy” in Land Regimes and Planning Tools for Urban Dynamics Management. A European Overview. COST 
Action TU0602, in press, 2011

 Verones S. et al., op.cit., p. 67 za: Seixas J., Albet A.,  „Urban Governance in the South of Europe. Cultural 317

Identities and Global Dilemmas”in Análise Social, 45 | 197 |, 2010, p. 771 - 787. analisesocial.ics.ul.pt/?
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tego procesu i powstawanie nowych trybów i metod interwencji planistycznych zaczęły mieć 
inicjatywy Wspólnoty Europejskiej_ang. The Community Initiatives.  Te ostatnie to 322

mechanizmy, których celem było otwarcie pola dla innowacji w lokalnych politykach i 
strategiach urbanistycznych, a tym samym podniesienie efektywności działań publicznych.  323

Był to moment, w którym w odpowiedzi na zaistniałą sytuację oraz w sytuacji braku reformy, a 
także przy akompaniamencie polityk i programów unijnych coraz częściej wypróbowywano i 
sukcesywnie wdrażano narzędzia zorientowane pro-rynkowo.  324

To w tym okresie w procesach planowania - na etapie decyzyjnym, a także w fazie realizacyjnej - 
coraz częściej uczestniczyli przedstawiciele sektora prywatnego. Rosnąca potrzeba 
zaangażowania  inwestorów prywatnych była efektem niewystarczającego zaplecza 
finansowego administracji publicznej - w tych okolicznościach mechanizmy rynkowe 
angażujące stronę prywatną  umożliwiały efektywną implementację decyzji planistycznych bez 
potrzeby angażowania zaplecza finansowego.  325

Tak rozwijająca się sytuacja generowała formułowanie i wprowadzanie spectrum lokalnych 
instrumentów planistycznych w postaci między innymi różnorodnych formuł partnerstw 
publiczno - prywatnych, które z biegiem czasu stosowane były na coraz większą skalę, a ich 
znaczenie w w realizacji celów planowania rosło.  326

Istotne jest, że te wszelkie wielokrotne zmiany i eksperymenty lat 90-tych XX w. i pierwszej 
dekady XXI w., których efektem były różnorodne nowe narzędzia, tryby i podejścia do 
planowania wypracowywane były bez gruntownej, całościowej reformy legislacji planistycznej 
na poziomie krajowym.  327

  
8_2_9_1___Plan strukturalno - operacyjny  
  

W drugiej połowie lat 90 - tych zmianie uległa też struktura metodologiczna planów miejskich. 

Italian National Planning Institut - Narodowy Instytut Planowania_INU przygotował nowy 
krajowy akt planistyczny, który miał być odpowiedzią legislacyjną na nowo zaistniałą 

 Ibidem s. 68 za: Rivolin U. J., Faludi A., „The Hidden Face of European Spatial Planning: Innovations in 322

Governance” w European Planning Studies, 13 | 2 |, 2005, p. 207

 Ibidem s. 68 za: Padovani L., „Il concetto di azione integrata” in Il programma Urban e l’innovazione delle 323

politiche urbane. Milano: FrancoAngeli/Diap, Volume 1, 2002a, p. 66 - 87

 Ibidem s. 78 za: Pompei S., Il piano regolatore perequativo. Milano: Hoepli Editore, 1998, Micelli E., 324

„Development Rights Markets to Manage Urban Plans in Italy” in Urban Studies, 39 | 1 |, 2002, p. 141 - 154 
oraz Micelli E., Perequazione urbanistica. Pubblico e privato per la trasformazione della città. Venezia: 
Marsilio, 2004

 Ibidem s. 78 za: Karrer F., „Nuove strategie di pianificazione a vari livelli” in ANCI, III Rapporto sullo stato 325

delle Autonomie Locali. 2004, s. 826, www.provincia.padova.it/urbanistica/convegno24112004/
francesco_karrer.pdf, por. Scattoni P., Falco E., op.cit., p. 28

 Scattoni P., Falco E., op.cit., s. 28326

 Servillo L., Lingua V., „The Innovation of the Italian Planning System: Actors, Path Dependencies, Cultural 327

Contradictions and a Missing Epilogue” w European Planning Studies, Vol. 22, No. 2, 2014, p. 400 
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rzeczywistość w sferze planowania. Akt ten określał zasady, wytyczne oraz koordynację dalszej 
działalności regulacyjnej podejmowanej przez regiony.  328

Zasadniczym novum była dekonstrukcja planu gminnego_ang. Local Development Plan czyli 
PRG, o którym była już mowa wcześniej. To jednolite do tej pory narzędzie o charakterze 
prawnie wiążącym | wdrażane za pomocą planów uzupełniających |  uległo rozszczepieniu na 
dwie uzupełniające się regulacje - strategiczną regulację strukturalną | niewiążącą, o 
charakterze nienormatywnym | oraz operacyjną regulację programową | o charakterze 
normatywnym, prawnie wiążącą |.  329

Taka konstrukcja czyni z pełnego, kompletnego planu narzędzie, które ma zarówno charakter 
proaktywny / strategiczny jak też regulacyjną rolę. Pierwszy człon planu buduje nowe 
możliwości dla rozwoju i nie ma rzeczywistych ram normatywnych. Człon drugi natomiast 
normuje istniejące i nowe prawa, określone w drodze szczegółowych propozycji o charakterze 
normatywnie wiążącym.   330

Model planu zaproponowany przez INU budują trzy elementy składowe:  

____Gminny Plan Strukturalny_Piano Strutturale Comunale_PSC 

Plan strukturalny_Piano Strutturale Comunale_PSC to plan programowy, długoterminowy, o 
charakterze prawnie niewiążącym. PSC formułuje wytyczne budujące strategię zarządzania 
terytorialnego, określa cele i zmiany w perspektywie długoterminowej oraz kreśli linie działania, 
które mają prowadzić do osiągnięcia tych celów. Wytyczne zawarte w PSC są sumą pochodnych 
wskazań i założeń Territorial Coordination Plan_PTC | plan poziomu prowincji | oraz wytycznych 
dotyczących rozwoju wskazanych przez społeczność lokalną. Granice czasowe obowiązywania 
tego rodzaju planu wskazywane są w chwili jego przyjęcia.  331

Nienormatywny charakter PSC | z wyjątkiem pewnych uregulowań kwestii wyższego rzędu, czyli 
naprawdę istotnych | odczytywano jako zasadniczą innowację nowego planu | Oliva, 2009; Oliva 
et al., 2002 | - ta cecha miała uczynić PSC skutecznym - poprzez jego elastyczność - 
instrumentem do budowania strategii, determinowania celów, ograniczeń i zabezpieczeń | 
Urbani 2000 |.  332

____Gminny Operacyjny Plan Rozwoju_Piano Operativo Comunale_POC 

 Verones S. et al., op.cit., s. 76 - 77 za: Stanghellini S., "La riforma urbanistica" in Avarello P., Properzi P. | 328

eds. |, INU Atti XXI Congresso. La nuova legge urbanistica: i principi e le regole. Volume 1 – La proposta e il 
dibattito. Roma: Inu Edizioni, 1997, p. 7 - 14 

 Ibidem p. 77329

 Ibidem s. 77 za: Mazza L., „Piani ordinativi e piani strategici” in Critica della Razionalità Urbanistica, 3. 330

1995, p. 36-41

 Romano B. et al., op.cit., p. 9331

 Verones S. et al., op.cit., s. 77 za: Oliva F., „Relazione introduttiva” w Urbanistica DOSSIER, 111, 2009, p. 3 332

- 8; Oliva F., Galuzzi P., Vitillo P., Progettazione urbanistica. Materiali e riferimenti per la costruzione del piano 
comunale. Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 2002 oraz Urbani P., Urbanistica consensuale. La 
disciplina degli usi del territorio tra liberalizzazione, programmazione negoziata e tutele differenziate. Torino: 
Bollati Boringhieri, 2000
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Gminny Operacyjny Plan Rozwoju_oryg. Piano Operativo Comunale_POC - jest dopełnieniem 
długoterminowego Piano Strutturale Comunale_PSC. W tym sensie jego zadaniem jest 
precyzowanie działań i transformacji w perspektywie krótkoterminowej | Dal Piaz & Apreda, 
2010; Salzano, 2008 |. Najogólniej określa on zarządzanie zasadniczym rozwojem terytorialnym 
w obszarze gminy i reguluje rodzaje interwencji planistycznych oraz ich implementację mając 
na względzie  kryterium pierwszeństwa i wykonalności | Dal Piaz & Apreda, 2010 |. Występuje 
on też w ścisłym związku z procedurami publiczno - prywatnych negocjacji | Oliva, 2009; Urbani, 
2000 |.  333

Najogólniej określa on zarządzanie zasadniczym rozwojem terytorialnym w obszarze gminy i 
reguluje rodzaje interwencji planistycznych oraz ich implementację mając na względzie  
kryterium pierwszeństwa i wykonalności | Dal Piaz & Apreda, 2010 |. Występuje on też w ścisłym 
związku z procedurami publiczno - prywatnych negocjacji | Oliva, 2009; Urbani, 2000 |.  

W przeciwieństwie do planu strukturalnego ma charakter normatywny, a więc jest on prawnie 
wiążący. Granice czasowe jego obowiązywania to okres kadencji rady gminy oraz kadencji 
burmistrza czyli 5 lat. 

POC funkcjonuje w ramach skonstruowanych przez PSC. Tworzy graf czasowy dla Piano 
Strutturale Comunale_PSC - na nim zaznaczone są najważniejsze przewidziane 
przedsięwzięcia,inicjatywy, których realizacja planowana jest na przypadającą kadencję gminną, 
dla której przygotowano POC. 

Drugi segment POC to określenie instrumentów i środków niezbędnych do realizacji tych 
założonych przedsięwzięć.  334

Piano Operativo Comunale_POC określa również i przyporządkowuje terenom określone 
przyszłe przeznaczenie, rodzaj przyszłego zagospodarowania ang. zoning functions, jego 
regulacje mają też na względzie potrzeby określonych obszarów transformacyjnych.  

____Prawnie wiążące normy regulujące aktywność budowlaną i zarządzanie na obszarach  
       rozwiniętych zawiera Kodeks Budowlany_ang. Building Code oraz regulacje budowlane  
       tzn. przepisy dotyczące planowania i budownictwa_oryg. Regolamento Urbanistico  
       Edilizio_RUE | Campos Venuti, 2008 |.  335

Od drugiej połowy lat 90 - tych regiony zaczęły zmieniać swoje regulacje i zastępować  
tradycyjny model jednolitego PRG | któremu towarzyszyły plany wykonawcze | mniej lub 
bardziej zmodyfikowaną wersją nowego wzorca planu lokalnego zaproponowanego przez INU. 
Przepisy regionalne zaczęły wprowadzać bardzo różne moduły, które w efekcie końcowym 
formowały wariację wyjściowego modelu planu sugerowanego przez INU, a zreformowana 
całość zasadniczo różniła się od jednolitego planu PRG, dla którego wzorcem były kryteria 

 Ibidem s. 77 za: Dal Piaz A., Apreda I., I tempi della pianificazione Urbanistico - Territoriale. Napoli: 333

Loffredo, 2010, Salzano E., Sull’articolazione dei piani urbanistici in due componenti. Eddyburg, 2008,  

www.eddyburg.it/index.php/article/articleview/11014/0/95, Oliva F., „Relazione introduttiva” w Urbanistica 
DOSSIER, 111, 2009, p. 3 - 8 oraz Urbani P., Urbanistica consensuale. La disciplina degli usi del territorio tra 
liberalizzazione, programmazione negoziata e tutele differenziate. Torino: Bollati Boringhieri, 2000

 Romano B. et al., op.cit., p. 9334

 Verones S. et al., op.cit., s. 77 za: Campos Venuti G., „Dal piano unico, rigido, con varianti al piano triplice, 335

flessibile, con regole” w Urbanistica DOSSIER, 101, 2008, s. 5 - 9. Por. OECD, Land-use Planning Systems …, 
op.cit., p. 135 - 136

http://www.eddyburg.it/index.php/article/articleview/11014/0/95
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ustawy z 1942 r. z punktu widzenia zarówno działań politycznych i ram prawno-aplikacyjnych. 
Pionierem w procesie reformowania koncepcji i struktury PRG była Toskania w 1995 r. Jej 
śladem poszły inne regiony. Rezultaty działań legislacyjnych regionów często mijały się z 
prawem krajowym wyższego rzędu. ‚| … | Doprowadziło to do powstania wielu żargonów 
prawnych, które nie mają nic wspólnego z uznaniem autonomii legislacyjnej regionów, ale są 
wynikiem różnych podejść ustawodawców, którzy często nie rozumieją, że głównym celem 
planowania jest determinowanie zagospodarowania terenów  i dostosowywać w tym celu 
własność, co prowadzi do stosowania zasad, które muszą mieć określone znaczenie prawne. | 
… |’  336

We Włoszech w efekcie reformy konstytucyjnej, która miała miejsce w 2001 r., niektóre regiony 
dokonały zmian, zastępując dotychczasowe lokalne plany rozwoju PRG nowym modelem 
stanowiącym kombinację Planu Strategicznego_oryg. Piano Strutturale_ang. Structure Plan z 
Planem Operacyjnym_oryg. Piano Operativo_ang. Operative Plan oraz Kodeksem 
Budowlanym_oryg. Regolamento Edilizio_ang. Buiding Code. Pozostałe regiony utrzymały 
model tradycyjnego, jednolitego planu regulacyjnego wraz z towarzyszącymi mu 
wbudowanymi planami implementacyjnymi_ang._implementation plans, służącymi jego 
wdrożeniu | kwestia ta została omówiona w rozdziale poświęconym strukturze włoskiego 
systemowi planowania |. 

8_2_10___Innowacja lat 90 -tych XX w. oraz początek nowego milenium 

Nowe milenium, a dokładnie rok 2001 przyniósł ze sobą wspomnianą istotną, włoską reformę 
konstytucyjną. W jej wyniku dokonała się denominacja w obszarze kompetencji na polu 
planowania - z postaci planowania urbanistycznego_oryg. urbanistica_ang. urban planning 
przeobraziło się ono w zarządzanie terytorialne_oryg. governo del territorio_ang. territorial 
governance. Ta zmiana ‚| … |wskazuje szersze podejście do dynamiki przestrzennej i odrzuca 
wyrażenie związane z jej głównie urbanistycznym zogniskowaniem. Równocześnie jednak, ta 
sama reforma konstytucyjna potwierdziła centralne miejsce szczebla lokalnego w zarządzaniu 
kwestiami planowania przestrzennego, spójnie z zasadą subsydiarności potwierdzoną na 
szczeblu UE i na szczeblach krajowych.’  337

Wspomniana reforma zmodyfikowała zakresy kompetencji legislacyjnych różnych szczebli 
administracyjnych w określonych obszarach, między innymi planowania. Zasadnicze znaczenie 
tej zmiany w obszarze planowania polegało na podziale kompetencji ustawodawczych w 
sposób, który w sferze ustanawiania generalnych zasad w zakresie planowania przyznawał je 
państwu, natomiast ustanawianie przepisów szczegółowych doprecyzowujących te ogólne 
zasady krajowe pozostawiał regionom w ich konkretnych obszarach i granicach. W świetle 
powyższych zmian zaczęto zwracać uwagę na pilną potrzeba nowej krajowej ustawy o 
planowaniu.  338

Uregulowania prawne budujące bazową strukturę włoskiego systemu planowania funkcjonują 
od 1942 r. Wówczas zasadniczym założeniem systemu było przeciwdziałanie rozlewaniu się 
aglomeracji, jej wzrostowi w kierunku zewnętrznym. Piano Regolatore Generale PRG przez 

 Romano B. et al., op.cit., p. 8336

 Servillo L., Lingua V., op.cit., p. 404_| tłum. autorka |337

 Scattoni P., Falco E., op.cit., p. 26338
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długi okres pozostawał kluczowym elementem systemu. Ponieważ jednak był on sztywnym 
instrumentem planistycznym, w ostatnich latach system zaczął być uzupełniany o procedury 
negocjacyjne, które pozwalają na wprowadzenie pewnej elastyczności w procesy rozwojowe.  

Cezurą we włoskim systemie planistycznym był rok 2001. Wprowadzona wówczas reforma była 
początkiem procesu rozwoju regionalizacji systemu planowania.  
Do momentu reformy planowanie przestrzenne pozostawało w gestii władz krajowych, one też 
formułowały bazę prawną tego systemu. Regulacje wydawane przez regiony musiały być 
zgodne z krajowymi regulacjami ramowymi oraz wytycznymi. Reforma przeniosła 
część obowiązków i kompetencji związanych z planowaniem przestrzennym z poziomu władzy 
krajowej na poziom regionalny. Z upływem czasu proces ten postępował coraz dalej, aż do 
momentu obecnego, w którym to w gestii władz regionalnych pozostaje formułowanie 
regulacji będących prawną bazą systemu planowania przestrzennego.  339

8_2_11___Podsumowanie  

Zarówno francuski, niemiecki jak i włoski system planistyczny to systemy, w których rządzi 
zasada hierarchiczności planów - oznacza to istnienie pionowej zależności w zakresie decyzji 
planistycznych podejmowanych przez poszczególne szczeble zarządzania i nadzoru nad nimi. 
Włoska sytuacja w tym względzie różni się od niemieckiej i francuskiej, bo planowanie 
strategiczne wyższego stopnia we włoskim systemie nigdy de facto nie miało rzeczywistego 
wpływu na plany lokalne. Co do zasady system funkcjonuje w oparciu o wspomnianą zasadę 
hierarchiczności | wprowadzoną włoskim aktem z 1942 r. |, de facto jednak kontrola działalności 
planistycznej szczebli niższych przez szczeble wyższe we Włoszech nie jest rygorystycznie 
przestrzegana ani tak wydajna jak w Niemczech czy Francji. Lokalny poziom administracyjny 
czyli włoskie gminy dysponują w znacznym stopniu swobodą i niezależnością, ich działalność 
planistyczna pozostaje zasadniczo poza obrębem kontroli strategicznej władz wyższego 
szczebla. Sytuacja ta jest efektem procesu trwającego i rozwijającego się na przestrzeni kilku 
dekad. We Włoszech ustawodawstwo sprzyjające strategicznemu podejściu do planowania nie 
rozwinęło się. Stan ten stopniowo produkował negatywne skutki w postaci nieuzasadnionej 
nadmiernej urbanizacji, w znacznym stopniu zdezorganizowanej, bardzo energochłonnej i 
sprzecznej z interesem publicznym pod względem jakości środowiskowej i miejskiej.  340

  
System włoski pozbawiony jest nie tylko strategicznej płaszczyzny planowania - poziom lokalny 
charakteryzuje brak również jakiejkolwiek wewnętrznej synchronizacji, koordynacji działalności 
planistycznej pomiędzy gminami. Taki stan rzeczy uniemożliwia prowadzenie spójnej, 
zsynchronizowanej i przejrzystej polityki planistycznej, która poprzedzałaby faktyczną 
transformację przestrzenną. 

Opisaną sytuację dodatkowo komplikuje wadliwość samych planów lokalnych.  

Otóż włoskie prawo planistyczne - ani krajowe ani regionalne - nie precyzuje terminów 
wymaganej obowiązkowej aktualizacji gminnych narzędzi planowania | w postaci planów 

 OECD, Land-use Planning Systems …, op.cit., p. 137339

 Romano B. et al., op.cit., s. 2 za: Romano, B. et al., „Sprinkling: An Approach to Describe Urbanization 340

Dynamics in Italy” w  Sustainability, 9, 97, 2017 oraz Romano, B. et al., „Land transformation of Italy due to 
half a century of urbanisation” w Land Use Policy, 67, 2017, p. 387 - 400
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lokalnych |. Aktualizacje te dokonywane są zatem według indywidualnej oceny i regionalnej 
oraz lokalnej wrażliwości w sferze planowania terytorialnego.  341

Poza dowolnością w zakresie terminów aktualizacji, a tym samym częstego zupełnego braku 
aktualizacji planów miejskich, które w sytuacji nieobecności faktycznego strategicznego 
planowania i kontroli transformacji przestrzennych są we Włoszech zasadniczym i w zasadzie 
jedynym instrumentem i poziomem decyzyjnym w obszarze transformacji przestrzeni | gminnej 
|. Słabością systemu są też wady metodologiczne przewlekłych, długotrwałych procesów 
przygotowawczych - plany powstające w ich efekcie częstokroć pozostają w tyle za 
rzeczywistością urbanistyczną zamiast ją wyprzedzać, nie są na bieżąco aktualizowane, nie 
uwzględniają innowacji, a tym samym w momencie uchwalenia są już przestarzałe i 
nieefektywne.  
Ponadto wg danych analizowanych w literaturze tematu 1/5 terytorium Włoch, z prawie 10 
milionami mieszkańców (17% ogółu ludności), zarządzana jest i transformowana za pomocą 
narzędzi opartych na koncepcjach i technikach z połowy XX wieku. 

Pochodną opisanych trudności jest chaos osadniczy i przestrzenny, który narastał przez dekady.  

‚Do połowy lat 90. włoska urbanistyka i kultura polityczna postrzegały plany jako zwykłe 
narzędzia rozwoju miast i renty gruntowej. Ten rodzaj zarządzania stworzył zachowania 
planistyczne, które nie uwzględniają rzeczywistych funkcji usług, ich kosztów i bezpieczeństwa 
terytorialnego z punktu widzenia środowiska, przyrody i zagrożeń. Do tego historycznego 
okresu rynek nieruchomości był nadal bardzo aktywny i wspierał trwałą i ekonomicznie 
opłacalną produkcję nieruchomości. Po 2010 roku tendencja ta uległa osłabieniu, a przyjęte 
później plany skupiały się w niewielkim stopniu na rozwoju miast, gdyż rynek zwalniał, a także 
europejskie dyrektywy i wynikające z nich przepisy krajowe mające na celu trwałość przemian 
zaczęły przynosić efekty. Dziś nie jest łatwo powiedzieć, czy nowsze plany | po 2010 r. | 
Przyniosły bardziej „zorganizowane” terytoria, ponieważ nie upłynęło wystarczająco dużo czasu 
| mniej niż osiem lat | na ocenę ich efektów, co z pewnością możemy zrobić w ciągu najbliższych 
5 – 10 lat. Prawdą jest jednak, że ostatnie plany były odpowiedzią na istotne uwarunkowania 
kulturowe, a przede wszystkim na obowiązkowe przepisy i oceny środowiskowe, co z pewnością 
uczyni z nich narzędzia transformacji gruntów, które są bardziej wrażliwe na współczesne 
problemy społeczne i środowiskowe.’  342

8_3___Zarządzanie miejskie i planowanie w Mediolanie 

8_3_1___Miasto 

Historycznie Mediolan to wiodące włoskie miasto w skali krajowej jak i regionalnej. W skali 
krajowej Mediolan jest powszechnie znany jako gospodarcza i finansowa stolica Włoch. Druga 
co do wielkości włoska metropolia widnieje na liście „miast alfa” w Sieci Globalizacji i Miast 
Świata_ang. The Globalization and World Cities Research Network_GaWC.  Klasyfikacja 343

 Ibidem p. 2 - 4341

 Ibidem p. 9 - 10_| tłum. autorka |342

 The World According to GaWC 2018 | online | , https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2018t.html | dostęp 343

02.10.2020 |
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GaWC bazuje na skali ich międzynarodowych powiązań biznesowych z innymi dużymi 
miastami.  344

W skali regionalnej miasto jest siłą napędową rozwoju północnych Włoch, a szczególnie 
regionu Lombardii, którego jest stolicą. 

Gmina Mediolan_Comune di Milano to obszar o powierzchni prawie 182 km2. Populacja 
gminy to ok. 1 400 000 mieszkańców (31 December 2018).  345

Na przestrzeni lat obszar funkcjonalny miasta powiększał się i znacznie wykroczył poza jego 
granice administracyjne. Obszar funkcjonalny dzisiejszego Mediolanu określany jest wielorako.  

Miasto Metropolitalne Mediolan_oryg. Città metropolitana di Milano | które zastąpiło 
dotychczasową prowincje Mediolanu |  obejmuje 133 gminy, jego powierzchnia to 1 575 346

km2, a jego populacja to ok. 3 260 000  mieszkańców | 2019 |. Stanowi tym samym jeden z 
najbardziej zaludnionych obszarów Europy, plasując się na trzecim miejscu, po Londynie i 
Paryżu. Jest to coraz większych rozmiarów obszar zintegrowany za pomocą bardzo dobrze 
skonfigurowanej sieci infrastruktury.  347

Città metropolitana di Milano w dzisiejszej postaci zaczęło funkcjonować w 2015 na mocy 
ustawy Legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle 
unioni e fusioni di Comuni_Provisions on Metropolitan Cities, Provinces, and the Union and 
Merging of Municipalities. . Ta ostatnia stanowiła kolejny etap prawnej aplikacji generalnej 348

reformy włoskiego samorządu terytorialnego wprowadzonej w 1990 ustawą Legge 8 giugno 
1990, n. 142 Ordinamento delle autonomie locali_Organisation of Local Self-government.  349

Proces reformy pozostaje nadal w toku. Ustawa z 2014 r. aplikując reformę miała istotny 
niebezpośredni wpływ również na urban governance w Mediolanie.   350

Przyspieszająca ekspansja przestrzenna spowodowała, że powiązania społeczno-gospodarcze 
wykroczyły poza granice Città metropolitana di Milano. Złożoność i dynamika rozwoju 
przestrzennego i zarządzania w Mediolanie sprawiają, że określenie obszaru metropolitalnego 

 GaWC City Link Classification 2018 | online | , https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2018link.html | dostęp 344
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Mediolanu jest dosyć płynne. Pojęcie to nie jest objęte oficjalną definicją statystyczną, nie 
oznacza też jednostki administracyjnej. Źródła naukowe i niektóre instytucje w różny sposób 
określają jego granice. Przyjmuje się, że obszar metropolitalny Mediolanu zamieszkuje 3 - 4 
mln ludzi, inne źródła podają liczbę 7 - 8 mln | obszar, któremu jest ona przypisywana 
nazywany jest Grande Milano_Greater Milan i ma powierzchnię 8100 km2 |, natomiast badanie 
Politecnico di Milano z 2016 r. określiło populację obszaru jako 12,5 mln.   351

Kiedyś Mediolan był włoskim centrum rewolucji przemysłowej. Jego dawne przemysłowe 
oblicze ekonomiczne dzisiaj zastąpiła ekonomia trzeciego sektora. Metropolia uważana za 
gospodarczą i finansową stolicę Włoch, o wyspecjalizowanych funkcjach miejskich, stała się 
ośrodkiem przedsiębiorczości w dziedzinach takich jak komunikacja, technologia 
komunikacyjna, finanse, sektor kreatywny | m. in moda czy wzornictwo |, przemysł lotniczy. W 
wymiarze regionalnym Mediolan ma silną pozycję jeśli chodzi o system uniwersytecki, 
międzynarodowe porty lotnicze, znaczną liczbę małych firm i klastrów przemysłowych 
produkcji niszowej.  352

Mediolański obszar metropolitalny określa się jako prototyp policentrycznego obszaru 
metropolitalnego w ‚trybie inkorporacji’. Oznacza to, że miasto dużej skali stanowi centrum 
policentrycznego układu rozszerzając swój zasięg wpływu na pozostałe mniejsze miasta 
obszaru metropolitalnego, a oddziaływanie to jest rezultatem zarówno przeważającej liczby 
ludności miasta, jak również statusu wiodącej krajowej siły gospodarczej. Mediolan mierzy się 
dzisiaj z problemem postępującego braku lokalizacji dla nowych inwestycji, co rodzi 
konieczność jego ściślejszej i efektywniejszej współpracy z otaczającym regionem w celu 
wykorzystania perspektyw rozwojowych przez ten region oferowanych.    353

Miasto przyciąga zróżnicowaniem w wielu obszarach, dynamiką rozwoju, pulsującym 
kreatywnym charakterem i ponadprzeciętną ofertą kulturalną. Jest oazą możliwości 
ekonomicznych, kojarzy się z prestiżem będącym refleksem jego dynamiki kulturalnej, 
niezachwianej pozycji w świecie mody i dizajnu.  

Zarówno podmioty miejskie jak i głosy literatury przedmiotu podnosiły, że te problemy i 
krytyczny stan rzeczy w wymienionych obszarach może mieć dotkliwy, negatywny wpływ na 
konkurencyjność ekonomiczną miasta jak też możliwości jego rozwoju.  354

Problematyczna sytuacja Mediolanu, w której miasto znalazło się na przełomie XX i XXI w. była 
wynikową długotrwałego procesu rozwoju urbanistycznego.  355
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8_3_2___Zarządzanie miejskie i planowanie 

Mediolan wykreował swą pozycję nowoczesnego miasta w okresie pomiędzy powstaniem 
Zjednoczonego Królestwa Włoch | 1861 |, a wybuchem I wojny światowej. Rozwój następował 
na wielu polach, m.in. polityki, kultury i sztuki, ale to w efekcie dynamicznej industrializacji 
miasto zapewniło sobie pozycję lidera w sferze finansowej i ekonomicznej.    356

Pierwszym planem miejskim_ang. master plan, który zdefiniował koncentryczną strukturę 
przestrzenną Mediolanu był Plan Ogólny Beruto_ang. Beruto Master Plan z 1884 - 1889 r. Plan 
ten znacząco rozbudowywał miasto, jego populacja wzrosła prawie podwójnie | z 350 000 do 
600 000 w ciągu 3 - letniego okresu implementacji |, ale nie regulował on rozwoju w 
wystarczający i efektywny sposób, w efekcie czego rozwój ten dokonywał się bez wystarczającej 
kontroli publicznej. Negatywną stroną planu miało być marginalizowanie określonych 
problemów takich jak niewystarczające powiązanie miasta z rozwojem regionalnym, brak 
zrównoważenia w zakresie dystrybucji przestrzennej funkcji miejskich czy potrzeba 
wyspecjalizowanych usług publicznych.  W następnych latach miasto otrzymało kolejne plany 357

urbanistyczne: Pavia - Masera z lat 1909 - 1912, Albertini z 1934 r., Plan AR z 1046 r., Ogólny 
Plan Samorządowy_Communal Master Plan z lat 1950 - 52 r. , Ogólny Plan 
Samorządowy_Communal Master Plan z 1963 r.  358

Mediolan stojący przed zadawnionymi problemami takimi jak brak wizji urbanistycznej w skali 
regionalnej, wysoka koncentracja funkcji w centrum miasta, brak zdolności tworzenia nowych 
biegunów rozwoju, a także uboga jakość środowiskowa, próbował podążyć za postulatami 
włoskiej ustawy planistycznej z 1942 r. Jej modernistyczne zasady planistyczne to planowanie na 
poziomie wielu skal, hierarchia planów, strefowanie funkcjonalne, inwestycje infrastrukturalne 
oraz projektowanie zdecentralizowanej i zrównoważonej struktury wzrostu miejskiego. Miasto 
nie zdołało ich jednak skutecznie wdrożyć przy wykorzystaniu kolejnego planu - General Master 
Plan z 1953 r. , który również nie naprawił powyższych problemów.  359

Okres lat 50 - tych był dla Mediolanu szczególny, to czas, w którym miasto rozwinęło i zaczęło 
ugruntowywać sobie mocną pozycję gospodarczą w dziedzinach designu, mediów, finansów, 
architektury.  Na przestrzeni lat 50 - tych, 60 - tych i 70 - tych XX w. Mediolan był głównym 360

celem migracji ludności z południa kraju. Celem przybywających były otwarte możliwości 

 Galuzzi P., Vitillo P., Milan, a modern city | online |. https://www.ordinearchitetti.mi.it/en/mappe/itinerario/356

37-milan-and-the-unification-of-italy/saggio  | dostęp 24.06.2020 |
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zatrudnienia.  Migracje te bezpośrednio przełożyły się na sferę planowania. W ich efekcie w 361

latach 60-tych XX w. Mediolan zetknął się z problemem chaotycznego i niekontrolowanego 
wzrostu.  362

W ostatnich dekadach XX w., rozwój miast dokonywał się w kontekście znacznego wzrostu sil 
ekonomicznych w skali globalnej, uwolnienia handlu, a także rozwoju zaawansowanych 
technologii. Mediolan również ulegał tym procesom. Rozwijająca się technologia (która 
pozwalała ludziom na ‚transport’ pracy poza miejskie centrum) w korelacji z pozostałymi 
okolicznościami przyniosły konsekwencje w postaci przestrzennej decentralizacji przemysłu i 
ludności w stolicy Lombardii. Efektem tych procesów było rozlewanie się miast.   363

Wspomniane czynniki miały znaczący wpływ na odpływ populacji w centrum miasta. W latach 
1970 - 2000 spadek ten szacowano na 25 %. 
Równocześnie Mediolan doświadczał kryzysu bazy produkcyjnej miasta i redukcji liczby 
pracownikow | w okresie 1970 - 2000 oszacowano ją na - 54% |. Równolegle obserwowano 
jednak wzrost i rozwój w nowych sektorach takich jak usługi, badania i rozwój, aktywności w 
zakresie nauki i technologii, moda, media, reklama, a więc wzrost trzeciego sektora. W tym 
samym czasie znacznie rozwinęła się zewnętrzna część regionu miasta, szczególnie północna, 
charakteryzująca się wysokim stopniem uprzemysłowienia - to tam nastąpił wzrost w 
dziedzinach takich jak meblarstwo, mechanika, elektronika czy tekstylia. Charakterystyczna 
cechą tych sektorów był wysoki stopień specjalizacji i produkcja najwyższej jakości. Produkcja 
bazowała w znacznej mierze na niewielkich przedsiębiorstwach.   

Spadkowi liczby ludności w centrum Mediolanu towarzyszył proces decentralizacji 
zamieszkania. Ludność wyprowadzająca się z centrum miasta osiedlała się na przedmieściach 
lub na wsi. Procesy decentralizacji przemysłu i ludności wywarły głęboki wpływ na relacje 
przestrzenne pomiędzy różnymi obszarami w granicach obszaru metropolitalnego. 
Konsekwencją powyższych procesów były różnorodne konflikty i problemy przestrzenne.  364

W obliczu opisanej sytuacji pojawiło się zagadnienie planowania na skale ponadlokalną. 
Pierwsze propozycje  odpowiedzi na zagadnienie miały charakter umów o charakterze 
dobrowolnym. W latach 50 - tych XX w. podjęto próby uformowania jednolitego ośrodka 
władzy, zarządzania i planowania szczebla międzygminnego, ponadgminnego | oznaczał on 
poziom regionalny |, którego zadaniem byłoby opracowanie i zatwierdzenie instrumentu planu 
ponadgminnego - master planu dla ówczesnego obszaru metropolitalnego, który w tym czasie 
ulegał dynamicznym zmianom. Plan miał pomóc w podejmowaniu decyzji planistycznych 
wychodzących poza granice gminy Mediolan. Celem było rozwiązanie problemów będących 
efektem powyżej opisanych procesów. Efektem długotrwałych negocjacji było utworzenie w 
1961 r. konsorcjum pomiędzy wszystkimi gminami obszaru Mediolanu - międzygminny plan 
Piano Intercomunale Milanese_PIM. Udział w nim był fakultatywny. W ramach instytucji 
powołano grupę techniczną, której zadaniem miało być opracowanie rzeczonego planu. 

 Costa G., Cucca R., Torri R., „Milan: A City Lost in the Transition from the Growth Machine Paradigm 361
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Inicjatywa okazała się jednak nieskuteczna, a przygotowanie przez nią planu międzygminnego 
dla obszaru metropolitalnego zbyt skomplikowane w obliczu licznych sprzecznych interesów 
różnych gmin i narastającego konfliktu. Dostrzeżono słabości i zdecydowano o zmianie 
kierunku prac i przeorganizowaniu instytucjonalnym, a wszystko to doprowadziło do 
zatwierdzenia w 1967 r. dokumentu General Scheme of Plan and Priority Implementation 
Guidelines. Nie był to plan, a raczej ogólne wytyczne rozwoju sformułowane dla obszaru 
metropolitalnego, nigdy nie poparte żadną formalną decyzją ani dokumentem, a fakultatywną 
instytucję powołaną dla celów zarządzania planowaniem i rozwojem wkrótce zlikwidowano. PIM 
był najbardziej znanym i znaczącym porozumieniem ponadlokalnym.  365

Po jego zlikwidowaniu kontynuowano dążenia do zintegrowania procesu decyzyjnego. W 
latach 70 - tych i 80 - tych XX w. miało miejsce ustanowienie nowej instytucji poziomu 
ponadlokalnego, międzygminnego_intermediate - Comprensori. Comprensori stanowiły 
obszary funkcjonalne skali międzygminnej. Wprowadził je akt regionalny z 1975 r. przygotowany 
i zatwierdzony przez region Lombardii. Jedną z Compresorio został Mediolan. Compresorio 
miało przyjąć między innymi kompetencję planowania. Compressori zostały zniesione w 1981 r. 
To posunięcie było wyrazem  wkraczającej ideologii deregulacyjnej.  366

Omówionym powyżej zmianom w zakresie organizacji zarządzania  planowania na poziomie 
regionu towarzyszyły próby regulacyjne obszaru centrum miasta, a więc na poziomie gminnym. 
Taką próbę stanowił nowy plan generalny_Piano regolatore Generale_master plan przyjęty w 
1979 r. | a ostatecznie zatwierdzony przez region Lombardii w 1980 r. |.  367

Nie przynosił on jednak rozwiązania w ówczesnej sytuacji, bo już w chwili uchwalenia był 
nieadekwatny do współczesnych warunków i pojawiających się nowych problemów - odnosił się 
on do kwestii problematycznych lat 60-tych, ale równocześnie pomijał aspekt ekonomicznej 
reorientacji z ekonomii opartej na przemyśle do ekonomii opartej na trzecim sektorze. W 
kontekście negatywnej oceny tej regulacji tradycyjne procedury planistyczne zaczęły być 
postrzegane jako niewystarczające i anachroniczne.   368

PRG miał chronić mieszkaniowy charakter miejskiego centrum. Jego istotnym celem było też 
ograniczenie rozwoju branży usług, a zamiast tego utrzymanie i rozwój industrialnego 
charakteru miasta (co miało stanowić przeciwwagę dla nacisków i wpływu ze strony rynku 
nieruchomości). Ponadto intencją regulacji było powstrzymanie poszerzania się granic obszaru 
zurbanizowanego, a zamiast tego wdrażanie polityki decentralizacji. Dokumentowi zarzucano 
powstrzymywanie działań strategicznych, które pozwoliłyby miastu pozostać konkurencyjnym 
na międzynarodowej arenie metropolitalnej, a ponadto niezdolność do adaptacji w obliczu 
zmian, jakie dokonywały się w mieście. Nowa dekada przyniosła zmiany. Po zniesieniu 
Comprensori istotną dla Mediolanu kwestia stało się sprostanie konkurencji europejskiej. 
Kwestie organizacji zarządzania na poziomie ponadgminnym zeszły na drugi plan. Nowe 
wyzwanie wymagało strategii dla rozwoju infrastruktury, a także projektów urbanistycznych, 
które zdołałyby wspierać rozwój inwestycji w centralnym obszarze miasta. Ponadto, w 
omawianym kontekście istotne stało się odejście od polityki decentralizacji na rzecz planowania 

 Ibidem p. 60 - 61365
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centralnego. Planowaniu nadano nowe znaczenie i funkcję - z pozycji chroniącej publiczne i 
sprawiedliwe miasto przed spekulacyjnymi prywatnymi interesami sprowadzono je do roli 
mechanizmu zachęcającego do inwestycji poprzez kształtowanie atmosfery otwartości na 
współpracę ze światem biznesu, a wiec również z prywatnymi deweloperami.  369

Master Plan z 1979 r. był w kolejnych latach wielokrotnie i systematycznie zmieniany. Celem 
wprowadzanych poprawek było zasadniczo dostosowanie go do istniejących interesów 
społecznych i ekonomicznych. Kwestie budowania i wdrażania nowej wizji miejskiej 
pozostawały na drugim planie. Bezproblemowe wprowadzanie poprawek do planu skutkowało 
osłabieniem systemu planowania i znaczenia planu, destabilizacją i rozstrojeniem jego 
struktury, zaburzeniem kształtowanego w zamierzeniu ładu. W konsekwencji takiej polityki 
miasto nie zdołało obronić się przed pilnymi problemami, w efekcie czego stały się one jeszcze 
pilniejsze.  370

‚Aby zrozumieć, co działo się w Mediolanie na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia, nie 
powinno się mówić o architekturze i planistyce, lecz o transformacji przemysłowej, utracie 
lokalnego charakteru oraz globalizacji.’  371

Lata 80 - te XX w. to okres, w którym Mediolan ulegał deindustrializacji. Zamykaniu zakładów 
przemysłowych towarzyszył stały spadek ludności i postępujące bezrobocie związane z redukcją 
pracownikow w przemyśle. Te procesy były efektem zmiany profilu miasta. Przemysł ciężki 
ustępował miejsca innym sektorom, jak bankowość, media, reklama i wydawnictwa, mody i 
dizajnu i z biegiem czasu miasto wypracowało sobie pozycje niekwestionowanego lidera w tych 
dziedzinach.   372

Wraz z deindustrializacją następowały zmiany przestrzenne. Zasadnicze przeobrażenia 
dokonywały się na poprzemysłowych terenach przedmieść, centralny obszar miasta pozostał 
domeną przemysłu tradycyjnego, a także nowych dziedzin jak innowacyjnego sektora 
zaawansowanych technologii, wydawnictw, handlu i usług, bankowości i ubezpieczeń. 
Większość zakładów przemysłowych usytuowana była w północnej części miasta. Gdy je 
zamknięto, liczba ludności w mieście zaczęła spadać, za to wzrost populacji zaobserwowano 
zwłaszcza w południowych i zachodnich gminach w strefach przyległych. Wzrosła natomiast 
liczba ludności w gminach poza miastem - to zmieniło schematy mobilności w obszarze 
metropolitalnym i poza nim z dośrodkowych na odśrodkowe. Tym transformacjom nie 
towarzyszył jednak wydajny system transportu. Jedyne zmiany jakie się na tym polu dokonywały 
to budowa nowych dróg i zewnętrznych dróg - pierścieni-, czy inaczej obwodnic. Transport 
publiczny do niedawna również budowany był w obszarze metropolitalnym na schemacie 
radialnym będącym pochodną i kontynuacją historycznej radialno - promienistej struktury 
miasta.  373

Zmianie profilu gospodarczego miasta towarzyszyła znaczna euforia, ale też problem w postaci 
braku strategicznej wizji przyszłości i rozwoju w gospodarce globalnej. Miasto stało się ofiara 
instytucjonalnej bezwładności i związanych z ty narastających problemów. W latach 80 - tych XX 
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w. w dziedzinach bankowości, kultury i handlu detalicznego Mediolan plasował się na trzeciej 
pozycji w Europie po Londynie i Paryżu, jednak w efekcie wspomnianej słabości miejskiej 
strategii i zaradzania oraz rosnącej międzynarodowej konkurencji w ciagu następnych 20 lat 
utracił swą pozycję.  374

Inteligencja mediolańska miała świadomość wkraczających nowych aspektów i wymogów 
politycznej i inwestycyjnej rzeczywistości. Mimo to kwestie nowoczesnych przyszłościowych 
rozwiązań takich jak ‚rozrost bez zmian’ | oznaczający rodzaj budownictwa bazującego jedynie 
na lokalnych inwestycjach, odnowie i ponownym wykorzystaniu oraz wedle zasad 
zrównoważonego rozwoju |, nowe ponowne zagospodarowanie zdegradowanych obszarów 
poprzemysłowych_oryg. brownfields i włączenie ich w istniejącą, funkcjonującą i aktywną 
tkankę miejską, wdrażanie nowych zasad ekologicznych, wdrożenie nowych rozwiązań dla 
rozwiązania problemu bezrobocia, formowanie nowych rynków, nie spotkały się w Mediolanie z 
zainteresowaniem. Sferę wizji przyszłości we wspomnianym wymiarze miasto potraktowało po 
macoszemu.  375

Wycofywanie się przemysłu sprawiło, ze w tkance miasta wkraczającego w erę poprzemysłową 
pojawiły się rozlegle opustoszałe tereny. Ten proces generował nowe wyzwanie dla miasta czyli 
kwestie nowego zagospodarowania tych zdegradowanych obszarów. Transformacja tych miejsc 
stała się ogromnym miejskim przedsięwzięciem.  

Powyżej opisany zwrot na pozycji władzy rozpoczął się już w roku 1980. Lewicowa administracja 
przyjęła odmienną wizję rozwoju miasta, której założenia polegały na przeniesieniu punktu 
ciężkości uwagi rozwojowej do centrum miasta i odejście od wcześniejszego poszukiwania 
równowagi w całym obszarze metropolitalnym.  376

Od tego czasu następowała zmiana w stronę bardziej pragmatycznego podejścia do 
planowania. To pragmatyczne podejście bazowało na silnych relacjach sektora publicznego i 
prywatnych deweloperów i coraz większego udziału tych ostatnich w planowaniu.  377

Podejście prezentowane przez lokalnych polityków w latach 80 - tych XX w. określa się jako 
politykę ‚planowania w drodze indywidualnych projektów’. Było ono przejawem fali 
deregulacyjnej lat 80 - tych. Ten zwrot uzasadniano koniecznością pokonania nieefektywności 
sektora publicznego oraz sprostania konkurencji innych miast na forum miedzynarodowym. 
Współpraca i partnerstwa | m. in. partnerstwo publiczno - prywatne | z deweloperami 
prywatnymi oraz środowiskiem biznesu uznano za właściwe rozwiazanie i prawidłowy kierunek 
sterowania transformacją w miastach. Istotnym elementem prezentowanego podejścia 
określono interwencje przestrzenna dużej skali pozwalająca na podniesienie poziomu 
infrastruktury centralnej strefy miasta.  378
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Zwrot ten dokonywał się również na poziomie dokumentów planistycznych  przez opisane 
powyżej wprowadzanie licznych modyfikacji do Master Planu z 1976 r., które znacząco zaburzyło 
porządek regulacji tego dokumentu | te poprawki wprowadzano w celu realizacji małych 
projektów z których biznesy prywatne funkcjonujące w kooperacji z politykami , mogły czerpać 
zysk z pojedynczych projektów. Tym sposobem opisana reorientacja w prowadzeniu polityki 
planistycznej i podążanie w kierunku ‚publiczno - prywatnym’ dokonywało się bez oparcia we 
właściwym, jednolitym planie.  379

Instrumentem stanowiącym ramę dla polityk miejskich tego okresu stały się nieustawowe 
instrumenty o charakterze sektorowym - dwa z nich to Documento Direttore z 1982 r. oraz 
Documento Direttore z 1985 r. Pierwszy z nich stanowił wytyczne strategiczne dla projektu 
węzła kolejowego Progetto Passante Ferroviario | przez połączenie wszystkich linii 
przyjeżdżających do miasta miał stać się bazą regionalnego systemu transportu kolejowego 
oraz formować nowe możliwości rozwoju na krawędzi centralnych terenów miejskich - ten 
projekt sektorowy powstał już w latach 60 -tych i wypromowany został przez PIM |.  380

Wytyczne dla tego projektu były propozycją założeń i celów, na których miały się opierać 
strategie terytorialne prowadzące do średnioterminowego programu ratowania terenów 
zdegradowanych, m. in. w Bovisa, Alfa Romeo w Portello, Garibaldi Repubblica oraz dworzec 
Porta Vittoria i jego okolice. Drugi Documento Direttore zawierał wytyczne dla ponownego 
wykorzystania opustoszałych terenów poindustrialnych.  381

Jednak z końcem lat 80-tych stało się jasne, że te wielkoskalarne projekty nie zostaną 
wprowadzone. Władze okazały się niezdolne do przeprowadzenia dużych projektów 
strategicznych, wykazały niemoc w zarządzaniu nowatorskimi operacjami planowania oraz 
wprowadzaniu narzędzi planowania nieformalnego. Były to przedsięwzięcia wielkoskalarne, 
złożone pod względem organizacyjnym, wymagające zdolności zarządzania i koordynacji. 
Polityczno - deweloperska kooperacja sił nie była gotowa sprostać temu zadaniu. Inwestorzy 
prywatni nie byli tym zainteresowani.  382

Mediolan to przykład miasta, w którym planowanie było i jest silnie powiązane z polityką. 
Funkcjonowała w nim współpraca pomiędzy partiami politycznymi i prywatnym sektorem 
biznesu, reprezentującymi swoje określone interesy. Relacje te zachodziły zarówno na poziomie 
lokalnym jak i krajowym.  Te powiązania miały zasadniczy wpływ na planowanie i przyczyniły 383

się w znacznym stopniu do korozji systemu planowania | między innymi w drodze swobodnego 
wprowadzania poprawek do uchwalonego Master Planu z 1976 r. oraz tworzenia instrumentów, 
które służyć miały dopasowaniu systemu do sytuacji ekonomicznej |.  Efektem funkcjonowania 384

tych powiązań było powstanie wielu mniejszych projektów miejskich. Zainteresowanie tych 
ostatnich budził jednak zysk z pojedynczych projektów - kwestie rozwiązań strategicznych 
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pozostawały poza zakresem ich uwagi, pozostawiały je w gestii władz publicznych wyłączając ze 
swej domeny.  385

Procesy, które zachodziły w sferze planowania w drugiej połowie lat 80 - tych XX w. określa się 
jako rozbicie ogólnych ram strategicznych.  386

W literaturze zauważa się, że w znacznej mierze przyczyną klęski projektów strategicznych były 
ograniczenia powodowane zamkniętymi możliwościami biznesowymi gospodarki - włoskiej, a 
więc również i mediolańskiej - nie wychodzącymi poza ramy regionalne - to zamknięcie 
sprzyjało kontynuacji praktyk korupcyjnych. Moment utworzenia wspólnego rynku 
europejskiego i otwarcia bardziej rozległych możliwości inwestycyjnych nastąpił w 1986 r. wraz z 
wprowadzeniem unijnego Jednolitego aktu europejskiego_oryg. Single European Act_SEA.  387

Na poziomie instytucjonalnym opisany proces oznaczał negację strategii decentralizacji, którą 
charakteryzowało funkcjonowanie wielu podmiotów instytucjonalnych na poziomie 
regionalnym miasta i przesunięcie w kierunku strategii ponownej koncentracji polityk w obrębie 
gminy Mediolan 

Słabością opisanych procesów były systematycznie odnawiające się konflikty w ramach słabych 
koalicji władz, brak stabilności politycznego porozumienia administracji, sprzeczności celów 
zainteresowanych podmiotów czy słabość strukturalna pionów technicznych i inżynieryjnych i 
brak stabilnego centralnego aktora, podmiotu. Opisane podejście planistyczne lat 80 - tych de 
facto oznaczało zmianę skali Master Planu czyli ogólnego planu w kierunku projektów 
indywidualnych lub polityk sektorowych. W świetle wspomnianych problemów skuteczność 
procesów realizacyjnych okazała się niewystarczająca, niska. Jedynymi ukończonymi projektami 
okazały się te prowadzone i zarządzane przez jednego silnego aktora, podmiot), dominującego 
w konfrontacji z ewentualną opozycją. W rzeczywistości projekty te finalnie okazywały się też 
być ‚tradycyjnymi’ projektami rozwojowymi, a nie założonymi wielkimi strategicznymi 
projektami miejskimi.  388

W latach 90-tych XX w. sytuacja stała się już bardzo skomplikowana. Ujawniono głęboką 
korupcję towarzyszącą projektom rozwojowym, co wywołało sytuację głębokiej politycznej 
niepewności. Polityka dotychczasowych władz nie zdołała zaspokoić potrzeb socjalnych i 
środowiskowych. Bazowała ona na wielkoskalarych projektach | jak Progetto Passante i jego 
projekty składowe |, które miały poprawić sytuację gmin na peryferiach miejskich pozostających 
w trudnej sytuacji, a które de facto nie zostały zrealizowane. Potencjał rozwoju tych projektów 
miał w założeniu lewicowych władz służyć celom społecznym. 

Nieskuteczną próbę naprawy sytuacji podjęła prawica | Lega Nord |, która w 1993 r. objęła 
władzę w atmosferze niezadowolenia po ujawnieniu skandalu korupcyjnego. Początkowo 
deklarowała ona chęć sformułowania nowego planu w obliczu niefunkcjonującego 
strategicznego stanowiska i podejścia poprzedniego rządu, finalnie zdecydowała jednak o 
przyjęciu bardziej pragmatycznego podejścia i powrocie do realizacji poprzednich projektów | 

 Ibidem s. 88 za: Vicari  S. Molotsch H., „Building Milan: alternative machines of growth” w International 385

Journal of Urban and Regional Research, 14, 4, 1990, p. 602 - 624

 Ibidem p. 88 za: Fareri P., „Milano” w La Costruzione della Città Europea Nagli Anni ‚80’. Roma: Credito 386

Fondriario SPA, 1991

 Ibidem s. 90387

 Balducci A., „Policies, Plans …”, op.cit., p. 64 - 65388



!176

Bertamini et all. 1994 |. Zostały one jednak zablokowane przez Regionalny Trybunał 
Administracyjny_oryg. Regional Administrative Tribunal, czego powodem była korupcja w 
przeszłości. Sytuacja planistyczna miasta znalazła się w martwym punkcie w efekcie spadku 
poparcia dla prawicowego rządu. W tym czasie aktywny był jednak sektor biznesu, 
podejmujący próby mobilizacji rządu centralnego w kwestii zintensyfikowania promocji 
Mediolanu jako włoskiego ośrodka ekonomicznego.  389

Kolejne zmiany legislacyjne, a wraz z nimi nowe procedury planowania wprowadziła Akt 
Regionalny 9_oryg. Lombardy Regional Act 9 w 1999 r. Celem tego aktu było wprowadzenie 
pewnej elastyczności do planowania i ominięcie prawnej konstrukcji i ram obowiązującego 
planu i jego podziału na strefy. W omawianym okresie w Mediolanie nadal obowiązywał ogólny 
generalny plan_ang. General Master Plan z 1976 r., który w ramach starej konstrukcji 
zagospodarowania przestrzennego miasta ustanawiał ostatnią wizję przestrzenną jego rozwoju 
urbanistycznego.  390

Novum miało polegać na przygotowaniu i wprowadzeniu nowego dokumentu strategicznego. 
Jego autorem był profesor Luigi Mazza. Dokument miał formułować wytyczne w zakresie 
polityki planowania w perspektywie nadchodzących lat. Istotę zmian stanowiła modernizacja 
instrumentów planistycznych celem przezwyciężenia dotychczasowej problematycznej 
sztywności prawnej Planu Ogólnego_ang. General Plan. Projekt Mazzy bazował na dwóch 
elementach. Z jednej strony polegał na zmianie charakteru Planu Ogólnego_ang. General Plan. 
W planowanej wersji miał on być narzędziem regulującym procesy odnowy tkanki miejskiej w 
jej ówczesnej formie. Drugim segmentem propozycji był nowy dokument dla celów 
opracowywania strategii na terenach wymagających ingerencji. Jego zasadniczą zaletą miał być 
wysoki stopień elastyczności oraz nieformalny charakter. Te cechy oraz zakładana proceduralna 
łatwość wprowadzania zmian miała zapewnić jego szybką responsywność i reakcyjność i w 
założeniu formować rodzaj narzędzia o funkcji ramy konstrukcyjnej_ang. framework, na bazie 
której możliwe byłoby budowanie przyszłościowych strategii i podejmowanie kluczowych 
decyzji długofalowych, ‚które mogłyby wykraczać poza przyrostowy charakter zwyklej 
transformacji miasta.’   391

Novum polegało na wprowadzeniu w tymże dokumencie procedury planowania, której 
formuła, przedstawiona w Dokumencie Ramowym_oryg. Documento di Inquadramento, 
bazowała na połączeniu nowej wizji strukturalnej i zestawu ‚zintegrowanych’ miejskich 
projektów intergracyjnych_oryg. Programmi Integrati di Intervento. Ich istota polegała na 
przełamaniu dotychczasowej linii planowania i rozwoju i wyjście poza tradycyjny plan 
regulacyjny. Zgodnie z nowymi zasadami inwestorzy publiczni i prywatni przedstawiać mieli 
propozycje ‚zintegrowanych programów interwencyjnych’ czyli projektów rozwoju. Następnie 
administracja publiczna dokonywała kwalifikacji tych projektów wg określonych kryteriów. W 
założeniu projekty te musiały wpisywać się w miejską wizję strukturalną i być zgodne z celami 
strategicznymi miasta i regionu. Musiały zapewniać jakość transformacji urbanistycznej oraz 
zachowanie spójności  przestrzennej.  
Idea dokumentu ramowego polegała na transformacji formuły działań w sferze planistycznej - 
chodziło o wprowadzenie nowego, otwartego narzędzia o strategicznym charakterze, które 
służyłoby zarządzaniu zmianami w mieście i towarzyszyło kostycznym instrumentom 
regulacyjnym wykorzystywanymi przede wszystkim do zarządzania procesami ochrony. Tą drogą 
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wprowadzono do planowania strukturalnego rodzaj uznaniowości i elastyczności w 
negocjacjach oraz w formowaniu partnerstw, co miało stanowić przeciwwagę dla wyraźnej 
odpowiedzialności politycznej i instytucjonalnej.  Tak ukształtowany proces stwarzał 392

możliwość obejścia planu z 1976 r., taki był też jego cel.  
Zaproponowane projekty | było ich ok. 150 | nie złożyły się oczekiwany efekt stworzenia nowej 
wizji miasta. Wdrożona została zaledwie około połowa z nich, przy czym proces realizacyjny 
okazał się wadliwy - strona publiczna przejawiała niesprawność w ich prowadzeniu, możliwości 
sterowania okazały się ograniczone.  Wyobrażenie o nich jako motorach rozwoju miasta, jego 393

warunków środowiskowych i społecznych stało się fikcją, bo w rzeczywistości okazały się 
elastycznymi i niezależnymi projektami rozwojowymi w znacznej części oddziałującymi zaledwie 
lokalnie. 

Programy transformacji urbanistycznej nabrały przyspieszenia począwszy od roku 2001 aż do 
kryzysu finansowego. Niektóre wdrożone projekty napotkały jednak na ograniczenia finansowe 
- ta sytuacja ukazała wady rozwiązań sterowanych całkowicie rynkowo.  394

‚Doświadczenie lat 80 - tych i 90 - tych XX wieku pokazało, że jedną z głównych słabości 
planowania fragmentarycznego, wyrywkowego typu ‚projekt za projektem’ jest właśnie brak 
ramy, która mogłyby w dłuższej perspektywie stanowić umocowanie dla różnych inicjatyw oraz 
dla zaangażowania publiczne w te ostatnie. Chodzi o to, że jest rzeczą niezwykle trudną, jeśli 
nie niemożliwą, przekształcenie tego rodzaju konstrukcji ramowej w obowiązujące normy 
prawne, w taki sposób, jak próbuje to uczynić ogólny plan regulacyjny. Strategia musi zatem 
być nieformalna; jest to sposób na formowanie uwagi różnych podmiotów próbujących 
budować koalicje wokół priorytetów i konstruować konsensus wokół wybranych wspólnych 
celów w lokalnym społeczeństwie. Z tego punktu widzenia Documento di Inquadramento 
wydaje się być owocem długiego okresu eksperymentów. Dokument dotyczący nieformalnego 
planowania nie wydaje się  być pozbawiony uprawnień ustawowych, lecz raczej zdolności do 
utworzenia koalicji wokół perspektywy rozwoju wśród społeczności biznesowej i politycznej. 
Mediolan zawsze był miastem o charakterze pluralistycznym i rozproszonym, Documento di In 
quadramento i użytek, jaki z niego uczynił, jest tylko zwierciadłem tej mnogości: podzielone, 
rozdrobnione kompetencje, które są jednocześnie żywe, ale niezdolne do zaangażowania się w 
bardziej ambitne projekty.’  395

Mediolan oceniano jako miasto posiadającej silną ekonomię, społeczeństwo obywatelskie oraz 
towarzyszący temu słaby potencjał władz.  396

‚Istnieją dowody na to, że przynajmniej do tej pory proces fragmentacji i upadku tradycyjnych 
podmiotów i polityk nie jest częścią ogólnego upadku systemu społeczno-gospodarczego. 
Pomimo tego okresu bardzo złej polityki publicznej, szeroko rozpowszechnionej korupcji i 
braku planowania, miasto-region Mediolanu stał się jedną ze światowych stolic przemysłu 
mody i mediów i wchłonął prawie całkowitą restrukturyzację swojej gospodarki, pozostawiającą 
po sobie 15 milionów metrów kwadratowych opuszczonej powierzchni przemysłowej. 
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Osiągnęło to społeczeństwo bardzo przedsiębiorcze, sektor usług, który zaczął zastępować 
wiele obszarów polityki publicznej, oraz społeczeństwo pragmatyczne i samowystarczalne. Na 
podstawie tej obserwacji można wywnioskować, że silna witalność w mieście i wokół niego jest 
w stanie wykorzystać fragmentację i zwielokrotnienie podmiotów i instytucji jako zasobów do 
stopniowej, ale znaczącej zmiany.’  397

Podążając za zmianami legislacyjnymi, jakie dokonywały się we włoskim systemie planowania w 
II poł. lat 90 - tych XX w. oraz za reformą konstytucyjną z roku 2001, Lombardia zastąpiła 
powyższy eksperyment innowacyjnym dokumentem planistycznym, jakim był Piano di Governo 
del Territorio_PGT. PGT miał tym samym zająć miejsce dotychczas obowiązującego w 
Mediolanie PRG.  398

8_3_2_1___Piano di Governo del Territorio_PGT 

PGT pojawił się w reakcji na określoną, zarysowaną powyżej sytuację miasta i regionu. Jak już 
wspomniano, stanowił odpowiedź na zmieniającą się praktykę planowania, która ewoluowała w 
wielu krajach w kierunku większej elastyczności planistycznej. Istotą planów zagospodarowania 
przestrzennego jest objęcie regulacją planistyczną całego terytorium gminy w sposób 
ograniczający ich złożoność, przy wykorzystaniu w tym celu metody podziału na określone 
strefy. Wieloletnia praktyka pokazała jednak, że znaczny stopień uproszczenia utrudnia 
funkcjonowanie tych planów i ogranicza ich skuteczność, bo przyczynia się do ich sztywności, 
która ogranicza możliwość reakcji narzędzia, jakim jest plan, na zmieniającą się nieustannie i 
coraz szybciej ewoluującą rzeczywistość miejską. W procesie odwrotnym struktura konstrukcja 
takiego planu może stać się zbyt skomplikowana w efekcie próby doprecyzowania regulacji, a 
co za tym idzie sprzeczna z pierwotnym sensem i istotą tego narzędzia.  399

Remedium dla tych problemów miały być stopniowo rozwijane w różnych krajach nowe formy 
planowania przestrzennego, o czym była już mowa we fragmencie mówiącym o adaptacji przez 
włoski system planu strukturalno - operacyjnego, którego model przygotował INU. Jak już 
wiemy, ten nowy instrument nie eliminował całkowicie planu zagospodarowania 
przestrzennego_ang. zoning i strefowania jako metody, lecz lecz dokonywał ich modyfikacji.   400

Regiony w większości zastępowały swoje PRG w drodze planu będącego hybrydą Planu 
Strategicznego z Planem Operacyjnym. Region Lombardii również zdecydował o podjęciu 
radykalnych kroków i przeprowadzeniu gruntownej reformy systemu planowania, widząc w niej 
jedyną szansę na skuteczną zmianę, która przywróciłaby Lombardii pełen zakres władzy.  

Lombardia była jedynym regionem, który zdecydował o wprowadzeniu systemu, w którym  
plany PRG zastępowane są planem 3 - segmentowym - Piano di Governo del Territorio_PGT | 

 Balducci A., „Policies, Plans …”, op.cit., p. 67_| tłum. autorka |397

 Palermo P. C., Ponzini D., op.cit., p. 451398

 Neri A. R., „Processes of Urban and Rural Development: a Comparative Analysis of Europe and China” w 399

Italian Journal of Planning Practice, Vol. IV, issue 1, 2014, p. 57 za: Babcock, 1966, s. 11

 Ibidem p. 57400
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LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005, N. 12, Legge per il governo del territorio | 1 |, PARTE I, 
TITOLO II, CAPO II, Art. 7 |.  401

Według LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12, Legge per il governo del territorio | 1 |, 
PARTE I, TITOLO II, CAPO II, Art. 7 te elementy to: 

____Dokument podstawowy_oryg. Il documento di piano;  
____Plan świadczenia usług_oryg. Il piano dei servizi; 
____Plan zagospodarowania przestrzennego_oryg. Il piano delle regole.  402

  
Dokument podstawowy to dokument formułujący kluczowe cele strategiczne, weryfikujący 
zrównoważenie środowiskowe oraz spójność danego planu z planami gmin sąsiednich. Plan 
świadczenia usług dotyczy oceny zapotrzebowania infrastrukturalnego - infrastruktury fizycznej, 
zielonej i społecznej. Plan zagospodarowania przestrzennego jest planem regulującym zasady i 
kryteria rozwoju i zagospodarowania terenu, zawiera regulacje dotyczące rozwoju tkanki 
miejskiej - planowanej i historycznej.   403

Każdy z tych elementów posiada własną autonomię zarządzania i nadzoru.  404

PGT lombardzki charakteryzował też duży nacisk na projekty strategiczne.  405

Piano di Governo del Territorio_PGT_jest aktualnie zasadniczym lombardzkim dokumentem 
planistycznym wprowadzonym przez ten region dla wszystkich jego gmin.  406

Bazą prawną reformy, formułującą jej wytyczne, był Lege per il Governo del Territorio_ang. The 
Territorial Government Law_Law 12/2005 | LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12, Legge 
per il governo del territorio | 1 |, PARTE I, TITOLO II, CAPO II, Art. 6| .  407

Legislację tę uważa się za innowacyjną, za jej zapisami stoi rozumienie planowania 
przestrzennego jako dziedziny, której domena obejmuje kontekst całej gminy, a nie jedynie jej 
centrum, a więc pojmowanego w szeroki sposób. Tym aktem system planistyczny Lombardii 
odchodził od autorytarnego modelu paradygmatu urbanistyki jako dyscypliny, której 
fundamentem była ustawa krajowa z 1942 r. | i jej dyspozycje w zakresie podziału na strefy 

 normelombardia, http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/401

m a i n . a s p x ?
exp_coll=lr002005031100012&view=showdoc&iddoc=lr002005031100012&selnode=lr002005031100012, | 
dostęp 08. 01. 2020 |

 Ibidem.402

 OECD, Land-use Planning Systems …, op.cit., p. 136403

 Caldarice O., „Urban Welfare in Lombardy Region: The First Attempts at Innovation” w Reconsidering 404

Welfare Policies in Times of Crisis:Perspectives for European Cities. Cham: Springer International Publishing 
AG, 2018, p. 45

 Neri A. R., op.cit., p. 58 za: PGT di Milano. Rifare, conservare o correggere?. Maggioli Editore, 2011405

 Ibidem p. 58406

 normelombardia, http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/407

m a i n . a s p x ?
exp_coll=lr002005031100012&view=showdoc&iddoc=lr002005031100012&selnode=lr002005031100012, | 
dostęp 08. 01. 2020 |

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002005031100012&view=showdoc&iddoc=lr002005031100012&selnode=lr002005031100012
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002005031100012&view=showdoc&iddoc=lr002005031100012&selnode=lr002005031100012
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funkcjonalne | i czynił zwrot w kierunku modelu, w którym decyzyjność w zakresie kwestii 
miejskich przyznano stronom prywatnym.  408

Zastąpienie tradycyjnego planu zagospodarowania przestrzennego PRG nowym instrumentem 
PGT było jedną z innowacji omawianego aktu prawnego. Inną kluczową zmianą, jaką 
wprowadzał, było przeniesienie zasadniczej kompetencji planistycznej z poziomu 
ponadgminnego na poziom gminny w celu przyznania władzom gminnym rzeczywistej, silnej 
pozycji jako efektywnie zarządzającego podmiotu planistycznego. Progresywnym elementem 
było także wprowadzenie 7 zasad: subsydiarności, zróżnicowania, zrównoważonego rozwoju, 
partycypacji, elastyczności, kompensacji i wydajności w planowaniu.  409

‚Wraz z wprowadzeniem PGT ustawa Law 12 / 2005 wprowadza do planowania przestrzennego 
podejście strategiczne, które jest w stanie podjąć problemy coraz bardziej metropolitalnego 
charakteru miast Lombardii w kontekście zabudowywania terenów i dyscypliny 
skonsolidowanego miasta.’   410

8_4___Projekt Rozwoju Miasta_Urban Development Project_UDP 

8_4_1___Wprowadzenie 

W przypadkach poprzednio opisywanych miast każdy projekt poprzedzał opis 
charakterystycznego narzędzia urbanistycznego, które odegrało kluczową rolę w procesie 
projektowym, a analiza procesu projektowego stanowiła prezentację zastosowania tego 
narzędzia w praktyce. W przypadku Mediolanu sytuacja jest szczególna, ponieważ tym 
narzędziem jest właśnie omawiany master plan PGT, będący szczególną postacią projektu 
urbanistycznego.  Projekt mediolański odbiega od pozostałych prezentowanych projektów 411

przedmiotem i skalą. Tematem niniejszej rozprawy są unikatowe projekty, które w pewien 
szczególny, nowatorski sposób uczyniły krok w kierunku zmiany sposobu myślenia o mieście i 
zmiany paradygmatu jego projektowania. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku szeroko 
dyskutowanego master planu dla Mediolanu, dlatego autorka zdecydowała o zbadaniu 
projektu, który miasto rozpoczęło już dawno, kontynuuje do dzisiaj i stosownie do założonych 
ram czasowych będzie kontynuować do 2030 r. Kluczowym kryterium dołączenia UDP do 
spectrum badań tej rozprawy jest jego wartość paradygmatyczna i strategiczne znaczenie w 
przekształcaniu miasta. Znaczenie tego projektu zasadza się na jego wartości eksperymentalnej 
w postaci próby odnalezienia nowej formuły interwencji urbanistycznej. W tym sensie cały 
projekt urbanistyczny, jakim jest master plan to szczególne, nowe narzędzie współczesnego 
warsztatu urbanistycznego. 
PGT to unikalna próba wdrożenia nowej praktyki planowania, polegającej na formułowaniu 
elastycznej ramowej struktury zdolnej do adaptowania danych i generowania idei i rozwiązań 
dla miasta XXI w., które nie przestaje się rozwijać.  

 Caldarice O., ‚Urban Welfare …’, op.cit., p. 45 za: Cabiddu MA. | ed. |, Diritto del governo del territorio. 408

Torino: Giappichelli Editore, 2010

 Ibidem p. 45 - 46409

 Ibidem p. 46410

 Busquets J., Correa F. | eds. |, Cities X Lines: A New Lens for the Urbanistic Project. Harvard: Harvard 411

University. Graduate School of Design, 2007, p. 9 - 15
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PGT jest nowym instrumentem urbanistycznym stojącym w opozycji do dotychczasowych 
metod zagospodarowania przestrzennego w drodze podziału na strefy o określonym 
przeznaczeniu oraz sztywnych reguł prawnych, które w sytuacji wyzwań i problemów 
dzisiejszego miasta nie nadążają za zmieniająca się rzeczywistością i nie dają odpowiedzi na 
rodzące się miejskie zagadnienia, pytania i dylematy. 

‚W przeszłości planowanie urbanistyczne w Mediolanie charakteryzowały przepisy, zasady i 
określone ograniczenia w punktach odniesienia. UDP jest radykalnym i kompleksowym planem 
obejmującym całe miasto, skupiającym się na silnych pomysłach i wizjach projektowych, 
instrumentem elastycznym odzwierciedlającym głębokie zrozumienie przemian w mieście. 
Jednym z powtarzających się problemów z masterplanami jest to, jak daleko powinny 
próbować podejmować kwestie inżynierii społecznej. UDP jest projektem modelu 
metodologicznego z wbudowaną zdolnością do aktualizacji w miarę pojawiania się nowych 
informacji. Jest synergiczny, ponieważ obszary podlegające transformacji są również węzłami 
nowej sieci infrastruktury i planu poprawy stanu środowiska. Ta zintegrowana wizja restytucji ma 
ogromną szansę na ożywienie całej tkanki miejskiej, na przeprowadzenie rewitalizacji całego 
miasta. Choć sukces tego narzędzia będzie zależał od zdolności nowej administracji miasta do 
kierowania tym instrumentem, to ma ono na celu przekształcenie i doprowadzenie do 
równowagi całego obszaru metropolitalnego poprzez skumulowane efekty zestawu nowych 
zasad, które, zdaniem Bochettiego i Franciniego, pozwolą pozostawić w tyle dawniej 
niezniszczalne tabu.’  412

Plan ten formułuje rozwój miasta do 2030 r. 

Przygotowania do sporządzania PGT rozpoczęły się w 2005 r. wraz z ustawodawstwem Regional 
Law 12 / 2005, które umożliwiło przygotowanie Documento di Piano, Piano dei Servizi i Piano 
delle Regole, będących segmentami kompleksowego dokumentu PGT. W rolę Documento di 
Piano wprowadzono zaktualizowany Documento di Inquadramento. Modyfikacja Documento 
di Inquadramento miała na celu odzwierciedlenie rzeczywistej sytuacji w mieście, która uległa 
zmianie z początkiem 2000 r. Ten moment przyniósł ożywienie na rynku nieruchomości, a ono z 
kolei miało wpływ an wyeksploatowanie możliwość rozwoju w obrębie T - rovesciato | czyli 
schematu rozwoju założonego w Documento di Inquadramento, wskazującego główne tereny 
rozwojowe zwanego inaczej upside - down T |. Wykorzystanie dostępnych opcji i terenów 
rozwojowych poskutkowało odwróceniem aktywnego zainteresowania rynku w kierunku 
południowych rejonów miasta. Na tych przestrzeniach koncentrowała się jednak silna opozycja 
chroniąca walory krajobrazowe, zieleń i zasady naturalne.  413

Piano di Governo del Territorio_PGT przyjęto 14 lipca 2010 r., natomiast jego ostateczne 
zatwierdzenie miało miejsce 4 lutego 2011 r. Zatwierdzenie było poprzedzone opublikowaniem 
go jako White Paper do publicznej konsultacji. W swej funkcji PGT miał zastąpić pozostający w 
mocy od lat PRG. 

8_4_2___Cele procesu projektowania urbanistycznego 

 Bullivant L., op.cit., p. 201 za: „PGT Milano: rifare, conservare, correggere”, ed. Marcello de Carli, Giorgio 412

Fiorese, Federico Oliva and Elena Solero, Maggioli Editore, Milano, 2012_| tłum. autorka |

 Healey P., Urban Complexity …, p. 111 - 112413
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Istotą PGT jest przeformułowanie sposobu myślenia o mieście. Na tym polu dokonuje się 
zmiana paradygmatu polegająca na zastąpieniu dotychczasowego miejskiego modelu nową 
formułą. Nowa wizja zakładała budowę ekonomicznie i ekologicznie zrównoważonej struktury 
metropolitalnej w formule mixed-use czyli przemieszania funkcjonalnego. Funkcjonalna 
różnorodność miała rozwijać komfort i warunki życia miejskiego, kształtować jego dynamikę, 
pobudzać atrakcyjność miejską. W ramach nowego paradygmatu postulowano też ideę miasta 
zwartego_compact city - oznaczała ona rozwijanie i dogęszczanie tkanki miejskiej w obszarach 
o wysokim poziomie infrastruktury. Rozwój miał się także dokonywać w drodze regeneracji 
przestrzeni zdegradowanych, a nie konsumpcji nowych. Te założenia miały zapobiegać 
suburbanizacji, rozlewaniu się miasta, nieuzasadnionemu konsumowaniu nowych terenów i 
potencjalnym negatywnym skutkom tych procesów.  414

Szczególne znaczenie miały trzy puzzle PGT: wspomniane przemieszanie funkcjonalne, 
subsydiarność oraz otwartość - elastyczność. Stanowiły one odpowiedź na współczesne 
problemy, z jakimi mierzyło się miasto.  

Subsydiarność oznaczała wyrażone w planie poparcie dla nowego, solidarnego i 
partycypacyjnego modelu relacji publiczno - prywatnych. Jego celem miało być włączenie 
mieszkańców w proces budowania miasta i wdrażania projektów poprzez otwarcie możliwości 
wypowiadania się w formule nieustannych konsultacji społecznych, w celu zapewnienia 
płynności przepływu informacji. Ideę subsydiarności w planie PGT realizowano też na bazie 
rozwoju modelu giełdy gruntów - mechanizmu, który przyznawał każdemu właścicielowi ziemi 
te same prawa. 

Kolejnym przejawem realizacji mechanizmu subsydiarności było eliminowanie dotychczas 
stosowanych instrumentów planistycznych, takich jak strefowanie przestrzeni_zoning. 
Strefowanie_zoning postrzegano jako narzędzie narzucające z góry określone, sztywne reguły i 
jako takie uważano je za mechanizm nieadekwatny do sprostania wyzwaniom i problemom, z 
jakimi mierzyło się miasto, a tym samym nieskuteczne. 

Postrzegano je jako hamulec nowoczesnego rozwoju nowego systemu zrównoważonego. W 
tym kontekście PGT stanowił hybrydę tradycyjnego planowania i nowego elastycznego, 
otwartego podejścia, zostawiającego otwartą ścieżkę rozwoju miasta w przyszłości. To pierwsze 
polegało na zaprojektowaniu i określeniu z góry pewnych stałych i niezmiennych elementów 
planu, to drugie natomiast odnosiło się do jego niestałych komponentów, które w obliczu 
nieustannej transformacji współczesnej materii miejskiej oraz tempa tych zmian, muszą 
pozostać elastyczne, aby mogły być użyteczne i efektywne, wyprzedzając miejskie procesy 
transformacyjne, a nie podążając za nimi.  415

‚Potrzeba elastyczności we współczesnym świecie jest wszystkim, lecz nie niejasnym, 
ogólnikowym, nijakim założeniem, przypuszczeniem. Wdrażanie precyzyjnych zasad, ale w 
ramach elastycznych ram planowania oznacza w rzeczywistości wyraz szacunku do ludzi 
mieszkających w mieście i ich zmieniających się z upływem czasu potrzeb. Instrument, na 
którym to stanowisko bazuje, rozwija się jako „urządzenie wizyjne”, które należy aktywować w 
ramach ciągłego dialogu między obywatelami a administracją.’  416

 Bullivant L., op.cit., p. 190. Por. Ogrodnik, D., „Milan’s urban nodes – an example of a polycentric city | 414

Węzły miejskości Mediolanu ‒ przykład miasta policentrycznego” w Czasopismo Techniczne. Architektura, Y. 
112, Iss. 12 - A, 2015. p. 295

 Bullivant L., op.cit., p. 190 - 192415

 Ibidem p. 201 za: Interview with Metrogramma by the author, March 2011_| tłum. autorka |416
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Otwartość PGT oznaczała, że plan formułuje wyjściową koncepcję układu, ramę, która w wyniku 
zróżnicowanych procesów miastotwórczych wraz z upływem czasu nabierać będzie coraz 
bardziej konkretnej, rzeczywistej postaci urbanistycznej.  
Otwartość PGT oznaczała jego elastyczność i miała się przekładać na wysoką reaktywność 
planu w sytuacjach tego wymagających. Miało to gwarantować efektywność działania w obliczu 
szybkości współczesnych miejskich przemian. Wszystkie omówione elementy miały uczynić 
nowy Mediolan miastem atrakcyjnym, dynamicznym, wydajnym, realizującym ideę miejskości.  417

8_4_3___Produkty procesu projektowania urbanistycznego 

W zadanie opracowania planu UDP zaangażowanych było 80 osób z różnych dziedzin. Wśród 
nich było 5 konsultantów zewnętrznych. Metrogramma, czyli architekci Andrea Boschetti i 
Alberto Francini, przygotowywała plan strukturalny_ang. structural plan. Id-Lab był autorem 
nowego planu świadczenia usług_ang. service delivery. LAND - Andreas Kipar i Giovanni Sala - 
odpowiedzialni byli za zaprojektowanie terenów zielonych i przestrzeni publicznych w 
konwencji promienistej. Mediobanca to autor ‚nowej subsydiarności’ w postaci ‚giełdy praw do 
zabudowy’_rights to build_perequazione. Ostatnim konsultantem była grupa Business 
Integration Partners, a z jej ramienia Giacomo Biraghi współpracujący z profesorem Michelli - 
powierzono im zadanie zarządzania i koordynacji planu i zapewnienia jego spójności.  418

8_4_3_1___Plan strukturalny 

Opracowanie strategii rozwoju miasta - czyli planu strukturalnego - stanowiącej część składową 
PGT powierzono Metrogrammie. PGT buduje koncepcję rozwoju miejskiego, przyjmując jako 
punkt wyjścia historyczną koncentryczno - promienistą geometrię Mediolanu. [ Analizy 
strukturalnych założeń PGT na bazie modelu struktury przestrzennej miasta Z. Zuziaka dokonuje 
D. Ogrodnik.  Historyczny model struktury przestrzennej Mediolanu to pięć promieni, na 419

przecięciu których znajduje się centrum miejskie. Centrum otaczają koncentryczne obwodnice, 
będące przestrzenną reminiscencją kolejnych etapów rozwoju metropolii. Ta forma historyczna 
z biegiem czasu przekształciła się w metropolitalną strukturę, składającą się z jednego dużego 
miasta i wielu mniejszych miast i miasteczek. Twórcy PGT bazując na tej strukturze 
zaproponowali koncepcję miasta policentrycznego.  

Koncepcję Metrogrammy poprzedzały serie gruntownych badań. Pierwsza faza koncentrowała 
się na makroskalarnej naturze miasta, przeprowadzona analiza wyodrębniła różne, znacznej 
wielkości segmenty miasta o zróżnicowanej charakterystyce. Badania kontynuowano dokonując 
coraz bardziej wnikliwej eksploracji na poziomie socjologicznym, kulturalnym, morfologicznym 
czy historycznym. Towarzyszył im bogaty dialog ze społecznościami. Powstała baza 
informacyjna pozwoliła autorom zidentyfikować 88 ognisk tożsamości lokalnej. Metrogramma 
określała je jako Local Identity Nuclei neighbourhoods_LINs. Koncepcja przewidywała ich 88, a 

 Ogrodnik, D., Milan’s urban nodes – an example of a polycentric city | Węzły miejskości Mediolanu ‒ 417

przykład miasta policentrycznego” w Czasopismo Techniczne. Architektura, Y. 112, Iss. 12 - A, 2015. p. 295. 
Por. Bullivant L., op.cit., p. 190

 Bullivant L., op.cit., p. 89418

 Ogrodnik, D., op.cit., p. 295 za: Zuziak Z.K., O tożsamości urbanistyki. Kraków: CUT Press, 2008419
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w granicach całego obszaru metropolitalnego 400.  Były to jednostki strukturalne, które 420

cechowała zbliżona skala oraz podobny stopień złożoności problemów i możliwości.  Idea 421

policentryczności oparta była zatem na rzeczywistej, naturalnie, historycznie wykształconej 
układance koncentracji wielorakich społeczności o określonej tożsamości, zamieszkujących 
Mediolan. Nazywa się je epicentrami. Epicentra są bardzo różnorodne, o wielorakich profilach i 
charakterystyce, wykształconej z biegiem czasu przez zasiedlające je społeczności. Twórcy PGT 
postanowili wykorzystać  naturalną, bazową strukturę przestrzenną miasta w postaci 
koncentracji o różnych tożsamościach i uzupełnić je o możliwe nowe ośrodki centrotwórcze, 
połączyć te cząstkowe elementy w polifoniczną miejską strukturę metropolitalną, zróżnicowaną 
tak, jak zróżnicowane było spektrum tożsamości jego lokalnych elementów - ognisk lokalnej 
tożsamości LINs. Budując koncepcję nuclei architekci formułowali ją w sposób realizujący 
założenie elastyczności i otwartości instrumentu PGT. Plan określa jedynie możliwą konstrukcję 
wstępną, której doprecyzowanie dokona się w miarę postępowania procesów centrotwórczych. 
Na tej drodze w sposób naturalny wykształcone zostaną rzeczywiste centra miejskie o 
różnorodnych charakterach, a wszystkie razem ukształtują najbardziej trafną policentryczną 
formułę przestrzenną. Mozaika tych jednostek tworzyła koncepcję policentrycznego Mediolanu 
przyszłości. Tym sposobem wizja miasta jest de facto jego odwzorowaniem uzupełnionym o 
kolejne nuclei, których potencjalne wykształcenie jest założeniem PGT. PGT bazując na 
koncentryczno - promienistym modelu struktury przestrzennej rozwija go o warstwę definiującą 
obszary integrowania i zagęszczania zabudowy oraz uzupełniające te ostatnie | na zasadzie 
pozytyw - negatyw | obszary ochrony i rozwoju terenów zielonych. Te pierwsze były wyznaczane 
w okolicach najbogatszych w infrastrukturę czyli w śródmieściu oraz węzłach struktury obszaru 
metropolitalnego.  Koncepcja rozwoju przyjmująca strategię jego koncentracji polegającą na 422

rozmieszczaniu gęstości w obszarze metropolitalnym w tzw. centrach tożsamości, będących 
węzłowymi rejonami obszaru metropolitalnego | zarówno tych o proweniencji historycznej jak i 
nowych, które w założeniu rozwiną się w przyszłości | realizuje założenie miasta 
zwartego_compact city. 

Zwiększenie gęstości wokół węzłów infrastrukturalnych, takich jak stacje metra czy dworce, 
miało na celu przyciągnięcie i pobudzenie działalności przedsiębiorczej w tych obszarach oraz 
inne pozytywne efekty takie jak włączenie społeczne_social inclusion oraz wzrost funduszy 
gminnych. 

Tym sposobem realizowano również jedno z głównych założeń PGT czyli zasadę subsydiarności 
oraz przemieszania funkcjonalnego. Obok elementów strukturalnych w postaci węzłów 
struktury metropolitalnej o wysokich gęstościach plan identyfikował też tzw. obszary pustek 
miejskich_urban voids. Plan traktował je jako elementy przyszłej sieci infrastruktury. 
Metrogramma ze słabości tych miejsc, będących zaniedbaną „ziemią niczyją” o niskiej 
wartości, postanowiła uczynić atut identyfikując je w PGT jako tereny potencjału o znacznych 
możliwościach w zakresie przyszłego rozwoju.  

Założenie zrównoważonego rozwoju struktury miasta w PGT realizowała wyznaczona w planie 
kategoria Transformation Areas_TAS, obejmująca tereny zdegradowane | tereny 
poprzemysłowe, torowiska czy wysypiska |. W odniesieniu do tych lokalizacji podjęto decyzję o 
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ich priorytetowym wykorzystaniu i przywróceniu do użytku. PGT przewidywał również określone 
przyszłe scenariusze przeznaczenia oraz rozwiązań projektowych dla tych terenów | patrz 
ilustracje |. Te scenariusze rozwoju TAS bazowały m. in. na cechach tożsamościowych i 
potencjałach LIN, w których miały się znajdować. Dla przykładu - Piazza d’Armi, będąca dawną 
bazą militarną, w założeniu miała stać się w przyszłości miastem - ogrodem.  
W opisany sposób LINy miały stopniowo rozwijać się i przekształcać w lokalne centra, a 
wszystkie razem, jako całość,  budować policentryczny organizm miejski.  
Przeznaczenie w PGT znacznej przestrzeni pod nową zabudowę argumentowano 
funkcjonującym w społeczności miejskiej zapotrzebowaniem na nowe obiekty różnego 
przeznaczenia. Zapotrzebowanie to miało istnieć pomimo braku rzeczywistych zmian 
demograficznych. 

W założeniach PGT pojawiło się też 15 wielkoskalarnych inwestycji celu publicznego. Miały one 
funkcjonować jako katalizatory konkurencyjności, a ponadto angażować źródła finansowania.  423

Koncepcja policentryczności realizowała jeden z celów PGT czyli miejskość. [ Miejskość budują 
cechy takie jak wysoka intensywność oraz atrakcyjność zarówno użytkowa jaki przestrzenna, 
bogactwo i różnorodność kontaktów.  Miejskość rodzi się w efekcie procesów 424

centrotwórczych. Niektóre koncentracje aktywności, ulegające procesom centrotwórczym, mają 
szczególny potencjał centrotwórczy uzyskując kluczową rolę w strukturze przestrzeni miasta 
integrując ją i stając się jej węzłami. PGT przewidując i pobudzając rozwój nowych centrów 
realizował tym sposobem ideę miejskości.  425

Podsumowując, w zamyśle planu układ epicentrów | czyli terenów o założonej zwiększonej 
gęstości | zostanie zrównoważony ‚zielonym szkieletem’, który uformują tereny zielone różnej 
skali. Całość połączy sieć infrastruktury społecznej oraz transportu.426

8_4_3_2___Plan Usług_Services Privision Plan_SPP 

Kolejnym produktem opracowanym w analizowanym procesie projektowania urbanistycznego 
był Plan Usług_ang. Services Privision Plan_SPP. Jego celem było optymalne zrównoważenie 
poziomu dostępności usług i infrastruktury pomiędzy centrum miasta i obszarami położonymi 
poza nim. SPP przewiduje dwukrotne zwiększenie standardu usług na osobę | z 18 m2 do 
ponad 36 m2 | - mowa tu o przestrzeniach zielonych, przedszkolach, szkołach, bibliotekach, 
szpitalach, indywidualnych i wspólnych usługach transportowych. Opracowanie planu 
powierzono Id - Lab, które rozpoczęło prace od przeprowadzenia gruntownych badań 
społecznych w kwestii rodzajów i rozmiaru zapotrzebowania na różne rodzaje usług. Na etapie 
analiz wykorzystano również informacje dotyczące ognisk tożsamości lokalnej_LINs, 
zgromadzone w trakcie badań poprzedzających opracowanie planu strukturalnego, 
przeprowadzonych przez Metrogrammę. Efektem fazy badań było wypracowanie zestawienia 
porównawczego, ukazującego rzeczywisty stan obsługiwania oraz wyrażone w badaniach 
zapotrzebowanie, co w prostej linii implikowało informację o brakującym udziale. Podejście w 
zakresie planowania usług zaprezentowane przez Id - Lab polegało na ogniskowaniu uwagi na 
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brakujących elementach i ich uzupełnieniu i w tym względzie stało w opozycji do dawnego 
‚blanket approach’. SPP funkcjonował w relacji z koncepcją 88 ognisk tożsamości lokalnej. 
Przypisanie funkcji usługowych w obrębie poszczególnych nuclei wzmacniało możliwości ich 
rozwoju. Poparte badaniami odwzorowanie zapotrzebowania na określone usługi budowało 
bazę danych, na podstawie której można było sformułować system zachęt_incentives dla 
przedsiębiorców, a tym samym przyciągnąć ich w określone rejony miasta.   427

8_4_3_3___Plany terenów zielonych_Raggi Verdi_A green Ray for Milan i Metrobosco

Produktami, które pojawiły się w procesie urban planning (Washburn) w zakresie projektowania 
terenów zielonych były plany: 

____Raggi Verdi_A green Ray for Milan - w skali gminnej; 
____Metrobosco - w skali ponadlokalnej, o zasięgu metropolitalnym.  428

Zieleń w PGT to nie tylko infrastruktura - planowane tereny zielone w zamyśle autorów mają 
łączyć się w system tworzący szkielet strukturalny - zieleń staje się zatem częścią konstrukcji 
miejskiej, a nie jedynie jej ‚elementami wyposażenia’ tej konstrukcji. 

‚W dzisiejszych miastach tak zwane "zielone przestrzenie miejskie" nie funkcjonują już jako 
zielone fragmenty wyraźnie wyodrębnione w określonej części miasta, lecz jako miejsca 
codziennej interakcji, które nabierają wartości tylko wtedy, gdy stają się integralną częścią 
miasta.’  429

Raggi Verdi_A green Ray for Milan był schematem formalnie inkorporowany do nowego planu 
miejskiego. Plan ten był projektem, systemem siedmiu promienistych, zielonych, ekologicznych 
korytarzy, słabiej zurbanizowanych, które miały funkcjonować jako zielony miejski szkielet 
‚przerywający’ i równoważący tkankę zabudowy. Siedem promieni miał scalać system połączeń 
w postaci 72 km ścieżek pieszo - rowerowych.  430

Te elementy PGT miały wiązać i scalać fragmenty przestrzeni miejskich, ich celem było również 
uczytelnienie geometrii tkanki zabudowy poprzez implementację skali, modułu 
urbanistycznego charakterystycznego dla danej dzielnicy. Moduł ten miał być optymalny dla 
pożądanej intensywności zabudowy, miał otwierać możliwość dogęszczania, a także podnosić 
jakość środowiska zurbanizowanego.   431

Raggi Verdi w swej funkcji to zielone pasma łączące tereny przyszłych epicentrów, położonych 
w bardziej odległych obszarach, z przestrzeniami miejskiego zielonego pasa w zewnętrznym 
pierścieniu miasta w sąsiedztwie murów hiszpańskich czyli dawnych granic miejskich. Ten pas 
był hybrydą głównych parków oraz innych uzupełniających przestrzeni otwartych.  432
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Na poziomie ponadlokalnym powstał Metrobosco - plan w skali metropolitalnej | czyli danej 
prowincji | opracowany przez biuro Multiplicity Lab architekta Stefano Boeri. Jako plan większej 
skali Metrobosco inkorporował Raggi Verdi do schematu zielonego systemu ponadlokalnego.  

8_4_3_4___Plan Mobilności_Mobility Plan

Trzeci element PGT stanowił transport zbiorowy - koncepcja zakładała stworzenie sieci 
połączeń, która wiązałaby nuclei i punkty koncentracji usług, i która zapewniałaby możliwość 
szybkiego dostania się w każdy fragment metropolii.   
Z przyszłością Mediolanu, jako miasta epicentrów czyli miasta policentrycznego, związana była 
kwestia połączenia tych epicentrów sprawnym systemem transportu. 
Plan 88 nuclei wiąże się ze zmianą wzorców, schematów mobilności w obrębie obszaru 
metropolitalnego i poza nim. Proces zmiany dotychczasowego schematu dośrodkowego na 
odśrodkowy dokonywał się już w okresie deindustrializacji, o czym była wcześniej mowa. 
Jednak ani wówczas ani potem tej zmianie schematu nie towarzyszył równoczesny rozwój 
efektywnego systemu transportu. Nowymi połączeniami były jedynie obwodnice wybudowane 
na znanym schemacie radialnym. Na podobnej koncentrycznej bazie zaprojektowany był 
transport publiczny funkcjonujący wewnątrz obszaru metropolitalnego.  433

W tym względzie w Mediolanie istniało zapotrzebowanie na mobilność zewnętrzną oraz 
przecinającą_ang. tangential and traverse mobility. 
W zakresie rozwoju transportu PGT proponuje schemat centryfugalny, w ramach którego 
zdefiniowane zostają główne trasy połączeń między centrum miasta a gminami 
zewnętrznymi.   434

Sieć transportowa miałaby być stworzona przy wykorzystaniu linii kolejowych. W tym zakresie 
planowano kontynuację rozpoczętych linii metra, jak również budowę nowych. Istotnym 
założeniem było zintegrowanie w drodze nowych połączeń istniejącego układu promienistego 
oraz integracja systemu metra metropolitalnego i regionalnych kolei.  435

Nowy Plan Mobilności_Mobility Plan wydano w 2010 r. Plan ten przewidywał nowe trasy 
zewnętrzne oraz przecinające | tangential and traverse routes |, rozwój szybkich połączeń 
przebiegających poza granicami nuclei. Zabiegowi wyeliminowania szybkiego ruchu z nuclei 
towarzyszyły zastępcze projekty lokalnych, spokojniejszych dróg wewnętrznych. Wszystko to 
miało na celu podniesienie komfortu wewnątrz tych jednostek. 
Całość struktury transportowej uzupełnić miały systemy transportu o wysokiej zdolności 
przewozowej oraz linia obwodnicowa_ang. circle line, której elementami było 18 planowanych 
stacji lokalnych.   436

8_4_4___Zarzuty 
   

Pod adresem PGT pojawiły się różnego rodzaju wątpliwości i zarzuty. Zwracano uwagę na jego 
bazowe założenie czyli przyspieszenie rozwoju miejskiego planowane w celu bogacenia się 
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miasta i redystrybucji tego dobrobytu oraz znacznie rozbudowane perspektywy dla rynku 
nieruchomości. Mechanizm przyspieszania rozwoju miasta przewidziany w PGT Ponzini nazywa 
‚silnikiem wzrostu miejskiego’_ang. urban growth engine. Zauważono, że założenie 
przyspieszenia rozwoju miejskiego nie miało oparcia w realnych prognozach. PGT przyjął 
znacznie wyższy niż prognozowany wzrost liczby ludności, podczas gdy de facto od lat 70- tych 
XX w. notowano w Mediolanie spadek liczby mieszkańców. PGT planował osiągnięcie celu 
przyspieszenia rozwoju miejskiego w drodze wybudowania 11 mln m2 nowo zabudowanej 
powierzchni mieszkalnej i biurowej na podmiejskich terenach zdegradowanych. Zauważono, że 
ta nowa zabudowa planowana była z myślą o ludziach o średnich i wysokich dochodach, a tym 
samym PGT wykluczał w tym zakresie potrzeby osób spoza tych grup. Ponadto cel 
przyspieszenia rozwoju miejskiego zamierzano osiągnąć  m. in. poprzez przyjęcie wysokich 
wskaźników rozwoju,  a także zastosowanie mechanizmu transferu praw do rozwoju_ang. 
transfer of development rights i przyznanie w jego ramach potencjału rozwojowego niektórym 
terenom zielonym w celu stworzenia nowych praw do rozwoju i następnie przeniesienia tych 
praw w inne części miasta. Znacznych rozmiarów obszar | 58 mln m2 | w granicach 
skonsolidowanej tkanki miejskiej przeznaczono pod projekty rewitalizacyjne, podczas gdy ok. 
24 mln m2 już wcześniej zostały przeznaczone na ten cel projektami planistycznymi. 
Podkreślano niewielki -  bo zakresie 6 mln m2 - przewidywany udział parków i infrastruktury. 

Kolejna uwaga formułowana pod adresem PGT to nieobecność jednolitej, spójnej wizji całości 
struktury miasta, a także brak rozlokowania funkcji miejskich jako sprzężonych z trendami na 
rynku nieruchomości, a w konsekwencji lokalizacyjnie od nich zależnymi. Kontestowano również 
rozmach i skalę projektowanej sieci infrastruktury oraz brak wskazania inwestycji priorytetowych 
w tym zakresie w warunkach znacznych ograniczeń budżetowych i przewidywanego w związku z 
tym istotnego deficytu. Dodatkowo sytuację komplikować miało słabe lub nieistniejące 
powiązanie w planie przewidywanego rozwoju nieruchomości a nową infrastrukturą.  
PGT w założeniu miał prezentować strategiczne podejście do planowania i stanowić elastyczną 
ramę, konstrukcję przestrzenną dla przyszłego rozwoju miasta - to założenie miało stanowić o 
jego planistycznej innowacyjności. Niespełnienie tych założeń podniesiono jako kolejny zarzut. 
Argumentowano, że plan nie formułuje ani spójnej wizji Mediolanu, ani przestrzenno - 
czasowych strategii umożliwiających sterowanie sektorem prywatnym. W tym aspekcie 
kwestionowano powierzchowny, mało precyzyjny sposób uregulowania propozycji 
rozwojowych, jak też ograniczenie konkretnych ustaleń operacyjnych do przypadków projektów 
wielkoskalarnych, a także brak powiązania tych sytuacji ze strukturą całej tkanki miejskiej. 
Zwrócono też uwagę na zagadnienie stosowanych narzędzi planistycznych. W tym aspekcie 
podkreślono odejście od tradycyjnych instrumentów, takich jak strefowanie, a także 
wykorzystanie transferu praw do rozwoju. Sposób regulacji transferów praw powietrznych miał 
na celu pobudzenie rozwoju miejskiego bez baczenia na przewidywalne negatywne skutki 
przestrzenne i rozwojowe. Zasadniczo uznano, że PGT‚ ma tendencję do deregulacji procedur 
operacyjnych i unikania ich integracji w określonych kontekstach miejskich.’  
‚Prawdopodobny rozwój określonych obszarów i sektorów gospodarki oraz niedostateczne 
wykorzystywanie tych mniej atrakcyjnych tylko w oparciu o trendy rynkowe spowoduje dalszy 
brak równowagi w strukturze urbanistycznej. Nie zapewni populacji i podmiotom 
gospodarczym poprawy stanu infrastruktury i jej wydajności, świadczenia usług i dystrybucji 
funkcjonalnej. Krytyka modernistycznego planowania i przyjęcie bardziej aktualnej retoryki 
planowania strategicznego, które są zawarte w PGT, najwyraźniej nie są wystarczające do 
rozwiązania złożonych problemów europejskiej stolicy. Brak jednolitej wizji, ustalonych 
priorytetów interwencji publicznej i wytycznych w projektach rozwojowych wydaje się zachęcać 
do nieodpowiednich operacji na rynku nieruchomości.’  437
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from Three Italian Case Studies” w Planning Theory & Practice, Vol. 13, No. 3, 2012, p. 452_| tłum. autorka |



!189

Głosy krytyki podnosiły też, że PGT to nie tyle wizja przyszłego miasta, ile jego rzeczywiste 
odwzorowanie. Za zdecydowanie negatywną stronę planu uznano jego jednostronność w 
budowaniu scenariusza rozwoju dla miasta, polegającą na przyjęciu założenia o niezmienności 
pozycji ekonomicznej i kursu rozwojowego Mediolanu i pomijaniu  w tym względzie innych 
ewentualności. ‚Ta ‚martwa natura’ to dość kłopotliwy wizerunek, który nie pokazuje, w jaki 
sposób i na jakiej podstawie ekonomicznej Mediolan ma przetrwać w najbliższej przyszłości. | 
… | Przed rozpoczęciem prac nad nową wizją i programem przyszłości Mediolanu, należy 
pogodzić się z tym, że mit stale rozrastającego się miasta został definitywnie obalony. 
Nadszedł czas, by: pomyśleć o regeneracji obecnej tkanki miejskiej, obliczając powierzchnię 
terenów mieszkalnych mogących zaspokoić rzeczywiste zapotrzebowanie na domy; 
zaprojektować miasto, które będzie mogło utrzymać się z działalności usługowej i badawczej | 
Mediolan ciągle zapomina, że stanowi siedzibę ośmiu uniwersytetów, i nie wykorzystuje 
potencjału nauczycieli akademickich oraz studentów|; zaakceptować nową rolę miasta 
wielokulturowego, zintegrowanego, otwartego i ciekawego; zainwestować w miasto, które 
musi zmierzyć się z licznymi zmianami oraz znaleźć nowe, oryginalne strategie walki z 
globalnym kryzysem gospodarczym, którego skutki wszyscy odczuwamy; wprowadzać 
oszczędności w zużyciu energii oraz programy recyklingu, adaptacji i prewencji; równoważyć 
związki między miastem, terenami wiejskimi oraz głębią kraju. Przyszłość Mediolanu powinna 
stać pod znakiem wytrzymałości, nowego podejścia do zrównoważonego rozwoju, planowania 
poprzez zmiany na małą skalę, które będą mogły zaistnieć w skali znacznie większej. Wymaga 
to bezpośredniego udziału wszystkich członków społeczności w czytelnym projekcie 
realizowanym w środowisku zbudowanym.’  438

Pojawienie się licznych zarzutów pod adresem planu sprawiło, że po wyborach w 2011 r. nowy 
burmistrz Giuliano Pisapia podjął decyzję o rewizji uwag publicznych do PGT. Proces ich 
poprzedniej analizy odbywał się w przedwyborczej atmosferze i uznano konieczność 
ponownego odniesienia się do nich. [ Rewizja wprowadziła jednak niewielkie zmiany 
zachowując zasadnicze, innowacyjne założenia PGT, czyli przemieszanie funkcjonalne, 
samodecydowanie o sobie rejonów_ang. districts jako centrów lokalnej tożsamości czy główne 
projekty usług publicznych.  439

8_4_5___ PGT Milano 2030 

Nowy, zmodyfikowany PGT Milano 2030 został zatwierdzony 14 października 2019 r. i wszedł w 
życie 5 lutego 2020 r. 

W perspektywie 10 lat miasto będzie rozwijać swoją atrakcyjność, innowacyjność, dynamizm i 
integracyjny charakter. Mediolan 2030 ma być miastem zielonym i wytrzymałym, wyposażonym 
w elastyczne mechanizmy radzenia sobie w warunkach zmieniającej się rzeczywistości i 
narastających problemów, miastem przygotowanym na możliwe nieprzewidywalne zmiany 
okoliczności.  
Wizja Mediolanu 2030 formułuje obraz miasta dobrze powiązanego z obszarem 
metropolitalnym oraz z innymi krajami. Struktura metropolii ma pozostać ‚drobnoziarnista’ i 
skomponowana z lokalnych centrów mniejszej skali o różnorodnym charakterze i tożsamości, 
będących jednostkami wyposażonymi we własne przestrzenie publiczne i węzły transportu. 
Dalsze działania w ramach polityk miejskich mają doprowadzić do zrównoważenia miejskiej 

 Fabris L. M. F., op.cit., s. 156  - 157438

 Bullivant L., op.cit., p. 201439
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struktury pod względem jakości przestrzeni miejskiej. Zrównoważenie dysproporcji pomiędzy 
centrum miasta a jego peryferiami ma odbywać się na wielu poziomach: strukturalnym, 
społecznym, ekonomicznym. Na tej drodze miasto chce wypracować kierunek zintegrowanego 
rozwoju w obrębie wszystkich wspomnianych centrów lokalnych_ang. neighbourhoods oraz 
podnieść jakość życia w mieście.   440

Plan Mediolan 2030 precyzuje 5 zasadniczych celów, które mają zostać zrealizowane do 2030 r. 
oraz strategie ich osiągnięcia: 

____cel 1____A connected city (połączone infrastrukturalnie?) , Metro and Global; 

____cel 2____Miasto otwartych szans i możliwości, atrakcyjne i integrujące; 

____cel 3____Miasto zielone, o wysokiej jakości życia, stabilne, odporne i elastyczne,  
       posiadające zdolność do szybkiej absorpcji, regeneracji i przygotowania się na możliwe  
       przyszłe zmiany i kryzysy (ekonomiczne,  społeczne, środowiskowe, instytucjonalne); 

____cel 4____Policentryczna metropolia 88 jednostek tożsamościowych; 

____cel 5____Miasto, które się regeneruje.   441

_______________________________________________________________________________cel 1 

Władze Mediolanu są zdania, że z uwagi na znaczenie mobilności, rozwój miasta warunkuje 
rozwój transportu publicznego. Jakość i zasięg jego systemu będzie się przekładał się na formę 
miejską. Mediolan 2030 ma być miastem połączonym komunikacyjnie zarówno w skali obszaru 
metropolitalnego jak świata. W zakresie realizacji tego celu nowy plan zakłada inwestycje w 
sieć transportu publicznego - przewidywana jest budowa nowej linii metra | łączącej lotnisko z 
centrum miasta |, zintensyfikowanie zasięgu połączeń istniejących poprzez przedłużenie 
funkcjonujących linii i wyprowadzenie ich poza granice miasta, rozbudowa pasa linii kolejowych 
- tzw. Circle Line - oraz sieci kolei regionalnych_regional railway service. Plan przewiduje 
również rozwój szybkich pociągów. Miasta realizujące ideę zrównoważonego rozwoju dążą do 
faworyzowania transportu publicznego. Mediolan w nowym planie również buduje 
perspektywę poszerzenia i optymalizacji spektrum możliwości komunikacji publicznej i stworzyć 
przekonującą alternatywę dla środków transportu prywatnego. PGT przewiduje najwyższe 
wartości gęstości zaludnienia w obszarach przesiadkowych węzłów infrastrukturalnych. Twórcy 
planu dążą tym sposobem do realizacji idei planowania polegającej na skracaniu odległości 
pomiędzy miejscem zamieszkania czy miejscem pracy a stacjami transportu publicznego oraz 
na otwarciu możliwości pokonywania tych dystansów pieszo.  

_______________________________________________________________________________cel 2 

 Pelizzaro P., Scopelliti D., „Building Resilience into Milan’s 2030 City Plan” | online |. Nov 14.2018, http://440

www.100resilientcities.org/building-resilience-milans-2030-city-plan/ | dostęp 24.06.2020 |

 Commune di Milano, https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/urbanistica-ed-edilizia/pgt-approvato-441

e-vigente-milano-2030#navpageinside | dostęp 25.06.2020 |

http://www.100resilientcities.org/building-resilience-milans-2030-city-plan/
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/urbanistica-ed-edilizia/pgt-approvato-e-vigente-milano-2030#navpageinside
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Realizując ideę atrakcyjnego, integracyjnego miasta otwartych szans i możliwości Mediolan 
zamierza stwarzać warunki i zachęty dla rozwoju ekonomii 4.0, a tym samym stwarzać też 
możliwości zatrudnienia dla populacji ludzi młodych | prognozy przewidują jej wzrost o 50 000 
w okresie do 2030 r. |, jak też dla wszystkich innych grup mieszkańców. Pobudzanie 
innowacyjnej produkcji i ponowne ulokowanie jej w granicach centralnych obszarów 
miejskich_urban core realizowane będzie między innymi poprzez wprowadzenie do obszaru 
metropolitalnego tzw. wielkich funkcji miejskich_oryg. Grandi Funzioni Urbane. W tym zakresie 
plan definiuje sześć obszarów znajdujących się na peryferiach miasta, ulokowanych na osiach 
strategicznych, które stanowić będą centra możliwości ekonomicznych oraz magnes dla 
inwestycji międzynarodowych. Program dla tych terenów będzie bogaty i zróżnicowany. Będą 
tam mogły powstać biura instytucjonalne i administracyjne, uniwersytety, instytucje kulturalne, 
szpitale, obiekty sportowe, inkubatory przedsiębiorczości i projekty wielkoskalarne. Tym 
sposobem w obszarze metropolitalnym miałoby się pojawić szerokie spektrum nowych usług. 
Ponadto PGT, mając na uwadze wzrost zapotrzebowania na mieszkania wśród ludzi młodych, 
promuje zabudowę pod wynajem. Wdraża tę inicjatywę w drodze ustanowienia atrakcyjnych 
warunków i wskaźników zabudowy w określonych obszarach.  

_______________________________________________________________________________cel 3 

Do 2030 r. Mediolan zamierza stworzyć Park Metropolitalny. Powstanie on przez połączenie 
dwóch dużych miejskich parków zielonym korytarzem ekologicznym. Zgodnie z nowym planem 
w Mediolanie powstanie 20 nowych parków, przy czym 7 z nich zostanie zrealizowanych na 
terenach pokolejowych. Transformacja tych terenów ma stać się elementem nowego systemu 
ekologicznego ‚Green Track’, który jest na etapie realizacji i rozwija się wzdłuż linii kolejowej.  442

System zieleni w obszarze metropolitalnym ma zostać uzupełniony o znaczną ilość nowo 
posadzonych drzew. Ponadto zdecydowanym krokiem w kierunku zrównoważenia rozwoju 
miasta jest planowana redukcja konsumpcji terenów o ok. 4% czyli o ok. 3 mln m2. Cel nr 3 
uzupełniają też uregulowania PGT w zakresie rosnących standardów efektywności 
środowiskowej, m. in. w drodze tworzenia nowych powierzchni przepuszczalnych | jak np. 
zielone dachy | czy certyfikacja redukcji emisji CO2.  

_______________________________________________________________________________cel 4 

Pomimo ‚rozbicia’ na 88 jednostek o różnorodnej charakterystyce, Mediolan chce budować 
obraz miasta silnego miasta policentrycznego o jednolitej tożsamości. Funkcjonowanie wielu 
mniejszych jednostek ma się odbywać w warunkach urbanistycznej symbiozy. Założeniem w tym 
względzie jest wzmocnienie struktur wewnętrznych poszczególnych nuclei, traktowanych jako 
odrębne jednostki. To działanie ma być równocześnie elementem procesu równoważenia 
nierówności terytorialnych i społecznych pomiędzy miejskim centrum a peryferiami. 
Transformacja nuclei ma na celu wzmocnienie ich struktur i tożsamości, a dokonywać się będzie 
w znacznej mierze w drodze poprawy jakości przestrzeni publicznej, jako kluczowego dobrego 
wspólnego. W tym zakresie w planie jest mowa o podniesieniu poziomu usług, rozwoju 
przestrzeni zielonych i dostępności pieszej, wzroście atrakcyjności i jakości projektowej. 
Istotnym elementem omawianej transformacji będzie densyfikacja zabudowy. 

 Pelizzaro P., Scopelliti D., „Building Resilience into Milan’s 2030 City Plan” | online |. Nov 14.2018, http://442

www.100resilientcities.org/building-resilience-milans-2030-city-plan/ | dostęp 24.06.2020 |

http://www.100resilientcities.org/building-resilience-milans-2030-city-plan/
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_______________________________________________________________________________cel 5 

Zadanie regeneracji tkanki miejskiej polegać ma na renowacji i reaktywacji istniejącej tkanki 
miejskiej zamiast konsumpcji nowych terenów. Szczególne wyzwanie w tym względzie to 
stanowią zdegradowane tereny zabudowane i opuszczona zabudowa. W nowym planie 
zdefiniowano szereg Obszarów Regeneracji Miejskiej_oryg. Ambiti di Rigenerazione Urbana - 
to tereny na obrzeżach miasta, których zdegradowane dziedzictwo budowlane powinno zostać 
objęte interwencją w celu odnowy. Jako instrument wspomagający procesy regeneracji 
przewiduje się wykorzystane różnego rodzaju zachęty. Mają one mobilizować poprawę jakości 
obszarów miejskich w drodze komponowania różnorodnych funkcji i usług na terenach 
zdegradowanych oraz przyczyniać się do rozwoju w różnych możliwych aspektach. W ramach 
inicjatywy odnowy powstał również plan renowacji 3000 mieszkań socjalnych.  

‚Mediolan 2030 to metropolia, która formuje przestrzeń dla środowiska, miasto węzłów, które 
produkuje wiedzę, innowację i integrację, miasto w skali ludzkiej, miasto nowej generacji.’  443

 Commune di Milano, https://www.comune.milano.it/documents/20126/69896953/Sintesi+PGT+Milano443

+2030+-+definitivo.pdf/9d5ad813-0ec2-b06b-c78f-de28b56279ca?t=1580902127082 | dostęp 25.06.2020 |_| 
tłum. autorka |

https://www.comune.milano.it/documents/20126/69896953/Sintesi+PGT+Milano+2030+-+definitivo.pdf/9d5ad813-0ec2-b06b-c78f-de28b56279ca?t=1580902127082
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____12_Milano PGT_źródło: Metrogramma, http://www.metrogramma.com/projects/ | dostęp 02.10. 2020 | 
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____13_Milano PGT_źródło: Metrogramma, http://www.metrogramma.com/project/milano-pgt/ | dostęp 
02.10. 2020 | 
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____14_Milano PGT_88 jąder lokalnej tożsamości_Local Identity Nuclei_LINs_Metrogramma_źródło: Bullivant 
L., Masterplanning Futures, London | New York: Routledge | Taylor & Francis Group, 2012, p. 194 
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____15_Milano PGT_Wizja ogólna_Metrogramma_źródło: Bullivant L., Masterplanning Futures, London | New 
York: Routledge | Taylor & Francis Group, 2012, p. 189 
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____16_Milano PGT_Plan Usług_Id - Lab_źródło: Bullivant L., Masterplanning Futures, London | New York: 
Routledge | Taylor & Francis Group, 2012, p. 191 
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____17_Milano PGT_Raggi Verdi: zielona strategia dla metropolii_LAND_źródło: Bullivant L., Masterplanning 
Futures, London | New York: Routledge | Taylor & Francis Group, 2012, p. 197 
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____18_Milano PGT_Sieć środowiskowa_Metrogramma_źródło: Bullivant L., Masterplanning Futures, London | 
New York: Routledge | Taylor & Francis Group, 2012, p. 199 
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____19_Milano PGT_Parki podmiejskie i zieleńce, które tworzą zielony krajobraz w skali 
miejskiej_Metrogramma_źródło: Bullivant L., Masterplanning Futures, London | New York: Routledge | Taylor & 
Francis Group, 2012, p. 199 
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Futures, London | New York: Routledge | Taylor & Francis Group, 2012, p. 200 
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____21_Milano PGT_’Od obszarów transformacji do epicentrów’_Metrogramma_źródło: Bullivant L., 
Masterplanning Futures, London | New York: Routledge | Taylor & Francis Group, 2012, p. 200 
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9___Stany Zjednoczone 

9_1___USA_system planowania przestrzennego 

System planistyczny Stanów Zjednoczonych klasyfikowany jest jako tradycja ‚nowej 
urbanistyki’_oryg. ’new urbanism’ tradition.  444

9_1_1___Struktura administracyjna i kompetencje władz poszczególnych szczebli 
zarządzania 

Stany Zjednoczone są federalną republiką demokratyczną o powierzchni ok. 9 373 000 km². 

Struktura administracyjna kraju jest czterostopniowa i przedstawia się następująco: 

____szczebel krajowy, federalny_national government; 
____szczebel stanowy - 50 stanów federalnych; 
____szczebel powiatów_counties - jest to szczebel pośredni (intermediate) 
____szczebel lokalny: gminy_municipalities | 19 519 wg US Census Bureau, 2012 r. | oraz  
        miasta_oryg. townships | 16 360 wg US Census Bureau, 2012 r. |.  445

Amerykańskie jednostki samorządu terytorialnego | wg amerykańskiego Biura Spisu 
Ludnościowego | 217_US Census Bureau w roku 2012 ich liczba wynosiła 90 056 | dzielą się na 
jednostki przeznaczenia ogólnego - do tych zaliczają się powiaty_counties, 
gminy_municipalities i miasta_townships | 38 910 wg US Census Bureau, 2012 r., 35 879 wg 
OECD, 2017 r. | oraz jednostki przeznaczenia specjalnego_special / limited purpose | 51 146 wg 
US Census Bureau, 2012 r. |.  446

System samorządu terytorialnego Stanów Zjednoczonych sięga swymi początkami XVII i XVIII 
w., a więc początków państwowości USA. Cechuje go znaczna niejednolitość organizacyjna. 
Jego struktura i jej wielopostaciowość jest silnie powiązana z historią osadnictwa 
wspomnianego okresu.  

Samorządność Stanów Zjednoczonych ukształtował federalizm, będący podstawową zasadą 
ustrojową tego kraju.  

Federalizm amerykański ma postać szczególną, odbiegającą od federalizmów innych krajów 
związkowych. Cechuje go fragmentacja i znaczna różnorodność rozwiązań jeśli chodzi o postaci 

 Silva E., Acheampong R. A., op.cit., p. 14444

 Mazur S., | red. |, Sprawne państwo. Reformy samorzadu lokalnego w wybranych krajach, Kraków: 445

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2015, s. 140. Autor zwraca 
uwagę na kwestię nomenklatury jednostek samorządu terytorialnego, która  budzi liczne problemy 
interpretacyjne i tłumaczeniowe. Tytułem przykładu - w niektórych stanach funkcjonuje pojęcie „village’ 
oznaczające małe miasto | zazwyczaj przedmieścia dużego ośrodka |, a nie obszar wiejski.  

 Ibidem. Za autorem: US Census Bureau - na potrzeby raportu przyjęto tłumaczenie jako Biuro Spisu 446

Ludnościowego. US Census Bureau jest rządową agencją wchodzącą w skład Departamentu Handlu Stanów 
Zjednoczonych, która jest odpowiedzialna za spis ludności USA.
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i rolę | strukturalną jak i zadaniową | jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych 
stanach, wyróżnia natomiast spośród innych funkcjonujących w świecie postaci federalizmu 
wielowarstwowość polegająca na powtarzaniu się obszarów geograficznych w różnych 
jednostkach tegoż samorządu.  447

9_1_2___Struktura planowania przestrzennego_plany przestrzenne | plany 
zagospodarowania przestrzennego 

9_1_2_1___Federalny poziom władzy 

Zasadniczo federalny poziom władzy jest wyłączony z bezpośredniej aktywności na polu 
planowania i zagospodarowania przestrzennego, państwo nie pozostaje jednak bez wpływu w 
tej dziedzinie i dysponuje znacznymi niebezpośrednimi możliwościami oddziaływania. Po 
pierwsze jest to oddziaływanie poprzez legislację - kwestię tę można rozpatrywać dwutorowo - 
w odniesieniu do terenów federalnych oraz do tych nie należących do państwa. W całym kraju, 
a więc w pierwszym i w drugim przypadku obowiązują pewne akty federalne, a wśród nich: 

____the National Flood Insurance Programme,  
____the Endangered Species Act,  
____the Energy Policy Act,  
____the Clean Water Act,  
____the National Environmental Policy Act,  
____the Federal Highway Act. 

Na terenach federalnych, obowiązuje natomiast prawo federalne - Federal Land Policy and 
Management Act z 1976 r. Akt ten reguluje sposób zarządzania terenami publicznymi.  

Obok wpływu legislacyjnego państwo bierze udział w kształtowaniu przestrzennym kraju 
odpowiadając za budowę i finansowanie dróg krajowych. Innym rodzajem aktywności 
państwowej na omawianym polu jest tworzenie systemów zachęt fiskalnych dla władz 
stanowych i lokalnych oraz podmiotów indywidualnych w celu pobudzenia inicjatywy 
projektowo-inwestycyjnej w kraju. Te i pewne inne, choć nie wymienione tutaj działania mają 
przełożenie na konstrukcję przestrzenną państwa.  

Na poziomie federalnym w Stanach Zjednoczonych brak planu przestrzennego.  

9_1_2_2___Stanowy poziom władzy - 50 rządów stanów federalnych 

Dominującą zasadą krajów federalnych, a takim jest USA, jest właściwość jednostek 
federalnych | stanów | w zakresie wydawania zasadniczych, ramowych aktów prawnych 
formułujących strukturę systemu planistycznego. Pomimo, że Konstytucja USA oddaje 
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w USA w gestię władz stanowych, to zasada 
powyższa nie jest wykorzystywana ani często ani w pełni przez władze stanowe. Z reguły 
ograniczały one bowiem swoją aktywność w temacie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego do formułowania ogólnej bazy prawnej delegującej znaczną część swych 

 Mazur S., | red. |, op.cit., s. 138 - 139447
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kompetencji na lokalne poziomy władzy | opracowywania kompleksowych planów oraz 
wydawanie wiążących aktów zagospodarowania przestrzennego_ang. legally binding zoning 
ordinances na lokalne poziomy władzy |. 

Pomimo scedowania znacznej autonomii kompetencyjnej na szczeble lokalne, spectrum 
niebezpośredniej ingerencji stanowej w kwestiach rozwoju przestrzennego i jego kontroli 
pozostaje mimo to znaczne. Oddziaływanie to zachodzi między innymi poprzez regulację 
lokalnych sposobów finansowania przedsięwzięć, a także w drodze przyjmowania kodeksów 
budowlanych bazujących zasadniczo na modelowym kodeksie budowlanym_International 
Building Code, co daje im gwarancję określonej kontroli budowlanej.  Dodatkowym zakresem 448

dysponują stany będące właścicielami określonych terenów w swych granicach - Nowy Jork 
włada udziałem 37% i jest to jeden z najwyższych udziałów w kraju. 

W gestii stanów pozostaje formułowanie fakultatywnych wytycznych, a także pomoc władzom 
lokalnym w obszarze procesu planowania przestrzennego. 

Na poziomie stanów federalnych funkcjonują plany strategiczne_ang. strategic plans - jak sama 
nazwa wskazuje mają one charakter wytycznych strategicznych, na ogół stanowych, ale bywa 
też, że odnoszą się do kwestii lokalnych. Są mechanizmem fakultatywnym.  
Decyzja o ich ewentualnej mocy prawnie wiążącej w stosunku do dokumentów niższego 
szczebla należy do samych stanów, podobnie jak ich treść. 

9_1_2_3___Lokalny poziom władzy - gminy_municipalities_miasta_oryg. townships 

Konsekwencją nadmienionej decentralizacji decyzyjności w obszarze zagospodarowania 
przestrzennego oraz znacznej autonomii władz lokalnych w wyniku braku krajowych czy 
stanowych regulacji w zakresie planowania przestrzennego mogą być nie tylko znaczne różnice 
w uregulowaniach lokalnych poszczególnych stanów, ale i brak jakiejkolwiek regulacji 
planistycznej | poza ewentualnymi uregulowaniami środowiskowymi | na poziomie lokalnym w 
niektórych stanach, bo o ile władze wszystkich stanów wydały ramową regulację upoważniającą, 
władze lokalne do sporządzania planów kompleksowych_ang. comprehensive plans oraz 
wydawania rozporządzeń dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego_ang. 
zoning ordinances | o ile nie są one sprzeczne z innymi aktami prawnymi |, to tylko niektóre 
stany rzeczywiście je zobowiązały do wspomnianego działania regulacyjnego. W efekcie 
opisanego schematu funkcjonowania w gestii władz lokalnych pozostaje bardzo szeroki zakres 
zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. 

Plany kompleksowe_ang. comprehensive plans oraz nadmienione już wcześniej rozporządzenia 
dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego_zoning ordinances to instrumenty 
planowania, którymi dysponują władze szczebla lokalnego. Te pierwsze to narzędzia 
planowania strategicznego, ich rolą jest formułowanie lokalnych wytycznych strategicznych oraz 
wytycznych dla zagospodarowania przestrzennego czyli dla rozwoju aktów zoning. Nie są 

 ICC Digital Codes Library, https://codes.iccsafe.org/what-are-building-codes | dostęp 03.04.2019 |. Tamże: 448

International Building Code to modelowy kodeks budowlany. Modelowe kodeksy budowlane są w Stanach 
Zjednoczonych opracowywane przez International Code Council_ICC. Pierwsze takie kodeksy pojawiły się w 
tym kraju na początku XX w. Są one, jak sama nazwa mówi, rodzajem wzorów kodyfikacyjnych sporządzanych 
przez odpowiednie instytucje. Formują bazę regulacyjną dla władz różnych szczebli - (stanowych, 
powiatowych, gminnych?), które wzory te mogą przyjąć w postaci niezmienionej lub adaptować wedle 
potrzeb.

https://codes.iccsafe.org/what-are-building-codes
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prawnie wymagane, zasadniczo nie są też prawnie wiążące | choć niektóre stany wprowadziły 
wymóg obligatoryjnej zgodności aktu Zoning z planem kompleksowym. Niewykluczone bywają 
też sytuacje żądania obowiązkowej obecności planu kompleksowego_comprehensive plan dla 
dopuszczalności sporządzania aktu Zoning przez gminy. Choć hierarchicznie są podrzędne w 
stosunku do planów strategicznych_ang. strategic plans to jednak nie muszą być z nimi 
zgodne. 

Zoning ordinance lub inaczej zoning resolution to zasadniczy mechanizm planistyczny oraz 
jedna z najbardziej powszechnych metod planowania i zagospodarowania przestrzennego 
stosowanych przez władze lokalne -  zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i innych krajach. 
Instrument ten ma charakter planu zagospodarowania przestrzennego. Ich odpowiednikiem w 
Polsce są właśnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Metoda zoning 
wykorzystuje technikę planowania i zagospodarowania obszaru w drodze dzielenia go na 
strefy_ang. zones i przyporządkowywania im określonego przeznaczenia. Jest to dokument 
prawnie wiążący w formie tekstu i mapy, określający dozwolone, ale też zabronione 
przeznaczenie działek. Akt zoning może regulować przeznaczenie działek, ale też formułować 
wymogi dotyczące parametrów, formy, rodzaju zabudowy, określonych gęstości, a także kwestie 
proceduralne oraz sankcje na wypadek wykroczeń. Regulacje zawarte w tym dokumencie mogą 
być bardzo szczegółowe, dając gminom precyzyjne narzędzie tworzenia i  ochrony charakteru, 
estetyki czy wartości historycznych swego terytorium, kształtowania i ochrony ładu 
przestrzennego i środowiska życia.  Upoważnienie do wydawania legislacji typu zoning jest 449

powszechnie udzielaną władzom lokalnym przez stany federalne kompetencją, a w niektórych 
stanach przyjmowanie tej regulacji to obowiązek. Pomimo dominującego braku prawnego 
przymusu ich uchwalania są one powszechnie przyjmowane przez większość władz lokalnych. 
Jak już o tym wspomniano - akty zoning, choć podrzędne w stosunku do planów 
kompleksowych_ang. comprehensive plans, nie muszą być z nimi zgodne. 

9_1_3___Charakterystyka systemu planowania przestrzennego w USA 

System planowania w Stanach Zjednoczonych odbiega znacznie od czterech dotychczas 
przeanalizowanych systemów europejskich. Punktami, w których system ten różni się od 
federalizmów europejskich jest stopień autonomii władz lokalnych oraz zdecydowane 
przeniesienie ciężaru uprawnień i obowiązków planistycznych na niższe szczeble władzy.  450

Obie te cechy są efektem ukształtowanym przez federalizm amerykański, o czym była mowa 
powyżej. 
Konstytucja Stanów Zjednoczonych - uważana za najkrótszą pisaną konstytucję świata | 
zaledwie 7 artykułów i 27 poprawek - nie precyzuje zadań i odpowiedzialności poszczególnych 
warstw władzy. X poprawka wskazuje jedynie, że ‚Uprawnienia, których konstytucja nie 
powierzyła Stanom Zjednoczonym ani nie wyłączyła z właściwości poszczególnych stanów, 
przysługuje nadal poszczególnym stanom bądź ludowi.’   451

Z cytowanego tekstu wynika jedynie szeroka kompetencja konstytucyjna stanów w zakresie 
nadania kształtu swej wewnętrznej konstrukcji samorządowej oraz dyspozycji w zakresie roli i 
zadań poszczególnych jednostek ją formujących. Takie prawo przyznane każdemu ze stanów 
czyni system amerykański zbiorem niejednolitych rozwiązań. Konsekwencją X poprawki jest też 

 Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/z/zoning-ordinance.asp | dostęp 03.04.2019 | 449

 OECD, Land-use Planning Systems …, op.cit., p. 27450

 Biblioteka Sejmowa, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html | dostęp 20.05.2015 |451

https://www.investopedia.com/terms/z/zoning-ordinance.asp
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html
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właściwość stanowa w domenie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego 
każdego ze stanów. Jego postaci w poszczególnych stanach bywają od siebie bardzo 
odmienne. Poniższy graf hierarchiczny stanowi ilustrację wariantu standardowego.   
Zasadniczym amerykańskim instrumentem planowania przestrzennego oraz kontroli rozwoju 
jest akt zoning_zoning Ordinance czyli regulacja prawna szczebla lokalnego, która precyzuje 
przeznaczenie lub sposób zabudowy działek. Nowy Jork stał się prekursorem zoningu wśród 
amerykańskich miast, wydając pierwszy taki dokument obejmujący swym zasięgiem cały swój 
obszar w 1916 r.  452

Wkrótce zoning stał się powszechny w całym kraju znajdując umocowanie prawne w A 
Standard State Zoning Enabling Act_SZEA. Był to modelowy akt prawny, zawierający rodzaj 
legislacyjnej sugestii dla poszczególnych stanów, które na jego bazie mogły odtąd tworzyć 
swoje własne dokumenty. Standard State Zoning Enabling Act był jednym z kluczowych rozdań 
w ewolucji amerykańskiego planowania i zagospodarowania przestrzennego.  453

  
9_1_4___Zasadnicze regulacje prawne sfery planowania i zagospodarowania 
przestrzennego 

Na poziomie federalnym funkcjonują w Stanach Zjednoczonych wymienione już wcześniej akty 
prawne_ang. federal laws, których normy mają wpływ na planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne. Do zbioru najistotniejszych należą: The National Flood Insurance Programme, 
The Endangered Species Act, The Energy Policy Act, The Clean Water Act, The National 
Environmental Policy Act, The Federal Highway Act, a także the Federal Land Policy and 
Management Act - ten ostatni odnosi się do terenów będących własnością państwa.   454

 Natoli S. J., „Zoning and the Development of Urban Land Use Patterns” w Economic Geography, Vol. 47, 452

No. 2, April 1971, p. 171 

 U.S. Department of Commerce, A Standard State Zoning Enabling Act | online |, Washington, 1926, 453

https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-18b3b6e632119b6d94779f558b9d3873/pdf/GOVPUB-
C13-18b3b6e632119b6d94779f558b9d3873.pdf | dostęp 05.10.2020 |

 OECD, Land-use Planning Systems …, op.cit., p. 222454

https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-18b3b6e632119b6d94779f558b9d3873/pdf/GOVPUB-C13-18b3b6e632119b6d94779f558b9d3873.pdf
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9_2___Struktura polityczna i administracyjna Nowego Jorku 

Aby lepiej zrozumieć funkcjonowanie Nowego Jorku w sferze planowania przestrzennego 
warto spojrzeć na na jego konstrukcję administracyjną. Terytorialna struktura administracyjno - 
polityczna Nowego Jorku jest skomplikowana.  
Poniżej przedstawiona struktura miasta jest wyrazistym przykładem różnorodności i 
wielowarstwowości strukturalnej charakterystycznej dla samorządu terytorialnego Stanów 
Zjednoczonych, o czym była mowa w rozdziale poświęconym konstrukcji tego systemu. 
Zasadniczo miasto jest podzielone na jednostki o znaczeniu politycznym_ang. political districts 
oraz jednostki o znaczeniu administracyjnym_ang. administrative districts i zaznaczyć trzeba, że 
w tym systemie rzadko zachodzi zbieżność granic pomiędzy nimi.  455

Jednostki o znaczeniu politycznym i wyborczym to: 

____New York State Assembly Districts; 
____U.S. Congressional Districts; 
____New York State Senate Districts; 
____New York City Municipal Court Districts; 
____New York City Council Districts; 
____New York City Election Districts.  

Jednostki o znaczeniu administracyjnym to:  

____Borough oraz Community Districts | a wśród nich Borough Boundaries and Community  
        Districts; 
____School, Fire, Health & Police | wśród nich School Districts, Fire Companies, Fire Battalions,  
        Fire Divisions, Health Areas, Health Center Districts and Police Precincts |; 
____2010 and 2000 Census Tracts & Block | to obszary wyznaczone w celu przeprowadzenia  
        spisu ludności |.  456

W sferze planowania przestrzennego zasadnicze znaczenie ma graf administracyjny: boroughs - 
community districts - neighbourhoods. 

Boroughs to zasadnicze jednostki podziału administracyjnego. W Nowym Jorku jest ich 5: 
Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens i Staten Island. Każda z boroughs będących częścią 
miasta Nowy Jork_New York City obszarowo pokrywa się równocześnie z odpowiednim county 
czyli zasadniczą jednostką podpodziału administracyjnego w obrębie stanu Nowy Jork.  

Wszystkie 5 boroughs są odpowiednio podzielone na community districts. W Nowym Jorku 
jest ich 59.  Każda community district jest reprezentowana przez community board. Nowy 457

Jork jest miastem wyjątkowo różnorodnym, pod wieloma względami, również społecznymi. 
Celem community boards jest stworzenie możliwości aktywnego udziału mieszkańców w 

 Department of City Planning. City of New York, https://www1.nyc.gov/site/planning/data-maps/maps-455

geography.page | dostęp 03.04.2019 | 

 Department of City Planning. City of New York, https://www1.nyc.gov/site/planning/data-maps/open-456

data.page#district_political | dostęp 03.04.2019 |

 Department of City Planning. City of New York, https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/457

data-maps/maps-geography/political-boundaries/community-district-20180924.pdf | dostęp 05.10.2020 |

https://www1.nyc.gov/site/planning/data-maps/maps-geography.page
https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/data-maps/maps-geography/political-boundaries/community-district-20180924.pdf
https://www1.nyc.gov/site/planning/data-maps/open-data.page#district_political
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procesie politycznym, procesach planowania miasta, planowania neighbourhoods, udział w 
projektach, zapewnienie usług w poszczególnych community districts.  458

Neighbourhood oznacza nieadministracyjną jednostkę przestrzenną. Neighbourhoods są 
elemantami, częściami składowymi pięciu nowojorskich boroughs. Nieformalny charakter 
neighbourhoods sprzyjał zmienności ich granic oraz nazw na przestrzeni lat. Wiele z nich ma 
bogatą historię. W Nowym Jorku są ich setki.  459

Department of City Planning stawia sobie określone cele strategiczne: rozwój całych dzielnic w 
perspektywie długoterminowej w drodze planowania zintegrowanego_neighbourhood 
improvemment, wspomaganie mieszkalnictwa, przystępności i jakości w tym zakresie, 
promowanie rozwoju ekonomicznego, podnoszenie poziomu zrównoważenia i odporności i 
stabilności dzielnic_ang. resiliency of neighbourhoods, zapewnienie integralność i 
reaktywnego charakteru rewizji zagospodarowania przestrzennego oraz dostarczenie 
obiektywnych i specjalistycznych danych to szerokiego grona profesjonalnych odbiorców.   460

Projekt High Line został wybrany jako projekt symfoniczny, w którym wszystkie te cele zaistniały 
wspólnie. 

9_3___Zoning 

9_3_1___Zoning Stanów Zjednoczonych vs. zoning europejski 

Nauka podkreśla inność miasta amerykańskiego. Amerykańskie krajobrazy miejskie i 
podmiejskie cechują niższe gęstości i większe odległości; uporządkowane, geometryczne 
plany; obfitość terenów zielonych, zwłaszcza terenów zielonych w postaci prywatnych ogrodów; 
wyraźniejsze odseparowanie przestrzeni mieszkalnej od przestrzeni pracy; większa ogólna 
jednolitość i uporządkowanie; większy stopień segregacji społecznej który znajduje 
odzwierciedlenie w przestrzeni; większy udział indywidualnych, wolnostojących domów 
jednorodzinnych i tak dalej.  Miasta, obszary innych części świata są często chaotyczne, 461

rozwarstwione, bardziej różnorodne i bardziej zróżnicowane w aspekcie społecznym. 

W kontekście odmienności miast europejskich i amerykańskich Hirt stawia pytanie o przyczynę 
wyjaśniającą tę odmienność, bada w jaki sposób regulacje prawne i polityki mają wpływ na te 
różnice. ‚Ważnym mechanizmem, za pomocą którego kształtuje się warunki życia człowieka jest 
publiczna kontrola prywatnych działań, w tym wznoszenia budynków i zagospodarowywania 
terenów. W Stanach Zjednoczonych najpopularniejszym środkiem i najbardziej znaną formą 

 Department of City Planning. City of New York, https://www1.nyc.gov/site/planning/community/458

community-based-planning.page oraz https://communityprofiles.planning.nyc.gov | dostęp 05.10.2020 |

 Department of City Planning. City of New York, https://www1.nyc.gov/site/planning/data-maps/city-459

neighborhoods.page | dostęp 05.10.2020 | oraz Grynbaum M. M., „Amateur Mapmakers Redraw Boundaries, 
Working Online” w The New York Times | online |, Sept. 9, https://www.nytimes.com/2012/09/10/nyregion/
amateur-mapmakers-reshape-new-york-neighborhoods-online.html?_r=0 | dostęp 05.10.2020 |

 Department of City Planning. City of New York, https://www1.nyc.gov/site/planning/about/dcp-460

priorities.page | dostęp 05.10.2020 |

 Hirt S., Zoned in the USA: The Origins and Implications of American Land-Use Regulation. New York: 461

Cornell University Press, 2014, p. 2 za: Cozen M., „The Moral Tenets of American Urban Form.” w Human 
Geography in North America: New Perspectives and Trends in Research. Innsbruck: Selbstverlag des Instituts 
für Geographie der Universität Innsbruck, 1996, p. 275 - 287
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kontroli zagospodarowania terenów jest municipal zoning | … |’  Zoning oznacza podział 462

przestrzeni na strefy o określonym przeznaczeniu i różnej regulacji. Hirt twierdzi, że amerykański 
zoning system jest odmienny od zoning systemów występujących w innych krajach. Różnice i 
kontrasty w modelach planowania US i EU są tak fundamentalne, że porównanie modelu 
planowania w USA i innych krajach wydaje się niemożliwe do wytłumaczenia_oryg. 
incomprehensible. O odmienności modelu amerykańskiego systemu zoning pisze Hirt, 
ukazując różnice i badając czynniki, jakie miały i mają wpływ na wykształcenie się jego postaci 
tak odmiennej od europejskiej, jego charakteru tak innego.  

Wśród zasadniczych różnic Hirt wymienia różnice proceduralne i merytoryczne.   463

W sferze proceduralnej różnica polega na bazowaniu modelu amerykańskiego w znacznym 
stopniu na publicznej regulacji działalności sektora prywatnego w drodze zoning | w znacznie 
wyższym stopniu niż w innych krajach | oraz innych przepisów. Tę istotną różnicę wychwytuje P. 
Hall pisząc, że ‚Dla wielu europejczyków | … | planowanie w Stanach Zjednoczonych jest 
sprzecznością pojęć.’  Hall określa planowanie jako praktycznie nie istniejące w USA. ‚W 464

rzeczywistości prawdziwym rdzeniem amerykańskiego systemu kontroli użytkowania gruntów 
nie jest planowanie, ale zoning. Jest on jednak formalnie oddzielony od systemu planowania; 
jest administrowany przez osobną komisję zagospodarowania przestrzennego  właściwą dla 
każdego obszaru władz lokalnych, nie musi uwzględniać planu (jeśli taki istnieje) i jest w istocie 
ograniczonym i negatywnym systemem kontroli zmian w obszarze zagospodarowania 
przestrzennego. Z definicji zoning jest narzędziem służącym do segregacji różnych rodzajów 
użytkowania gruntów, zwykle na zasadzie raczej gruboziarnistej.’  Cullingworth i Hall 465

podkreślają, że o ile regulacje publiczne dotyczące działalności prywatnej w zakresie 
budownictwa stanowią trzon systemu amerykańskiego, to jednak w krajach europejskich 
poziom interwencji publicznej w rozwój urbanistyczny jest wyższy, bardziej rozległy, bo władze w 
większym zakresie planują i konstruują, a regulacje europejskie są mniej sztywne i mniej 
restrykcyjne od regulacji amerykańskich. Hirt wskazuje jeszcze inną istotną różnicę 
proceduralną - w USA działalność planistyczna w zakresie zagospodarowania terenu oraz 
praktyka regulacyjna są głównie domeną municypalnego poziomu zarządzania. Jest to cecha, 
która zasadniczo odróżnia system amerykański od systemów krajów zachodnich, w których 
obserwowane jest bardziej znaczące zaangażowanie wyższych poziomów władz | krajowych lub 
regionalnych | i silniejsze interwencje w tym zakresie. Amerykańskie regulacje w sposób 
bardziej restrykcyjny i jednolity normują sferę wydawania pozwoleń na budowę niż dzieje się to 
w krajach europejskich. Nie należy z tego wysnuwać wniosku, że w modelu amerykańskim 
władze są pozbawione elastyczności, uznaniowości, bo w rzeczywistości obie te cechy rozwijały 
się z biegiem czasu i nadal są w tym modelu obecne.  Ten stopień uznaniowości jest jednak 466

nadal mniejszy niż ten, którym dysponują władze w krajach europejskich. 
Materialna odmienność modelu amerykańskiego polega na wycelowaniu go w odrębny, 
specyficzny, szczególny produkt budowlany w postaci środowiska zurbanizowanego o 
wyjątkowo niskiej gęstości, bazującego na ścisłym podziale funkcjonalnym i oddzieleniu funkcji 
zagospodarowania w sposób niespotykany w innych krajach. Charakterystycznym elementem 

 Hirt S., op.cit., p .2_| tłum. autorka |462

 Ibidem p. 5 i n.463

 Hall P., Tewdwr-Jones M., Urban and Regional Planning. New York: Routledge | Taylor & Francis Group, 464

London, 2011, p. 225

 Ibidem p. 243465

 Hirt S., op.cit., p. 6 za: Kayden J. S. „Reconsidering Zoning: Expanding as American Land - Use Frontier” 466

w Zoning Practice | online | , 01.04, 2004, p. 2 - 15, https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4000296/
mod_resource/content/1/KAYDEN_Jerold_Reconsidering%20Zoning.pdf | dostęp 01.09.2020 |
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zagospodarowania i wręcz symbolem przestrzennym w Stanach Zjednoczonych jest dom 
jednorodzinny z towarzyszącym mu prywatnym ogrodem. System zoning Stanów 
Zjednoczonych odnosi się do tej formy zagospodarowania w szczególnie preferencyjny sposób. 
Regulacja ta wprowadza kategorię dzielnic mieszkalnych, w których wyizolowanej funkcji 
mieszkalnej nie towarzyszy żadna inna funkcja. Dzielnice te są obecne w systemie zoning w 
szerokim zakresie.  467

Hirt opisując te czynniki i różnice argumentuje, że zoning Stanów Zjednoczonych rozwinął się 
bazując na szczególnej cesze amerykanów jaką jest indywidualizm - ekonomiczny, społeczny, a 
także przestrzenny. W każdej z tych postaci oznacza  on pewną określoną, wydzieloną i 
zachowaną przestrzeń - odpowiednio polityczną, ekonomiczną. Stąd amerykańska fascynacja 
przestrzenią fizyczną, możliwością podporządkowania jej sobie. W XX w. oznaczała ona 
preferowanie domu jednorodzinnego na przedmieściach i woli odseparowania się 
przestrzennego od niewygodnych funkcji, np. przemysłowej czy rolniczej. To indywidualizm i 
różne jego oblicza,  sprzężone ze sobą lub pozostające w konflikcie oraz wykształcona przez 
niego odmienna kultura przestrzenna wpłynęły na wiele regulacji miejskich, zdefiniowały 
użytkowanie gruntów oraz finalne wykształcenie się zoningu amerykańskiego w tej określonej 
postaci i o tym szczególnym odrębnym charakterze.  468

9_3_2___Istota 

Zoning jest regulacją prawną będącą odpowiednikiem planu zagospodarowania 
przestrzennego. W dosłownym tłumaczeniu oznacza metodę podziału terenu gminy (lub innych 
lokalnych jednostek podziału terytorialnego) na strefy o określonym przeznaczeniu, 
organizującą sposób użytkowania terenów. Regulacja ta zawiera też doprecyzowanie warunków 
zagospodarowania tych stref, określa co jest dozwolone na nieruchomości, w tym parametry 
zabudowy takie jak wielkość, formę, wysokość czy setback.  

Zoning Handbook - czyli opracowany przez nowojorski Department of City Planning 
przewodnik po zasadach prawnych sfery zagospodarowania przestrzennego miasta - wyjaśnia i 
podkreśla, że istotą regulacji zoning jest określenie ograniczeń  w sferze zagospodarowania 
przestrzeni, a nie wymagań pozytywnych | przyzwalających |, od spełnienia których zależałoby 
korzystanie z nieruchomości przez właściciela. Zagospodarowanie przestrzenne czyli zoning nie 
jest synonimem planowania - to często rezultat planowania. Zoning to instrument towarzyszący 
planowi, którego rolą jest implementacja tego planu.   469

Nowojorski Department of City Planning nazywa zoning językiem fizycznego miasta. Cel zoning 
określa jako promowanie uporządkowanego modelu rozwoju i oddzielenie niezgodnych 
sposobów użytkowania określonych obszarów, czyli np. funkcji mieszkaniowej i przemysłowej, a 
przez to zapewnienie przyjemnego środowiska życia. Aktem prawnym, który reguluje kwestie 
podziału na strefy jest zoning ordinance, zoning resolution. Nowojorska Zoning Resolution 

 Hirt S., op.cit., p .6 - 7467
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 Department of City Planning. City of New York, Zoning Handbook | online |, New York, 2018, https://469

www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/about/publications/zoning-handbook/zoning-handbook.pdf | 
dostęp 13.07.2020 |, p. 5

https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/about/publications/zoning-handbook/zoning-handbook.pdf


!213

musi być zgodna w swej zawartości z ustawodawstwem stanowym oraz z Kartą Miejską_ang. 
The City Charter.  470

9_3_3___Historia 

Regulacje budowlane były w Stanach Zjednoczonych obecne od chwili powstania państwa. 
Pierwotnie często koncentrowały się one na względach bezpieczeństwa poprzez normowanie 
używania materiałów łatwopalnych. Przełom wieków XIX i XX przyniósł pewne zmiany w tym 
zakresie, bo wtedy zaczęły się pojawiać lokalne akty prawne, których regulacja przypisywała 
określonym terenom sprecyzowane funkcje lub też określone wysokości budynków.  471

Nowy Jork odegrał szczególnie znaczącą rolę w rozwoju i kształtowaniu zoning. Wraz z 
nowojorskim zoning zmieniał się nowojorski krajobraz miejski i dzisiaj możemy ocenić w jaki 
sposób dokonywały się zmiany oraz w jakim kierunku postępowały. 

Aktualna nowojorska Zoning Resolution to akt z 1961 r., wielokrotnie od tego czasu 
modyfikowany w reakcji na zmieniające się potrzeby i priorytety miasta. Zastąpiła ona 
wcześniejszą, pierwszą Zoning Resolution z 1916 r. 

Dokument z 1916 r. był pierwszą w Stanach Zjednoczonych, kompleksową regulację 
zagospodarowania przestrzennego_zoning. Był to pierwszy zoning code obejmujący swym 
zasięgiem obszar całego miasta - de facto pionierem było Los Angeles, które swój dokument 
przyjęło w 1904 r., ale ten akt, w odróżnieniu od nowojorskiego,  dotyczył zaledwie części 
obszaru miejskiego.  472

Zoning powstał jako instrument zagospodarowania przestrzennego polegający na podziale 
terytorium na strefy o określonym, temu celowi służyły też pierwsze zoning ordinances. 

Pierwotnie akty zoning ordinances koncentrowały się tylko na separacji przestrzennej w formie 
podziału na strefy funkcjonalne o różnym przeznaczeniu. Określano w nich także  parametry 
budowli, jej wielkość. Ten rodzaj metody regulacyjnej nosi nazwę  Eucleadean zoning lub 
Eucleadean style. 

Nazwę tę nadano w związku ze sprawą sądową Village of Euclid v. Ambler, w której 
ustanowiono precedens prawny i która dała konstytucyjne uzasadnienie dla relatywnie nowej 
praktyki zoning. Euclid v. Ambler była pierwszą znaczącą sprawą dotyczącą tej tematyki.   473

Jest to tzw United States Supreme Court Landmark case czyli sprawa o istotnym znaczeniu, 
której efektem było ustanowienie reguły prawnej.Reguła prawna ustanowiona w wyniku tej 
sprawy mówi, że ‚regulacja zoning | ordinance | musi znaleźć swoje uzasadnienie w jakimś 
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aspekcie mocy policyjnej, zapewnionej dla dobra publicznego. Linia oddzielająca legalne od 
nielegalnego sprawowania władzy nie jest w stanie precyzyjnie wytyczyć granicy. Sąd zastosuje 
doktrynę uciążliwości, aby ustalić, czy zarządzenie dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego jest uzasadnione.’  W 1926 r., dziesięć lat po wprowadzeniu pierwszego 474

nowojorskiego zoning code, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych_United States Supreme 
Court uznał konstytucyjność zoning ordinances w tak zwanej sprawie Village of Euclid v. 
Ambler. Ustanowiona została wówczas obowiązująca od tego momentu praktyka zoning w 
Stanach Zjednoczonych.  475

Istotny zarzut formułowany pod adresem Eucleadean zoning to traktowanie miasta jako 
maszyny, a nie nieustannie ewoluującego organizmu, a tym samym niedostrzeganie przez tę 
metodę rzeczywistego, prawdziwego sposobu funkcjonowania miejskiego fenomenu.   476

W stosunku do amerykańskiej postaci zoning, również tej nowojorskiej, pojawiały się różne 
głosy krytyczne. Lewis Mumford nie był zwolennikiem normatywnej regulacji w urbanistyce. 
Uważał, że narzucanie reguł nie sprzyja rozwojowi, a miasta im podległe patrzą wstecz zamiast 
zwracać się ku przyszłości.  Artykuł w Harvard Law Review w 1959 wysuwał zarzuty, że zoning 477

to w rzeczywistości „prokrustowe reguły”. Architektura i urbanistyka budowana w oparciu o nie 
pozbawiona zostanie wyobraźni.  Bycie nowoczesnym utożsamiano z uznaniowością, 478

elastycznością, a zasadniczym zarzutem formułowanym pod adresem metody zoning była 
sztywność oraz brak mechanizmów adaptacyjnych. Te czynniki interpretowano jako przeszkodę 
na drodze ewolucji miasta. Świadomość tego, że istotą regulacji musi być jej elastyczność, 
istniała już wcześniej. W 1910 r. podczas krajowej konferencji w temacie planowania i rozwoju 
populacji | Second National Conference on City Planning and Congestion of Population | 
Frederick Law Olmsted Jr. powiedział, że regulacja powinna zawsze pozostawać w stanie 
nieustannej zmiany i dopasowywania, zdolna zapobiec nowo odkrytym nadużyciom_abuses, a z 
drugiej strony otwierać większe możliwości indywidualnego uznania, dowolności w punktach, w 
których prawo uznać należy za niemądrze restrykcyjne’ | 1910, 14 |.  W tej kwestii wypowiadają 479

się też współcześni autorzy.  480

Z czasem orzecznictwo sądowe ugruntowało pogląd ze regulacje dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego mogą regulować również design i stronę estetyczna nowych budowli, a nie 

 Casebriefs, https://www.casebriefs.com/blog/law/property/property-law-keyed-to-cribbet/introduction-to-474
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tylko sposób użytkowania, rodzaj przypisanej terenom i budynkom funkcji i ich parametry, tak 
jak to miało miejsce wcześniej. Akty, których przedmiotem jest estetyka budowli (design review 
ordinances) ustanawiają standardy projektowe, a także zapewniają pewien stopień kontroli nad 
estetyką przyszłej zabudowy.    481

Eucleadean zoning przyczynił się do wielu utrwalonych póżniej problemów przestrzennych, 
które z kolei generowały problemy socjalne, środowiskowe i inne. W opozycji do Eucleadean 
zoning powstał póżniej kierunek urbanistyczny zwany New Urbanism, któremu w Europie 
odpowiadała koncepcja miasta zwartego_compact city. Do jego powstania przyczyniła się Jane 
Jacobs, która swój negatywny stosunek do tego typu regulacji wyraziła w książce ‚The Death 
and Life of Great American Cities’ w 1961 r. Założenia New Urbanism to przemieszanie funkcji 
postrzegane jako czynnik generujący atrakcyjność przestrzeni i pobudzenie życia miejskiego i 
więzi społecznych, równoczesne towarzyszące temu procesowi zwiększenie gęstości i 
ograniczenie ruchu samochodowego.  482

Pomimo zarzutów wysuwanych w kierunku metody zoning i podejmowanych przez niektóre 
amerykańskie gminy urbanistycznych prób stosowania zasad Nowej Urbanistyki_ang. New 
Urbanism, w sferze prawnej instrument ten nie został zastąpiony innym. Pojawiły się próby 
uelastycznienia go i dostosowania do pojawiających się wymagań i kontekstów , ale większość 
założeń tej metody pozostała niezmieniona.  483

9_3_3_1___Zoning Resolution z 1916 r. 

W okresie poprzedzającym przełomowy dokument z 1916 r. wnioskowano konieczność 
ograniczenia wysokości budynków i zapewnienie doświetlenia, lecz również uregulowanie 
prawne kwestii zagospodarowania przestrzennego poprzez wprowadzenie wymogu podziału 
na strefy_ang. zoning restrictions, który skutkowałby odseparowaniem funkcji mieszkaniowej od 
handlowego czy produkcyjnego przeznaczenia określonych terenów. Ten ostatni postulat był 
efektem intensywnych zmian gospodarczych i społecznych.  484

Miasto rozwijało się nieustająco. Postępowało uprzemysłowienie, które już na przełomie XIX i 
XX w. skutkowało fatalnymi warunkami życia w mieście. Jego efektem było przeludnienie, 
rosnące zanieczyszczenie środowiska, gwałtowne pogarszanie się warunków mieszkaniowych i 
bezpieczeństwa, a w konsekwencji bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi. Brak regulacji 
prawnej dopuszczał niekontrolowane, a często negatywne przenikanie się określonych funkcji. 
Równocześnie Nowy Jork stawał się najważniejszym krajowym ośrodkiem interesów. 
Rozwijające się firmy pochłaniały coraz większe powierzchnie biurowe.   485
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Te okoliczności rozbudziły prawdziwą rewolucję budowlaną, która zaczęła opanowywać miasto 
w latach 20-tych XIX w.. Sugestywnie opisał ją Rem Koolhass w ‚Delirycznym Nowym Jorku’.  486

Ów czas był nieustannym wyścigiem, w którym trofeum stanowił status najwyższego budynku 
Nowego Jorku. Pierwsze protesty mieszkańców pojawiły się już w latach 70-tych i 80-tych XIX 
w., gdy coraz wyższe budowle zaczęły rzucać coraz dłuższe cienie i odbierać miastu światło 
słoneczne i powietrze.   487

Gdy powstał biurowiec Equitable Life Insurance Company-The Equitable Building,120 
Broadway w Financial District na Lower Manhattan, wywołał ostateczny sprzeciw w kontekście 
ograniczenia dopływu światła słonecznego i był bezpośrednią przyczyną pierwszej regulacji z 
1916 r.  488

Wszystkie te okoliczności zrodziły potrzebę unormowania prawnego - w tych warunkach 
pojawiła się Zoning Resolution z 1916 r. Była prawem strefowym wyznaczającym strefę 
ochronną wokół każdego kwartału zabudowy oraz każdej działki gruntu. Strefa ta określała tym 
samym dopuszczalne parametry zabudowy. Regulacja wprowadzała tak zwany setback. 
Wymiary parteru nie były ograniczane. Kondygnacja parterowa mogła przyjmować wielkość 
działki. Parter mógł następnie być powielany, ale jedynie do określonej wysokości. Fragment 
elewacji powyżej tej wysokości musiał być cofnięty w stosunku do linii ograniczających działki, a 
nadbudowa mogła mieć podstawę  nie większą niż jedna czwarta powierzchni podstawy. Taki 
zabieg ukierunkowując dopływ światła słonecznego do ulicy miał na celu walkę z cieniem 
rzucanym przez wieżowce Manhattanu. Typ budowli, który kształtowały przepisy aktu nazywano 
‚wedding cake’, ze względu na charakterystyczne stopniowanie formy, jakie kształtowały. 
Zoning Resolution z 1916 r. klasyfikowała różne typy zagospodarowania terenu wprowadzając w 
tym celu trzy kategorie stref - mieszkalne, handlowe oraz nie podlegające ograniczeniom - 
celem tego zabiegu było wyłączenie w danych obszarach wszelkich funkcji, które były uznane 
za niezgodne z przeznaczeniem. Dokument precyzował jakie rodzaje budowli są dozwolone w 
każdej ze stref, a także wyznaczał ich granice na załączonej mapie.  Ponadto w dokumencie 489

wyznaczone zostały standardy wysokości i gabarytów budynków - w tym celu obszar miasta 
podzielony został na pięć stref.  Uregulowanie prawne znalazło też zagadnienie ogrodów, 490

dziedziców oraz przestrzeni otwartych - w tym celu również posłużono się podziałem na pięć 
stref - każdej o innych limitach.  491

To pierwsze prawo strefowe było nie tylko regulacją prawną - de facto było projektem 
urbanistycznym. Konkretny, sprecyzowany wymóg nadający kształt pojedynczym budowlom 
formował tym samym obraz całego miasta, wprowadzając nową koncepcję Metropolii. 
Manhattan, pomimo, że wciąż był ‚| … | widmowym miastem, które urealni się dopiero w 
przyszłości, jego ostateczny zarys zostaje zdefiniowany raz na zawsze. | … | Eksplozja skali 
kontrolowana jest poprzez bezwzględne podtrzymywanie nawet najbardziej prymitywnego 
modelu współzamieszkiwania. Radykalne uproszczenie koncepcji urbanistycznej to sekretna 
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metoda, by umożliwić miastu nieograniczony wzrost, a jednocześnie nie dopuścić do tego, by 
utraciło czytelność, intymność i spójność. | … |’  492

Opisywana regulacja z 1916 r. nie pozostawała niezmienna - modelowe prawo, jakim była dla 
innych miast, ewoluowało tak, jak ewoluował sam Nowy Jork. Poddawano ją częstym 
nowelizacjom, które dyktowało samo nieustannie rozwijające się miasto i zmieniające się 
potrzeby jego mieszkańców.   493

W latach 40-tych wprowadzono między innymi regulacje dotyczące oznakowania 
budynków_ang. building signage, gwałtowanie rosnącej liczby samochodów czy niskiej 
zabudowy mieszkaniowej z ogrodami.  494

Kwestią, która nadal skupiała uwagę planistów było kształtowanie optymalnych warunków 
przestrzennych dla zdrowia publicznego. Ten aspekt stanowił główny punkt koncentracji uwagi 
nowych idei urbanistycznych i nowego planowania. Budowa nowych mieszkań oraz poprawa 
warunków przestrzennych, sanitarnych, a co za tym idzie zdrowotnych, dostępu do rekreacji i 
odpowiednie strefowanie miast, które w założeniu miało sprzyjać oszczędności i wydajności, 
stały się zasadniczymi tematami nowych przepisów.  495

Motorem rozwoju Nowego Jorku tamtego okresu był rozwój technologii i samochód, którego 
użycie rozpowszechniło się na ogromną skalę. Te okoliczności pociągały za sobą kolejne w 
postaci ekspansji sieci dróg tranzytowych i formowania się wzdłuż nich korytarzy rozwoju. Innym 
następstwem był wspomniany rozwoju technologii, który generował zmiany ekonomiczne, te 
natomiast miały zasadniczy wpływ na styl życia. Rozwojowi materialnemu towarzyszył przyrost 
populacji powodowany nieustającym napływem imigrantów. 
Wszystkie te czynniki determinowały zmiany populacyjne oraz przestrzenne na skalę do tej pory 
nieznaną. Transformacja miasta wymuszała niezbędne modyfikacje w regulacji prawnej. 
Regulacja prawna musiała nadążać za rzeczywistością, dlatego Zoning Resolution poddawana 
była stałym aktualizacjom.   496

Właściwie prowadzona polityka zagospodarowania przestrzennego powinna wyprzedzać 
zmiany zachodzące w rzeczywistości urbanistycznej, a nie podążać za nimi. Oznacza to 
przewidywanie skutków decyzji przestrzennych, nieustanną czujność i gotowość reagowania na 
zmiany. Na tym tle akt Zoning Resolution z 1916 r., mimo wielokrotnych aktualizacji, przestał 
spełniać swoją rolę i okazał się niewystarczający. Wiele jego postanowień nie przetrwało próby 
czasu i konieczna okazała się zupełnie nowa konstrukcja tego instrumentu. Apogeum przemian 
nastąpiło w latach 50 - tych - potrzeba zastąpienia starego aktu całkowicie nową, bardziej 
szczegółową regulacją stała się faktem, wiedziano kolejne modyfikacje dawnego dokumentu 
nie przyniosą oczekiwanych rozwiązań.  

 Koolhaas R., op.cit., s. 124492
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9_3_3_2___Zoning Resolution z 1961 r. 

Zmiany zachodzące w ewoluującym mieście oraz pojawiające się sukcesywnie nowe 
modernistyczne teorie urbanistyczne w duchu Kongresu CIAM i  Karty Ateńskiej,  które miały 
uzdrowić miasto i stworzyć racjonalną przestrzeń życia, generowały nowe żądania. Wymagały 
one również modyfikacji reguł prawnych. Opisane okoliczności doprowadziły w efekcie do 
przyjęcia w 1961 r. kolejnej Zoning Resoution. Regulacja ta była znacznie bardziej 
kompleksowa, rozbudowana i wzbogacona o nowe przepisy i koncepcje, między innymi 
wskaźnik intensywności zabudowy_Floor Area Ratio_FAR, prawa powietrzne_ang. ang. air 
rights oraz inne dotyczące określonych dzielnic_neighbourhoods. Akt ten jest prawem 
aktualnie obowiązującym w Nowym Jorku. Od chwili powstania była wielokrotnie 
modyfikowana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb. 

Zoning Resoution z 1961 r. wyrażała nową modernistyczną orientację urbanistyczną, która 
dojrzewała w okresie pomiędzy dwoma aktami. Modernistyczne idee były reakcją na 
pogarszające się warunki życia miejskiego w początkach XX w. Dokument inspirowały nowe 
teorie, które dostrzegły potencjał modernistycznych otwartych, zielonych, przewietrzanych 
przestrzeni i rozsianych w niej wysokościowców. Ta zielona, wielkoprzestrzenna wizja miała, w 
wyobraźni planistów, zastąpić dotychczasową, ciągłą i zróżnicowana tkankę miejską. 
Funkcjonowanie w niej ułatwiał samochód, którego pojawienie się w radykalny sposób 
wpłynęło na zmianę stylu życia. Intensywność zabudowy w obszarach przedmieść spadła, bo 
była dostosowywana do możliwości, jakie dawał ten środek transportu, czyli pokonywania 
znacznych odległości w krótszym czasie. Pojawił się też nowy typ budynków biurowych z 
otwartymi przestrzeniami biurowymi. Wszystkie te elementy budujące idealny obraz 
funkcjonalnej i zdrowej  architektury i urbanistyki spod znaku Le Corbusiera, obraz 
słonecznego, zielonego i przestrzennego miasta, które miało być ratunkiem w sytuacji złych 
warunków mieszkaniowych i przeludnienia starej zabudowy, wówczas stanowiły innowację. I 
choć środki te same w sobie rzeczywiście były dobre, to zastosowane w prostym przełożeniu 
pozytyw-negatyw, nie przyniosły oczekiwanych spektakularnych efektów. Z czasem ujawniły swe 
wady i pociągnęły za sobą wiele negatywnych następstw.  497

Regulacja z 1961 r. miała też być reakcją na zarzut braku elastyczności i reaktywności 
pierwotnego aktu. Nowe narzędzie musiało być na tyle plastyczne, aby nie wymagało zbyt 
częstych modyfikacji. I wprawdzie drugi dokument usuwał te mankamenty, ale czynił to kosztem 
większej precyzji i złożoności unormowania, a w konsekwencji objętości aktu. Ponadto pomijał 
też w pewnym stopniu faktyczną złożoność i kompleksowość, jakie cechują miasto.  498

Akt z 1961 r. określał rodzaje i granice stref zagospodarowania tworząc zoning districts o 
różnym przeznaczeniu - mieszkalnym, handlowym, produkcyjnym, nie podlegającym pod 
pozostałe kategorie. Te kategorie podzielono na jeszcze mniejsze i doprecyzowano regulację, 
dla każdej z nich tworząc określoną indywidualną kombinację przeznaczenia, parametrów i 
wymogów dotyczących parkingów. Regulacja zdefiniowała znaczną liczbę określonych modeli 
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przeznaczenia = rodzajów użytkowania oraz  doprecyzowała, w których zoning district 
poszczególne modele mogą zostać wdrożone.   499

W celu kontroli wielkości budynków dokument wprowadzał wskaźnik intensywności 
zabudowy_Floor Area Ratio_FAR, które zasadniczo były niższe niż w poprzedniej regulacji. 
Ponadto dokument normował różne rodzaje zabudowy w obszarach o różnym wskaźniku 
intensywności - tereny mieszkalne o średnim i wysokim zagęszczeniu kształtował jako krajobraz 
zielonej przestrzeni z usytuowanymi w niej wysokościowcami, w warunkach przewietrzania i 
dostępu światła, szczególnie otwartej na krawędziach strefy. Przedmieścia o niższym 
zagęszczeniu cechować miała drobniejsza zabudowa. Dokument wprowadził także tzw. 
incentive zoning czyli system zachęt w postaci przyznania zwiększonej intensywności zabudowy, 
w zamian za dostarczenie określonych obiektów i urządzeń publicznych. 

 500

Zoning Resolution z 1961 r., podobnie jak poprzedzający ją akt z 1916 r. stanowiła 
odzwierciedlenie idei i potrzeb swojego  okresu. Przenosiła na grunt prawny ówczesne 
założenia i koncepcje urbanistyczne. Historia modernizmu pokazała potem, że idee te nie 
sprawdziły się w praktyce. Założenie otwartej przestrzeni kreowało nienaturalne miejskie 
dysproporcje przestrzenne. Modernistyczna zabudowa wysokościowa nie nawiązywała 
racjonalnych, funkcjonalnych i formalnych powiązań z otaczającą przestrzenią publiczną. Te 
braki w konsekwencji negatywnie odbijały się na relacjach społecznych, bo przestrzeń 
modernistyczna nie odpowiadała naturalnym potrzebom ludzi, a urbanistyka dekonstruowała 
założenie spójnej tkanki miejskiej, izolowała i stała na przeszkodzie tworzeniu zdrowych więzi 
międzyludzkich. Przyznanie prymatu transportowi samochodowemu wpłynęło na 
nierównomierny rozwój innych środków transportu. Obraz miasta tego okresu był 
przeciwieństwem dynamicznego, wibrującego życia ulicy miejskiej ulicy.  501

9_3_3_3___2019 

Po roku 1961 Nowy Jork nadal nieustannie się zmieniał na wielu płaszczyznach, a procesowi 
temu towarzyszyło  udoskonalanie drugiej Zoning Resolution. W tym kontekście liczne były też 
debaty dotyczące przyszłości miasta, przemian jakim ulegała regulacja prawna i kierunku w 
jakim zmierzać powinna. W tym okresie zmieniały się nie tylko przepisy aktu z 1961 r., ale też 
zmieniał się charakter tego narzędzia. Zaczęto o nim myśleć w nowy sposób, badano 
możliwości i o ograniczenia. Departament Planowania_ang. Department of City Planning 
kształtuje i rozbudowuje omawiany instrument tak, aby był spójny i równocześnie elastyczny. 
Spójność przepisów aktu ma zapewnić przewidywalność przyszłych rozwiązań, rzetelność i 
sprawiedliwość jego funkcjonowania,a plastyczność ma każdorazowo dostosowywać go do 
pojawiających się nowych okoliczności.  502
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Wszelkie te działania podejmowane są nieustannie i mają zapewnić metropolii konkurencyjność 
na arenie światowej, a aktualny dokument uczynić reaktywnym, nowoczesnym instrumentem 
prawnym, który pozwoli miastu bezzwłocznie odpowiadać na problemy gospodarcze, 
społeczne, środowiskowe, z którymi miasto aktualnie się mierzy i z którymi zetknie się w 
przyszłości, a także pomoże sprostać wyzwaniom postępu technologicznego, zmieniających 
wzorów zagospodarowania przestrzennego się i adaptować się w rzeczywistości nowych idei i 
kierunków w planowaniu i projektowaniu.   503

Dzisiejsza regulacja Zoning Resolution jest bardzo kompleksowa i reaktywna. Akt poddany 
został wielu modyfikacjom mierzy się z wyzwaniami swojego czasu takimi jak rosnąca liczba 
ludności, ale także starzenie się społeczeństw, zmiany klimatyczne, starzejąca się infrastruktura, 
kryzys w sferze taniego mieszkalnictwa i wiele innych. W regulacji zmieniono określone 
wymagające aktualizacji unormowania z 1961 r., a w reakcji na nowe problemy wprowadzono 
nowe przepisy, których do danej chwili nie zawierała.  Wychodząc naprzeciw problemom i 
potrzebom miasto na bieżąco wprowadza do aktu Zoning zmiany, które mają realizować zasadę 
inteligentnego wzrostu i zrównoważonego rozwoju. Dokument jest aktualizowany na bieżąco w 
sytuacjach tego wymagających. Takie aktualizacje czynione są w celu zapewnienia racjonalnego 
stanu zagospodarowania przestrzennego w mieście. Dla realizacji celów miejskich 
rozbudowano w niej system zachęt czyli incentive zoning. Dzisiejsza regulacja szczególną 
uwagę przykłada do kontekstu urbanistycznego i formowania nowej zabudowy w sposób 
kreatywny, ale równocześnie w zgodzie z istniejącą tkanką miejską, przestrzenią publiczną i 
infrastrukturą, zielenią miejską. Te przepisy dotyczące obrazu ulicy_ang. streetscape mają na 
celu tworzenie atrakcyjnej, funkcjonalnej i zdrowej przestrzeni miejskiej.   504

Akt Zoning Resolution jest kluczowym instrumentem realizacji polityki planowania i 
zagospodarowania przestrzennego. Reguluje przeznaczenie terenów, parametry działek i 
zabudowy, intensywność zabudowy, promuje budowę mieszkań w przystępnych cenach, chroni 
miejsca o wartościach i znaczeniu historycznym. Przepisy aktu formułują normy chroniące i 
promujące zdrowie publiczne i dobrobyt. [ Ponadto regulacja zwraca szczególną uwagę na 
pomoc w propagowaniu strategicznych inwestycji w przyszłość miasta. W sferze planistycznej 
wzrosło znaczenie współpracy i partycypacji., bo dostrzeżono pozytywne efekty polityki 
bazującej na aktywnym udziale publicznym. Planowanie Nowego Jorku cechuje dzisiaj w 
znacznie szerszym zakresie niż to miało miejsce wcześniej, współpraca i podejście 
partycypacyjne.  505

Jednym z zabiegów, które miały uczynić Zoning nowojorski optymalnie aktywnym i plastycznym 
narzędziem regulacji przestrzennej było wprowadzenie special purpose districts czyli okręgów 
specjalnego przeznaczenia, w których wprowadzana jest szczególna regulacja prawna, 
odmienna od podstawowych przepisów zagospodarowania. Szczególne uregulowanie służy 
przeprowadzeniu określonych zaplanowanych zmian i osiągnięciu założonych celów 
planistycznych. Jednym z takich okręgów specjalnego przeznaczenia było West Chelsea 
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District utworzony dla przeprowadzenia projektu High Line. W celu lepszej realizacji zadań 
wzrosła też liczba zoning districts.   506

System planistyczny Nowego Jorku jest systemem funkcjonującym bardzo sprawnie. 
Nowojorski Departament Planowania_Department of City Planning podkreśla, że geografia 
jest centralnym punktem w jego pracy i funkcjonowaniu. Planowanie, będące procesem 
złożonym, wielopoziomowym, niezwykle kompleksowym tego właśnie wymaga. Dobre, 
odpowiedzialne planowanie opiera się na rozwijaniu i wdrażaniu strategii i polityk miejskich 
obejmujących swym zasięgiem cały, bez wyjątku, obszar miasta.Tylko takie planowanie może 
przynieść efekty w postaci miasta prężnego, odpornego, elastycznie i odpowiednio 
reagującego na procesy w nim zachodzące i ewoluujące w nim potrzeby, miasta 
sprawiedliwego, będącego dobrym miejscem do życia. Takie miasto ma szanse rozwijać się, 
stwarzając tym samym możliwości ekonomiczne czy mieszkaniowe.  

9_4___Transfer praw powietrznych_Transfer of Development Rights_TDR 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że Nowy Jork 2019 i jego ołówkowa zabudowa bardzo 
przypominają okres powstawania pierwszej Zoning Resolution - minęło 100 lat, a Nowy Jork 
obserwuje wyścig o trofeum najwyższej budowli. Jesteśmy też świadkami powstawania nowego 
typu budowli. ‚Rzadkością w historii architektury jest powstanie nowego typu budynku. | … |’  507

Stało się to możliwe dzięki mechanizmowi Transfer of Development Rights_TDR. TDR należy do 
grupy programów zachęt rynkowych. 

9_4_1___Wprowadzenie 

Urbanizacja buduje określone wzorce konsumpcji. Intensywne przyspieszenie procesów 
urbanizacji i brak zrównoważonego planowania powoduje eskalację tych wzorców i sprawia, że 
przyjmują one zdeformowaną postać, zagrażającą przyszłości człowieka i natury. Obserwowaną 
negatywną i niebezpieczną postacią konsumpcji w obszarze planowania i zagospodarowania 
przestrzennego jest rozlewanie się  miasta czyli jego nieplanowanego i niekontrolowanego 
‚rozlewania się’ miast. Oczywistym remedium dla tego problemu jest proces odwrotny czyli 
zagęszczenie i koncentracja rozwoju. Jako szansę dla rozwiązania tego problemu postrzega się 
rozwój TDR. 

9_4_2___Istota instrumentu 

Zasadniczym celem TDR jest ochrona określonych terenów i zapewnienia bardziej efektywnego 
zarządzania rozwojem w drodze zahamowania rozwoju w obszarach chronionych - obszarach 
wysyłających_ang. sending areas i skierowanie go na tereny przeznaczone pod rozwój - 
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obszarach przyjmujących_ang. receiving areas. Sens TDR polega więc na zahamowaniu rozwoju 
na określonym terenie, | często o niskiej lub w ogóle nie istniejącej infrastrukturze | i 
pobudzeniu go w innym (z istniejącą infrastrukturą). Z tego względu TDR są również 
mechanizmem bazującym na systemie zachęt, bo zarówno właściciele w obszarach 
wysyłających jak i nabywcy w obszarach przyjmujących czerpią z uczestnictwa w tej operacji 
określone korzyści.  508

Instrument ten bazując na koncepcji przenoszenia praw do rozwoju_development rights z 
określonych miejsc w inne, w kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego może 
być wykorzystywany jako prawny mechanizm koncentracji rozwoju w drodze przenoszenia 
wspomnianych praw z obszarów o niskiej gęstości do wyznaczonych obszarów wskazanych jako 
tereny rozwojowe. Mechanizm TDR przyciąga deweloperów stwarzając im warunki osiągania 
zysku przez zwiększenie gęstości, a zatem korzyści ekonomicznych, równocześnie stając się 
instrumentem wspierającym miejskie planowanie i gospodarkę. W drodze kontroli rozwoju 
staje się mechanizmem uzupełniającym spectrum narzędzi służących planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennemu.  

I choć rozwój TDR pozwolił deweloperom na wznoszenie budowli o spektakularnych 
wysokościach, które w NYC budzą rownolegle podziw i sprzeciw określonych środowisk, to 
jednak mogą być też wykorzystywane w celu sterowania rozwojem.  

TDR stosowane w ograniczonym zakresie i w powiązaniu z dobrze przygotowanym planem 
mogą stanowić bardzo dobre narzędzie służące rozwijaniu zrównoważonej polityki 
zagospodarowania przestrzennego. Przykłady pokazują, że prawidłowo przygotowane i 
przeprowadzone służą osiąganiu ważnych celów polityki przestrzennej, pozwalają na osiąganie 
wyjątkowych efektów w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Jedną z zalet TDR jest właściwość kompensacyjna tego mechanizmu. Osiągnięcie określonych 
celów w każdej dziedzinie, również na polu polityki przestrzennej, może się wiązać z 
koniecznością wprowadzenia zdecydowanych decyzji prawnych, a te mogą budzić sprzeciw 
zainteresowanych stron. Takim punktem zapalnym może być zmiana przeznaczenia terenu w 
celu ochrony dóbr i wartości wspólnych. Planowanie i zoning mają na celu przypisanie 
określonym terenom optymalnego dla nich przeznaczenia i funkcji. Niejednokrotnie może 
zaistnieć sytuacja, w której zmiana przeznaczenia gruntów w celu ochrony powyższych dóbr 
ogólnych powoduje obniżenie ich wartości, a tym samym szkodę dla ich właściciela. TDR 
pomagają nie tylko tworzyć stałą ochronę tych wartości | bo tego transferu się już nie będzie 
dało odwrócić |, ale też pomagają tworzyć rynek, który umożliwia właścicielom rekompensatę 
poniesionej szkody. TDR pomagają również uczynić wymienione działania ochronne bardziej 
sprawiedliwymi właśnie poprzez możliwość rekompensaty szkody poniesionej w wyniku działań 
mających na celu ochronę dóbr i wartości ogólnych, wspólnych, publicznych. TDR jest 
narzędziem, które może łagodzić skutki takich restrykcyjnych regulacji w zakresie planowania i 
zagospodarowania przestrzennego poprzez dostarczenie poszkodowanym właścicielom, 
których nieruchomości straciły na wartości w wyniku tych regulacji, możliwości rekompensaty.  509

Mechanizm, który umożliwia sprzedaż i przenoszenie działek powietrznych w oderwaniu od 
gruntu i tym samym daje bardzo atrakcyjne możliwości inwestycyjne to TDR. Przede wszystkim 
jednak rozwój handlu prawami do powietrza to szansa na planowanie urbanistyczne i 

 Nelson A. C. et al., The TDR Handbook. Designing and ImplementingTransfer of Development Rights 508

Programs. Washington | Covelo | London: Island Press, 2012, p. xix-xx

 Ibidem p. xxiii509



!223

zarządzanie przestrzenią miejską w sposób, który otwiera przed deweloperami znaczne 
możliwości budowlane przy równoczesnej potencjalnym pozytywnym oddziaływaniu i 
wspieraniu gospodarki miejskiej. Mądrze wykorzystany może przynieść znakomite efekty. 
Instrument TDR funkcjonuje w krajach takich jak Francja, Włochy, Nowa Zelandia, Turcja, 
zdecydowanie największą popularnością cieszy się jednak w Stanach Zjednoczonych. 

9_4_3___Funkcje 

Pierwotnie TDR funkcjonowały jako instrumenty mające służyć ochronie obiektów o wartości 
historycznej. Z upływem czasu spektrum celów, jakim miały służyć, stopniowo ulegało 
poszerzeniu. Dzisiaj TDR stanowią jedną z metod zachowania ważnych zasobów gminnych 
przed zagrażającym, nieracjonalnym rozwojem i zabudową. I służą różnym celom takim jak: 

____sterowanie rozwojem, zarówno na terenach miejskich jak i wiejskich; 
____cele z zakresu planowania urbanistycznego; 
____rewitalizacja, restrukturyzacja przestrzeni miejskiej; 
____ochrona zasobów środowiskowych; 
____ochrona naturalnych przestrzeni otwartych; 
____zachowanie zasobów historycznych;  
____i kapitału kulturalnego;  
____obszarów o charakterze rolnym; 
____innych aktywów czy wartości lokalnych;  
____ochrona terenów mieszkalnych; 
____wspieranie dostępnego mieszkalnictwa, przystępnych cenowo mieszkań. 

TDR mogą chronić cenne wartości i znaleźć zastosowanie zarówno w środowisku wiejskim jak i 
miejskim. 
W pewnym sensie TDR mają też znaczenie wspierania rozwoju ekonomicznego. Tytułem 
przykładu - programy, których celem jest ochrona źródeł wody pitnej czy infrastruktury zielonej 
ograniczają gminną potrzebę budowy kosztownych urządzeń.  510

Poza wymienionymi, w gestii gminy pozostaje określenie innych celów ochronnych. 

9_4_4___Działka powietrzna 

W Stanach Zjednoczonych istnieje instrument planistyczny, który pozwala na obrót 
gospodarczy powietrzem. To powietrze ujęte w ramy prawne i zwymiarowane w 
trójwymiarowym układzie współrzędnych określane jest mianem wirtualnej działki powietrznej | 
przestrzennej | lub nieruchomości 3D. Termin ten oznacza ograniczoną ilość przestrzeni, w 
stosunku do której dana osoba ma prawa rzeczowe.  Konstrukcja ta funkcjonuje między 511

innymi w krajach takich jak USA, Szwecja, Norwegia, Dania, Holandia, Australia, Kanada.  512

 Ibidem p. 236510

 Stoter J. E. et al., „Conceptual 3D cadastral model applied in several countries” w Proceedings of the FIG 511

working week 2004 : The Olympic spirit in surveying, Athens, May 22- 27. Athens: International Federation of 
Surveyors (FIG), 2004, p. 2

 Felcenloben D., op.cit., s. 7512



!224

Działka powietrzna jest częścią działki gruntowej. Konstrukcja prawna działki powietrznej 
pozwala na ‚odłączenie’ jej od działki gruntowej i traktowanie jako odrębnego przedmiotu 
obrotu prawnego. 

Z tym pojęciem nieruchomości 3D związany jest termin air rights. Koncepcja prawna air rights 
bazuje na średniowiecznej paremii prawa rzymskiego Cuius est solum, eius est usque ad 
coelum et ad inferos, mówiącej że ten, do kogo należała ziemia był też właścicielem 
nieograniczonej bryły powietrza sięgającej - w dosłownym tłumaczeniu -nieba ponad 
powierzchnią tej ziemi i piekieł pod jej powierzchnią. To dawne pojmowanie prawa własności z 
czasem uległo limitacji np. przez prawo lotnicze. Air rights to prawa wynikające z własności 
przestrzeni powietrznej nad lub pod działką gruntową, a korzystanie z nich polega na budowie 
w przestrzeni ponad lub pod funkcjonującym użytkowaniem powierzchni gruntu.  513

Obowiązujący dzisiaj rzeczywisty zasięg prawa własności rozciągający się na przestrzeń nad i 
pod powierzchnią gruntu do określonej wysokości i głębokości określa całokształt przepisów 
ustawodawstw poszczególnych państw.  Ta przestrzeń powietrzna - działka powietrzna - może 514

zostać podzielona na poszczególne warstwy o określonej wysokości płaszczyznami poziomymi i 
pionowymi. Każda z tych warstw może stanowić przedmiot niezależnych praw, zwanych właśnie 
prawami powietrznymi_air rights. Są one zbywalne - właściciel nieruchomości gruntowej może 
zbyć należące do niego prawa powietrzne na rzecz innego podmiotu, który z kolei może 
zrealizować w ich ramach inwestycję na określonej wysokości nad gruntem, który pozostaje 
własnością zbywającego. Co istotne, działka powietrzna pierwotnie jest częścią nieruchomości 
gruntowej - przedmiotem odrębnego użytkowania staje się dopiero w określonych warunkach 
prawnych po jej wydzieleniu nad lub pod powierzchnią gruntu. Odrębne prawo własności 
przestrzeni zlokalizowanej nad lub pod powierzchnią gruntu określa się mianem 
przestrzennego prawa własności_ang. three - dimensional property right.  515

Prawo własności_ang. property right - jednym z jego elementów jest prawo do rozwoju_ang. 
development right. a prawo do rozwoju_development right odnoszące się do przestrzeni nad 
gruntem to prawo powietzrne_ang. air right. 

9_4_5___Definicja 

Istota mechanizmu TDR polega na tym, że właściciele przenoszą własność swoich praw do 
zabudowy_ang. development rigths posiadanych w obszarach zwanych sending areas lub 
granting sites | obszarach wysyłających | sprzedając ją nabywcom, którzy następnie 
wykorzystują je w tak zwanych receiving areas | obszarach przyjmujących | .  

Development rights są zatem zabierane z jednej działki, przenoszone i umieszczane na innej. 
Transfer praw do zabudowy polega nie tylko na zmianie właściciela, ale na przemieszczeniu 
praw do przestrzeni powietrznej nad gruntem z jednego obszaru do innego. Funkcja 
prewencyjna tej operacji realizuje się poprzez ochronę działki ‚wysyłającej’ przed zabudową w 
drodze usunięcia z niej development rights i przetransportowania ich na inna działkę. W 
efekcie gęstość na tej drugiej działce wzrasta o ilość przeniesionej powierzchni przeznaczonej 

 American Society of Planning Officials,  Air Rights. Information Report No. 186, Chicago, 1964, p. 2513

 Ignatowicz J. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000, s. 73514

 Felcenloben D., op.cit., s. 7 - 8515
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pod zabudowę lub większą liczbę jednostek (more units), albo też pewną kombinację jednego i 
drugiego.  516

Koncepcja TDR polega na obrocie prawami do rozwoju_development right. Zasadniczo 
konstrukcja TDR wymaga wyznaczenia  obszarów wysyłających_sending areas i obszarów 
przyjmujących_receiving areas. W tradycji prawnej common law, a więc również w Stanach 
Zjednoczonych, prawo do rozwoju_development right oznacza jedno z grupy ‚praw  
składowych’ przysługujących właścicielowi nieruchomości_property rights i budujących prawo 
własności. Inne „prawa składowe” to np. prawo do czerpania korzyści z przedmiotu własności, 
prawo jej kontroli czy prawo jej sprzedaży i transferu. Istotą transakcji TDR jest przeniesienie 
przez właściciela nieruchomości tylko prawa do rozwoju_ang. right to develop land, które w 
chwili wyodrębnienia go przez właściciela spośród innych ‚praw składowyc’ staje się 
samoistnym przedmiotem obrotu. Pozostałe prawa, będące elementami prawa właśności i z 
tego tytułu przysługujące właścicielowi  pozostają przy nim. 

Nie wnikając w szczegółowe rozważania doktryny common law w zakresie doprecyzowania 
pojęcia prawa do rozwoju_development right ograniczymy się w tym miejscu do zdefiniowania 
go jako prawa do modyfikacji gruntu, w wyniku której jego aktualny sposób użytkowania ulega 
przekształceniu w inny.  517

9_4_6___Floor Area Ratio_FAR 

Funkcjonowanie TDR odbywa się przy zachowaniu prawnie sprecyzowanych wartości 
zagęszczenia na określonych terenach. Celowi kontroli parametrów budynku oraz zagęszczenia 
służy współczynnik FAR czyli Floor Area Ratio wprowadzony przez Zoning Resolution z 1961 r. 
FAR to współczynnik, który bazuje na stosunku pomiędzy całkowitą powierzchnią_floor space 
budynku oraz powierzchnią działki.  Tytułem przykładu-FAR wynoszące 10 oznacza, że 518

dozwolone jest wybudowanie budynku o powierzchni całkowitej wynoszącej maksymalnie 10-
krotność powierzchni działki. Co ważne - powierzchnia ta może zostać rozlokowana w budynku 
w dowolnej konfiguracji, a więc budynek może mieć np. 10 kondygnacji i zajmować całą 
powierzchnię działki lub mieć kondygnacji 20 i zajmować jedynie jej połowę. Każda działka 
powinna mieć przypisany górny dozwolony współczynnik FAR. Istnieje też pogląd, że określenie 
maksymalnej jego wartości jest niewystarczające, i że powinna ona funkcjonować w parze z 
minimalnym progiem, bo taka konstrukcja dawałaby możliwość osiągnięcia optymalnej 
gęstości zaludnienia oraz uniknąć niewystarczającego, nieefektywnego rozwoju i zabudowy.   519

9_4_7___Gęstość 
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Sens programu TDR polega na przenoszeniu gęstości z terenów, co do których istnieje zamiar 
objęcia ich ochroną i pozostawienia niezabudowanymi na tereny przeznaczone pod rozwój. Dla 
tych ostatnich program wprowadza wyższe wartości zagęszczenia niż te przewidziane dlań w 
zoning oraz gminnym planie kompleksowym_ang. comprehensive plan przed wprowadzeniem 
programu.  
Konstrukcja programu TDR zapewniająca współczynnik transferu 1:1 oznacza zachowanie 
całkowitej gęstości na danym obszarze | np. gminy | na tym samym poziomie, ponieważ 
określony jednostka tej gęstości zostaje jedynie przeniesiona z jednego miejsca na drugie, jej 
wartość całkowita dla terenu pozostaje jednak niezmieniona.  520

9_4_8___Historia 

Historyczna proweniencja TDR biegnie śladem rozwoju regulacji zoning. Już Zoning Resolution 
z 1916 r. przewidywała możliwość przeniesienia praw do rozwoju_ang. development rights. 
Zgodnie z jej postanowieniami transfery praw powietrznych (air rights) mogły się odbywać 
jedynie w obrębie tego samego bloku zabudowy. Ten warunek został zmodyfikowany w 
regulacji z 1968 r., która usankcjonowała transfery pomiędzy działkami oddalonymi nawet o 
kilka bloków, przy zachowaniu określonych ograniczeń.  521

9_4_9___Przyszłość programów TDR 

Przyszłość i rola programów TDR pośród różnych narzędzi planowania i zagospodarowanai 
przestrzennego w Nowym Jorku była przedmiotem konferencji zorganizowanej w 2016 r. przez 
Department of City Planning oraz Steven L. Newman Real Estate Institute. Konferencja ta miała 
dać początek publicznej dyskusji w temacie transferów, a także konsekwencji ich stosowania dla 
tkanki urbanistycznej miasta i dalszego rozwoju miejskiego. Celem analizy konferencyjnej było 
dokonanie przeglądu aktualnych zasad i praktyk wraz z ich zaletami i wadami, oceny 
funkcjonujących obecnie mechanizmów TDR w celu zreformowania nieoptymalnych sposobów 
ich stosowania i wykorzystywania, sformułowania założeń przyszłej polityki TDR, a także 
skonstruowanie nowych narzędzi. Przyszła reforma ma przyczynić się do optymalizacji narzędzi 
TDR, uczynienia ich bardziej efektywnymi w ramach rozsądnej i spójnej polityki planistycznej w 
celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju miasta.   522

W temacie stosowania i przyszłości TDR toczy się żywa debata. Wśród specjalistów do spraw 
rozwoju, przedstawicieli środowisk akademickich i części społeczeństwa istnieje pogląd o 
konieczności rozszerzenia aktualnego katalogu programów TDR i ich eksploatacji w celu 
odblokowania niewykorzystanych zasobów powierzchni_ang. floor area, co w efekcie miałoby 
przyczynić się do większej dynamiki rozwojowej i wzrostu intensywności zabudowy. Te skutki 
implikowałyby kolejne w postaci funduszy czerpanych z programów TDR na cele publiczne czyli 
np. parki czy mieszkania socjalne, a także uwolnienia i rozbudowania rynku. Cele zastosowania 
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TDR w Nowym Jorku są bardziej rozbudowane niż w obszarze reszty kraju. W tym ostatnim 
przypadku służą zazwyczaj ochronie zabytków i przestrzeni otwartych, miasto natomiast 
wykorzystuje je w większym zakresie. Intensywność i tempo zmiany i rozwoju Nowego Jorku 
rodzi znacznie silną aktywność zwolenników omawianego podejścia. Głosy aprobaty z tej strony 
domagają się reformy aktualnego instrumentarium. Tej opcji towarzyszą pomysły 
optymalizujące, takie jak np. stworzenie banku TDR. Istotą banku byłoby nabywanie praw do 
rozwoju_development rights związanych z zabytkami, łączenie ich, a następnie przenoszenie w 
określone części miasta. Funkcjonuje też presja deweloperska. W temacie transferów praw 
powietrznych w mieście pojawiły się różne inicjatywy. Jedną z nich jest Mayor’s Housing Plan - w 
jego założeniu programy TDR miałyby być wykorzystane na cele mieszkaniowe, a czerpany tą 
drogą dochód przeznaczony na mieszkania socjalne.  523

W opozycji do powyżej zaprezentowanej wizji stoją zwolennicy większej kontroli procesów 
transferów. Argumenty tej strony to negatywna ocena wpływu TDR na tkankę urbanistyczną 
miasta. W opinii tej strony mankamenty mechanizmów wynikają z braku adekwatnej regulacji 
prawnej przesunięć i nadzoru nad inwestycjami oraz publicznej przejrzystości tych procesów. Te 
transfery zaburzają racjonalny i uzgodniony porządek zagospodarowania przestrzennego, 
ustaloną uprzednio planistycznie intensywność zabudowy i jej przewidywaną wielkość.  524

Negatywny stosunek do zmian sylwety miasta, będących efektem transferów powietrznych 
prezentuje od lat 90 - tych Municipal Art Society of New York_MAS. Jest to organizacja non-
profit istniejąca od 1890 r., lobbująca na rzecz ochrony charakteru Nowego Jorku. Organizacja 
ta opublikowała serię raportów ‚Accidental Skyline’ analizujących zmiany przestrzenne 
dokonujące się w wyniku transferów w świetle obowiązującej regulacji prawnej. Badania 
ukazują aktualny stan praw powietrznych na Manhattanie. MAS optuje między innymi za 
ograniczeniem wysokości zabudowy miasta oraz większej przejrzystości procesu planowania 
miasta, za zmianą regulacji prawnej i wprowadzeniem norm, które chroniłyby dobra wspólne 
czyli powietrze, otwartą przestrzeń, charakter i sylwetę miasta.  525

Raport towarzyszący konferencji używa terminu TDR na określenie każdego mechanizmu 
umożliwiającego transfer powierzchni użytkowej_ floor area, zarówno na sąsiednie działki jak i 
na inne działki oddalone nawet o kilka bloków. Ta sama analiza w ramach TDR wyróżnia cztery 
główne mechanizmy: 

____Zoning Lot Mergers_ZLMs; 
____Landmark Transfers | sekcja 74-79 |; 
____mechanizmy transferu Special District | Special District transfer mechanisms, Special  
        District Transfers |; 
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____przepisy dotyczące transferu zawarte w Large-Scale Development Plans_LSDPs.  526

Mechanizmy te zasadniczo można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą | ZLMs, LSDPs, and the 
Special Districts that Resemble Them |, grupująca ZLM oraz LSDP i określone transfery Special 
District są mechanizmami starszymi, bardziej podstawowymi, charakteryzuje je ‚naturalny’, 
niecelowy sposób powstania, ich powstanie nie służyło żądnemu określonemu celowi polityki 
miejskiej. Nie są to najnowocześniejsze mechanizmy, ich zakres operacyjny ogranicza się 
zazwyczaj do przesuwania powierzchni użytkowej w obrębie zunifikowanych działek. W 
większości przypadków są one dozwolone, bo nie dopuszczają operacji przestrzennych, które 
nie byłyby możliwe do przeprowadzenia przy zastosowaniu przepisów dotyczących gabarytów, 
a jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, to wówczas wymagany jest odpowiedni nad nią nadzór | w 
zakresie warunków planistycznych | oraz odpowiednie świadczenie o charakterze 
kompensacyjnym_compensatory benefits. Do drugiej kategorii | Landmark Transfers and the 
Special Districts that Resemble Them - landmark and landmark-like transfers |zaliczymy 
pozostałe dwa mechanizmy: Section 74 - 79 Landmark Transfers oraz niektóre transfery Special 
District | które ewoluowały jako kontynuacja 74 - 79 Landmark Transfers | - te ostatnie powstały 
jako instrumenty skonstruowane celowo na potrzeby ochrony wartościowych obiektów i 
cennych historycznie funkcji, otwartych przestrzeni oraz dla innych szczególnych potrzeb 
planistycznych. Te obiekty i funkcje wymagają zazwyczaj ochrony ze względu na fakt swej niskiej 
dochodowości. W celu zapobieżenia ewentualnym brutalnym konsekwencjom ekonomicznej 
niskiej opłacalności ta grupa instrumentów rozwiązuje ekonomiczny dylemat w drodze 
wykorzystania nieużywanych praw powietrznych_development rights w taki sposób, który 
przyniesie zysk, a uzyskany w ten sposób dochód zostanie przeznaczony na wsparcie ochrony 
oraz inne szczególne cele publiczne. Mechanizmy TDR w wielu przypadkach przynoszą dochód, 
który pozwala miastu na realizację celów publicznych bez nakładów publicznych.  W tej 
kategorii mieści się przypadek High Line. Przebieg tego projektu zostanie opowiedziany w 
następnym rozdziale. Spectrum zadaniowe mechanizmów TDR zaliczanych do tej drugiej 
kategorii obejmuje ochronę struktur historycznych, ochrona funkcji historycznych, tworzenie lub 
ochrona przestrzeni otwartych / parków, realizacja wielkoskalarnych celów urbanistycznych.  527

9_4_10___Ograniczenia instrumentu TDR 

TDR mają zdecydowane zalety, ale trzeba uważać, bo w określonych warunkach, przypadkach 
mogą pracować na niekorzyść miasta. Istnieje kilka ogólnych zasad ograniczających 
wykorzystywanie TDR. Po pierwsze, zbyt liberalna regulacja i stosowanie TDR może prowadzić 
do sytuacji ich konfliktu z zasadami planowania i zagospodarowania przestrzennego 
budującymi i chroniącymi określony ład, stabilność i przewidywalność działań w przestrzeni 
miasta - TDR są instrumentami, które umożliwiają nieprzewidywalne operacje przestrzenne | np. 
bulk transfer |, tym samym TDR uregulowane w sposób zbyt ulgowy i przyzwalający będą stać w 
sprzeczności z zobowiązaniem miasta do planowania i zagospodarowania terenów miejskich w 
zgodzie z kompleksowym planem. Po drugie TDR nie mogą stanowić remedium dla braków 
budżetowych miasta. Celem działań planistycznych i regulacyjnych jest zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju. TDR jako instrument planistyczny mają również służyć powyższemu 
celowi i również powinny funkcjonować w powyżej wskazanych ramach. Generowanie przez nie 
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przychodu powinno się odbywać w tych samych granicach, a więc mieć bardzo jasne, mocne i 
poważne uzasadnienie. Po trzecie trzeba pamiętać, że TDR nie mogą zastępować zoning, ich 
zadaniem jest współdziałanie z zoning, lecz nie są jego substytutem, nie mogą zastępować 
regulacji zasadniczej. Nie powinny też stanowić narzędzia pierwszego wyboru w sytuacji, w 
której możliwe i łatwiejsze okazałoby się zastosowanie mniej skomplikowanych instrumentów. I 
po czwarte - regulacje dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego podlegają 
określonym konstytucyjnie wyznaczonym ograniczeniom i tym samym ograniczeniom podlegać 
będą również TDR. W tym sensie TDR muszą, na przykład zapewnić realne  obszary 
otrzymujące_receiving sites, ponieważ ich niewyznaczenie czyniłoby je, jako narzędzie o 
charakterze kompensacyjnym, bezwartościowymi. Podobnej ewentualnej niezgodności nie 
uzasadnia żaden cel planistyczny, bez względu na jego doniosłość. ‚W wyjątkowych 
okolicznościach i dla nadzwyczajnych celów miasto może przezwyciężyć ogólne wahanie w 
kwestii, czy zastosować transfery TDR i wdrożyć je w zamiarze realizacji ograniczonych celów, 
jak opisane powyżej.’  528

9_4_11___Wyzwania instrumentu TDR 

Programy TDR są rozwiązaniem atrakcyjnym, niosą ze sobą jednak również określone 
wymagania. Stanowią instrument bardziej kompleksowy, którego proces wdrażania jest bardziej 
kosztowny niż plan zagospodarowania przestrzennego, również z uwagi na częstą potrzebę 
zwiększenia zasobów operacyjnych. Wśród innych wyzwań, które towarzyszą programom TDR, 
wymienia się też poniższe: 

____presja rozwojowa - mechanizm rynkowy, jakim jest TDR, funkcjonuje w warunkach  
        określonej presji rozwojowej napędzającej rynek sprzedaży i zakupu. Oznacza to, że jest  
        mechanizmem, który nie sprawdzi się w gminach, w których nie zostanie spełniony  
        warunek minimum, za jaki uważa się stopień zainteresowania deweloperów przekraczający  
        określone dozwolone wartości i współczynniki rozwoju_development levels; 
____infrastruktura - przyjęcie rosnącej gęstości zabudowy na receiving areas wymagać będzie  
        zapewnienia jej odpowiedniej infrastruktury - istniejącej lub planowanej. Jeśli jako  
        receiving areas wyznaczono tereny o określonych mniejszych wartościach gęstości,    
        wówczas znaczenie tego elementu ulega obniżeniu; 
____lokalna opozycja - zamiar zwiększenia gęstości na określonych obszarach | asygnowanych  
        jako receiving sites | zazwyczaj spotyka się ze sprzeciwem ze strony mieszkańców terenów  
        sąsiadujących. Dlatego podejmuje się pewne działania, które mają na celu niwelowanie 
        negatywnych reakcji - wyznaczenie standardów projektowych lub wprowadzenie        
        specjalnych udogodnień w obszarze receiving sites, wyznaczanie jako obszarów   
        odbiorczych | receiving sites | nowych dzielnic lub węzłów tranzytowych; 
____wysokie wskaźniki powierzchni zabudowy lub intensywności zabudowy w obszarach  
        przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową - w sytuacjach istnienia ustalonych już w  
        dokumentach planistycznych takich wysokich wskaźników w obszarach zabudowy  
        mieszkaniowej rozwiązanie stanowić mogą zachęty rozwojowe w postaci zwiększenia  
        wskaźników powierzchni zabudowy lub intensywności zabudowy dla terenów  
        przeznaczonych pod zabudowę komercyjną lub przemysłową; 
____konieczność zmiany planów kompleksowych_comprehensive plans lub planów  
        zagospodarowania przestrzennego_zoning ordinances - w celu zainicjowania programów  
        TDR władze lokalne zmuszone są dokonać zmian w  obowiązujących na ich obszarze  
        dokumentach planistycznych.  

 Ibidem p. 48 - 49_| tłum. autorka |528
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Podkreśla się jednak, że kluczowym czynnikiem, który ma zasadniczy wpływ na pomyślny 
przebieg wprowadzanych programów TDR jest sprawne i prawidłowo sterowane planowanie 
przestrzenne oraz bardzo dobre przepisy planistyczne. TDR nie jest mechanizmem, którego 
funkcją jest zastąpienie tych ostatnich. 

TDR, choć nie są narzędziem bezproblemowym, racjonalnie wykorzystane i sprawnie 
przygotowane mogą być bardzo pomocne w procesach planowania, regulacji, rozwoju, 
ochrony i konserwacji. Sukces funkcjonalny tego instrumentu może jednak zostać osiągnięty 
jedynie w drodze doskonałej koordynacji różnorodnych technik i operacji, całego 
instrumentarium tych programów. Są to warunki niezbędne do ich prawidłowego i 
efektywnego działania. 

TDR są mechanizmem wielowymiarowym. Aby funkcjonowały skutecznie wymagają sprawnego 
przebiegu równoległych procesów na kilku poziomach funkcjonowania gminy. W sferze 
politycznej obligują do konsensu, w efekcie którego zostaną przygotowane i wprowadzone 
silne i skuteczne dokumenty planistyczne - plany zagospodarowania przestrzennego_ang. land 
use plans oraz zoning ordinances - ich wadliwość rzutuje zasadniczo na skuteczność TDR.  529

Budowanie zaangażowania i woli politycznej całej gminy jest kolejnym istotnym elementem 
efektywności TDR.  Świadomość i wolę społeczną kształtuje się zazwyczaj w drodze procesów 530

edukacyjnych i innych, włączających i angażujących obywateli i przedstawicieli różnych 
specjalności - specjalistów od nieruchomości, prawników, rzeczoznawców i planistów.  531

9_4_12___TDR a zoning 

TDR są instrumentem kontroli gospodarowania gruntami. W literaturze można spotkać się z 
poglądami kwestionującymi znaczenie i efektywność TDR w porównaniu z tradycyjnym planem 
zagospodarowania przestrzennego_zoning.  TDR nie należy traktować jako instrumentu 532

zastępującego plan - TDR uzupełnia go i współdziała z nim. TDR czyni plan zagospodarowania 
przestrzennego_zoning bardziej efektywnym narzędziem polityki przestrzennej, zależność ta 
działa również w drugą stronę - silny i stabilny plan czyli zoning jest niezbędny dla skutecznego 
przeprowadzenia transferu praw.  Stanowisko takie prezentuje również nowojorski 533

Departament Planowania_Department of City Planning - ‚Mogą się to wydawać szeroką i 
różnorodną grupą mechanizmów - i istotnie tak jest - ale historycznie instrumenty TDR były 
wykorzystywane jako środek nadzwyczajny, który można stosować tylko w wyjątkowych 
okolicznościach, gdy bardziej podstawowe narzędzia planu zagospodarowania okazywały się 
niewystarczające. Generalną zasadą było pozostawanie praw do rozwoju_development rights w 
obrębie danego bloku z ograniczonymi wyjątkami dotyczącymi ochrony terenów o niskim 
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zagęszczeniu oferujących publiczne korzyści, jak zasoby historyczne czy otwarte 
przestrzenie.’   534

‚W wyjątkowych okolicznościach i dla nadzwyczajnych celów miasto może przezwyciężyć 
ogólne wahanie w kwestii, czy zastosować transfery TDR i wdrożyć je w zamiarze realizacji 
ograniczonych celów, jak opisane powyżej.’   535

Choć Transfer of Development Rights nie są nowym narzędziem planowania, to ich charakter 
jest nowatorski, ponieważ wykorzystują one mechanizmy rynkowe do wdrażania, finansowania i 
redystrybucji praw do rozwoju_development rights w sposób, w jaki planowanie czy zoning, 
czyli przyporządkowanie funkcjonalne terenów, nie mogą tego zrobić. 

9_4_13___TDR_wady i zalety 

W przeciwieństwie do zoning mechanizm TDR jest stosowany na zasadzie wyboru, który to 
wybór pozostawiony jest w gestii stron, a ponadto w odróżnieniu od zoning instrument ten 
zapewnia kompensację tym właścicielom nieruchomości w obszarach wysyłających_sending 
areas, którzy podjęli decyzję o przystąpieniu do programu.  

Wprowadzenie TDR wiąże się z wymogiem przyjęcia stałego zakazu lub bezwzględne 
ograniczenie rozwoju obszarów wysyłających_sending areas w perspektywie przyszłościowej. 
Spełnienie tego warunku zapewnia trwałą ochronę przestrzeni i obiektów, a w konsekwencji 
daje też większą pewność właścicielom nieruchomości w kontekście planowania 
przyszłościowego. W tym względzie TDR zyskuje przewagę nad zoning, który to instrument 
zapewnia ochronę jedynie tymczasową. 

Wdrożenie programu TDR wiąże się z określonymi niełatwymi decyzjami i utrudnieniami. 
Zasadniczymi elementami wdrażania są: 

____wyznaczenie obszarów wysyłających_sending areas; 
____przypisanie transferów; 
____wyznaczenie obszarów przyjmujących_receiving areas: na tym etapie mogą pojawić się  
        znaczne utrudnienia przebiegu jakie stanowić możę ewentualne kwestionowanie     
        określonych okoliczności programu przez zainteresowaną społeczność. Sprzeciwy te  
        częstokroć podyktowane są obawą okolicznych mieszkańców przed planowanym  
        wzrostem zagęszczenia na sąsiednich terenach; 
____pojawiają się częste sprzeciwy okolicznych mieszkańców obawiających się nadmiernego  
        przyrostu gęstości na sąsiednich terenach; 
____ustalenie progu TDR: wypracowanie kompromisu w tym zakresie często bywa  
        skomplikowane - w sytuacji gdy próg pozwala na wzrost gęstości w obszarach odbiorczych    
        powyżej wartości zagęszczenia przewdzianej w lokalnym planie  
        kompleksowym_comprehensive plan, sprzeciw mogą wyrazić mieszkańcy sąsiednich  
        obszarów. Natomiast w razie, gdy wartość progowa jest niższa niż wartość górnej granicy     
        zagęszczenia ustalonej przez plan, to wówczas może się pojawić sprzeciw ze strony  
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        deweloperów i właścicieli terenów przyjmujących_receiving areas.  

TDR rodzą też niejednokrotnie obawy w kwestii równomierności zagęszczenia, która może ulec 
zachwianiu w sytuacji gdy inwestorzy obszarów odbiorczych zakupią TDR, a inni tego nie 
zrobią. Ten argument jest jednak połowiczny, bo zróżnicowanie gęstości może mieć miejsce 
również bez programów TDR. Otóż w sytuacji braku minimalnych standardów zagęszczenia 
obowiązujących w gminie (community) każdy inwestor może zdecydować o zabudowie nie 
sięgającej dozwolonej prawnie granicy. 
Aby zapewnić właściwy efekt programu TDR wszystkie te decyzje, zapadające w tych różnych 
stadiach i poziomach muszą być ze sobą właściwie skorelowane.  536

9_4_14___Zoning_wady i zalety 

Poniżej przytoczone kategorie bazują na założeniu, że modyfikacja, jakiej dokonują gminy w 
obszarze regulacji dotyczącej zagospodarowania przestrzennego_ang. zoning code ma na celu 
zmniejszenie maksymalnej gęstości lub zwiększenie ograniczenia rozwoju w obszarach, w 
których chce ona ograniczyć rozwój. Ograniczenia te miałyby się dokonać bez żadnego 
potencjalnego odpowiedniego odszkodowania - ta cecha odróżnia je od TDR.  

____________________________________________________________________________trwałość 

Istotną różnicą pomiędzy TDR a planem zagospodarowania przestrzennego_zoning, 
przemawiającą na korzyść TDR, jest trwałość. Plan zagospodarowania przestrzennego z natury 
zakłada tymczasowość, TDR natomiast to instrument gwarantujący skutki trwałe, w tym również 
trwałą ochronę. TDR zakłada zatem ambitniejszy cel, który równocześnie wpływa jednak 
negatywnie na stosunek gmin (communities) do jego stosowania. Z uwagi na nieodwracalność 
decyzji planistycznych wdrażanych w ramach programu TDR, którego celem jest realizacja 
założeń planu kompleksowego_comprehensive plan, plan zagospodarowania_zoning 
wybierany jest cześciej. Gminom_ang. communities wygodniej jest podejmować decyzje, które 
mogą zostać zmienione w późniejszym czasie, np. decyzje o trwałej ochronie określonych 
obszarów. Odwracalność procesu jest znaczącym czynnikiem wpływającym na wybór narzędzia. 
Jeżeli jednak obowiązujący plan kompleksowy_comprehensive plan_wymaga trwałej ochrony 
określonych terenów, to plan zagospodarowania przestrzennego_zoning okazuje się być 
niewystarczającym rozwiązaniem, bo z natury swej permanentnej ochrony zapewnić nie może.  

_______________________________________________________________________________koszt 

Na korzyść planu zagospodarowania przestrzennego_zoning przemawiają też niższe koszty 
publiczne oraz fakt, że zasadniczo jest mniej wymagający pod względem administrowania czyli 
personelu, czasu i wysiłku w zarządzaniu utrzymaniem efektów wdrożenia. Minusem jest jednak 
brak rekompensaty jako elementu konstrukcji tego narzędzia, co w konsekwencji może 
powodować spadek wartości deweloperskiej gruntu.  

 Nelson A. C. et al., op.cit., p. 15 - 18536
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Wdrożenie planu zagospodarowania przestrzennego_zoning jest prostsze w porównaniu z 
opcją TDR. Na korzyść planu_zoning przemawia też publiczna znajomość tej techniki. Wadą 
natomiast jest brak kompensacji w przypadku wprowadzenia przez plan ograniczeń 
pociągających za sobą obniżenie wartości rozwojowej gruntów.  

Brak tego obowiązku sprawia jednak, że niektóre gminy uchwalają plan_zoning, ale rezygnują z 
wprowadzania w nim znacznych ograniczeń, koniecznych do realizacji celów ich polityki 
przestrzennej, inne natomiast wykorzystują plan_zoning w połączeniu z TDR i tym sposobem 
osiągają cele zawarte w planie kompleksowym_comprehensive plan, zachowując tym samym 
możliwości kompensacji.  537

Podjęcie decyzji o wdrożeniu programu TDR powinno być poprzedzone dogłębną analizą 
sytuacji oraz przygotowaniem i wdrożeniem racjonalnego i przemyślanego, kompleksowego 
planu zagospodarowania_comprehensive plan.  
Efektywność programu TDR warunkują dwa czynniki, o których gminy powinny pamiętać przed 
przystąpieniem do programu TDR. Pierwszy to silny rynek - bo TDR to instrument 
opierający się na stosunkach rynkowych. Drugi to silne powiązanie z gminnym planem 
zagospodarowania_comprehensive plan, jako przewodnikiem porządkującym działalność 
planistyczną gminy. Korelacja tych elementów jest niezbędna dla zminimalizowania ryzyka w 
postaci ewentualnych komplikacji. Niepełnowartościowe składniki procesu osłabią szanse na 
pomyślne przeprowadzenie programu zostają osłabione. 

Jeśli chodzi o zapisy planu kompleksowego (comprehensive plan) to optymalny wariant 
regulacji zawierałaby trzy elementy: 

____określenie obszarów przyjmujących_receiving sites; 
____określenie maksymalnych wartości gęstości bez wdrażania TDR; 
____określenie maksymalnych wartości gęstości w sytuacji wdrażania TDR.  

Jeś l i war iant optymalny n ie by łby rea lny to min imum regulacy jne p lanu 
kompleksowego_comprehensive plan mogłaby  stanowić wartość progowa gęstości, powyżej 
której wymagane będzie nabycie TDR. Jeżeli i to rozwiązanie okazałoby się niemożliwe, 
wówczas w p lan ie powin ien s ię zna leźć zap is o przysz łej zmian ie p lanu 
zagospodarowania_zoning, która będzie ustalała wymóg nabycia TDR w celu podniesienia 
gęstości do wartości maksymalnej określonej przez ten plan.  

Warunek operacyjny wdrożenia programów TDR to funkcjonujące powiązanie pomiędzy 
programem i mechanizmami wdrażającymi. Te ostatnie to m. in. plan zagospodarowania 
przestrzennego_zoning i rozporządzenie w sprawie TDR_ang. TDR ordinance. W 
gminach_communities w USA plan zagospodarowania_zoning dokonuje powyższego w drodze 
specjalnego rozdziału regulującego sposób obliczania TDR w obszarach wysyłających_sending 
areas, precyzującego warunki lokalizacji i inne potrzebne wymagania.  

Uregulowanie polityki TDR w lokalnym planie kompleksowym_comprehensive plan spełnia 
również rolę ochronną | w sytuacjach możliwego ewentualnego kwestionowania programu 
TDR) i informacyjną (jako źródło wiedzy na temat programu TDR dla wszystkich 
zainteresowanych |. Początkowy brak uregulowania TDR we wspomnianym planie, a tym samym 
brak pierwotnego uznania, że wdrożenie tego planu nastąpi w drodze TDR i brak założenia, że 

 Ibidem p. 20 - 21537
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plan kompleksowy_comprehensive plan będzie wdrażany w drodze TDR, nie warunkuje jednak 
możliwości późniejszego przyjęcia tego programu przez gminę_community.  538

Nowy Jork - przykład brawurowej polityki planistycznej w zakresie wykorzystania TDR. Pierwszy 
program TDR w USA wdrożono w Nowym Jorku w 1968 r. Instrument powstał w odpowiedzi na 
potrzebę ochrony miejskich zabytków w obliczu rosnącej nieustannie potrzeby dodatkowego 
zagęszczenia jego obszarów. Mechanizm polegał na transporcie niewykorzystanego potencjału 
przestrzeni nad lub pod zabytkiem w sąsiednie miejsca, przeznaczone pod rozbudowę.  
Z biegiem czasu Nowy Jork przyjął szereg nowych programów, pokazując jak efektywnie 
prowadzić politykę planistyczną, wykorzystując istniejące narzędzia TDR oraz tworząc ich nowe 
wersje, dostosowując je do pojawiających się nowych sytuacji i reagując w ten sposób na 
zmieniającą się nieustannie rzeczywistość miejską. Przykładem brawurowego zastosowania 
mechanizmów TDR jest czwarty program z 2005 r. dla West Chelsea District, który umożliwił 
powstanie awangardowego przestrzeni publicznej parku High Line na opuszczonej zabytkowej 
linii kolejowej oraz dał nowe życie dzielnicy. 

Nowy Jork ilustruje skuteczną politykę urbanistyczną przy wykorzystaniu TDR. W sytuacji 
funkcjonującej w mieście potrzeby coraz większej intensywności zabudowy, skutecznym 
elementem sterowania procesami zabudowy jest ustalenie bazowych progów intensywności 
zabudowy (zagęszczenia?), linii bazowych, na określonym poziomie, który deweloperzy chcą 
przekroczyć. Tym sposobem gmina wykorzystując istniejący popyt, pozostawia sobie we 
władaniu narzędzie dające możliwość sterowania procesami zabudowy, wykorzystując tę 
politykę dla ochrony zabytków, a także dla realizacji innych celów miejskich.  539

9_4_15___Warunki skuteczności TDR 

W 2009 przeprowadzono badanie, którego celem było zidentyfikowanie tych cech programów 
TDR, które w największym stopniu przyczyniają się do ich wysokiej skuteczności. Należy 
zaznaczyć, że cechy te traktować należy jako uzupełniające się elementy pewnej strukturalnej 
całości. Optymalne efekty programowe uzyskuje się poprzez synchronizację ich działania.  Ich 540

kolejność ustalono wedle kryterium ważności.  

___________________________________________________________popyt na dodatkowy rozwój 

Warunkiem powodzenia programów jest wysokie zainteresowanie deweloperów zasobami 
rozwojowymi oferowanymi przez TDR. W gestii gminy pozostaje również budowanie tego 
zainteresowania odpowiednimi działaniami strategicznymi lub systemami zachęt. 

_________________optymalnie dopasowane i wyznaczone obszary przyjmujące_receiving areas 

 Ibidem p. 53 - 56538

 Ibidem p. 213 - 215539

 Pruetz R., Standridge N., „What Makes Transfer of Development Rights Work? Success Factors From 540

Research and Practice” w Journal of the American Planning Association, 75 | 1 |, 2009, p. 79 - 84
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Odpowiednie dopasowanie i wyznaczenie obszarów przyjmujących_receiving sites do 
lokalnych okoliczności jest bardzo ważne, bo buduje popyt. Optymalna sytuacja to taka, w 
której proces desygnacji tych terenów odbywa się przy udziale zainteresowanych stron. To 
pomaga w w osiągnięciu konsensusu, a przynajmniej zbliżeniu się do niego, także w uniknięciu 
ewentualnych przyszłych protestów ze strony potencjalnych sąsiadów przyszłych receiving sites. 
Istnienie na nich infrastruktury jest również czynnikiem zarówno pozytywnym jak i 
zachęcającym. W procesie tym ważna jest rola planu ogólnego (general plan), bo najbardziej 
oczywiste obszary to te, przeznaczone przez plan pod przyszły rozwój. 

____________________________________restrykcyjna i efektywana regulacja dotycząca rozwoju             
                                                                      obszarów wysyłających_sending areas 

Ścisłe ograniczenie możliwości rozwoju na obszarach wysyłających_sending areas przewidziane 
i zatwierdzone regulacją zoning spełnia również kluczową rolę. Właściciele nieruchomości w 
obszarach wysyłających_sending areas będą bowiem bardziej skłonni skorzystać z TDR jeśli 
możliwości rozwoju na tych obszarach będą ograniczone. Restrykcyjna regulacja ograniczająca 
rozwój na sending sites ma stanowić bodziec motywujący właścicieli nieruchomości do udziału 
w programach TDR.  

________________________________________niemożność lub nieznaczne możliwości uzyskania  
                                                                             dodatkowych możliwości rozwoju 

Programy TDR nie powinny otwierać innych potencjalnych możliwości rozwoju gminy niż TDR. 
Te inne możliwości to np. podnoszenie gęstości zabudowy w zamian za zobowiązanie 
deweloperów do określonych świadczeń publicznych, np. budowy określonych urządzeń 
służących społeczności. Takie zagrania otwierają deweloperom możliwość obejścia wymagań 
TDR i uzyskania celu bez korzystania z programu TDR. 

______________________________________dopasowanie rynkowe czyli dopasowanie systemów  
                                                                         zachęt rynkowych_Transfer Ratios and Conversion  
                                                                         Factors 
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Dopasowanie rynkowe polega na podniesieniu wartości współczynników transferu_ang. 
transfer ratio i / lub zastosowanie czynników konwersji.  Podniesienie to powinno być 541

przeprowadzone w sposób sprzyjający kształtowaniu cen TDR na takim poziomie, który stanie 
się atrakcyjny zarówno dla sprzedających, którzy będą w tej sytuacji skłonni sprzedać swe TDR, 
jak i dla kupujących, którzy będą skłonni je kupić i w finalnym rozliczeniu wygenerować dla 
siebie korzystny zysk. Badanie wykazało, że rola bodźców rynkowych takich jak współczynnik 
transferu oraz czynników konwersji jest istotna - ich istnienie daje sygnał, że gmina prowadzi 
świadome działania w celu uformowania programu TDR w sposób przyciągający zarówno 
potencjalnych kupujących - poprzez ukształtowanie satysfakcjonującej kompensacji, jak i 
sprzedających - poprzez zapewnienie przystępności cenowej. 

_________________________________________pewność wykorzystania TDR przez deweloperów 

Deweloperzy będą skłonni skorzystać z programu TDR zapewniających im uniknięcie przeszkód 
operacyjnych i proceduralnych oraz otrzymanie pierwotnie założonej liczby TDR. Najbardziej 
efektywne programy dają deweloperom zapewnienie, że ich projekt  zostanie zatwierdzony jeśli 
spełni wszystkie warunki prawne formułowane przez zoning, w tym również wymagania TDR.  
Może to być uczynione w drodze regulacji stosownej regulacji zoning eliminującej lub 
minimalizującej uznaniowość zatwierdzeń.  

_________________________________________silne poparcie publiczne dla działań ochronnych 

Programy TDR zazwyczaj wdrażane są na przestrzeni dekad, a nie lat. Optymalne programy 
TDR, generujące najwięcej transferów, przyjmowane są w gminach, w których istnieje publiczna 
świadomości znaczenia ochrony i poparcia dla niej. To poparcie jest niezbędne do ich 
efektywnego, bezkompromisowego, nie ulegającego wpływom i wahaniom politycznym 
skutecznego egzekwowania w perspektywie długoterminowej. 

____________________________________________________________________________prostota 

Efektywność programu buduje się na jego czytelnej konstrukcji. Nieskomplikowany program 
będzie przychylniej odbierany i ma szanse na większe poparcie ze strony różnych grup, do 

 ‚Conversion factors' to wdrożenie procesu, w którym następuje konwersja potencjałów - TDR utworzone 541

przez zredukowanie mieszkaniowego potencjału rozwoju w sending site może być przekształcone we wzrost 
innego potencjału rozwojowego takiego jak wielkość powierzchni lub dozwolona wysokość w receiving sites. | 
Pruetz R., Standridge N., op.cit., p. 84_| tłum. autorka | |. ‚Stopa alokacji_ang. allocation rate' to liczba praw do 
rozwoju_development rights przydzielonych do sending area, innymi słowy tych, które mogą być 
sprzedawane. Stopa alokacji może być większa, mniejsza lub równa stopie rozwojowej przewidzianej przez 
zoning, a jej wielkość zależy od celów, jakie określony program TDR ma osiągnąć. | Portland State University, 
https://www.pdx.edu/sites/www.pdx.edu.ims/files/ims_TDRglossary.pdf | dostęp 05.05.2019 |_| tłum. autorka |  
|. ‚Współczynnik transferu_ang. transfer ratio’ to termin określający liczbową relację pomiędzy wielkością 
potencjału rozwojowego, który jest przeznaczony na sprzedaż w sending sites oraz wielkością dodatkowego 
potencjału rozwojowego dozwolonego na receiving sites. Tytułem przykładu - stosunek 1 : 1 oznacza, że z 
sending sites ubędzie tyle domów na hektar ile jest dozwolonych w receiving sites - oznacza  to proste 
przeniesienie jednostek mieszkalnych z jednego obszaru do drugiego. Termin ten stosuje się zamiennie z 
pojęciem stopy wymiany_exchange rate. | Portland State University, https://www.pdx.edu/sites/
www.pdx.edu.ims/files/ims_TDRglossary.pdf | dostęp 05.05.2019 |_| tłum. autorka | |.

https://www.pdx.edu/sites/www.pdx.edu.ims/files/ims_TDRglossary.pdf
https://www.pdx.edu/sites/www.pdx.edu.ims/files/ims_TDRglossary.pdf
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których powinny się odwoływać właśnie w celu uzyskania akceptacji - deweloperów, właścicieli 
nieruchomości, różnego typu organizacji, opinii publicznej. Potencjalne poparcie tych grup 
może w większej mierze zyskać program, którego konstrukcja jest czytelna i nieskomplikowana 

________________________________________________zasięg_działanie informacyjne_promocja 

Kolejny czynnik wpływający na skuteczność programu to jego szeroka promocja. Informacja o 
jego istnieniu, sposobie fukcjonowania, a przede wszystkim o możliwych korzyściach powinna 
mieć jak najszerszy zasięg. 

____________________________________________________Finansowanie publiczne a bank TDR 

Niezwykle skutecznym, choć nie przesądzającym, elementem programów są banki TDR czyli 
podmioty funkcjonujące z ramienia gminy, których zadaniem jest kupowanie, przechowywanie i 
sprzedaż TDR. W kompetencji banku pozostaje zarządzanie tymi prawami TDR w skuteczny 
sposób w drodze m.in. stabilizowania cen TDR, tworząc fundusz odnawialny czy też wdrażanie 
programów TDR.  542

9_4_16___Blockchain 

Jako jeden z minusów TDR podaje się możliwość spekulacji cenami praw powietrznych, co 
może stanowić przeszkodę dla rozwoju uczciwego, zrównoważonego i integracyjnego rynku, a 
w konsekwencji działać na szkodę miast i ich rozwoju. W literaturze proponuje się rozwiązanie 
tego problemu w postaci nowego modelu obrotu prawami powietrznymi w drodze TDR jakim 
są inteligentne kontrakty_ang. Smart Contracts w ramach technologii Blockchain. Metoda ta 
mogłaby się przyczynić do bardziej wydajnego i efektywnego zarządzania miastem. 
Zagadnieniem Smart Contracts oraz korzyści generowanych przez nie dla terytorium oraz dla 
branży nieruchomości zajmowali się między innymi: Graglia J.M., Mellon C. oraz Karamitsos I., 
Papadaki M., Al-Barghuthi N.B. - choć w podanej literaturze tematu nie wyrażono 
bezpośredniego poparcia dla rozwoju praw powietrznych, to w opinii tych autorów inteligentne 
kontrakty stanowią rozwiązanie dla określonych problemów i wyzwań, z jakimi mierzy się branża 
nieruchomości.   543

____________________________________________________________________________________ 

W Polsce toczyły się prace legislacyjne nad regulacją działek powietrznych, nie doszły one 
jednak do skutku i na ten moment przepisy takie nie funkcjonują w krajowej sferze legislacyjnej. 

 Pruetz R., Standridge N., op.cit., p. 79 - 84542

 Allam Z., Jones D. S., op.cit., s. 9 za: Graglia J.M., Mellon C., „Blockchain and property in 2018: At the end 543

of the beginning”. In Proceedings of the Annual World Bank Conference on Land and Poverty, Washington, 
DC, USA, 19 – 23 March 2018 oraz  Karamitsos I., Papadaki M., Al-Barghuthi N.B., „Design of the Blockchain 
smart contract: A use case for real estate” w J. Inf. Secur., 9, 2018, p. 177 – 190 
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9_5___Kataster 3D 

Kataster 3D nie jest bezpośrednio tematem niniejszej rozprawy. To tematyka złożona, 
wymagająca znacznie obszerniejszego omówienia i z tego względu wykracza poza rozmiary 
niniejszej pracy. Zasygnalizowanie zagadnienia wydaje się jednak istotne w kontekście jego 
bezpośredniego powiązania z tematyką nieruchomości 3D. 

Kataster jest rdzeniem systemu administrowania gruntami.  Zapis przestrzeni miejskiej bazuje 544

zazwyczaj na znacznej liczbie map i planów stanowiących podstawę regulacji prawnej. Wizja 
tworzona przez te mapy i plany jest jednak wizją dwuwymiarową. Elementy trzeciego wymiaru 
opisywane są zwykle w dokumentach regulacyjnych za pomocą tekstu. Problem może jednak 
powstać na styku trójwymiarowej rzeczywistej przestrzeni oraz praw czy regulacji do niej się 
odnoszących, lecz bazujących na dwuwymiarowej wizji tej przestrzeni zapisanej w planach i 
mapach-mamy wówczas do czynienia z sytuacją, w której rzeczywistość fizyczna i rzeczywistość 
prawna funkcjonują w dwóch niezharmonizowanych ze sobą wymiarach.  Kataster 3D 545

umożliwia rejestrację wyodrębnionych przestrzennie obiektów ewidencyjnych | w tym w 
szczególności budynków, budowli, lokali i innych obiektów budowlanych oraz urządzeń 
infrastruktury technicznej |, a także wszelkich praw z nimi związanych, i ich wizualizację w 
układzie trójwymiarowym.  Jest to zintegrowany system baz danych, który zawiera informacje 546

o rejestracji gruntów i właśności, cechach fizycznych, modelowaniu ekonometrycznym dla 
celów wyceny nieruchomości, podziale na strefy, informacje geograficzne, informacje na temat 
sieci transportowych, informacje o infrastrukturze i usługach, właściwościach środowiskowych. 
Wszystkie te dane są połączone z informacjami społeczno-ekonomicznymi i demograficznymi 
na temat właścicieli. Kataster 3D to jeden z instrumentów umożliwiających bardziej efektywny 
proces rozwijania, wdrażania i kontroli miejskich strategii i polityk gruntowych w drodze 
wykorzystania przestrzennych baz danych oraz odwzorowań przestrzennych.  547

Polski system katastralny bazuje na dwóch rejestrach - ewidencji gruntów i budynków | jej 
obiektami, stosownie do zapisów Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 
1989 r., są działki, budynki oraz lokale | oraz księgach wieczystych | rejestr ten przedstawia stan 
prawny nieruchomości, pozwala ustalić, komu i jakie prawa przysługują w stosunku do danej 
nieruchomości |. Ewidencja i księgi funkcjonują jako systemy dwuwymiarowe. Przedstawiciele 
nauki zauważają, że te tradycyjne systemy przestają być wystarczające, bo stworzono je w 
innych realiach technologicznych oraz prawnych. Aktualne potrzeby w zakresie opisu 
trójwymiarowej przestrzeni oraz regulacji prawnej wymagają narzędzi bardziej 
zaawansowanych, podążających za postępem technologicznym, rozwojem architektury, 
inżynierii, technologii oraz rozwojem wielu innych dziedzin.    548

 Mika M., „An analysis of possibilities for the establishment of a multipurpose and multidimensional 544

cadastre in Poland” w Land Use Policy, Volume 77, September 2018, p. 446

 Erba D. A., „Application of 3d cadastres as a Land Policy tool” w Land Lines Magazine | online |. April 545

2012, https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/2021_1345_Application_of_3D_Cadastres.pdf | 
dostęp 14.02.2020 |, p. 8

 Felcenloben D., „Czasowo-przestrzenne obiekty ewidencyjne w wielowymiarowym katastrze 546

nieruchomości - perspektywa zmian istniejącego modelu” w Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et 
Descriptio Terrarum, Vol. 12, nr 1, 2013, s. 5

 Erba D. A., j.w., p. 9547

 Bydłosz J., „Przyszłe obiekty katastru 3D w Polsce” w Acta Scientiarum Polonorum, Administratio 548

Locorum, Issue 16, No 4, 2017, s. 232

https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/2021_1345_Application_of_3D_Cadastres.pdf
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W kontekście międzynarodowym w różnych krajach istnieje wiele różnych typów praw własności 
nieruchomości 3D | trójwymiarowych |. Ma to związek z odmiennością krajowych systemów i 
regulacji prawnych. Koncepcje regulacji katastru 3D w tych krajach bazują na różnych 
systemach prawa cywilnego wywodzących się z różnych rodzin prawnych, o których była mowa 
we wcześniejszym rozdziale pracy. Pomimo to, porównanie tych różnych daje szeroki obraz i 
ukazuje pewne wspólne cechy zagadnienia nieruchomości 3D oraz katastru 3D, co jest istotne 
dla badań i może być pomocne dla budowania systemów i rozwiązań krajowych. Zbiorowego 
porównania koncepcji nieruchomości 3D oraz koncepcji katastru 3D w wybranych krajach 
dokonują między innymi autorzy publikacji ‚3D Cadastres Best Practices’. Jest to pozycja 
podsumowująca cykliczne warsztaty dotyczące tematyki katastru 3D, które odbyły się w dniach 
18 - 20 pażdziernika 2016 r. w Atenach. Publikacja prezentuje koncepcje katastralne krajów z 
Europy | |Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Holandia, Polska i Szwecja |, Ameryki 
Południowej | Argentyna and Kostaryka |, Azja | Chiny and Jordan |, Australia | stany 
Queensland i Victoria | oraz Kanada | Quebec |.  Niektóre kraje już wdrażają kataster 3D, 549

należą do nich Szwecja, Norwegia, australijskie stany Victoria i Queensland, Brunswick i British 
Columbia w Kanadzie czy Shenzen w Chinach. Są to jednak przypadki nieliczne, większość 
państw nadal nie włączyła tych instrumentów do swoich systemów prawnych.  550

Oba te narzędzia od dłuższego czasu budzą zainteresowanie w naszym kraju, choć na chwilę 
obecną ani kataster 3D ani nieruchomości powietrzne nie funkcjonują w polskim obrocie 
prawnym. Działki powietrzne były przedmiotem prac legislacyjnych w Polsce, jednak regulacja 
nie doszła do skutku i na ten moment przepisów takich brak w krajowej sferze legislacyjnej. 
Jeśli chodzi o kataster 3D, to pomimu braku regulacj istnieją pewne propozycje środowiska 
naukowego oraz kompleksowe modelowe koncepcje takiego katastru, np. M. Karabina.  Ta 551

ostatnia przedstawiona została również we wspomnianej powyżej publikacji towarzyszącej 
warsztatom.  552

Kataster 3D, poprzez rejestrację tego, w jaki sposób nieruchomości 3D funkcjonują w 
regulującej je strukturze norm prawnych, może znacznie ułatwić i uczynić bardziej efektywnymi 
procesy konstruowania, implementacji i kontroli polityk miejskich, może mieć znaczący wpływ 
na jakość i efektywność planowania miejskiego i środowiskowego, między innymi poprzez 
wprowadzenie możliwości konstruowania przyszłych scenariuszy rozwoju obrazujących wpływ 
polityki gruntowej na przestrzeń.  Co więcej, pojawił się nawet innowacyjny pomysł 553

multiwymiarowego i wielozadaniowego systemu informacji o gruntach, wzbogaconego o 
kolejne wymiary - czas oraz szczegółowość / skalę.  554

W kontekście katastru 3D literatura porusza też zagadnienie wprowadzenia trójwymiarowego 
planowania przestrzennego i sprzężenia go z katastrem 3D. Naukowcy z całego świata coraz 
częściej badają taką możliwość. Techniki wizualizacji stają się ważnym narzędziem w planowaniu 
przestrzennym. Jednak na chwilę obecną większość lokalnych planów rozwojowych w systemie 

 Van Oosterom P. | ed. |, Best Practices 3D Cadastres, Copenhagen: International Federation of Surveyors | 549

FIG |, 2018

 Van Oosterom P. | ed. |, op.cit., p. 2550

 Karabin M., „Koncepcja modelowego ujęcia katastru 3D w Polsce” w Prace Naukowe Politechniki 551
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 Van Oosterom P. | ed. |, op.cit., p. 44 - 45552

 Erba D. A., j.w., p. 14553
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planowania przestrzennego sporządzana jest nadal w systemie 2D, poza tym brakuje też 
precyzyjnej koncepcji integracji katastru i trójwymiarowych modeli miejskich w celu 
wykorzystania analiz 3D, które mogłyby być sporządzane właśnie w oparciu o technologię 3D i 
te modele,  do wspierania planowania urbanistycznego i podejmowania decyzji politycznych. 
Próbę rozwiązania tego niełatwego  problemu podjęto w 2016 r. w Delft. Na chwilę obecną 
wydaje się, że wprowadzenie koncepcji 3D do planowania przestrzennego to nadal kwestia 
przyszłości.  555

Potrzeby bardziej efektywnego planowania urbanistycznego i środowiskowego w Polsce 
przyczynią się do  silniejszej potrzeby zmiany paradygmatu administrowania i zarządzania 
gruntami z 2D na 3D. Dotychczasowe badania i aktualny stan wiedzy pozwalają stwierdzić, że 
znajdujemy się na etapie, w którym Polska może czynić pierwsze kroki w kierunku 
wprowadzenia trójwymiarowego systemu katastralnego.  556

9_6___Projekt High Line 

‚Wartość byłą kreowana na każdym etapie tego procesu.’.  557

W ciągu ostatnich 50 lat Nowy Jork wypracował sobie pionierską pozycję w zakresie 
stosowania TDR. To dzięki TDR w Nowym Jorku wydarzyło się coś, co w architekturze zdarza 
się bardzo rzadko - powstanie nowego typu budowli. Tak jak rzymski limes czy rzymskie kopuły 
powstały jako konsekwencja wynalezienia betonu, tak jak rozwój produkcji stali w okresie 
wiktoriańskim przyniósł ze sobą mosty i hale dworcowe, które do dzisiaj budzą podziw, a 
amerykański wynalazek windy pozwolił wieżowcom piąć się coraz wyżej w górę, tak 
imponujący rozwój technologiczny XXI wieku wypracował swój symbol - wieżowiec o 
proporcjach ołówka. Te proporcje to jednak nie tylko symbol galopującego postępu, ale też 
bezskalarnej nierówności obecnej w świecie XXI w., nowa kategoria lokaty kapitału i logo 
syntezy ‚form follows finance’.  TDR w Nowym Jorku ma jednak również inne przełożenie.  558

TDR jest dowodem na to, że ten sam instrument prawny może zostać wykorzystany w sposób 
pozytywny lub krzywdzący dla miasta, a to zależy od tego, kto i jak się nim posługuje. Talen 
potwierdza, że przepisy prawa są wyrazem wartości, a degradacja warstwy urbanistycznej i 
społecznej miast w przeszłości była następstwem zaniku sprzężenia pomiędzy przepisami a 
wartościami.  559

W tym miejscu przedstawiony zostanie przykład zastosowania TDR w procesie planowania 
urbanistycznego przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu liniowego parku miejskiego na 
opustoszałej linii kolejowej.  

 Bydłosz J., Bieda A., Parzych P., „The Implementation of Spatial Planning Objects in a 3D Cadastral 555
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9_6_1___’Line before High Line’ 

W 1853 r. powstała New York Central Railroad. W 1968 r. po fuzji New York Central Railroad z 
Pennsylvania Railroad powstała Penn Central. Największą stacją wzniesioną przez New York 
Central Railroad był Grand Central Terminal funkcjonujący do dzisiaj. Kiedyś groziło mu 
wyburzenie. Uniknął destrukcji w drodze zastosowania transferu praw powietrznych. Rynkową 
walkę o przetrwanie przegrał natomiast najsłynniejszy dworzec wybudowany przez Pennsylvania 
Railroad - New York Penn Station. Jego budowę ukończono w 1910 r. Zaprojektowany przez 
biuro architektoniczne McKim, Mead i White uchodził za wspaniały przykład stylu Beaux Arts. 
W 1963 r., po uprzedniej transakcji odsprzedaży praw powietrznych, rozpoczęto wyburzanie 
tego cennego budynku. W 1969 r. przestał istnieć | poza drobnymi elementami | - zastąpiły go 
współczesna Pennsylvania Station, Madison Square Garden oraz Pennsylvania Plaza. Penn 
Station nie przetrwała, ale jej historia nie została zapomniana i stała się bodźcem dla ochrony 
zabytków.  

Jedno z ramion New York Central Railroad biegnące przez zachodnią część Manhattanu to 
dawna West Side Line, a dzisiejsza High Line czyli ultranowoczesny, awangardowy park linearny. 
West Side Line kiedyś była linią załadunkową. Ponieważ była to kolej szybkiego transportu, jej 
tory zostały usytuowane ponad poziomem ulic na konstrukcji przypominającej wiadukt. 
Usytuowanie na wiadukcie wyprowadziło ją na poziom drugiego piętra budynków 
przemysłowych i magazynów w dzielnicy Meatpacking District, co pozwalało na bezkolizyjny 
przeładunek towarów. High Line to konstrukcja długości 2.33 km. West Side Line była częścią 
West Side Improvement Project Roberta Mosesa, który to projekt miał zwiększyć wydajność 
dostaw do budynków przemysłowych West Chelsea.  

Rozwój transportu międzystanowego w ramach Interstate Highway System, który od lat 50-tych 
XX w. rozwiązywał i ułatwiał kwestie transportowe i logistyczne, przyczynił się do tego że linia 
stała się niepotrzebna i przestała funkcjonować. W latach 80-tych XX w. wyłączono ją z systemu 
kolejowego, a w latach 90-tych stanowiła już zapomniany, martwy tor porośnięty dziką zielenią.  

Po zamknięciu linii West Chelsea stopniowo opustoszała. Okolica zmieniła charakter. 
Wprowadziło się do niej nocne życie, była jak negatyw w stosunku do innych dzielnic żyjących 
w dzień. Najpierw pojawiły się nocne kluby, potem nadciągnęli artyści. Wraz z artystami 
nadeszli spekulacyjni nabywcy ziemi. Wszystko, co działo się w Meatpacking District nie uszło 
uwadze tych ostatnich. Dostrzegli oni potencjał najtańszego wówczas terenu - był nim teren 
pod torami. Zakupili go po niskich cenach i zamienili w parking czerpiąc w ten sposób zysk z 
lokaty kapitału. Z upływem czasu okolica przyciągała coraz szerszą społeczność artystów i 
galerii. Na ten moment czekali właściciele parkingów pod torami. To właśnie wtedy rozpoczęli 
starania o wyburzenie opustoszałej linii. Wyburzenie obiektu miało uwolnić potencjał działek 
znajdujących się pod nim i tym samym umożliwić właścicielom ich zabudowę. Rozbiórkę poparł 
burmistrz Giuliani, na przeszkodzie stanęły jednak uchybienia prawne. Działaniom mającym na 
celu pozbycie się uciążliwej konstrukcji towarzyszyła równolegle tocząca się dyskusja w temacie 
zachowania obiektu i znalezienia dla niego nowego zastosowania. Budowa West Side Line 
dzisiaj kosztowałaby dzisiaj ponad miliard dolarów. 
Ta amerykańska historia zaczęła się w trakcie spotkania społeczności.  

9_6_2___Cele procesu projektowania urbanistycznego 
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Zanim pojawił się pomysł parku linearnego usytuowanego na relikcie linii kolejowej oraz 
stworzenia nowej jakości przestrzeni publicznej, która wpłynie na transformację całej dzielnicy 
miasta, zasadniczym celem całego procesu projektowania urbanistycznego było uchronienie 
porzuconej konstrukcji przed wyburzeniem. Pierwotna chęć jej ratowania przerodziła się w 
pomysł przekształcenia jej w park. Idea parku stała się motorem, który wygenerował następnie 
projekt rozbudowy całej dzielnicy i przekształcenie jej w nowoczesną, wielofunkcyjną przestrzeń 
do życia. Wizja rozwijała się z upływem czasu i pozyskiwanymi informacjami. 

W przygotowawczym etapie procesu planistycznego dokonano oceny sytuacji, a także podjęto 
badania i analizy mające na celu stwierdzenie wykonalności i opłacalności przedsięwzięcia w 
założonej postaci parku.  

Ta amerykańska historia zaczęła się w trakcie spotkania lokalnej społeczności, na którym 
debatowano na temat wyburzenia linii. Pomysł zachowania struktury był impulsem, pod 
wpływem którego Joshua David i Robert Hammond utworzyli w 1999 r. grupę FHL - Friends of 
the High Line. Grupa ma podjąć działania ochronne i przeciwstawić się dążeniom do 
wyburzenia linii.  

W 2000 r. działania FHL napotkały opozycję ze strony burmistrza Giulianiego, który popiera 
żądania towarzyszącej mu koalicji spekulatorów gruntów. FHL kontynuuje swoją działalność 
nadając jej znacznie bardziej zorganizowany kształt. Działalność grupy zatacza coraz większe 
kręgi budując poparcie wśród polityków | Amanda Burden, Gifford Miller | i ludzi kultury | 
Edward Norton, Jr., Diane von Furstenberg |.  

W 2001 r. New Yorker opublikował artykuł zatytułowany ‚A walk on the High Line’ ilustrując go 
fotografiami Joela Sternfelda. Ta publikacja stała się katalizatorem międzynarodowej uwagi i 
punktem zwrotnym w procesie projektowania urbanistycznego High Line. 

W efekcie opublikowanego artykułu wkroczono w etap badań i analiz. 

The Design Trust for Public Spaces - organizacja o celu niezarobkowym rozpoczęła działania, 
które miały na celu: 

____organizację forum z udziałem przedstawicieli władz miejskich, władz państwowych oraz  
        federalnych w celu zbadania politycznej, finansowej i projektowej wykonalności adaptacji  
        struktury linii. 
____wyznaczenie członka zespołu projektowego, który opracuje raport badawczy pod nazwą  
        ‚Reclaiming the High Line’. 

Drugim istotnym momentem procesu stał się wybór Michaela Bloomberga na stanowisko 
burmistrza Nowego Jorku. Nowy wybór polityczny przyspieszył działania urzędującego 
burmistrza Giulianiego, który w ostatnich dniach swego urzędowania wydał nakaz rozbiórki linii. 
Decyzję tę wstrzymała natychmiastowa reakcja FHL oraz urzędników miejskich będących 
przeciwnikami wyburzenia - obrońcy High Line wnieśli pozew sądowy, a koronnym argumentem 
wstrzymującym rozbiórkę był brak zastosowania tzw. Uniform Land Use Review Procedure czyli 
proceduralne uchybienie prawne.  560

9_6_3___Produkty procesu projektowania urbanistycznego 

 Washburn A., op.cit., p. 147560
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W 2002 r. w procesie projektowania urbanistycznego High Line pojawiły się jego pierwsze 
produkty. 

Rozpoczęło się konstruowanie strategii całego przedsięwzięcia_oryg. Policy Framework. 

The City's Economic Development Corporation wydała raport potwierdzający ekonomiczną 
wykonalność i opłacalność operacji drugiego życia High Line. Wraz ze zmianą burmistrza 
następiły zmiany na stanowiskach urzędniczych. Przewodniczącym City Planning_oryg. Chair of 
City Planning została Amanda Burden, która wcześniej dołączyła do FHL. Rada miasta podjęła 
decyzję o niewyburzaniu linii i nadaniu jej nowej roli miejskiej, a  nowowojorski Departament 
Planowania_oryg. Department of City Planning wkroczył w fazę studiów i analiz, które miały 
zbadać możliwości optymalnego dostosowania i wykorzystania instrumentarium oferowanego 
przez zoning dla osiągnięcia wspomnianego celu. Miasto złożyło wniosek do federalnego 
Zarządu Transportu Lądowego_oryg. Surface Transportation Board o możliwość wykorzystania 
szlaku. 

Rok 2002 zakończył wyrok Sądu Najwyższego stanu Nowy Jork, który oficjalnie potwierdził 
uchybienia proceduralne postępowania burmistrza Giulianiego - wyrok mówił, że przed 
zawarciem porozumienia o rozbiórce High Line powinna była zostać podjęta Uniform Land Use 
Review Procedure. 

W 2003 r. po fazie badań ekonomicznych projekt wszedł w fazę dostosowania regulacji prawnej 
do osiągnięcia celów projektowych. Na tym etapie pojawiły się kolejne produkty procesu w 
postaci regulacji prawnej oraz planów. 

________________przekwalifikowanie zapisów prawnych o rodzaju zagospodarowania_rezoning 

Rozpoznany potencjał High Line oraz pozytywne wyniki analizy ekonomicznej przekształcenia 
reliktu linii w park sprawiły, że pomysł budowy parku liniowego ewoluował i zyskiwał coraz 
szerszy wymiar urbanistyczny w postaci wizji rozbudowy całej dzielnicy. 

Kluczowym problemem był kontynuowany sprzeciw właścicieli parkingów pod torami. 
Department Planowania_Department of City Planning stanął przed problemem pokonania tej 
opozycji. Uznano, że rozwiązaniem optymalnym w tej sytuacji będzie stworzenie regulacji 
prawnej obiecującej właścicielom zysk w sytuacji sprzedaży ich ziemi. Przekwalifikowanie 
zapisów prawnych o rodzaju zagospodarowania terenu High Line i nadania jej funkcji parku 
stało kluczowym mechanizmem polityki publicznej w omawianym procesie.  

Bazę regulacji stanowiła dwuelementowa strategia. Pierwszą i zasadniczą jej fazą było 
zbudowanie wizji odnowy linii i stworzenia na niej parku sprzężonej z przebudową całej 
dzielnicy. Drugie stadium, czyli przekonanie właścicieli, miało się odbyć z wykorzystaniem 
pierwszego elementu - czyli wizji. Wykorzystano argument wzrostu wartości nieruchomosci, jaki 
prognozował rozwijający się projekt High Line. Perspektywa wzrostu wartości miała skłonić 
właścicieli do sprzedaży ich własności po cenach znacznie bardziej atrakcyjnych niż te, za które 
ziemię nabyli. 
We wszystkich fazach procesu projektowego dbano o budowanie wartości miejsca. Program 
projektu, plany, działania reklamowe - wszystkie te czynniki organizowano w sposób, który 
istotnie i realnie pomnażał wartość nieruchomości. Podnosił ją również program TDR, w 
którego założenia wzrost ten w rzeczywisty i klarowny sposób został wpisany. 
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Wyzwanie przekształcenia terenu o proweniencji produkcyjnej - objętego już w posiadanie 
przez artystów i funkcjonujące galerie sztuki - w dzielnicę wielofunkcyjną i nowoczesną, o 
mieszanym, wibrującym charakterze, zbudowaną na szkielecie linii kolejowej zamienionej w 
otwartą, zieloną przestrzeń parku liniowego, wymagało pracy i wyobraźni. Taki potencjał 
należało optymalnie wykorzystać. Etap dostosowywania Zoning Resolution trwał 3 lata. 

Efektem pracy nad regulacja Zoning Resolution było opracowanie Article IX, Chapter 8, Section 
98 of the New York City Zoning Code.  Mocą tych przepisów utworzono Special West 561

Chelsea District_WCH. 

Dostosowanie regulacji prawnej Zoning Resoution miało służyć opisanym poniżej celom.  

________________________________________________________________________________park 

Projekt stał się priorytetem Departamentu Planowania_Department of City Planning | pod 
egidą Amandy Burden. Założeniem było stworzenie dynamicznej, nowoczesnej dzielnicy na 
miarę wyzwań XXI wieku. Regulacja formułowała otwartą przestrzeń parku linearnego na 
długości High Line przeznaczonego dla mieszkańców całego miasta - miał on stanowić szkielet 
założenia projektowego.  

_____________________________________________fuzja fukcjonalna_charakter_mieszkalnictwo 

Dotychczasowa regulacja prawna zagospodarowania przestrzennego_oryg. Zoning traktowała 
omawianą strefę projektowaną jako teren o przeznaczeniu przemysłowym. Z biegiem czasu 
objęło go w posiadanie środowisko artystyczne.  Celem nowej regulacji Zoning było 
zaproponowanie wielowątkowej fuzji funkcjonalnej dzielnicy przy równoczesnym zachowaniu 
industrialnego charakteru miejsca oraz wzmocnienie sceny galerii funkcjonującej od dłuższego 
czasu w jej centrum. Uczyniono to w drodze zróżnicowania strefy - w jej sercu zachowano 
funkcję przemysłową i pozostawiono galerie sztuki zachowując i chroniąc dotychczasowe 
artystyczne zabarwienie i skalę miejsca, natomiast na obrzeżach obszaru zaplanowano funkcję 
mieszkaniową z usługami w parterach. Takie przemieszanie funkcjonalne miało rozbudzić 
aktywność dzielnicy.  

Wprowadzenie funkcji mieszkaniowej wykorzystano w celu pokonania opozycji właścicieli ziemi 
pod torami. W jaki sposób? Nowy Jork cechuje stały niedobór mieszkań, w związku z tym 
podział funkcjonalny strefy założony w regulacji Zoning odpowiadał potrzebom miasta. 
Ponadto deficyt mieszkaniowy budził bardzo duże zainteresowanie deweloperów, bo oznaczał 
zysk dla deweloperów. Wykorzystano zainteresowanie deweloperów dokonując modyfikacji 
regulacji Zoning i używając do tego celu instrumentu TDR, formując przy tym precyzyjną 
konstrukcje urbanistyczno - prawną.  562

 NYC Planning | Department of City Planning, www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/zoning/561

zoning-text/art09c08.pdf | dostęp 30.06.2020 |
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Jako część Special West Chelsea District_WCH zapisem regulacji Zoning Resolution stworzono 
w 2005 r. The High Line Transfer Corridor - korytarz przestrzenny pomiędzy 19-nastą i 30-tą 
ulicą o szerokości ok. 30 m. Celem jego utworzenia było umożliwienie transferu praw do 
rozwoju_oryg. development rights z nieruchomości, ponad którymi przebiega High Line 
bezpośrednio na zachód od tego miejsca. Obszary odbiorcze_oryg. receiving sites dla tych 
praw powietrznych znajdować się miały na nowych terenach mieszkalnych stworzonych 
zapisami regulacji Zoning. Sytuacja ogromnego zainteresowania prawami do 
rozwoju_development wśród deweloperów otwierała właścicielom możliwość sprzedaży im 
ziemi pod torami na bardzo korzystnych warunkach. 

Wprowadzenie funkcji mieszkalnej wymagało też ustalenia parametrów jej zabudowy w ramach 
regulacji Zoning. Obszar Special West Chelsea District_WCH podzielono na 9 stref, a w każdej 
z nich zostały precyzyjnie dopasowane i określone odpowiednie dozwolone parametry, 
wielkość_oryg. bulk przyszłych budynków | określono gdzie znajdą miejsce inwestycje i 
pzredsięwzięcia dużej, małej i każdej innej skali | oraz inne szczegółowe uregulowania.  563

Przepisy kształtowały zabudowę w taki sposób, aby uwzględnić interesy zainteresowanych stron 
przy bezwzględnym zachowaniu charakteru dzielnicy. Profit interesariuszy musiał się wpisywać 
w ogólną harmonijną wizję całości. Celem było wypracowanie i takie uformowanie reżimu 
projektowego, który zapewniłby odpowiedni nadzór nad przyszłym rozwojem obszaru. 
Wypracowane reguły określały różne wartości intensywności zagęszczenia i wielkości budowli w 
poszczególnych 9 strefach dostosowując je do istniejącej zabudowy. Był to wielostronny, 
długotrwały, celowy proces modelowania różnorodnych scenariuszy w celu wybrania 
optymalnej wersji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych zainteresowanych stron - 
deweloperzy, grupy społeczne, urzędnicy.  564

Strategia zmodyfikowanej regulacji polegała też na wykorzystaniu sytuacji zainteresowania 
prawami powietrznymi i wprowadzeniu w niektórych obszarach stref tzw. inclusionary zoning 
czyli inkluzyjnego zagospodarowania przestrzennego. Sens tego mechanizmu polegał na 
wprowadzeniu do programu dostępnych mieszkań.. Na wskazanych terenach deweloperzy 
mogli otrzymać 30% dodatkowych praw do rozwoju_development rights) pod warunkiem 
przeznaczenia 20% inwestycji pod mieszkania socjalne. To posunięcie miało też na celu 
spotęgowanie efektu mieszanego charakteru dzielnicy nie tylko  pod względem funkcjonalnym. 

Zadbano również o tereny pod linią. Przewidziano możliwość wykupu niewielkiej części tej 
przestrzeni, aby uniknąć  nieuzasadnionych luk w tkance miejskiej na skutek sprzedaży 
wszystkich praw powietrznych_development rights przez właścicieli. Wykup pozwoliłby na 
kontynuację tkanki miejskiej i jej zagospodarowania funkcjami generującymi aktywność, takimi 
jak sklepy czy galerie.  565

_____________________________________________________kwestia dopływu światła dziennego 

Kolejnym ważnym celem przepisów i powodem powstania korytarza było zapewnienie dostępu 
światła słonecznego oraz cyrkulacji powietrza na linii parku. Doświadczenie przestrzeni parku 

 NYC Planning | Department of City Planning, www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/zoning/563

zoning-text/art09c08.pdf | 30.06.2020 |

 Washburn A., op.cit., p. 143564

 Washburn A., op.cit., p. 149565

http://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/zoning/zoning-text/art09c08.pdf
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potraktowano jako priorytet. Wiedziano, że forma, charakter i estetyka zabudowy przylegającej 
do linii kształtować będzie rodzaj wrażeń i doświadczeń odbiorców odwiedzających park. 
Dlatego nowa zabudowa miała bezwzględnie współgrać z charakterem otoczenia. Linearna 
przestrzeń parkową stanowiącą rdzeń założenie uformowano prawnie za pomocą bardzo 
precyzyjnych przepisów. W tym przypadku regulacja intensywności i wielkości przyszłej 
zabudowy okazała się niewystarczająca, z uwagi na skomplikowaną geometrię układu i kątów 
padania światła słonecznego. Ten teren wymagał szczególnego potraktowania. Przepisy 
wypracowywano w drodze niezliczonych prób, na bazie rysunków, makiet, modeli 
komputerowych. Reguły podyktowane przez regulację Zoning dla tego miejsca były 
szczególnie precyzyjne. Dotyczyły kwestii takich jak odległości poszczególnych budynków od 
linii, określenie funkcji lokali na poziomie wzroku, cofnięcia poszczególnych budynków w 
stosunku do innych, wysokości przyszłych struktur.  

Regulacja Zoning formułowała osobne wymogi w stosunku do każdej działki w korytarzu. 
Zgrupowane tworzyły makietę urbanistyczną przyszłej zabudowy. Wszytko to czyniono w celu 
ukształtowania najbardziej atrakcyjnych widoków i przestrzeni.  566

______________________________tranfer praw do rozwoju_transfer of development rights_TDR 

Adaptacji regulacji zoning dokonano wykorzystując instrument przenośnych praw do 
rozwoju_transferable development rights_TDR. 

Program TDR zastosowano w omawianym procesie dla osiągnięcia wielorakich celów na wielu 
różnych poziomach projektowych.   
Po pierwsze - odblokowywał prawa do rozwoju_oryg. development rights na długości 
przebiegu linii - bez wprowadzenia programu te prawa byłyby bezużyteczne ze względu na 
obecność konstrukcji kolejowej blokującej przestrzeń.  
Po drugie - pozwalał na  pokonanie opozycji właścicieli ziemi pod torami i skłonienie ich do 
odstąpienia od swoich żądań i jej sprzedaży oraz ich kompensację. Wykorzystanie techniki TDR 
dopuszczało transfery praw powietrznych otwierając właścicielom możliwość sprzedaży tych 
praw w obrębie wyznaczonego obszaru analizy. Dodatkowy bonus stanowiło nowe 
przeznaczenie przestrzeni będącej przedmiotem tych praw - mieszkalne i handlowe - o wartości 
przekraczającej wartość ziemi pod torami o przypisanej prawnie funkcji przemysłowej. 
Po trzecie - umożliwiał uformowanie przestrzeni korytarza w strefie High Line w sposób 
zapewniający dostęp światła, dopływ powietrza i ukształtowanie odpowiednich widoków, co 
przekładało się na jakość dzielnicy i nowego formatu parku. Cel ten miał dla miasta znaczenie 
priorytetowe i prawdopodobnie to on był rzeczywistym powodem wprowadzenia programu 
TDR zezwalającego, a nawet wymagającego transferów na odległość w Specjalnej Dzielnicy 
Zachodniej Chelsea_oryg. Special West Chelsea District. Osiągnięcie zaplanowanych efektów 
przestrzennych jedynie przy zastosowaniu zasady sąsiedztwa nie byłoby możliwe. W celu 
osiągnięcia oczekiwanego rezultatu i zapanowania nad ewentualnymi nieprawidłowościami 
procesom rezoningu i opracowywania programu towarzyszyła niezwykła precyzja. Transfery 
zostały ograniczone co do wielkości, jak również przekierowane w odpowiednie obszary, gdzie 
wyższą intensywność zabudowy uznano za właściwą. Zaletą odgórnego uregulowania tej kwestii 
było wykluczenie potrzeby i możliwości kwalifikacji uznaniowej. Prawa do rozwoju z obszarów 
wysyłających_oryg. granting sites_sending sites znajdujących się w obszarze korytarza 
zasadniczo można było przenosić do większości wspomnianych 9 stref ukształtowanych w 

 Ibidem p. 144 oraz NYC Planning | Department of City Planning, https://www1.nyc.gov/assets/planning/566

download/pdf/plans-studies/transferable-development-rights/research.pdf | 30.06.2020 |, p. 23
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procesie modyfikacji regulacji Zoning Resolution. Dowolność ta została jednak wykluczona w 
strefach pomiędzy 16-tą i 18-tą ulicą | to miejsce, w którym tor High Line skręca w kierunku 
zachodnim|. Ten fragment stanowił wyjątek z uwagi na jego szczególne przeznaczenie - 
dostrzeżono jego walor i potencjał przestrzenno - urbanistyczny i obwarowano specjalną 
regulacją prawną, która miała przyciągnąć w to miejsce architekturę najwyższej klasy. Program 
TDR pozwalał też na zachowanie planowanej intensywności zabudowy w strefie.  567

Fenomen High Line bazuje nie tylko na doskonałej stronie architektoniczno-urbanistycznej 
projektu. High Line to wizja i przedsięwzięcie przemyślane oraz przygotowane w każdym 
aspekcie, w perspektywie długoterminowej. To efekt długiego i precyzyjnego procesu pracy 
koncepcyjnej, dopracowywania najdrobniejszych szczegółów zagadnienia. 

Celnie prowadzone działania informacyjne, marketingowe, partycypacja wielu podmiotów w 
procesie sprawiły, że High Line stała się bardzo atrakcyjną lokalizacją w mieście. Zaletą 
programu były niskie bariery proceduralne. Harmonijna fuzja wszystkich tych elementów 
uczyniła program TDR w Special West Chelsea District najbardziej aktywnym programem TDR 
w mieście. Popyt wśród deweloperów przekroczył zasoby dostępnych TDR.   568

Równolegle do prac City Planning Department miało miejsce działanie FHL, która 
organizowała wstępny otwarty konkurs koncepcyjny. Konkursowi towarzyszyła wystawa. Był to 
ruch promocyjny, popularyzatorki, ponieważ konkurs był rodzajem festiwalu pionierskich, 
odważnych, niekoniecznie wykonalnych lecz inspirujących pomysłów. Miał na na celu 
podniesienie zainteresowania towarzyszącego operacji High Line i stanowił preludium do 
planowanego konkursu zamkniętego, mającego wyłonić zespół projektowy. 

W kolejnym etapie rozpoczęto poszukiwanie projektantów.  W 2004 roku przeprowadzono 
konkurs, który z 52 nadesłanych prac wyłonił 4 finałowe: 

____James Corner Field Operations, Diller Scofidio + Renfro, and Piet Oudolf; 
____Zaha Hadid Architects with Balmori Associates, Skidmore, Owings & Merrill LLP, and 
        studio MDA; 
____Steven Holl Architects with Hargreaves Associates and HNTB; 
____TerraGRAM: Michael Van Valkenburgh Associates with D.I.R.T. Studio and Beyer 
        Blinder Belle. W dalszym etapie projektantem wybrano zespół James Corner Field 
        Operations, Diller Scofidio + Renfro, and Piet Oudolf.  569

Wówczas rozpoczęła się faza projektowa. Po etapie konsultacji społecznych i po przejściu 
procedury administracyjnej regulacja prawna Zoning została zatwierdzona. Równolegle 
zakończono wstępne prace projektowe. Projekt budowlano konstrukcyjny_oryg. structural 
design and bidding of the drawings kontynuowany był w następnych miesiącach.  570

 NYC Planning | Department of City Planning, https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/plans-567

studies/transferable-development-rights/research.pdf | dostęp 30.06.2020 |, p. 23 - 25

 Department of City Planning. City of New York, A Survey of Transferable Development Rights Mechanisms 568

in New York City | online |, New York, February 26th, 2015, https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/
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W 2005 r. miasto stało się właścicielem konstrukcji kolejowej (linie CSX Transportation dokonały 
bezpłatnego transferu tej własności na rzecz miasta) oraz uzyskało zezwolenie na jej 
użytkowanie. W 2006 r. przystąpiono do realizacji pierwszego odcinka przedsięwzięcia (from 
Gansevoort to 20th streets). Jego otwarcie nastąpiło w 2009 r. Drugi odcinek (20th to 30th 
streets) zakończono w 2011 r., a trzeci (between 30th and 34th streets and 10th and 12th 
avenues) w 2014 r. 

__________________________________________rozwój prywatnych przedsięwzięć projektowych 

Równolegle przebiegała realizacja prywatnych projektów na działkach wzdłuż korytarza. 
Sytuację w tym względzie ułatwiał fakt, że miasto było głównym rozgrywającym w procesie - 
było właścicielem terenu, przeznaczyło fundusze na budowę, a ponadto istniały nowe przepisy 
Zoning regulujące przebudowę dzielnicy. Te czynniki spowodowały, że w do 2011 r. przy 
wykorzystaniu mechanizmów przewidzianych przez Zoning zrealizowano ok. 28 budynków o 
łącznej powierzchni dwóch milionów stóp kwadratowych.  571

Dzisiejsza High Line to progresywny park, w którym rośnie ponad 500 gatunków roślin i drzew i 
ultranowoczesna przestrzeń publiczna, w której organizowane są różnego rodzaju programy i 
wydarzenia publiczne. High Line jest zarządzane przez organizację Friends of the High Line we 
współpracy z Departamentem Parków i Rekreacji w Nowym Jorku_oryg. NYC Department of 
Parks & Recreation. 

 Ibidem p. 151571



!249

 

____22_New York City_źródło: Washburn A., The Nature of Urban Design: A New York Perspective on 
Resilience, Washington: Island Press, 2013, p. 14 
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____23_Alexandros Wasburn_źródło: Washburn A., The Nature of Urban Design: A New York Perspective on 
Resilience, Washington: Island Press, 2013, p. 90  
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____24_’Szkicowanie procesu projektowania urbanistycznego. Gdy zostałem głównym projektantem miasta, 
zdałem sobie sprawę, że potrzebuję ramy dla wyjaśnienia innym, jak działa proces projektowania 
urbanistycznego’_źródło: Washburn A., The Nature of Urban Design: A New York Perspective on Resilience, 
Washington: Island Press, 2013, p. 51 
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____26_Znak, który pojawił się w okolicy West Village_źródło: Washburn A., The Nature of Urban Design: A 
New York Perspective on Resilience, Washington: Island Press, 2013, p. 44 
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____28_2_’Przenoszenie praw powietrznych. Nowa regulacja Zoning wytyczyła korytarz High Line oraz 
wyznaczyła obszary przyjmujące dla praw powietrznych przeniesionych z terenu pod High Line’ _źródło: 
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____31_Konkurs pomysłów_źródło: The High Line, https://www.thehighline.org/photos/design/ideas-
competition/? | dostęp 16.10.2020 | 
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____36_High Line jesienią_źródło: The High Line, https://www.thehighline.org/photos/seasons/fall/ | dostęp 
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IV_______________________________________________________________________ 

10___Podsumowanie wyników badań oraz wnioski końcowe 

10_1___Podsumowanie 

Procesy formułowania miasta XXI ulegają przemianie, która polega na odchodzeniu od 
znanych, tradycyjnych instrumentów, metod i orientacji planistycznych w kierunku nowego 
paradygmatu planowania i projektowania. Dawna formuła urbanistyczna stała się 
niewystarczająca w aktualnej dynamicznej rzeczywistości zmian i rozwoju. Kompleksowość 
problematyki wymaga alternatywnych rozwiązań, przetransformowania procesu projektowania 
oraz wprowadzenia nowych instrumentów - w tym zrównoważonych planów urbanistycznych  - 
oraz włączenia w proces zmian wszystkich podmiotów uczestniczących w życiu miasta, 
należących do różnorodnych grup, a więc władz, administracji, polityków, przedstawicieli 
sektora gospodarczego, projektantów, jak również obywateli.  
  
Przeprowadzone analizy badawcze miały na celu wskazanie kierunków rozwoju w zakresie 
polityki przestrzennej i urbanistycznej, zarządzania jednostkami przestrzennymi oraz 
projektowania urbanistycznego wybranych państw w określonych krajowych warunkach 
prawnych. Badania dotyczyły zasad, metod i instrumentów kształtowania przestrzeni, sposobów 
podejmowania decyzji w kwestii kierunków przekształceń przestrzennych, jak również 
analizowały praktyczny aspekt poruszanych zagadnień na bazie konkretnych studiów 
przypadku.   
Przeprowadzona analiza systemów planowania, instrumentów planowania oraz wybranych 
przedsięwzięć projektowych w krajach, które stanowiły przedmiot zainteresowania autorki 
potwierdza istnienie skutecznych instrumentów transformacji przestrzeni. Przykłady projektowe 
potwierdzają pozytywne efekty ich zastosowania.  

Każdy z  przedstawionych instrumentów funkcjonuje w innym krajowym systemie prawnym, 
natomiast nie ma przeszkód, aby transfer dobrych rozwiązań mógł nastąpić w Polsce.  

10_1_1___Master plan 

  
Ten rodzaj planu jest bardzo różnie definiowany i rozumiany w praktyce. Łączy w sobie kilka 
rodzajów treści odnoszących się do danego obszaru: strategię rozwoju danego obszaru, 
generalną wizję jego zagospodarowania oraz zbiór działań prowadzących do ich realizacji. 
Odpowiada na następujące pytania: Do czego zmierzamy? Jak ma wyglądać stan finalny oraz 
jaka sekwencja działań ma do niego doprowadzić? Cechy charakterystyczne master planu to: 
wieloaspektowe ujęcie zagadnienia planistycznego, interdyscyplinarność, podejście 
dynamiczne z odniesieniem do kolejności poczynań, elastyczność przystosowywania do 
zmieniających się warunków realizacji, zdolność do koordynacji, wariantowość. Jest to zatem 
dokument operacyjny, który przypomina starannie przygotowany ‚plan bitwy’, modyfikowany w 
trakcie działań w zależności od warunków, w jakich znajdą się ruszające do bitwy ‚oddziały’.  
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Master plan jest przydatny, gdy celem jest doprowadzenie do skoordynowania wszystkich 
działań prowadzących do przekształcenia zagospodarowania przestrzennego danego 
obszaru.  572

W najpełniejszej, najbardziej dojrzałej postaci master plan czyli plan ogólny jest ilustracją 
koncepcji rozwoju danego terytorium. Plan ogólny oznacza generalny schemat działania 
stanowiący planszę programową, na której buduje się i organizuje strukturę danego 
przedsięwzięcia projektowego. Innymi słowy master plan to kombinacja wizji i taktyki. 
Posługuje się zróżnicowanym spectrum środków zapisu - planami, wizualizacjami, rysunkami, 
diagramami, mapami, statystykami, zdjęciami, modelami oraz tekstem, a także wszelkimi 
innymi środkami, które pozwolą na jasny i klarowny zapis i przekaz koncepcji. Ilustrację projektu 
powinien uzupełniać opis sposobu, w jaki przekształcenie ma się dokonać oraz nakreślenie 
strategicznego scenariusza działania. Konstrukcja przedsięwzięcia zapisanego w postaci master 
planu oznacza jego doprecyzowanie i organizację na drodze m. in. projektów szczegółowych | 
nazwijmy je wykonawczymi |, harmonogramów działań, planów koordynacyjnych, etapowania. 
Fazę sporządzania master planu dla określonego terenu poprzedza etap badań i analiz stanu 
istniejącego tego terenu. W kolejnym etapie ma miejsce zatwierdzenie master planu, a po nim 
faza implementacji, która w aktualnej rzeczywistości urbanistycznej i w przypadku projektów 
wielkoskalarnych odbywa się zazwyczaj wieloetapowo i przy udziale znacznej liczby podmiotów, 
zarówno publicznych jak i prywatnych.  
Omawiany instrument nie jest regulowany prawnie, w następstwie czego brak normatywnych 
wytycznych w kwestii jego przedmiotu, zakresu czy formy. Zwyczaj i praktyka formułują jego 
istotę.  
Wielkość obszaru projektowego, który zazwyczaj obejmuje plan ogólny nie jest ściśle 
określona, praktyka planistyczna wskazuje na przykłady master planów sporządzanych dla 
terenów różnej skali, zasadniczo jednak z uwagi na gruboziarnistą naturę master planu 
przygotowuje się go dla projektów większych rozmiarów, takich jak na przykład projekty 
mieszkaniowe, fragmenty dzielnic, lub większe fragmenty miast, a nawet całe miasta, projekty 
regeneracji określonych obszarów, projekty rozbudowy miast - zasadniczo brak ograniczeń w 
tym względzie. Cechą charakterystyczną współczesnego master planu jest kompleksowość, 
jego misją jest badanie i regulowanie rzeczywistości przestrzennej w wymiarze nie jedynie 
czysto urbanistycznym, lecz również na wielu innych płaszczyznach - ekonomicznej, społecznej, 
a nawet politycznej. Wśród regulowanych zagadnień mogą znaleźć się między innymi kwestie 
aktualnego i przyszłego użytkowania gruntów, zagospodarowania dzielnic, kwestie sektora 
mieszkaniowego, przestrzeni publicznych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, kwestie 
zaopatrzenie w usługi, zagadnienia infrastruktury, transportu, komunikacji, zarządzania ruchem, 
kwestie kształtowania krajobrazu, rozwoju gospodarczego i wiele innych. 
Proces planowania z natury zawiera element przewidywania, przypomina równanie z wieloma 
niewiadomymi, a skoro tak jest, to master plan, którego zadaniem jest pomoc w znalezieniu 
rozwiązania tego równania, winien być aktualizowany w określonych odstępach czasu i w miarę 
podstawiania kolejnych niewiadomych, bo tym sposobem daje on większą gwarancję 
poprawności wyniku końcowego. 

Nowy Master plan dla Mediolanu to przykład realizacji pojawiającego się wymogu coraz 
większej elastyczności w odniesieniu do planowania i planu urbanistycznego. ‚Potrzeba 
elastyczności we współczesnym świecie jest wszystkim, lecz nie enigmatycznym, niejasnym 
założeniem. Wdrażanie precyzyjnych zasad, ale w ramach elastycznej ramy planistycznej, 
oznacza w rzeczywistości szacunek dla ludzi mieszkających w mieście i zmieniających się z 
czasem ludzkich potrzeb. Instrument, na którym opiera się to założenie, staje się ‚urządzeniem - 
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wizją’, które należy aktywować w ramach ciągłego dialogu między obywatelami a 
administracją.’  573

Urbanistyka zadaje sobie dzisiaj pytanie o aktualną efektywność dokumentów dotyczących 
planowania miast, które stoją przed wyzwaniami zrównoważonego rozwoju. 

Problemem aktualnej rzeczywistości urbanistycznej, zmagającej się z kolejnymi wyzwaniami 
spowodowanymi przyspieszonym tempem zmian w świecie, jest bezkrytyczne funkcjonowanie 
w niej starych wzorów i schematów działania oraz tradycyjnych instrumentów planistycznych, 
które w niezmodyfikowanej postaci nie są w stanie zaradzić nowej sytuacji oraz galopującym 
procesom wzrostu i transformacji organizmów miejskich. W stanie ich bezkrytycznego i 
bezrefleksyjnego stosowania skuteczność tych instrumentów w perspektywie długofalowej 
budzi uzasadnione wątpliwości. Formułowana przez nie interwencja w przestrzeni 
niejednokrotnie może się okazać szkodliwa z uwagi na potencjalną niestabilność i 
nierównowagę, jaką może wykreować. 
Przykładem takiego narzędzia jest ogólny plan urbanistyczny - master plan. Master plan pojawił 
się z zamysłem uchwycenia urbanistycznej wizji przyszłości i nadania określonego kształtu 
rozwojowi terytorium. Element określany przez niektórych mało pochlebnym mianem 
‚standardowy‘, w swej konwencjonalnej, ugruntowanej przez lata postaci, uważany jest dzisiaj 
za urbanistyczne faux pas  XXI wieku.  
Pejoratywne opinie wywołało przekonanie poparte tradycją o tym, że master plan kreuje 
nieruchomy, domknięty model miasta, sztywny obraz w niezmiennej formule ‚top -down’. 
Uważany jest za dysfunkcjonalny instrument dyktujący finalne, niezmienne rozwiązania 
przestrzenne na bazie koncepcji, która nie ulega ewolucji, lecz jest wyraźnie, na stałe 
zdefiniowaną na rzucie całością. Ograniczenie tego modelu wynika z modernistycznej metody, 
która sprowadza się do podziału terytorium na strefy o określonym przeznaczeniu. Mapy 
użytkowania terenów, plany zagospodarowania przestrzennego, regulacje dotyczące 
zagęszczenia czy standardy budowlane to zaledwie ułamek sukcesu - to wyćwiczona, 
tradycyjna, techniczna i nabyta umiejętność planowania przestrzeni poprzez prawnie 
uregulowane struktury administracyjne. Zakres podmiotowy tego procesu również pozostaje 
ograniczony - brak w nim zdrowego zaangażowania polityków czy społeczeństwa. Rodzi się 
pytanie w jakim stopniu to środowisko będzie w przyszłości zdolne do pomyślnego 
funkcjonowania.   
Złożoność procesów i czynników kształtujących dzisiejsze miasta wymaga elastyczności, której 
master plan w klasycznej, ścisłej postaci nie posiada. Z uwagi na tę złożoność w dzisiejszej 
rzeczywistości formuła jednej, skończonej i jedynie właściwej odpowiedzi urbanistycznej nie 
istnieje, odpowiedzią jest natomiast poszukiwanie, uczenie się w procesie planowania 
urbanistycznego oraz wbudowana w plan możliwość modyfikacji na drodze tworzenia i 
budowania miasta. 
Wymagania zrównoważonego rozwoju, nierówny postęp spowodowany przez neoliberalizm, 
oderwanie od lokalnych inicjatyw na rzecz klonowania rozwiązań sprawiają, że spektrum idei i 
instrumentów, służących ich realizacji, staje się coraz bardziej rozbudowane. Pokazują to 
przykłady omówionych master planów Mediolanu i Nantes. Rozwiązania przyjęte przez te 
miasta są niewątpliwie radykalne, innowacyjne i stoją w opozycji do zastanych tradycyjnych 
reguł z przeszłości, które samodzielnie nie są zdolne stworzyć wizji przyszłości urbanistycznej.  
Uniwersalna formuła nie istnieje. Współczesny plan ogólny ewoluuje w kierunku ramy_oryg. 
framework - inkubującej nowe możliwości dla różnych podmiotów w różnych obszarach życia.  574

Współczesny kontekst planistyczny nie może pomijać funkcjonujących w rzeczywistości struktur 
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społecznych, ekonomicznych, kulturalnych, wymogów środowiskowych i innych możliwych. Plan 
ogólny musi dokonywać zaawansowanych, etapowych odczytów w sferze przestrzennej, 
społecznej i każdej innej relewantnej w procesie formułowania przyszłości danego terytorium, 
w różnych ich warstwach i na różnych poziomach środowisk miejskich. Nowy master plan to nie 
tylko umiejętność pisania, ale również krytycznego odczytywania rzeczywistości i jej potencjału. 
Skuteczność  takiego planu - ramy uzależniona jest od aktualności wyników badań i analiz, 
które powinny być prowadzone na bieżąco. Taka metoda oznacza daleko bardziej 
socjologiczne podejście nowej formuły master planu w porównaniu do jego poprzedników z 
przeszłości.  575

W literaturze przedmiotu definiowane jest pojęcie synergii urbanistycznej. Ta synergia to 
wzajemne oddziaływania podmiotów i przedmiotów urbanistycznej rzeczywistości | np.: 
aktorów ‚gry’ o przestrzeń miejską, ich strategii i polityk miejskich, strukturalnych elementów 
przestrzeni miejskiej, projektów urbanistycznych, itp. |, których łączny efekt jest większy niż 
suma oddziaływań poszczególnych elementów. W definicji tej akcent położony jest na 
synergiczne efekty zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, spójne ze strategiami i 
politykami urbanistycznymi, ale z uwzględnieniem ’synergicznej samoregulacji’ | 
współdziałania / wzajemne oddziaływania mające charakter samoorganizacji |.’  576

Rozumienie master planu jako sumy różnych projektów w obszarze terytorium odchodzi do 
przeszłości i należy je tam pozostawić, bo nie generuje ono synergicznych rozwiązań, które 
można wypracować w drodze szczegółowych analiz w skali całego miasta lub jego określonego 
terytorium i pozbawia go zdolności wnikania w skalę procesów urbanizacji czy sposobów 
koordynacji działań na rzecz rozwoju przestrzennego.    577

Nowy plan ogólny musi być odzwierciedleniem procesu planowania opartego na 
sprawiedliwości społecznej, równości, przejrzystości oraz jak najpełniejszym uwzględnieniu 
potrzeb lokalnych, procesu budującego strategie korzyści dla wszystkich podmiotów. Nie jest 
już niezmienną mapą funkcjonalną. Aktualny stan rzeczy oznacza wielość kontekstów, a tym 
samym mnogość procesów oraz uczestniczących w nich podmiotów - planistów, podmiotów 
administracyjnych, osób tworzących, przepisy, polityków, przedsiębiorców, projektantów i 
również samych mieszkańców. Partycypacja w procesach planowania staje się nieodzownym 
signum temporis. Wielość relacji i warstw, w jakich funkcjonuje dzisiaj miasto wymaga strategii, 
które nie traktują priorytetowo jednego zagadnienia, ale poszukują równowagi i synergii 
rozwiązań. Osiągnięcie synergii wymaga natomiast badań, analiz i działań interdyscyplinarnych. 
‚Miasto pojawiło się po raz pierwszy, gdy zbiorowość ludzi skonfrontowała różnice między 
sobą.’  578

Planowanie urbanistyczne i wytyczanie nowych rozwiązań dla miast staje się dzisiaj 
multiskalarne i multipodmiotowe. Mechanizmy przeszłości, kiedyś cenne, tracą rację bytu. 
Złożone uwarunkowania sprawiają, że konwencjonalne plany z przeszłości, są zdolne 
wykreować jedynie statyczny obraz miasta, i w związku z tym - w obliczu skomplikowanych 
wyzwań - posiadają jedynie ograniczoną wydajność. Muszą ustępować miejsca podejściom i 
instrumentom elastycznym, o zdolności adaptacyjnej, bo natura dzisiejszych miast wykazuje 
niezwykłą dynamikę.  
Organizmy miejskie muszą poszukiwać nowych metodologii, a plany muszą posiadać zdolność 
reagowania na szybkość zachodzących transformacji i koordynacji zjawisk i zmian w różnych 

 Lucy Bullivant - Masterplanning Futures, https://www.youtube.com/watch?v=fnk8UQgEgpg | dostęp 14. 575

11. 2013 |

 Zuziak Z. K., „O synergii …” op.cit., s. 185576

 Busquets J., Correa F. | eds. |, op.cit., p. 308577

 Bullivant L., op.cit., p. 23578

https://www.youtube.com/watch?v=fnk8UQgEgpg


!271

obszarach funkcjonowania przestrzeni i społeczności, sterowanych procesami zachodzącymi w 
sferze gospodarczej i politycznej. Aspektem, który nie może być już dzisiaj pomijany to również 
ekologia. Urbanistyka jest dzisiaj odpowiedzialna za stwarzanie nowych metodologii.  
Kaprys ewolucji odpowiedzialny jest za pojawianie się nowych idei i podejść zdolnych odnaleźć 
i wypracować świeże, sprężyste rozwiązania przyjazne ludziom. Te nowe modele planistyczne 
charakteryzuje większa kompleksowość w obszarze podejmowanych zagadnień i większa 
zdolność do adaptacji. Poza wymiarem czysto terytorialnym instrumenty te muszą brać pod 
uwagę sferę socjologiczną, ekonomiczną czy środowiskową, a ich kompleksowość i 
elastyczność jest warunkiem budowania zdrowych, zintegrowanych społecznie i ‚stabilnych’ 
rozwojowo terenów. 
Master plan to instrument wyposażony w takie możliwości jak planowanie infrastruktury usług, a 
więc ustalanie sposobów ich przenoszenia oraz równoważenia pomiędzy różnymi lokalizacjami 
danego terytorium. W tym samym zakresie odnosi się do dyslokacji jakości. Generalna skala 
master planu pozwala na wypracowywanie nowych form rozwoju - te nowe formy, tylko na 
poziomie większej ogólności, czyli właśnie w skali bardziej generalnej, są w stanie 
przezwyciężyć specyficzne trudności występujące w poszczególnych sektorach. Ponadto master 
plan pozwala na poszukiwanie bardziej właściwych form interwencji poprzez ustanawianie 
programów współpracy - te ostatnie, dzięki zdolności do symulacji rozwoju obszarów miejskich, 
cechować może większa transparentność i wydajność. W literaturze tematu podkreśla się, że 
poprawa jakości przestrzeni i rozwoju wymaga kontynuacji wykorzystywania zdolności 
operacyjnej skali master planu. Dobrze przygotowany plan może stać się instrumentem 
zdolnym do przeformułowania najdokładniejszych danych, nie tylko aktualnego kontekstu, lecz 
także do reformulacji zjawisk czy inicjatyw, które mogą się pojawić w trakcie przebiegu procesu 
projektowego. Z uwagi na powyższe, podkreśla się konieczność dokonania rygorystycznej 
rewizji tego instrumentu.  579

Plany tradycyjne to dokumenty opracowywane na zasadzie wyuczonych umiejętności. 
Współczesna urbanistyka wymaga wypracowania nowego stosunku do planowania, nowego 
nastawienia. W aktywnym współczesnym świecie proces uczenia się stanowi design przyszłości, 
a design jest dzisiaj niczym innym niż uczeniem się. W aktywnym świecie, opanowane na 
przestrzeni lat umiejętności, przestały wystarczać, a rozwiązaniem jest nieustanna obserwacja, 
analiza i nauka w nowych, zmieniających się warunkach.  
‚Podczas igrzysk olimpijskich sportowcy odnoszą się do urzeczywistniania swoich marzeń. 
Podczas igrzysk w Atlancie w 1996 roku piosenką - tematem była „Moc snu”. Dodatkowo, obok 
wizualizacji swoich wyników, światowej klasy sportowcy przed zawodami tworzą potężne 
wyobrażenia o wygranej. Te obrazy inspirują ich do ćwiczeń na ponadprzeciętnym poziomie i 
do osiągnięcia prawie nadludzkich rodzajów skupienia, zaangażowania i dyscypliny. Podobnie,  
przekonujące i przemawiające plany mają moc snu. Obrazy i wizje, również te zawarte w 
planach, mogą pobudzać umysły, wzbudzać nadzieje i inspirować działanie. 
Obrazowy charakter, jaki tworzą obrazy, projekty i mapy, nadaje im cechy i wartości, których 
często pozbawione są instrumenty polityk publicznych. Plan jest ważną częścią intelektualnego 
dziedzictwa naszej dyscypliny właśnie ze względu na te cechy. | … | Plany pomagają łączyć ludzi 
z miejscami poprzez zbliżanie ludzi w celu tworzenia wspólnego przeznaczenia dla ich miejsc i 
dla nich samych ... Aby planować, musimy lepiej zrozumieć związek ludzi z miejscem, po to, aby 
plany odpowiadały raczej potrzebom mieszkańców niż przepisom. | … | Zdjęcia, metafory, 
historie, projekty i mapy rysują obraz w oku umysłu… Obrazy poszerzają zdolność planu do 
zmiany umysłów ludzi, przekształcając je w agentów zmian politycznych. Wykorzystanie 
obrazów umożliwia planistom również eksploatację potężnych sieci medialnych. Żyjemy w 
kulturze popularnej, w której obrazy królują i determinują powodzenie. Im więcej wiemy o tym, 
jak różne obrazy działają w planach i planowaniu, tym większe są szanse powodzenia. | … | 
Kompleksowe plany łączą ludzi, dyscypliny, funkcje miejskie, problemy, zainteresowania i idee  
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w instytucjonalne struktury | … | Plany mogą służyć do ustalania programów i rozwiązywania 
konfliktów, ponieważ są idealnymi dokumentami ‚single text’, na których polegają uczestnicy 
procesu budowania planu w celu podejmowania decyzji. Jeśli tworzenie planu jest naprawdę 
pluralistyczne i partycypacyjne, a nie pozostaje jedynie rytuałem pro forma w formule ‚stuff 
prepare - other respond’, uczestnicy procesu tworzenia mogą budować społeczność w oparciu 
o kapitał społeczny, intelektualny i polityczny danej społeczności.’  580

10_1_2___Urbanistyka operacyjna 

Podział przestrzeni na strefy o przypisanym przeznaczeniu i określonych parametrach 
możliwego zagospodarowania jest aktualnie najbardziej powszechną metodą planowania i 
zagospodarowania przestrzennego - tak często stosowaną jak i krytykowaną w świetle swoich 
coraz bardziej widocznych ograniczeń w warunkach nieustannej i wielopoziomowej 
transformacji zachodzącej we współczesnym świecie. Krytyka dotyczy sztywnej formuły tej 
regulacji, która pozwala jedynie na uzupełnianie założonej z góry wizji organizacji przestrzeni 
obiektami kubaturowymi lub ich zespołami. Takiej metodzie budowania tkanki urbanistycznej 
brakuje elastyczności niezbędnej w rzeczywistości, w której transformacje urbanistyczne 
dokonują się nieustannie i równolegle na wielu poziomach - m. in. socjo - ekonomicznym,  
politycznym oraz w różnych skalach - zarówno lokalnej jak i globalnej. 

Tworzenie zdrowego środowiska życia w postaci spójnej, wielofunkcyjnej tkanki zabudowy, 
stymulującej procesy rozwoju, nie może dłużej bazować na sztywnej, niezmiennej regulacji, bo 
jej formuła wyklucza potencjalny synergiczny efekt współdziałania wielu czynników i podmiotów 
obecnych w procesach planistycznych, a w efekcie również inwestycji w tych procesach 
realizowanych. Samo anachroniczne uregulowanie, którego rolą jest ograniczenie chaosu 
przestrzennego przestało być wystarczające, bo nie tylko nie radzi sobie ze 
złożonością  aktualnego kontekstu urbanistycznego, a w konsekwencji generuje koszty i tym 
samym ma negatywne przełożenie na kondycję finansową jednostek lokalnych, ale też w 
dalszej perspektywie również całego kraju.  

Konieczność zmian w obszarze instrumentów planowania | takich jak plany czy projekty | wynika 
również z pojawienia się w procesach transformacji urbanistycznej tak zwanego ‚uncertainty 
factor’ czyli współczynnika niepewności. Jest on konsekwencją złożoności aktualnej 
rzeczywistości planistycznej i wielości okoliczności i faktorów ją kształtujących.  

W literaturze tematu pojawia się pojęcie ’pozytywnej niepewności’_oryg. ’positive uncertainty’. 
W złożonej rzeczywistości planistycznej ‚pozytywna niepewność’ zakłada, że w celu rozbudzenia 
nieplanowanego, kreatywnego potencjału należy zaakceptować to, co nieprzewidywalne i 
niezdefiniowane - ‚pozytywna’ implementacja tego ryzyka czy też ’niepewności’ w procesie 
planistycznym może uwolnić nowe kreatywne zasoby i możliwości, odkryć nowe aspekty 
poruszanych zagadnień i tym samym generować sukces planowanych przedsięwzięć i działań. 

W tym kontekście mówi się o zarządzaniu ‚niepewnością’ w procesach transformacji 
urbanistycznej. Mnogość procesów wymaga nowych, współczesnych procedur i instrumentów 
operacyjnych. 
Przykładem rewizji instrumentów planistycznych dokonującej się w obszarze zarządzania 
’niepewnością’ jest np. faza negocjacji pomiędzy różnego rodzaju podmiotami uczestniczącymi 
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we wspomnianych procesach. W ramach negocjacji dokonuje się bowiem zmiana formuły 
planu urbanistycznego, który z tradycyjnego narzędzia staje się mechanizmem o charakterze 
elastycznym, inkrementalnym i retroaktywnym.   581

Obszarem, w ramach którego urzeczywistniać się może reorientacja instrumentarium, m. in. roli 
i formuły planu urbanistycznego - master planu może być urbanistyka operacyjna. Wprowadza 
ona nowe, współczesne zasady zagospodarowania przestrzennego, w których istotną rolę 
odgrywa interakcja z opinią publiczną. Jedno z jej narzędzi urbanistyki aktywnej to Zone 
d'aménagement concertée_ZAC. 

Jak wykazała analiza projektu Île de Nantes, utworzenie ZAC w tym obszarze pozwoliło na 
modyfikację celów projektu  i planu w miarę jego rozwoju. 
Zasady formowania przestrzeni oferowane w obszarze urbanistyki operacyjnej pozwalają na 
efektywne stymulowanie procesów rozwoju gospodarczego i kulturowego, intensywnie 
rozbudzając dynamikę inwestycyjną i przełamując inercję systemu bazującego na tradycyjnych 
statycznych mechanizmach strefowania. 

Model działań w ramach projektu operacyjnego to wieloetapowa, skomplikowana sekwencja 
przebiegająca na wielu płaszczyznach. W tych warunkach jej powodzenie warunkuje 
zsynchronizowane, bezkolizyjne i przejrzyste współdziałanie, koordynacja działań w sferze 
prawnej, administracyjnej i finansowej oraz silne zarządzanie. Wymaga tego również znaczna 
czasowa rozpiętość realizacyjna takich operacji. W przeciwnym wypadku podjęte działania 
skazane będą na niepowodzenie, a przeprowadzenie przedsięwzięcia okaże się niemożliwe. 

O sukcesie przedsięwzięcia Île de Nantes w istotnej mierze zdecydował właśnie przebieg 
procesu projektowania urbanistycznego_process of urban design. Proces ten miał silny 
fundament w postaci fuzji trzech elementów: politycznego, projektowego i wykonawczego.  582

Silne i wyraźne przywództwo i nadzór w tym procesie zapewniała jedna agencja rozwoju, którą 
byłą publiczna spółka rewitalizacyjna SAMOA finansowana ze środków publicznych. 

Przykład Île de Nantes pokazuje, że francuskie instrumenty planistyczne i mechanizmy 
finansowania przyczyniają się do pomyślnych społecznie i gospodarczo transformacji 
przestrzennych oraz efektywnej dynamizacji procesów rozwoju. Charakterystyczną cechą tych 
mechanizmów jest aktywny udział społeczeństwa w formułowaniu decyzji. Takie podejście 
określa się mianem ‚urbanistyki transakcyjnej’, co jest wyrazem znaczenia negocjacji na linii 
agencja rozwoju i społeczność lokalna.  583

10_1_3___Transfer praw powietrznych_Transfer of Development Rights 

Przedmiotem analizy było funkcjonowanie Transfer of Development Rights_TDR w Stanach 
Zjednoczonych, bo mechanizm TDR stosowany jest w tym kraju od dawna w skuteczny sposób. 
Równocześnie, pomimo swej długiej tradycji, TDR uważane są tam za instrument, który odegra 

 Pellegrino M., Maahsen - Milan A., Magnaghi A., op.cit., p. 468581

 Baës-Cantillon N. et al. | eds. |, op.cit., p. 98582

 Darchen S., Simon G., „France has a unique approach to regenerating inner cities – what can we learn 583

from its success?” w The Conversation | online |. https://theconversation.com/france-has-a-unique-approach-
to-regenerating-inner-cities-what-can-we-learn-from-its-success-91652 | dostęp 20.06.2020 |
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znaczącą rolę w najbliższej przyszłości. W warunkach przewidywanego wzrostu populacji, 
skutkującego potencjalnym zasiedlaniem niezamieszkałych lub chronionych terenów, takich jak 
zasoby naturalne czy pola uprawne oraz przewidywanych niewystarczających środków 
publicznych | w postaci podatków lokalnych, dochodów państwowych czy innych źródeł |, 
których wymagałaby ochrona tych terenów, wartości przyrody czy tożsamości - w warunkach 
braków finansowania publicznego jako środki ochrony wspomnianych wartości wymienia się 
instrumenty alternatywne - wśród nich TDR.  584

Transfer of Development Rights_TDR mogą być bardzo skutecznym instrumentem wydajnego 
planowania urbanistycznego. Ewolucja obrotu prawami powietrznymi może być uważana za 
mechanizm zapobiegający zagrożeniu naszych czasów, jakim jest niekontrolowany rozwój miast. 
Pozwalają na przenoszenie ciężaru zagęszczenia, na zwiększanie gęstości wartościowych 
obszarów śródmiejskich w drodze zabudowywania działek powietrznych, dotychczas 
niewykorzystanych. 

Narzędzie to pozwala sprostać wyzwaniom i rozwiązywać problemy przed jakimi stoją dzisiejsze 
miasta: kwestie mieszkaniowe, zbyt niska gęstość zaludnienia terenów, korki, wypadki, 
zachowanie różnorodności biologicznej i środowiskowej, problemy planistyczne. Ponadto 
otwierają możliwości w zakresie tworzenia miejsc pracy, zarówno poprzez zatrudnienie 
bezpośrednie jak i w drodze budowy przestrzeni biurowych. Dobrze skonstruowane programy 
pozwalają na łączenie i przemieszanie funkcjonalne tkanki miejskiej, co generuje rozwój usług, 
a w konsekwencji prowadzi do powstawania zdrowego, dobrego środowiska życia ludzi.  585

Jednym z poważnych problemów przestrzennych jest zaznaczone rozgęszczanie zabudowy na 
licznych wartościowych obszarach, ‚rozlewanie’ się tkanki zurbanizowanej_oryg. urban sprawl. 
Niska intensywność zabudowy tych wartościowych miejsc implikuje obniżenie ich całościowo 
ujętego potencjału, produktywności i wydajności ekonomicznej. Wiążą się one z kwestiami 
takimi jak koszty energii - włącznie z kosztami przesyłu mediów oraz transportu miejskiego. Nie 
bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje również recykling gruntów, który powinien stać się normą 
w aktualnych warunkach.  

W tym kontekście mówi się o misalokacjach obniżających produktywność obszarów 
zurbanizowanych : 
____przestrzennej, oznaczającej rozgęszczenie tkanki zurbanizowanej; 
____funkcjonalnej, rozumianej jako nieproporcjonalnym rozproszeniu funkcji przemysłowych i  
        rolnych w stosunku do innych funkcji, takich jak funkcja mieszkaniowa, komercyjna czy  
        transportowa; 
____lokalizacyjnej, czyli negatywnym w skutkach zwiększaniem intensywności funkcji  
        mieszkaniowej w kierunku peryferyjnym; 
____podmiotowej, związanej z uwłaszczeniem podmiotów gospodarczych funkcjonujących na  
        danym cennym terenie - chodzi o podmioty wykazujące niską produktywność, które  
        uzyskały wspomniane lokalizacje w efekcie przydziałów administracyjnych, a nie w drodze  
        konkurencji rynkowej. 

 Nelson A. C. et al., op.cit., p. 240584

 Allam Z., Jones D. S., „The Potential of Blockchain within Air Rights Development as a Prevention 585
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Wspomniane procesy to efekt lekceważenia kosztów i korzyści sygnalizowanych przez rynki 
ziemi, kapitału czy infrastruktury.   586

Procesy urbanizacji generują potrzebę bardziej intensywnego zagospodarowania przestrzeni i 
zagęszczania zabudowy w określonych obszarach, a tym samym zapobiegania negatywnemu 
procesowi odwrotnemu czyli wspomnianemu „rozlewaniu” się zabudowy na terenach 
peryferyjnych.  

Takie wymogi uzasadnione są nie tylko z urbanistycznego punktu widzenia, ale również 
podyktowane są kalkulacją ekonomiczno - finansową podmiotów uczestniczących w 
opisywanych procesach czyli inwestorów oraz użytkowników. W otaczającej rzeczywistości 
kształtowanie przestrzeni odbywa się w dużej mierze z udziałem inwestorów funkcjonujących i 
uczestniczących w procesach rynkowych - reakcja sektora publicznego, którego zadaniem jest 
zagospodarowanie przestrzenne, dla realizacji powierzonych zadań w obszarze kształtowania 
przestrzeni i budowania zdrowego środowiska życia może wykorzystywać mechanizmy 
planistyczne i rynkowe jak np. TDR. 

Intensywniejsze zagospodarowanie przestrzeni nad i pod gruntem stanowi rozwiązanie w tym 
zakresie i powinno stać się częścią debaty.   587

Z ekonomicznego punktu widzenia zabudowywanie działek powietrznych to operacja 
pociągająca za sobą pewne koszty, towarzyszy jej przy tym określony poziom ryzyka. Aby tego 
rodzaju przedsięwzięcia miały sens i mogły być realizowane, muszą w warunkach rynkowych 
znaleźć stosowne przełożenie ekonomiczne. Opłacalność ekonomiczna oznacza zazwyczaj 
założenie przedsięwzięcia większych rozmiarów, a takie często wywołują kontrowersje i weto. 
Przeprowadzenie tego rodzaju projektów wymaga zatem od miast dynamicznego i 
kreatywnego podejścia do zagadnienia, optymalizowania warunków i efektywnego 
promowania wspomnianych inwestycji. Regulatorem w tym względzie są między innymi 
regulacje lokalne, za pomocą których władze lokalne mogą działać pro lub kontra określonemu 
zagospodarowaniu działek powietrznych. Powyższy kontekst musi być wzbogacony o 
perspektywę pewnych dochodowych korzyści publicznych, jakie miasta mogą osiągnąć w 
konsekwencji omawianych projektów.  588

Zwiększenie intensywności zabudowy w cennych obszarach miast zgodnie z sygnałami 
rynkowymi jest konieczne, stanowi też poważne wyzwanie transformacyjne. 

Doświadczenia krajów rozwiniętych rynkowo powinny rozbudzić debatę w PL i stać się 
inspiracją do podejmowania stosownych działań w Polsce. 

10_1_4___ Strategiczne obszary planowania 

Z uwagi na znikomą ilość źródeł naukowych poświęconych tematyce strategicznych obszarów 
planowania podsumowanie rozważań dotyczących tego instrumentu oparte zostanie również 

 Brzeski W., „Trendy światowe w wykorzystaniu przestrzeni nad i pod gruntem - przykłady z USA” referat 586

wygłoszony w ramach XX Krajowej konferencji rzeczoznawców majątkowych, Katowice, 28 - 3- września 2011, 
s. 2

 Ibidem s. 1 - 3587

 Ibidem s. 10588
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na bazie kluczowej, przytaczanej w niniejszym rozdziale pozycji tematycznej. Jej autor formułuje 
następujące wnioski: 

____na chwilę obecną strategiczne obszary planowania nie stanowią zamiennika znanych i 
funkcjonujących w aktualnej praktyce instrumentów | takich jak np. koncepcje rozwoju całego 
miasta_oryg. Entwicklungsleibilder i planowanie zorientowane na projekt, koncepcje, modele 
sektorowe i koncepcje urbanistyczne, miejskie obszary rozwoju_oryg. staedtebauliche 
Entwicklungsgebiete i obszary zarządzania dzielnicą_oryg. Quatiersmanagementgebiete | 
pełniąc w tym względzie funkcję uzupełniającą. W dotychczasowej praktyce obserwowane były 
sytuacje redundancji w obszarach stosowania; 

____w konsekwencji stosowania omawianego instrumentu kontynuowany będzie paradygmat  
       ‚miasta przedsiębiorczego’, bo w praktyce zauważalne jest założenie wykorzystywania  
       strategicznych obszarów planowania dla realizacji tych zadań z zakresu rozwoju obszarów    
       miejskich, które są ‚zorientowane rynkowo’. W tym względzie przewagę wydają się mieć  
       obszary o szczególnym potencjale zbudowania atrakcyjności i określonego profilu  
       konkurencyjnego na arenie międzynarodowej; 

____strategiczne obszary planowania stają się produktywnym narzędziem służącym realizacji  
        interesów dobra wspólnego. Instrument ten może okazać się bardzo skuteczny, jednak dla  
        osiągnięcia rzeczywistych efektów strategiczne obszary planowania wymagają pełnego  
        potraktowania i oraz zastosowania w praktyce. Na drodze zastosowania strategicznych  
        obszarów zarządzania system polityczno - administracyjny zyskuje możliwość skutecznej  
        koordynacji procesów współpracy_oryg. Kooperationsprozesse podmiotów  
        uczestniczących w operacjach rozwojowych. Warunkiem powodzenia jest jednak  
        zastosowanie instrumentu w pełnym wymiarze - oznacza to przyjęcie przez system  
        polityczno - administracyjny czyli stronę zarządzającą ustaleń dotyczących  
        zarządzania_oryg. Governance Agreements oraz zapewnienie sobie roli centralnego,  
        dowodzącego podmiotu w  procesie. Warunkiem sine qua non powodzenia przedsięwzięć     
        realizowanych w omawianym trybie jest rzeczywiste, wielostronne zaangażowanie - mowa  
        tu o stronie zarządzającej oraz podmiotach i stronach politycznych. Wybudowanie wśród  
        podmiotów uczestniczących w procesach autorytetu ‚dobra wspólnego’ stanowi tu  
        zasadnicze zadanie; 

____obserwowane jest rzeczywiste zrównoważenie procesów planowania i zarządzania w  
        miastach wykorzystujących omawiane narzędzie w pełnym zakresie, a więc w obszarze  
        konstytutywnych zasad ustalania priorytetów_oryg. Priorisierung, procesów  
        współpracy_oryg. Kooperationsprozesse oraz struktur zarządzania_oryg.  
        Managementstrukturen; 

____uzasadnione jest twierdzenie o możliwości wzrostu znaczenia strategicznych obszarów  
        planowania w perspektywie przyszłościowej. Omawiane wcześniej przyczyny zastosowania  
        tego instrumentu w rzeczywisty sposób mogą znaleźć odniesienie w przypadkach wielu    
        gmin. W tej sytuacji niewykluczona jest sytuacja, w której system administracyjno -  
        polityczny zdecyduje się na wykorzystanie strategicznych obszarów planowania, które  
        wiążą się jasnymi wymaganiami w zakresie przyswajania i egzekwowania pozycji  
        kierowniczej, a w konsekwencji zoptymalizowania i podniesienia skuteczności planowania  
        urbanistycznego_oryg. Stadtentwicklungsplanung.  589

 Perick, P., op.cit., s. 101589
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10_2___Wnioski końcowe 

Zrealizowano założone cele pracy.  

Zasadniczym celem było zgłębienie zagadnienia formowania się nowego paradygmatu 
planowania i projektowania urbanistycznego.   

Rozpoznano aktualną sytuację w obszarze nowych zasad, strategii, podejść, instrumentów 
rozwoju i planowania urbanistycznego w wybranych | wg kryterium przynależności do różnych 
rodzin prawnych i tradycji planowania | krajach.  

Zrealizowano założony cel naukowo - badawczy pracy, jakim była refleksja nad drogami 
budowania rzeczywistości urbanistycznej naszych czasów, nad jej formą, instrumentami i 
procesami jej kształtowania w krajach o różnych tradycjach planowania oraz nad możliwością 
wykorzystania dobrych praktyk i transferu idei, które mogą prowadzić do bardziej 
zrównoważonego, racjonalnego i kreatywnego formowania i udoskonalania przestrzeni do 
życia i kontekstu urbanistycznego. Wszystkie one mogą wspierać długofalowy zrównoważony 
rozwój współczesnego terytorium. Podjęta przez autorkę analiza pozwoliła na zobrazowanie 
różnorodności wizji, kształtów i konstrukcji programowych wynikających z procesów globalnej 
transformacji, które następnie znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistych przekształceniach 
przestrzennych, społecznych, kulturowych i innych możliwych. 

W celu nakreślenia tła dla zasadniczych badań, w pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące 
zarządzania, administrowania i planowania przestrzennego oraz urbanistycznego na świecie, 
wykazano jakie czynniki i procesy mają wpływ na formułowanie polityk, instrumentów, procesów 
i strategii planowania, a tym samym zbudowano kontekst dla analizy empirycznej. 

Rozpoznaniu towarzyszyła analiza tradycji planowania i systemów planowania wybranych krajów 
oraz instrumentów planowania i projektowania funkcjonujących w tych systemach.  

Następnie z poziomu krajowego rozważania przeniesiono na poziom zarządzania i planowania 
miast. W tym zakresie analiza kontekstu współczesnych przemian miejskich i wyzwań polityki 
urbanistycznej również miała służyć zbudowaniu tła dla analizy empirycznej dokonanej w fazie 
studiów przypadku.  

Dokonano także analizy wybranych instrumentów planistycznych i metod stosowanych w 
procesach planowania i projektowania miast i terytoriów w wybranych przez autorkę krajach.  

Po niej nastąpiło przedstawienie procesów planowania i projektowania urbanistycznego w 
wybranych krajach oraz instrumentów, metod i strategii wykorzystywanych w tych procesach. 
Przedstawiono przykłady ich pozytywnego wykorzystania na tle współczesnych tendencji 
rozwojowych, ale również negatywną stronę doświadczeń planistyczno - projektowych.  

Analiza badawcza pokazała okoliczności, metody i instrumenty, które zostały wykorzystane w 
omówionych przedsięwzięciach projektowych i które skierowały planowanie i zarządzanie 
projektami na nowe tory i tym samym wpłynęły na przekonstruowanie kultury planowania i 
projektowania. 
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____1____analiza sfery planowania i projektowania urbanistycznego na świecie oraz  
                 rozpoznanie wykorzystywanych współcześnie w tej dziedzinie strategii, zasad, metod i  
                 instrumentów pozwala stwierdzić, że obserwujemy kształtowanie się nowego  
                 paradygmatu planowania i projektowania urbanistycznego; 

____2____nowy paradygmat polega na odchodzeniu od znanej formuły planowania i  
                  projektowania, bazującej na planach urbanistycznych dzielących przestrzeń na strefy  
                  o przypisanym przeznaczeniu - tradycyjne strategie, instrumenty i metody  
                  planowania ulegają transformacji na rzecz podejść i narzędzi bardziej elastycznych,   
                  które w bardziej adekwatny sposób mogą reagować na kompleksowe problemy  
                  terytorium zurbanizowanego naszych czasów; nowe podejście - poza  
                  unowocześnieniem instrumentarium oznacza też poszerzenie spektrum podmiotów  
                  uczestniczących w procesach planowania urbanistycznego - współczesne miasto  
                  staje się dobrem pozostającym w gestii wszystkich jego użytkowników - władz,  
                  administracji, polityków, przedstawicieli sektora gospodarczego, projektantów, jak  
                  również obywateli; 

____3____przyczyny takiego stanu rzeczy to wzrost dynamiki przemian terytorium XXI w.,  
                  nieustannie rosnąca złożoność  zagadnień i problemów rozwojowych oraz  
                  niewystarczająca formuła tradycyjnych, znanych i ‚bezpiecznych’ metod  
                  i instrumentów; 

____4____przeprowadzona analiza systemów planowania, instrumentów planowania oraz  
                  wybranych przedsięwzięć projektowych w krajach, które stanowiły przedmiot  
                  zainteresowania autorki, potwierdza istnienie skutecznych instrumentów  
                  transformacji przestrzeni. Przykłady projektowe potwierdzają pozytywne efekty ich  
                  zastosowania. 

____5____w perspektywie długofalowej, w obliczu postępującej globalizacji, kumulacji  
                 wielopłaszczyznowych procesów politycznych, gospodarczych, społecznych i innych,   
                 które generują aktualnie obserwowane problemy, takie jak migracje ludzi do miast,  
                 związany z tym wzrost urbanizacji coraz bardziej rozległych obszarów, a także  
                 rozlewanie się ośrodków miejskich w niekontrolowany sposób, transformacja  
                 kierunków rozwoju w zakresie polityki przestrzennej i urbanistycznej, zarządzania  
                 jednostkami przestrzennymi oraz planowania i projektowania urbanistycznego jest  
                 konieczna dla zrównoważonego rozwoju terytoriów, dla ocalenia urbanistycznego i  
                 architektonicznego dziedzictwa oraz osiągnięcia pozytywnych efektów  transformacji        
                 przestrzennych w nadchodzącej przyszłości; 

____6____omówione w dysertacji instrumenty planowania i projektowania funkcjonują w  
                 różnych krajach, o różnych uwarunkowaniach prawnych, natomiast - poza  
                 zaangażowaniem podmiotów odpowiedzialnych za sferę planowania i projektowania  
                 przestrzennego i urbanistycznego - brak przeszkód dla transferu dobrych rozwiązań. 

Przeprowadzone w ramach pracy analizy, pozwalają zweryfikować tezę badawczą pracy:  
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Skuteczność, właściwość i efektywność procesu tworzenia współczesnego terytorium zależy od 
przekwalifikowania dotychczasowego paradygmatu planowania i projektowania 
urbanistycznego, a w konsekwencji przeformułowania tradycyjnych instrumentów planowania i 
projektowania i odnalezienia nowych metod działania w rozmaitych kontekstach interwencji, 
gdyż od nich zależy trafność, piękno i harmonia jego istoty. 

Udowodniono, że w obliczu współczesnych wyzwań miasta muszą na bieżąco aktualizować swój 
program rozwoju, organizację przestrzenną, modele infrastrukturalne, muszą też reagować na 
wielu innych polach. Nowe wyzwania wymagają nowych metod interwencji. Rozwiązaniem i 
wymaganiem przyszłości w sferze planowania i projektowania urbanistycznego jest synergia w 
perspektywie długofalowej, którą można osiągnąć dzięki elastycznej formule będącej efektem 
procesów sprawdzania, testowania najlepszych rozwiązań w kontekście kompleksowości 
teraźniejszych i przyszłych zagadnień i kontekstów. Obserwujemy wyłanianie się nowej kultury 
urbanistycznej, będącej procesem - odpowiedzią na nowe dylematy rzeczywistości, w której 
żyjemy. Ta rzeczywistość żąda dzisiaj nowej wiedzy, domaga się wyjścia poza normatywno - 
regulacyjną tradycję i poszukiwania nowej wizji, taktyk i procedur, które pozwolą na skuteczną 
adaptację do nowych warunków. W tym sensie można mówić o wykształcaniu się nowego 
paradygmatu projektowania dysponującego spektrum narzędzi odmiennych od tych, które 
znamy z przeszłości i które wymagają zdecydowanej modernizacji i uzupełnienia lub zastąpienia 
ich nowymi, operatywnymi propozycjami metodologicznymi i strategiami interwencji w 
zwielokrotnionych, skomplikowanych współczesnych kontekstach.  
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